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شنبه دوازدهم ربيع االول وارد  روز دو )ص(پيامرب: کند که واقدی با سلسله اسناد خود چنني روايت می
: گويد می. اند، ولی دوازدهم ثبت شده است هر چند دوم ربيع االول هم گفته: گويد مدينه شدند، و می

 بر افراشت و آن را به محزة بن عبد املطلّب سپرد تا به کاروان قريش محله کند )ص(اولني پری که پيامرب
آن را به ) هشتمني ماه هجرت(سپس در ماه شوال . وده استدر ماه رمضان و آغاز هفتمني ماه هجرت ب

  . قرار دارد عزميت کند)۱(عبيدة بن حارث سپرد تا به رابغ که در ده ميلی جحفه، و در راه قديد
  .اين موضوع در مهان ماه شوال و آغاز هنمني ماه هجرت صورت گرفته است

 فرستاد، )۲(، سعد بن ابی وقّاص را به خّرار)ماه هنم هجرت( در ماه ذی القعده )ص(پس از اين، پيامرب
 کرد و بدون هيچگونه برخوردی به )۳(، شخصا آهنگ سرزمني ابواء)يازدمهني ماه هجرت(و در ماه صفر 

در ماه ربيع االول و آغاز . مدت غيبت آن حضرت از مدينه پانزده شبانه روز بود. مدينه مراجعت فرمود
به کاروان قريش، که دو هزار و پانصد شتر داشت و آن را امّية بن سيزدمهني ماه هجرت به قصد تعرض 
 که نزديک جحفه است فرمود و بدون )۴(کرد، آهنگ ناحيه بواط خلف با صد نفر از قريش مهراهی می

در مهان ماه ربيع االول در تعقيب کرز بن جابر فهری از مدينه خارج شد و تا . برخوردی به مدينه بازگشت
به ) شانزدمهني ماه هجرت(پس از آن در ماه مجادی اآلخر . رفت و سپس به مدينه بازگشتحمل بدر پيش 

منظور تعرض به کارواهنای قريش که از مکه آهنگ شام داشتند، شخصا از مدينه بريون آمده و بازگشتند و 
هفدمهني (آنگاه عبد اهللا بن جحش را در ماه رجب . اين لشکر کشی به غزوه ذی العشريه هم معروف است

نوزدمهني ماه (پس از آن در بامداد مجعه هفدهم رمضان . )۵(به سرزمني خنله اعزام فرمود) ماه هجرت
سپس سريه عصماء دختر مروان پيش آمد، که وی به دست عمري بن . در جنگ بدر شرکت کرد) هجرت

   عبد اهللا بن. عدی بن خرشه کشته شد
__________________________________________________  

  .ای ساحلی از سواحل شرقی دريای امحر است بر وزن زبري، نام منطقه: قديد) ۱(
  )منتهی االرب. (حملی است نزديک جحفه: خّرار) ۲(
  . هم آجناست)ص(نام يکی از منازل ميان مکه و مدينه که مدفن آمنه مادر حضرت ختمی مرتبت: ابواء) ۳(
  ).حواشی سريه ابن هشام(ی از کوههای جهينه و نزديک ينبع است به فتح يا ضم با، نام کوه: بواط) ۴(
  ).حواشی سريه ابن هشام(ای در نزديکی مکه، که فاصله آن با شهر، يک شب راه است  نام دره: خنله) ۵(

۲  
. حارث بن فضل از قول پدرش برامي نقل کرد، که عمري، عصماء را در بيست و پنجم رمضان کشته است

به جنگ ابا عفک گسيل فرمود که سامل بن عمري ) بيستمني ماه هجرت( را در ماه شوال سپس سامل بن عمري
در ماه ذی احلجه مهان سال که بيست و دو ماه . در مهان ماه، غزوه بنی قينقاع هم اتفاق افتاد. او را کشت

ت و سه ماه از  شخصا جنگ الّسويق را اجنام داد، و نيز در حمرم که بيس)ص(از هجرت گذشته بود، پيامرب
بيست و پنجمني ماه (در ماه ربيع االول . هجرت گذشته بود، به جنگ با بنی سليم در ناحيه کدر پرداخت

 شخصا برای جنگ با بنی )ص(گروهی برای کشنت ابن اشرف مأمور شدند، و در مهان ماه پيامرب) هجرت



 ۸

اهللا بن انيس را برای جنگ با آنگاه عبد . غطفان آهنگ جند فرمود، نام ديگر اين جنگ ذو امر است
) سی و پنجمني ماه هجرت(روز دوشنبه پنجم حمرم : گويد عبد اهللا می. سفيان بن خالد هذلی اعزام فرمود

از مدينه بريون آمدم، غيبت من از مدينه هيجده شب طول کشيد و روز شنبه هفت روز باقی مانده از حمرم 
شخصا عازم جنگ با ) بيست و هفتمني ماه هجرت( مجادی االول  در)ص(آنگاه پيامرب. )۱(به مدينه باز گشتم

 زيد بن حارثه را )ص(پيامرب) بيست و هشتمني ماه هجرت(در مجادی اآلخر .  شد)۲(بنی سليم در حبران
سی و ( شخصا در شوال )ص(آنگاه پيامرب. )۳(مأمور جنگ قرده کرد که ابو سفيان بن حرب در آجنا مقيم بود

  . درگري جنگ احد شد و در مهان ماه به جنگ محراء االسد نيز پرداخت)دومني ماه هجرت
سی و پنجمني ماه ( که در حمرم - سپس ابو سلمة بن عبد االسد را به جنگ با بنی اسد به قطن فرستاد

صورت گرفت که امري ) سی و ششمني ماه هجرت(و پس از آن جنگ بئر معونه در ماه صفر . )۴(بود) هجرت
سی و (در ربيع االول . در مهان ماه، مرثد به فرماندهی جنگ رجيع برگزيده شد. رو بودآن منذر بن عم

چهل و پنجمني ماه ( شخصا با بنی نضري جنگ فرمود و در ذی القعده )ص(پيامرب) هفتمني ماه هجرت
  .جنگ بدر املوعد را عهده دار گرديدند) هجرت

مأمور جنگ با سالّم بن ابی حقيق ) چهل و ششمني ماه هجرت(آنگاه ابن عتيک در ذی احلجه 
گرديد و چون در اين جنگ ابن ابی حقيق کشته شد، يهوديان به خيرب گرخيتند و از سالّم بن مشکم ياری 

  خواستند ولی او رياست بر ايشان را نپذيرفت، و
__________________________________________________  

نجمني ماه بوده است اتفاق افتاده باشد، مراعات ترتيب زمانی نشده است، زيرا در اين اگر اين جنگ در حمّرمی که سی و پ) ۱(
  .صورت بايد بعد از جنگ احد و محراء االسد ذکر شود

  .نام حملی در حجاز است: حبران) ۲(
  .نام آبی است از آهبای منطقه جند: قرده) ۳(
  ).۲۶۰، ص ۴هشام، ج سريه ابن (نام آبی از آهبای قبيله بنی اسد است : قطن) ۴(

۳  
دار جنگ   عهده)ص(، پيامرب)چهل و هفتمني ماه هجرت(در حمرم .  به جنگ ايشان قيام کرد)۱(اسري بن زارم

جنگ دومة اجلندل را شخصا بر ) چهل و هنمني ماه هجرت(و سپس در ربيع االول . ذات الّرقاع گرديدند
ع و در ذی القعده مهان سال جنگ خندق و در  در شعبان سال پنجم، جنگ مريسي)ص(پيامرب. عهده گرفت

در حمرم سال ششم، ابن . اواخر ذی القعده و اوايل ذی احلجه مهان سال جنگ بنی قريظه را اجنام دادند
انيس مأمور جنگ با سفيان بن خالد بن نبيح و پس از آن حممد بن مسلمه مأمور جنگ با قبيله قرطاء 

، جنگ بنی حليان، و در ربيع االخر مهان سال جنگ غابه را در ربيع االول سال ششم. )۲(گرديدند
در مهني ماه عکّاشة بن حمصن به جنگ غمر و حممد بن مسلمه به جنگ .  شخصا اجنام دادند)ص(پيامرب

ذی القّصه و ابو عبيدة بن جّراح به مهان جنگ و زيد بن حارثه به مجوم برای جنگ با بنی سليم اعزام 
 و در )۳(سپس، زيد بن حارثه در مجادی االول به عيص. طن خنل و نقره است مجوم ميان ب-گرديدند

 اعزام -  پشت وادی القری-  و در مهان ماه به حسمی- در سی و شش ميلی مدينه-مجادی االخر به طرف
و نيز در ماه رجب، زيد به وادی القری اعزام شد، و در شعبان سال ششم گروهی به فرماندهی عبد . گرديد

و باز .  به فرماندهی جنگ فدک رفت)ع(در مهان ماه علی. بن عوف به دومة اجلندل اعزام شدندالرمحن 
در شوال مهان سال .  اعزام شد- از خبشهای وادی القری- در رمضان سال ششم زيد بن حارثه به ام قرفه

  . رفت)۴(ابن رواحه به جنگ اسري بن زارم رفت و در مهان ماه کرز بن جابر به جنگ عرنيني



 ۹

در مجادی االول سال هفتم، .  در ذی القعده سال ششم، عمره حديبيه را اجنام داد)ص(آنگاه، پيامرب
 جنگ خيرب را سرپرستی فرمود و در مجادی االخر مهان سال به وادی القری بازگشت و به جنگ )ص(پيامرب

 و -شبانه روز است که فاصله ميان آن و مکه شش -در شعبان سال هفتم عمر به جنگ تربه رفت. پرداخت
در رمضان سال هفتم، غالب . ابو بکر هم به جنگ جند رفت و بشري بن سعد هم به جنگ فدک اعزام شد

در شوال آن سال بشري بن سعد به سوی .  که از نواحی جند است-بن عبد اهللا به جنگ ميفعه اعزام شد
    در ذی القعده)ص( فرستاده شد، و پيامرب)۵(جناب

__________________________________________________  
  ).۱۷۲، ص ۲ج (و در شرح مواهب اللدنيه به صورت رزام آمده است ) ۶۶، ص ۲ج (اين نام در طبقات ابن سعد به صورت رازم ) ۱(
  .ای از بنی بکر است نام قبيله: قرطاء) ۲(
  ).۶۳، ص ۲ج طبقات، (اسم جايی است که ميان آجنا و مدينه چهار شب راه است : عيص) ۳(
  )منتهی االرب(ای از قبيله جهنيه که مرتد شدند  نام عشريه: عرنيني) ۴(
  .نام حملی است: جناب) ۵(

۴  
. در ذی احلجه آن سال جنگ ابن ابی العوجاء سلمی صورت گرفت. )۱(آن سال عمرة القضيه را جبا آوردند

و شجاع .  فرستاده شد-بعد از قديدای است   ناحيه-در صفر سال هشتم غالب بن عبد اهللا به جنگ کديد
ای   منطقه-بن وهب در ربيع االول مهان سال به سوی بنی عامر بن ملّوح و کعب بن عمري غفاری به اطالح

در مهان سال زيد بن حارثه برای جنگ .  اعزام گرديدند-در شام که فاصله آن تا بلقاء يک شب راه است
و اين در ماه مجادی (هی عمرو بن عاص به ذات الّسالسل رفتند  رفت و پس از آن گروهی به فرماند)۲(مؤته

در .  گسيل شدند)۳(، و در رجب مهان سال گروهی به فرماندهی ابو عبيدة بن جراح به خبط)االخر بود
شعبان آن سال گروهی به فرماندهی ابو قتاده به خضره، که از نواحی جند و در بيست ميلی بستان ابن عامر 

 در سيزدهم رمضان عازم فتح )ص( رفت و پيامرب)۴(در رمضان آن سال ابو قتاده به اضم. نداست، اعزام شد
مکه شد و در پنج شب مانده به پايان ماه رمضان به فرمان آن حضرت، بت عّزی به وسيله خالد بن وليد 

 منهدم سپس در مهان ماه، عمرو عاص، بت سواع و سعد بن زيد اشهلی، بت مناة را ويران و. منهدم شد
 خود در )ص(پس از آن در شوال مهان سال خالد بن وليد به جنگ بنی جذميه رفت و پيامرب. )۵(ساختند

مردم در آن سال حج . مهان ماه به جنگ حنني رفت، و نيز در مهني ماه به جنگ طائف عزميت فرمود
نصوب فرمود و هم گفته  عّتاب بن اسيد را به مست امري احلجاج م)ص(گزاردند، گفته شده است که پيامرب

در حمرم سال هنم عيينة بن حصن . شده است که مردم به صورت پراکنده و بدون امري احلجاج به حج رفتند
به جنگ بنی متيم رفت و در صفر آن سال قطبة بن عامر به سوی خثعم رفت، در ربيع االول گروهی به 

 )ع(ع االخر، علقمة بن جمّزز به حبشه و علیفرماندهی ضّحاک بن سفيان آهنگ بنی کالب کردند، و در ربي
 به جنگ تبوک رفت و هم در مهان ماه خالد بن وليد به جنگ )ص(در رجب آن سال پيامرب. )۶(به فلس رفتند
  .اکيدر رفت

   در سال هنم. سپس بت ذی الکفّني را که متعلق به عمرو بن محمة ّدوسی بود ويران کرد
__________________________________________________  

  .بيشتر به عمرة القضاء معروف است: عمرة القضيه) ۱(
تقومي (شهری است در يک منزلی کرک که قرب جعفر طّيار و اصحاب او آجناست، امروزه اين شهر جزء کشور اردن است : مؤته) ۲(

  )۲۶۷البلدان، ص 
  . م-. و در راه جهنيه استنام سرزمينی است که با مدينه پنج روز راه فاصله دارد: خبط) ۳(
  .نام آبی است ميان مکه و مدينه: اضم) ۴(
  . م-.هايی است که جای اين بتها بوده است در اينجا هر چند فقط نام بتها آمده است ولی ظاهرا منظور بتخانه) ۵(
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  .م). ول، چاپ ا۴۱۶، ص )ص(ناسخ التواريخ، جلد حضرت رسول(نام بتخانه بزرگی از قبيله طی است : فلس) ۶(
۵  
در ماه ربيع االول سال دهم، خالد بن وليد به جنگ . مردم به حج رفتند، ابو بکر نيز در اين حج حاضر بود

گويند دو بار به آجنا رفته است  که می( به مين عزميت فرمود، )ع(بنی عبد املدان رفت و در مهان سال علی
ال دهم مراسم حج را اجنام داد و چون از مکه  هم در س)ص(پيامرب.) که بار دوم در ماه رمضان بوده است

و در اين بيماری اسامة بن زيد را برای عزميت به شام مأمور . مراجعت فرمود، ده شب و اندی بيمار بود
 از مدينه به سوی شام حرکت نکرد و بعد از وفات آن حضرت، ابو بکر او )ص(فرمود، ولی او تا مرگ پيامرب

  .روز دوشنبه دوازدهم ربيع االول سال يازدهم هجرت رحلت فرمود )ص(پيامرب. را روانه ساخت
 در آهنا شرکت داشت بيست و هفت جنگ است که در نه جنگ شخصا در )ص(جنگهايی که پيامرب

. بدر، احد، مريسيع، خندق، قريظه، خيرب، فتح، حنني و طائف: مبارزه هم شرکت فرمود، که عبارتند از
گويند در  مهچنني می.  سه مرتبه عمره به جا آوردند)ص(رد است و پيامربها چهل و هفت مو جمموعه سريه

جنگ بنی نضري هم شرکت فرمود، به هر حال خداوند غنامي آن جنگ را خمصوص به آن حضرت قرار 
در . و هنگام بازگشت از خيرب هم با مردم وادی القری جنگ فرمود که برخی از اصحاب کشته شدند. داد

  .د که از مسلمانان حمرز بن نضله و از دمشن شش نفر کشته شدندغابه هم جنگ کردن
 در جنگهايی که خود شرکت فرمود اين اشخاص را در مدينه به جانشينی خود )ص(پيامرب: گويند

در غزوه وّدان، سعد بن عباده، در غزوه بواط، سعد بن معاذ، هنگامی که به تعقيب کرز بن جابر : برگزيد
ارثه، در غزوه ذی العشريه، ابا سلمة بن عبد االسد خمزومی، در غزوه بدر، ابا لبابة فهری رفتند، زيد بن ح

بن عبد املنذر عمری، در غزوه الّسويق، ابا لبابة بن عبد املنذر عمری، در غزوه کدر، ابن ام مکتوم 
ی، در غزوه معيصی، در غزوه الّسويق، ابا لبابة بن عبد املنذر عمری، در غزوه کدر، ابن ام مکتوم معيص

ذی اّمر، عثمان بن عفّان، در غزوه حبران و غزوه احد و غزوه محراء االسد و بنی نضري، ابن ام مکتوم، در 
بدر املوعد، عبد اهللا بن رواحه، در غزوه ذات الرقاع، عثمان بن عفان، در غزوه دومة اجلندل، سباع بن 

غزوه بنی قريظه و غزوه بنی حليان و غزوه غابه و عرفطه، در غزوه مريسيع، زيد بن حارثه، در غزوه خندق و 
غزوه حديبيه، ابن ام مکتوم، در غزوه خيرب، سباع بن عرفطه غفاری، در عمرة القضّيه، ابو رهم غفاری، در 
غزوه فتح و حنني و طائف، ابن ام مکتوم، در غزوه تبوک، ابن ام مکتوم يا حممد بن مسلمه اشهلی، و در 

  .مکتومحجة الوداع، ابن ام 
اند  و گفته» يا منصور امت«در جنگ بدر :  در جنگها داشتند چنني بود)ص(شعارهايی که رسول خدا

  و برای خزرجيان شعار» بنی عبد الرمحن«که برای مهاجران شعار 
۶  

در جنگهای احد و بنی نضري و . )۱(را تعيني فرموده بود» بنی عبيد اهللا«و برای اوسيان شعار » بنی عبد اهللا«
، در قريظه و غابه و طائف شعاری » ال ينصرون-حم«را تعيني کرد، و در خندق » امت، امت«ريسيع شعار م

در فتح مکه و خيرب برای . تعيني شده بود» يا منصور امت«معني نبود، و در جنگ حنني مهان شعار 
را تعيني » يد اهللابنی عب«و برای اوسيان » بنی عبد اهللا«و برای خزرجيان » بنی عبد الرمحن«مهاجران 
  .فرموده بود
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   سريّه محزة بن عبد املطلّب
  . بوده است)ص(سريه محزة بن عبد املطلب در ماه رمضان و آغاز هفتمني ماه هجرت پيامرب

 پس از ورود به مدينه برافراشت به محزة بن عبد املطلب )ص(خنستني پری را که پيامرب: گويند
از مجله پانزده نفر .  روانه کرد-يمی از مهاجران و نيمی از انصار بودند که ن- سپرد و او را مهراه سی سوار

ابو عبيدة بن جراح، ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعه، سامل بنده ابی حذيفه، عامر بن ربيعه، عمرو : مهاجران
. ند و چند مرد ديگر بود)ص(بن سراقه، زيد بن حارثه، کّناز بن حصني و پسرش مرثد، انسه بنده رسول خدا

  :و از انصار
ابی بن کعب، عمارة بن حزم، عبادة بن صامت، عبيد بن اوس، اوس بن خولی، ابو دجانه، منذر بن 
عمرو، رافع بن مالک، عبد اهللا بن عمرو بن حرام، قطبة بن عامر بن حديده و چند تنی ديگر، که نامهايشان 

  .اند را ضبط نکرده
گشت و  عرض به کاروانی از قريش بود که از شام بر میاين گروه به سيف البحر رسيدند و هدفشان ت

دو گروه به يک ديگر . آهنگ مکه داشت و ابو جهل مهراه سيصد سوار از اهالی مکه در آن کاروان بود
برخوردند و برای جنگ صف کشيدند، ولی جمدی بن عمرو، که با هر دو گروه مهپيمان بود، آن قدر ميان 

محزه با ياران خود به مدينه برگشت و ابو جهل با .  از جنگ منصرف شدندهر دو طرف رفت و آمد کرد که
چون محزه به مدينه آمد به . ياران و کاروان خود به مکه روانه شد و ميان آهنا درگريی به وجود نيامد

اند، و   گزارش داد که جمدی سد ميان دو گروه شده است و مسلمانان از او انصاف و مروت ديده)ص(پيامرب
  )ص(ن گروهی از خويشان جمدی به حضور پيامربچو

__________________________________________________  
اند که در تاريکی شب افراد خودی را از بيگانه  کرده ای بوده است که به طور قراردادی در جنگ وضع می کلمات و يا مجله: شعار) ۱(

  . م-.شب استو دمشن بشناسند، شايد بتوان گفت معادل با اسم 
۷  

: و چون صحبت از جمدی به ميان آمد فرمود. رسيدند، نسبت به ايشان نيکی فرمود و بر آهنا جامه پوشاند
  :و يا فرمود. دانستم که چنني نيک نفس و فرخنده کردار است منی

  .چنني کار آمد باشد
جنگ بدر بروند،  پيش از آنکه خود به )ص(کرد که پيامرب عبد الرمحن بن عياش برامي روايت می
پنداشت که آهنا فقط در مدينه آن حضرت را ياری  چه می. هيچيک از انصار را برای جنگ اعزام نفرمود

  .خواهند داد، و اين مطلب ثابت شده است

   سرّيه عبيدة بن حارث در رابغ
 که -بغ در ماه شوال و آغاز هشتمني ماه هجرت، پرچم را به عبيدة بن حارث سپرد تا به را)ص(پيامرب

  . عزميت کند-با جحفه ده ميل فاصله دارد و در راه قديد است
عبيده با شصت سوار بريون رفت و در کنار آبی که نامش احياء بود، در دشت رابغ، با ابو سفيان بن 

خنستني کسی که در اسالم تري به دمشن انداخت سعد . حرب که دويست نفر مهراهش بودند برخورد کرد
 که در اين جنگ تريدان خود را گشود و جلو رفت و ياران او برايش سپر گرفتند و او متام بن ابی وقاص بود
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گويند در تريدان او بيست تري وجود داشت و هر . تريهايش را پرتاب کرد و با هر تري کسی را جمروح ساخت
ري ديگری در در آن روز ت. ساخت کرد و جمروحش می کرد به انسان يا حيوانی اصابت می تري که رها می

به هر حال، پس از آن، ديگر برای جنگ مششري نکشيدند و در برابر يک . سپاه مسلمانان وجود نداشت
ديگر صف نبستند و چون مهان تري اندازی و رويارويی متام شد، هر يک از دو گروه به جايگاه خود 

متام شصت : ی وقاص گفته بودابن ابی سربه از مهاجر بن مسمار برامي نقل کرد که سعد بن اب. بازگشتند
اگر آهنا را تعقيب و دنبال کنيم مهه : به عبيده گفتم: سعد گويد. نفر مهراه عبيده از مهاجران قريش بودند

ولی عبيده از اين پيشنهادم پريوی نکرد و مهگی به مدينه . را خواهيم گرفت، زيرا آهنا با ترس گرخيتند
  .برگشتيم

  ارسرّيه سعد بن ابی وقاص در خرّ
    در ماه ذی القعده و آغاز هنمني ماه هجرت، پری به)ص(پيامرب

۸  
  . عزميت کند-  که در راه جحفه و نزديک خم قرار دارد- سعد بن ابی وقاص داد تا به خّرار

  :گفت برای من از قول عامر بن سعد روايت کردند که به نقل از پدرش چنني می
 منطقه خّرار برسی، کاروانی از قريش از آجنا خواهد ای سعد، بريون رو تا به:  فرمود)ص(پيامرب

ساختيم و شبها راه  روزها خود را خمفی می. من مهراه بيست يا بيست و يک مرد پياده راه افتادمي. گذشت
 به )ص(پيامرب. پيمودمي، صبح روز پنجم به خّرار رسيدمي و دريافتيم که کاروان ديروز از آجنا گذشته است می

  .د که از خّرار دورتر نروم و اگر چنني نبود اميد داشتم که بتوامن به کاروان برسممن فرموده بو
 تا )ص(اند که پيامرب نيز برامي از قول سعيد بن مسّيب و عبد الّرمحن بن سعيد بن يربوع روايت کرده

نکرد، زمانی که مهراه انصار در جنگ بدر شرکت فرمود، هيچ يک از ايشان را به مأموريت جنگی اعزام 
  . در مدينه دفاع خواهند کرد)ص(چه انصار شرط کرده بودند که از پيامرب

  غزوه ابواء
 خود به قصد گرفنت کاروانی از قريش، از مدينه )ص(در ماه صفر که يازدمهني ماه هجرت بود، پيامرب

ه که از کنانه  با بنی ضمر)ص(در مهني سفر پيامرب. بريون رفت، تا به ابواء رسيد ولی برخوردی پيش نيامد
بندی نکنند و کسی را به اين منظور ياری ندهند و ميان   دسته)ص(بودند پيمان بستند که آهنا عليه پيامرب

  .مدت غيبت آن حضرت از مدينه پانزده شب بود.  به مدينه بازگشت)ص(ای نوشتند و پيامرب خود عهد نامه

  غزوه بواط
به قصد محله به کاروانی از قريش که دو هزار و ) سيزدمهني ماه هجرت( در ربيع االول )ص(پيامرب

 رشته -شد از مدينه بسوی بواط پانصد شتر داشت و توسط امّية بن خلف و صد مرد از قريش مهراهی می
  ۹ خارج شد، ولی بدون هيچ برخوردی مراجعت فرمود-کوهی در ناحيه خشب به فاصله سه چاپار تا مدينه
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   غزوه بدر اولی
کرز که در .  به تعقيب و جستجوی کرز بن جابر فهری پرداخت)ص(ع االول پيامربدر مهان ماه ربي

 تا بدر آمدند و )ص(پيامرب. های مدينه پرداخته بود کرد، به غارت گله  و اطراف آن دامداری می)۱(ّمجاء
  .برخوردی پيش نيامد

   غزوه ذی العشريه
منظور محله به کارواهنای قريش که عازم  به )ص(پيامرب) شانزدمهني ماه هجرت(در ماه مجادی اآلخر 

به آن حضرت . شام بودند ياران خود را فرا خواند، و مهراه يکصد و پنجاه و به قولی دويست نفر بريون آمد
اند از مکه بريون آمده و آهنگ  خرب رسيده بود که کاروان جمهزی که قريش اموال خود را در آن مجع کرده

  )۳(. پيش رفت، و اين غزوه ذی العشريه است)۲( نقب بنی دينار تا ناحيه سقيا از طريق)ص(پيامرب. شام دارد

  )۴(سرّيه خنله
که به (در ماه رجب و آغاز هفدمهني ماه هجرت گروهی به فرماندهی عبد اهللا بن جحش به خنله 

  . اعزام شدند)۵()بستان ابن عامر هم معروف بود
صبح با اسلحه : ام مناز عشاء مرا خواست و فرمود هنگ)ص(پيامرب: گويند که عبد اهللا بن جحش گفت

  صبح در حالی که مششري و. خود بيا که تو را به جايی روانه کنم
__________________________________________________  

  )۴، ص ۲طبقات ابن سعد، ج (نام کوهی است در ناحيه عقيق که ميان آن و مدينه سه ميل فاصله است : مجاء) ۱(
  ).۹۴، ص ۵معجم البلدان، ج (دهکده بزرگی از خبش فرع است در راه جحفه که ميان آهنا نوزده ميل فاصله است : سقيا) ۲(
 جلد دوم سريه ابن هشام، چاپ ۲۵۰ تا ۲۴۸برای اطالع مراجعه شود به صفحات . اين جنگ در منابع ديگر مفصل آمده است) ۳(

  . م- .مصطفی السقاء
  . م- . در بيشتر منابع، سريه عبد اهللا بن جحش استنام ديگر اين سريه) ۴(
  ).۵۷۷بکری، معجم ما استعجم، ص (منظور خنله ميانی است که بستان عبيد اهللا بن معمر است ) ۵(

۱۰  
.  مناز صبح را با مردم خواند و به خانه برگشت)ص(پيامرب. کمان و تريدان و سپرم را مهراه داشتم آماده شدم

. ام، چند تن از قريش را هم مهراه آورده بودم اش ايستاده  قبل از او در خانهحضرت متوجه من شد که
ای که  آنگاه مرا فرا خواند و نامه. ای بنويسد  ابی بن کعب را فرا خواند و به او دستور فرمود نامه)ص(پيامرب

راه بيفت .  قرار دادمترا بر اين گروه فرمانروا:  نوشته و بسته شده بود به من داد و گفت)۱(روی چرم خوالنی
  .و پس از آنکه دو شب راه پيمودی نامه مرا باز کن و به آنچه که در آن نوشته شده است عمل کن

  .راه جند را پيش گري و به سوی چاههای آب برو: ای رسول خدا به کدام ناحيه بروم؟ فرمود: گفتم
رسيد، نامه را گشود و خواند و در عبد اهللا بن جحش به راه افتاد و چون کنار چاه ابن ضمريه : گويد

هيچيک از ياران خود را . با نام و برکت خدا به راه خود ادامه بده تا به خنله برسی: آن چنني آمده بود
کنند برای اجنام دستور من به خنله برو و  جمبور مکن که حتما با تو بيايند و مهراه کسانی که از تو پريوی می

. کنم هيچيک از مشا را جمبور منی: چون نامه را بر ايشان خواند، گفت. اشآجنا در کمني کاروان قريش ب
خواهد برگردد   باشد و هر کس می)ص(خواهد به شهادت برسد در پی اجرای فرمان رسول خدا هر کس می

در پناه برکت . گوش به فرمان و فرمانربدار خدا و رسول او و مطيع تو هستيم: مهه گفتند. هم اکنون باز گردد
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  .خواهی برو اهلی به هر کجا که می
عبد اهللا بن جحش به راه افتاد تا به خنله رسيد و در آجنا کاروانی از قريش را يافت که عمرو بن 
خضرمی و حکم بن کيسان خمزومی و عثمان بن عبد اهللا بن مغريه خمزومی و نوفل بن عبد اهللا خمزومی 

در اين . اند  سخت ترسيدند و ندانستند به چه کار آمدهکاروانيان چون ايشان را ديدند. مهراه آن بودند
  .هنگام عکاشه سر خود را تراشيد و به جای بلندی بر آمد تا کاروانيان را مطمئن سازد

واقد بن عبد اهللا و عکاشه معتقد بودند که . من خود سر عکاشه را تراشيدم: گويد عامر بن ربيعه می
ماهی (امي و در ماه حرام هستيم   دهند و بگويند ما برای عمره آمدهبايد خود را در معرض ديد کاروان قرار

عکاشه چنان کرد و مشرکان به يک ديگر گفتند، مطلبی نيست، اين قوم برای ). که جنگ در آن حرام است
 اين بود که شتران خود را بازداشتند و آهنا را آزاد گذاشتند و شروع به. اند و اطمينان پيدا کردند عمره آمده

آن روز .  هم با يک ديگر مشورت و رای زنی کردند)ص(ياران رسول خدا. هتيه خوراک برای خود کردند
  :گفتند. آخر ماه رجب بود و هم گفته شده است که روز اول شعبان بود

__________________________________________________  
  ،)۴۹۶، ص ۳معجم البلدان، ج (های دمشق است  های از دهکد نام منزلی از منازل مين و دهکده: خوالن) ۱(

۱۱  
شوند و از آهنا دفاع خواهد شد و اگر  اگر امروز تعرض به آهنا را عقب بيندازيد وارد مکه و حرم می

دانيم که امروز از ماه حرام است يا نه؟ ديگری  منی: يکی گفت. امروز بر آهنا محله بريد ماه حرام است
دانيم و هيچ معتقد نيستيم که به واسطه طمع و آزی که داريد حرمت آن را   حرام میما امروز را از ماه: گفت

خواستند بر کار غلبه کرده و ايشان را تشجيع کردند و با  های دنيا را می ولی آهنا که خواسته. بشکنيد
اده بود جلو واقد بن عبد اهللا در حالی که کمان خود را زه کرده و تري هن. کاروانيان جنگ را شروع کردند

کرد، تريی به عمرو بن خضرمی انداخت و او را کشت و قوم بر  کسی که تريش هرگز خطا منی. رفت
کاروانيان هجوم بردند، عثمان بن عبد اهللا بن مغريه و حکم بن کيسان را اسري گرفتند و نوفل بن عبد اهللا بن 

  .مغريه گرخيت، شتران را گرفتند و پيش راندند
خواست گردنش  امري ما می. من حکم بن کيسان را اسري کردم: گفت اد بن عمرو میمقد: واقدی گويد

 او را )ص(پيامرب.  آوردمي)ص(او را پيش پيامرب.  بربمي)ص(رهايش کن تا او را حضور پيامرب: گفتم. را بزند
 اين ای رسول خدا آيا با: عمر بن اخلطّاب گفت. دعوت به اسالم کرد و با وی گفتگويی طوالنی داشت

  کنی؟ صحبت می
! به خدا تا ابد مسلمان خنواهد شد، اجازه بده گردنش را بزمن تا روانه جهنم که پناهگاه اوست بشود

کردم که او چنني مسلمان شود  گمان منی: عمر گفت.  توجهی به عمر نفرمود تا حکم اسالم آورد)ص(پيامرب
 به آن از من )ص(ممکن است در کاری که پيامربوانگهی اين پيش آمد مرا واداشت که با خود بگومي چگونه 

! خواستم داناتر است به او اعتراض کنم، ولی با خود گفتم من در پيشنهاد خود خري خدا و رسول خدا را می
حکم بن کيسان اسالم آورد و به خدا که اسالمی بسيار پسنديده داشت، و در راه خدا جهاد : گويد عمر می

  .ه شهيد شد در حالی که رسول خدا از او خشنود بود و وارد هبشت گرديدکرد و در جنگ بئر معون می
اين که خدای يگانه را که : اسالم چيست؟ پيامرب فرمود: حکم بن کيسان پرسيده بود: واقدی گويد

. اسالم آوردم: حکم گفت. شريکی ندارد عبادت کنی و گواهی دهی که حممد بنده و فرستاده اوست
  :خود توجهی فرمود و گفت به اصحاب )ص(پيامرب
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  .شد ای پيش، از مشا اطاعت کرده و او را کشته بودم وارد آتش می اگر حلظه
کاروان را با خود آوردند و کاالی آن شراب و پوست و چرم و مويز بود که از طائف آورده : گويند

حرام را حالل مشرده حممد خونريزی در ماه : قريش گفتند.  آوردند)ص(بودند و مهه آن را به حضور پيامرب
 اين موضوع را حرام و از گناهان بزرگ )ص(ولی هم خون رخيته و هم مال گرفته است، و حال آنکه پيامرب

   بعضی که. دانست می
۱۲  

چون قوم، . مشا در شب اول شعبان مورد هجوم قرار گرفتيد: گفتند خواستند به قريش جواب دهند می می
دند، حضرت آن را توقيف فرمود و چيزی از آن را تصرف نکرد و دو اسري  آور)ص(کاروان را به حضور پيامرب

  .من به مشا دستور جنگ در ماه حرام را نداده بودم: را هم زندانی کرد و به ياران خود فرمود
 به آهنا اصال دستور جنگ را چه در ماه حرام و چه در ماه حالل )ص(پيامرب: سليمان بن سحيم گويد

  .ه آهنا فرمان داده بود که اخبار قريش را به دست آورندنداده بود، بلکه ب
آنان بر دست و پای مبردند و پنداشتند که با اين کار هالک شدند و بزرگتر و دردناکتر اين بود : گويند

يهوديان هم . مدينه هم چون ديگ جوشانی بود. کرد آمد سرزنش و خشونت می که هر کس پيش آهنا می
می را واقد بن عبد اهللا کشته است، و با برخی از حروف و کلمات اين عبارت فال عمرو بن خضر: گفتند می

  :گفتند زدند و می بد می
ولی به لطف . عمرو جنگ را آباد کرد و خضرمی جنگ را آماده ساخت و واقد آن را بر افروخت

  .زدهنا به خود يهوديان برگشت خدا گرفتاريهای اين فال
 )ص(پيامرب.  فرستادند که فديه ياران خود را بپردازند)ص(ر پيامربقريش کسانی را به حضو: گويند

پذيرمي، و منظور سعد بن  ای برای اسريان مشا منی تا هنگامی که دو نفر از دوستان ما نيايند فديه: فرمود
  .ابی وقاص و عتبة بن غزوان بود

د بن ابی وقاص سع: ابو بکر بن امساعيل بن حممد از قول پدرش برامي چنني روايت کرد که
 -  از نواحی بنی سليم-من و عتبة بن غزوان مهراه عبد اهللا بن جحش بريون رفتيم، و به حبران: گفت می

من و . شتران خود را برای چرا رها کردمي، ما دوازده نفر بودمي که هر دو نفر يک شتر داشتيم. رسيدمي
مهراهان ما . د و دو روز در جستجوی آن بودميقضا را شتر ما گم ش. عتبه با هم بودمي و شتر هم از او بود

رفتند و ما پس از آن، از پی ايشان رفتيم ولی راه را گم کردمي و به آهنا نرسيدمي، به طوری که نتوانستيم در 
مهراهان ما چند روز پيش از ما به مدينه رسيده و پنداشته بودند که ما اسري . خنله حضور داشته باشيم

 که فاصله ميان آن و مدينه شش چاپار -از مليحه. ر اين سفر دچار گرسنگی شديد شدميما د. امي دمشن شده
 به اتفاق گروهی بريون آمدمي و هيچ گونه خوراکی -است و فاصله آن تا معدن بنی سليم يک شب راه است

 ما سه روز، و هر گاه گرسنگی: ای ابو اسحق، تا مدينه چند روز راه است؟ گفت: کسی پرسيد. نداشتيم
چون به مدينه رسيدمي متوجه شدمي . خوردمي چرند با آب می شد مشتی از خارهايی که شتران می شديد می

 از فديه گرفنت خودداری کرده )ص(اند و پيامرب گروهی از قريش برای پرداخت فديه ياران خود به مدينه آمده
   چون. نسبت به دو نفر از ياران خود ترسامن: و فرموده بود که

۱۳  
  . با دريافت فديه موافقت فرمود)ص(ه مدينه رسيدمي پيامربب

اگر دو نفر ما را بکشيد من هم دو نفر مشا را :  به منايندگان قريش گفته بود که)ص(پيامرب: گويند می



 ۱۶

  .مقدار فديه هر يک چهل وقيه نقره بود و هر وقيه چهل درهم است. خواهم کشت
هليت رسم بود که يک چهارم غنامي را برای رؤسا بر در جا: گويد حممد بن عبد اهللا بن جحش می

چون عبد اهللا بن جحش از خنله مراجعت کرد غنامي را پنج خبش کرد و چهار خبش آن را . داشتند می
  : تقسيم کرد و اين خنستني مخسی بود که در اسالم صورت گرفت و بعدها اين آيه نازل شد

ْو اعلموا كنما غنمتم من  َ ْ ُ ْ ِ َ َّ َ ُ َ ْ ِ فأن بٍء َ َّ ِ َّ َ ُ مخسه َ َ ُ ُ)۸ :۴۱(  
  .و بدانيد که آنچه غنيمت گرفتيد پنج يکی وی مر خدای راست

 غناميی را که اهل خنله آورده بودند، )ص(پيامرب: برای من از ابی بردة بن نيار روايت کردند که
  .ا عنايت فرمودپس از اينکه بازگشت با غنامي بدر تقسيم کرد و حق هر قوم ر. نگهداشت و به بدر رفت

  : در اين مورد اين آيه نازل شد: گويند
َيسئلون ُ َ ِ عن الشهر احلرامَكَْ َ ِ

ْ َّ
ِ
َ…   

  ). ۲، سوره ۲۱۹آيه (… پرسندت يا حممد از ماه حرام و در آن جنگ کردن می
جنگ در ماههای حرام مهچنان : فرمايد خداوند در کتاب خود آهنا را مورد خطاب قرار داده و می

دارند گناهش به مراتب بيشتر است، از قبيل  لی آنچه را که ايشان نسبت به مسلمانان را میحرام است و
کنند تا  دهند و زندانی می کنند حتی ايشان را شکنجه می اينکه مسلمانان را از اجنام کارهای اهلی منع می

گذارند   و منیورزند نتوانند هجرت کنند و به حضور رسول خدا بروند و اينکه نسبت به خدا کفر می
و هم خداوند . دهند مسلمانان برای اجنام حج و عمره به مسجد احلرام بروند و آهنا را از دين فريب می

  : فرمايد می
ِو الفتنة أشد من القتل
ْ َْ ُّ َ َ ُ َ ِ َ) ۲ :۱۹۳(  

   .ان راشو کفر و تعذيب ايشان مؤمنان را بزرگتر است از کشنت مشا اي
  .)۱(ه بتهای اساف و نائله استاند مقصود از فتن بعضی هم گفته

 ديه ابن )ص(آيا پيامرب: از ابن عباس پرسيدم که: اند که گفته است برای من از کريب روايت کرده
 ديه ابن )ص(پيامرب: گفت و از عروه برامي روايت کردند که می. نه: حضرمی را پرداخت فرمود؟ گفت

ام قرار داد تا هنگامی که خداوند عّز و جل حضرمی را پرداخت فرمود و جنگ ماه حرام را مهچنان حر
ای پرداخت نشده  در نظر ما ثابت و مورد امجاع است که ديه: گويد واقدی می. سوره برائة را نازل فرمود

  ابو معشر. است
__________________________________________________  

  .نام دو بت معروف قريش است: اساف و نائله) ۱(
۱۴  

  .ايت کرد که در اين لشکر کشی به عبد اهللا بن جحش لقب امري املؤمنني دادندبرامي رو

  نام کسانی که مهراه عبد اهللا بن جحش در سرّيه او شرکت داشتند
ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعه، عامر بن ربيعه، واقد بن : اين مهراهان هفت نفر بودند که عبارتند از

 که اين دو -الد بن ابی البکري، سعد بن ابی وقاص و عتبة بن غزوانعبد اهللا متيمی، عکّاّشة بن حمصن، خ
اند که اينان دوازده نفر بودند، و به روايتی هم سيزده  برخی هم گفته. نفر اخري در خنله حضور نداشتند

  .تر است نفر، ولی به نظر ما مهان هفت نفر درست



 ۱۷

  )۱(بدر القتال
قريش از شام را دانست، ياران خود را برای محله به آن  زمان بازگشت کاروان )ص(گويند چون پيامرب

ده شب پيش از خروج خود از مدينه، طلحة بن عبيد اهللا و سعيد بن زيد را برای کسب خرب و . فرا خواند
 رسيدند و به منزل - که بعد از ذی املروه و در ساحل درياست-اطالع روانه فرمود و آن دو رفتند و به خنبار

کشد آهنا را پذيرفت و در پناه خود گرفت و آهنا تا هنگام عبور کاروان از آن حمل .  شدندکشد جهنی وارد
هنگام عبور کاروان طلحه و سعيد بر زمني بلندی بر آمدند و قريش و . مهچنان خمفيانه پيش او بودند

آيا کسی از : دکاروان و کاالهای آن را بررسی کردند کاروانيان، کشد را مورد خطاب قرار دادند و پرسيدن
کنند؟  جاسوسان حممد در خنبار کجايند و چه می! پناه بر خدا: ای؟ او گفت جاسوسان حممد را نديده

کشد هم برای . چون کاروان از آجنا گذشت طلحه و سعيد شب را مهاجنا گذراندند و بامداد بريون رفتند
وان خود را به کنار دريا رسانده بود و برای کار. بدرقه آن دو مهراهشان رفت تا آن دو را به ذی املروه رساند

   اينکه از تعقيب مصون مباند شب
__________________________________________________  

، جنگ )که در صفحات قبل مالحظه شد(اند  چون پيش از جنگ بدر، جنگ ديگری را که بدون درگريی بوده بدر اولی ناميده) ۱(
  . م- .اند، چه در آن بيش از هفتاد نفر از قريش کشته شدند تعبري کرده» جنگ کشتار«بدر را گاه 

۱۵  
  .و روز شتابان در حرکت بود

آن دو .  با لشکر قريش در بدر برخورد فرمود)ص(طلحه و سعيد مهان روزی به مدينه رسيدند که پيامرب
 تربان -ت را در تربان ديدند از مدينه بريون آمدند و آن حضر)ص(به قصد ديدار و گزارش کار خود به پيامرب

  . قرار دارد و جايگاه ابن اذينه شاعر هم هست)۱(کنار شاهراه ميان ملل و سّياله
.  گفتند که کشد آن دو را پناه داده است)ص(سعيد و طلحه به پيامرب. کشد هم بعد از اين به مدينه آمد

من :  را در تيول تو قرار دهم؟ گفت)۲(آيا ينبع:  بر او درود فرستاد و گراميش داشت و فرمود)ص(پيامرب
 )ص(ام قرار دهيد، و پيامرب اگر مصلحت بدانيد آنرا در تيول برادرزاده. ام و عمرم متام شده است ساخلورده

  .آن را در اختيار او گذاشت
 مسلمانان را فرا خواند و فرمود اين کاروان قريش است که اموال ايشان در آن )ص(رسول خدا: گويند

مردم در اين کار شتاب گرفتند، حتی برای بريون رفنت . ايد خداوند غنيمتی به مشا ارزانی فرمايداست، ش
  .کردند از مدينه گاهی پدر و پسر قرعه کشی می

بود  اگر حساب هبشت منی: گفت سعد به پدرش می. از مجله سعد بن خيثمه و پدرش قرعه کشيدند
. گزيدم و من آرزومندم که در اين راه به درجه شهادت برسم یرفتم و تو را بر خود برم به نفع تو کنار می

  .مرا برگزين و تو با زنان خود آرام بگري: گفت خيثمه می
اين بود که قرعه کشيدند و قرعه بنام . ناچار يکی از ما بايد مباند: خيثمه گفت. ولی سعد نپذيرفت

  .سعد بريون آمد که در جنگ شهيد شد
 موافق نبودند مهراه او بريون نرفتند و در اين )ص(چون با خروج پيامربگروه زيادی هم از اصحاب 

شود چه مسلمانان در  ولی هر کس که بريون نرفته است سرزنش منی. مورد اختالفات و حرف زيادی است
گروهی از افراد خوش نيت . واقع برای جنگ بريون نرفتند، بلکه به منظور گرفنت کاروان بريون رفته بودند

از . کردند کردند که جنگ است حتما کوتاهی منی  هم از مهراهی خودداری کردند، که اگر گمان میو بصري
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:  به مدينه باز آمد، عرض کرد)ص(مجله کسانی که خودداری کرده بود اسيد بن حضري است که چون پيامرب
و را به حق فرستاده سپاس پروردگاری را که تو را مسرور و بر دمشنت پريوز گردانيد و سوگند به آن که ت
بردم که تو با دمشن  است، من به منظور حفظ جان خود از مهراهی با تو باز نايستادم، بلکه اصال گمان منی

  .کردم که جز گرفنت کاروان مسأله ديگری هم خواهد بود کنی و گمان منی بر خورد می
__________________________________________________  

  ).۱۸۹، ص ۵معجم البلدان، ج (م خنستني منزل راه مدينه به مکه است نا: سياله) ۱(
  ).۵۲۶، ص ۸معجم البلدان، ج (در مست راست رضوی و از طرف مدينه به جانب درياست : ينبع) ۲(

۱۶  
و اين خنستني جنگی بود که خدا در ان اسالم و مسلمانان را عزيز . گويی راست می:  فرمود)ص(پيامرب

  .ار کردو مشرکان را خو
 روز يکشنبه دوازدهم رمضان با مهراهان خود از مدينه بريون آمد و چون به ناحيه نقب بنی )ص(پيامرب

 فرود آمد و لشکرگاه ساخت و -های سقيا و در واقع متصل به مدينه است  که مهان خانه-دينار رسيد در بقع
، رافع بن خديج، براءة بن عازب، اسيد بن از ميان ايشان عبد اهللا بن عمر، اسامة بن زيد. سپاه را سان ديد

  .ظهري، زيد بن ارقم، و زيد بن ثابت را به مدينه باز گرداند و اجازه شرکت در سپاه نداد
 ما را سان )ص(در آن روز پيش از اين که پيامرب: گفت از سعد بن ابی وقاص برامي نقل کردند که می

 )ص(ترسم پيامرب می: شود؟ گفت ای برادر تو را چه می: گفتم. کند ببيند، ديدم برادرم خودش را خمفی می
مرا ببينند و به واسطه کم سن و سالی مرا برگردانند و من دوست دارم بريون بيامي، شايد خداوند شهادت را 

  .روزی من گرداند
ري عم.  عبور کرد، سن او را کم دانستند و فرمودند، برگرد)ص(اتفاقا چون از جلو پيامرب: گويد سعد می

به واسطه کوچکی او من محايل مششريش را : گويد سعد می.  به او اجازه شرکت فرمود)ص(پيامرب. گريست
  .و او در حالی که شانزده سال داشت در بدر کشته شد. زدم گره می

 به اصحاب خود فرمان داد تا از چاه آجنا آب بگريند و خود )ص(اند که پيامرب مهچنني برامي نقل کرده
 از آب آن چاه )ص(اين اولني بار بود که پيامرب: اند و هم برامي گفته. ز آب آن چاه آشاميدحضرت هم ا

خواست از آجنا   آب شريين و گوارا می)ص(از آن پس هر گاه پيامرب: گويد و عايشه می. آشاميد می
واند و برای های سقيا مناز خ  نزديک خانه)ص(کند که پيامرب و قتاده از قول پدرش روايت می. آوردند می

  :مردم مدينه دعا فرمود و چنني عرضه داشت
و من که .  بنده و دوست و پيامربت تو را برای اهل مکه خوانده است)ع(پروردگارا، مهانا ابراهيم

کنم که در کشت و  خدايا استدعا می. خوامن حممد بنده و پيامرب توام، تو را برای اهل مدينه می
خدايا مدينه را در نظر ما حمبوب قرار بده و وبايی که در آن . یهای آهنا برکت بده کار و ميوه

اين سوی و ( وجود دارد )۱(موجود است به حمل خم برب، خدايا من آنچه را که ميان دو سنگالخش
 مکه را چنان قرار )ع(حمترم و جايگاه امان قرار دادم، مهچنان که خليل تو ابراهيم) آن سوی آن

   .داد
  .ه قرار داردخم در دو ميلی جحف

__________________________________________________  
  . م-.ای است در دو سوی مدينه که سنگالخ است در عرب به معنی سنگالخ و منطقه» البه«لغت ) ۱(



 ۱۹

۱۷  
عبد : و گويند. )۱( آمدند)ص(عدی بن ابی الّزغبا و بسبس بن عمرو در آجنا به حضور پيامرب: گويند
ای رسول خدا، از اين که در اين منطقه فرود :  آمد و گفت)ص( بن حرام در آجنا پيش پيامرباهللا بن عمرو

در . آمدی و سپاه خود را بازديد کردی بسيار خوشحال شدم و فال نيک زدم چه اين جا اردوگاه ما بود
ينجا سپاه  اتفاق افتاد، مه- که نام کوهی نزديک مدينه است- جنگی که ميان ما بنی سلمه و اهل حسيکه

ما هم مهينجا کسانی را که . خود را بازديد کردمي، و يهوديان در حسيکه دارای منازل زيادی بودند
توانستند اسلحه با خود بردارند مهراه بردمي و کسانی را که به واسطه کمی سن از محل سالح عاجز  می

وديان بودند و ما ايشان را آنچنان و آنگاه آهنگ يهوديان کردمي و ايشان عزيزترين يه. بودند برگرداندمي
ای رسول خدا، من اميدوارم . خواستيم کشتيم و ديگر يهوديان تا امروز برای ما خوار و ذليل هستند که می

: گويد خالّد بن عمرو بن مجوح هم می. که چون ما و قريش بر خورد کنيم، خداوند چشم تو را روشن کند
! ايد کردم رفته فکر می: ، پدرم عمرو بن مجوح گفت)۲(رگشتمچون نيمروز شد به خانه خود در خربی ب

به چه فال نکويی، به خدا آرزومندم که  به: گفت. کند  مردم را در بقع بازديد می)ص(رسول خدا: گفتم
  .غنيمت به دست آوريد و بر مشرکان قريش پريوز شويد
خالد .  آجنا را به سقيا تغيري داد نام)ص(پيامرب: گويد. چه در جنگ حسيکه هم، اينجا اردوگاه ما بود

بعضی هم . خواست آن چاه را خبرم ولی سعد بن ابی وقاص آن را به دو شتر جوانه خريد دمل می: گويد
 گفتند که سعد آن را خريده است، فرمود )ص(اند که برای آن هفت وقيه پرداخت کرد و چون به پيامرب گفته

  .معامله پر سودی است
امگاه يکشنبه دوازدهم رمضان از سقيا کوچ فرمود و مسلمانان هم مهراه او رفتند  ش)ص(پيامرب: گويند

 سهم آهنا را هم از غنامي عنايت )ص(و مشار ايشان سيصد و پنج تن بود و هشت نفر که عقب ماندند و پيامرب
 )ص(انکه، پيامربچن. کردند و تعداد شتران هفتاد بود و هر دو يا سه يا چهار نفر از يک شتر استفاده می. کرد

و محزة بن . اند بعضی جبای مرثد، زيد بن حارثه را گفته.  و مرثد، يک شتر داشتند)ع(و علی بن ابی طالب
عبد املطلب و زيد بن حارثه و ابو کبشه و انسه بنده رسول خدا هم يک شتر داشتند، و عبيدة بن حارث و 

کردند و   آبکش که از آن عبيده بود استفاده میطفيل و حصني فرزندان حارث و مسطح بن اثاثه از يک شتر
او آن را از ابن ابی داود مازنی خريده بود، و معاذ و عوف و معّوذ پسران عفراء و بنده ايشان ابو احلمراء، 

  يک شتر
__________________________________________________  

  . م-.اين دو نفر قبال برای کسب خرب از کاروان رفته بودند) ۱(
  ).۲۹۸، ص ۲وفاء الوفاء، ج (های بنی سلمه است که نزديک مسجد قبلتني مدينه است  نام يکی از حمله: خربی) ۲(

۱۸  
داشتند، و ابی بن کعب و عمارة بن حزم و حارثة بن نعمان هم بر شتری سوار بودند، و خراش بن صّمه و 

ک شتر داشتند، و عتبة بن غزوان و طليب بن قطبة بن عامر بن حديده و عبد اهللا بن عمرو بن حرام هم ي
عمري بر شتر نری که از عتبه بود سوار بودند، و نام آن شتر عبيس بود، و مصعب بن عمري و سويبط بن 

شدند که از معصب بود، و عمار بن ياسر و ابن مسعود يک  حرمله و مسعود بن ربيع بر يک شتر سوار می
و داود مازنی و سليط بن قيس، شتر نری در اختيار داشتند که از عبد اهللا شتر داشتند و عبد اهللا بن کعب و اب

شدند،  بن کعب بود، و عثمان و قدامه و عبد اهللا بن مظعون و سائب بن عثمان به نوبت بر يک شتر سوار می
اش  و ابو بکر و عمر و عبد الرمحن بن عوف هم يک شتر داشتند، و سعد بن معاذ و برادرش و برادرزاده



 ۲۰

شدند که نامش ذّيال بود، و  حارث بن اوس و حارث بن انس سوار بر شتر نر آبکشی از سعد بن معاذ می
سعد بن زيد و سلمة بن سالّمه و عباد بن بشر و رافع بن يزيد و حارث بن خزمه يک شتر آبکش در اختيار 

  .شتداشتند که از سعد بن زيد بود و او فقط يک صاع خرما برای زاد و توشه خود دا
 به بدر رفتم و )ص(در خدمت پيامرب: عبيد بن حييی از قول معاذ بن رفاعه از پدرش برامي نقل کرد

من و برادرم خالد بن رافع و عبيد بن زيد بن عامر شتر جوانی داشتيم . معموال هر سه نفر يک شتر داشتند
 شتر ما از راه رفنت ماند و فرو خفت و )۱(به راه افتادمي ولی در روحاء. شدمي که از ما بود و به نوبت سوار می

  :برادرم گفت. درماند
  .کنم که آن را در راه تو بکشم پروردگارا، اگر ما را با اين شتر به مدينه بر گردانی نذر می

ای رسول خدا، :  از کنار ما گذشت و ما در مهان حال بودمي و گفتيم)ص(در اين هنگام پيامرب: گويد
آنگاه فرمود .  آب خواست و در ظرفی وضو گرفت و آب مضمضه کرد)ص( پيامرب.شتر ما درماند شده است

 از آن آب مقداری در دهان حيوان رخيت و مقداری هم )ص(دهان شتر را باز کنيد و ما چنان کردمي و پيامرب
ر  حرکت کرد و ما د)ص(پيامرب. سوار شويد: اش پاشيد و فرمود بر سر و گردن، شانه و کوهان، دم و پاشنه

 دوباره حيوان از حرکت باز )۳(گشتيم در مصلّی هنگامی که از بدر باز می.  به آن حضرت رسيدمي)۲(منصرف
  .برادرم او را کشت و گوشتش را صدقه داد و تقسيم کرد. ماند

حييی ابن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عباده از قول پدرش برامي روايت کرد، در جنگ بدر سعد 
  يعنی هر چندی بر شتر يکی از(بيست شتر برده بودند بن عباده را بر 
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  ).۴۲۷معجم ما استعجم، ص (در چهل و يک ميلی مدينه قرار دارد که فاصله آن دو، دو شبانه روز است : روحاء) ۱(
  ).۱۷۷، ص ۸معجم البلدان، ج ( چاپار است جايی است ميان بدر و مکه که فاصله آن دو، چهار: منصرف) ۲(
  ).۷۹، ص ۸معجم البلدان، ج (هنوز عينا در وادی عقيق مدينه موجود است : گويد ياقوت می: مصلی) ۳(

۱۹  
  !).شد مهراهان سوار می

 به بدر رفتيم و با ما فقط )ص(مهراه رسول خدا: گفت از سعد بن ابی وقاص برامي نقل کردند که می
 )ص(در ميان صحابه پيامرب. کردمي د، چنانکه هر دو و سه و چهار نفر از يک شتر استفاده میهفتاد شتر بو

در عني حال از کسانی بودم که بيش از مهه تري انداختم و پياده حرکت کردم، . انديش ترين آنان بودم چاره
  .چنانکه در متام رفت و برگشت حتی يک قدم هم سوار نشدم

  :يا حرکت کرد به پيشگاه اهلی چنني عرضه داشت چون از حمل سق)ص(پيامرب
و . شان بپوشان و برهنگانند، جامه. پروردگارا، ايشان گروه پيادگانند، سوارشان فرمای

  . و نيازمندانند، به فضل خود بی نيازشان فرمای. گرسنگانند، سريشان کن
مرد شتری و يا دو شتر هيچيک از مسلمانان برنگشت مگر اينکه بر پشت حيوانی سوار بود و به هر 

رسيد و هر کس برهنه بود جامه پوشيد و به زاد و توشه قريش دست يافتند و سري شدند و چون فديه اسريان 
 نام ابی - قيس بن ابی صعصعه را فرمانده پيادگان کرد)ص(و پيامرب. را گرفتند، هر فقريی ثرومتند گرديد

اين .  به او دستور فرمود که مسلمانان را بشمارد)ص(ربپيام. صعصعه، عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بود
.  گزارش داد)ص( نگهداشت و ايشان را مشرد و به پيامرب)۱(بود که قيس مسلمانان را در حمل چاه ابی عنبه

دره عقيق را پيمود و راه مکتمن را پيش گرفت و به بطحای ابن ازهر .  از بيوت سقيا بريون آمد)ص(پيامرب
ابو بکر بر خاست و مقداری سنگ فراهم آورد و در زير مهان درخت . يه درختی فرود آمدرسيد و زير سا
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آنگاه آهنگ دره .  آجنا مناز گزارد و تا صبح دوشنبه مهاجنا بودند)ص(جايی برای مناز ساخت که پيامرب
 به )ص( پيامربدر تربان بودمي،: سعد بن ابی وقاص گويد. ملل و تربان کرد و ميان حفريه و ملل توقف فرمود

 برخاست و چانه خود را بني شانه و گوش )ص(پيامرب. من تريی در کمان هنادم. اين آهو را ببني: من فرمود
  :گفت در مهان حال می. تري بينداز: من گذاشت و فرمود

 تبسمی فرمود و )ص(پيامرب. تريم به گلوی حيوان خورد: گويد سعد می. خدايا تري او را به هدف بنشان
و چون در فاصله . او را سر بريدم و با خود محل کردم. ه سوی آهو دويدم و ديدم هنوز زنده استمن ب

اين مطلب را برای .  دستور فرمود گوشت آن را ميان اصحاب تقسيم کردند)ص(نزديکی فرود آمدمي پيامرب
  .من حممد بن جباد از قول پدرش و او از قول سعد نقل کرد

  اسبی از.  دو اسب هم بوده است)ص(خدامهراه اصحاب رسول : گويند
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  ).۶، ص ۲طبقات، ج (چاه ابی عنبه، در يک ميلی مدينه است ) ۱(
۲۰  

برخی هم .  بوده است- مهپيمان بنی زهره-مرثد بن ابی مرثد غنوی و اسبی از مقداد بن عمر و هبرانی
اند و در نزد ما اختالفی وجود  به هر حال دو اسب بيشتر نداشته. اسبی داشته استزبري هم : گويند می

  .ندارد که مقداد اسبی داشته است
در جنگ بدر مهراه من اسبی بود که : اند که گفته است از مقداد به چهار واسطه برامي روايت کرده

 برامي روايت کرد که مرثد غنوی روز و سعد بن مالک غنوی هم از پدران خود. شد ناميده می) شناور(سبحه 
  .بدر بر اسبی بنام سيل سوار بود

هيچ . های بزرگ هزار شتر مهراه کاروان بود با سرمايه. قريش با کاروان خود به شام رسيد: گويند
مرد و زن قريشی در مکه نبود مگر اينکه از يک مثقال طال تا هر اندازه که توانسته بود در آن سرمايه گذاری 

گفته شده که در آن کاروان پنجاه . های بسيار اندک فرستاده بودند حتی برخی از زنان، سرمايه. ده بودکر
اند بيشترين کاال از  و نيز گفته. اند که کمتر از اين مقدار بوده است و هم گفته. هزار دينار سرمايه بوده است

رمايه ديگران بر مبنای سود نصف به خاندان سعيد بن عاص و ابی احيحه بوده که يا از خودشان و يا س
نصف بوده است، ولی بيشترين سهم از ايشان بود، و گفته شده است که بنی خمزوم دويست شتر در آن 

و حارث بن عامر بن نوفل هزار مثقال . اند که کاالی آن معادل پنج يا چهار هزار مثقال طال بود کاروان داشته
  .اند  آن سرمايه داشتهو امية بن خلف دو هزار مثقال طال در

بنی عبد مناف ده هزار مثقال طال در آن کاروان : هشام بن عمارة بن ابی احلويرث برامي نقل کرد که
های قريش هم در آن بود و جايگاه بازرگانی ايشان و مقصدشان  سرمايه داشتند و بسياری از شتران خانواده

  . بود- از سرزمني شام-غّزه
چون به شام رسيدمي مردی از قبيله جذام : گفت اند که می برامي نقل کردهاز قول خمرمة بن نوفل 

خواست به کاروان محله کند، و اکنون هم منتظر  هنگامی که عازم شام بودمي حممد می: پيش ما آمد و گفت
ما از شام : خمرمه گويد. بازگشت ماست و با قبايل طول راه هم، عليه ما مهپيمان و هم سوگند شده است

اين بود که چون از شام بريون آمدمي ضمضم بن عمرو را گسيل . ترسيدمي سان بريون آمدمي و از کمني میتر
 و دو منزلی )۲( حملی در شام و در ناحيه معان- ما در زرقاء: گويد  عمرو بن عاص هم می)۱(.داشتيم
  : بودمي و آهنگ مکه داشتيم که مردی از قبيله جذام پيش ما آمد و گفت- اذرعات
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__________________________________________________  
  . م- .در صفحات بعد مالحظه خواهيد کرد. اين مرد برای استمداد به سوی قريش فرستاده شده است تا کاروان را دريابند) ۱(
  . م-.امروزه شهری است در کشور اردن: معان) ۲(

۲۱  
  .ما متوجه نشدمي: گفتيم.  استحممد مهراه ياران خود قصد محله به کاروان را داشته

خواست به مشا  آن روز که حممد می. يک ماه هم در کمني بود و سپس به يثرب برگشت! آری: گفت
بنابر اين، مواظب کاروان ! مشرد مشردنی تر است و بر مشا روز می محله کند سبک بار بوديد، حاال او آماده

. ا نه ساز و برگ و اسلحه داريد و نه عده کافیخود باشيد و رای زنی و چاره انديشی کنيد، چه مش
ضمضم با شتران خود کنار دريا . کاروانيان تصميم گرفتند و ضمضم را که در کاروان بود به مکه فرستادند

ابو سفيان او را مأمور . بود و چون قريش از آن جا گذشته بودند او را به بيست مثقال اجري کرده بودند
و دستور داد بينی شتر خود را . د که حممد حتما به کاروان محله خواهد کردساخت که به قريش خرب ده

شود جل و جهاز شتر را هم واژگون کند و جلو و پشت پرياهن خود را هم  بربد و هنگامی که وارد مکه می
 در کاروان سی مرد. )۱(اند که او را از تبوک روانه داشتند و گفته! …کمک … کمک: بدرد و فرياد کشد که

عاتکه دختر عبد : و گويند. اند قريشی بودند که از مجله ايشان عمرو بن عاص و خمرمة بن نوفل را نام برده
اش بزرگ آمد و به سراغ برادر  املطلب پيش از ورود ضمضم بن عمرو خوابی ديد که او را ترساند و در سينه

ترسم  پندارم و می  را دردناک میای برادر امشب خوابی ديدم که آن: خود عباس فرستاد و چون آمد گفت
در : و چنني گفت. که بر قوم تو از آن شر و مصيبت برسد قول بده آن را پوشيده بداری تا برايت بگومي

ای اهل مکه قريب سه : خواب ديدم شتر سواری آمد و در ابطح ايستاد و با صدای بسيار بلند فرياد کشيد که
و ديدم که مردم گردش مجع .  و اين را سه مرتبه تکرار کرد.رويد روز ديگر به کشتارگاههای خود می

ناگاه شترش او را بر فراز کعبه برد و در آن جا هم . سپس وارد مسجد شد، مردم هم مهراهش بودند. اند شده
مهچنان سه مرتبه آن را تکرار کرد و سپس شترش او را بر فراز کوه ابو قبيس هناد و آجنا هم سه مرتبه مهان 

آمد و چون به  سنگ مهچنان فرود می. را کشيد و سنگی از ابو قبيس گرفت و آن را به پايني رها کردفرياد 
ای از آن سنگ در  ای در مکه باقی مناند، مگر اينکه قطعه هيچ خانه و حجره. پايني کوه رسيد متالشی شد

ای از آن  ديدم که قطعهمن هم متام اينها را در خواب ديدم، حتی : گفت عمرو بن عاص هم می. آن افتاد
سنگ، که از ابو قبيس جدا شده بود، در خانه ما فرود آمد و مهه اينها عربت بود، ولی خداوند اراده 

  .نفرموده بود که در آن وقت مسلمان شومي و اسالم آوردن ما را تا آن وقت که اراده فرمود به تأخري انداخت
__________________________________________________  

امروز اين شهر در مشال . اند و در چهار منزلی حجر قرار دارد دانسته در قدمي آن را خنستني مرحله از مراحل شام می. تبوک) ۱(
  . م-.غربی عربستان سعودی واقع است و از حلاظ نظامی دارای امهيت زيادی است

۲۲  
برادر : گويند. از آن سنگ نيفتادای از بنی هاشم و بنی زهره چيزی  در هيچ خانه و حجره: گويند
و غمگني بريون رفت و وليد بن عتبة بن ربيعه را که از دوستانش بود ! عجيب خوابی است: عاتکه گفت

و آن خواب را برای او نقل کرد و خواست که آن را پوشيده بدارد ولی اين صحبت ميان مردم فاش . ديد
  :عباس گويد. گرديد

بو جهل با گروهی از قريش نشسته بودند و درباره خواب عاتکه فردايش رفتم که طواف کنم، ا
  اين خوابی که عاتکه ديده است چيست؟: ابو جهل به من گفت. کردند صحبت می
ای فرزندان عبد املطلب، به اين راضی نشديد که مردان مشا پيشگويی : چه بوده است؟ گفت: گفتم
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پندارد که چنني و چنان در خواب ديده است، ما  که میکنند؟ عات کنند تا اينکه زنان مشا هم پيشگويی می
دهيم، اگر آنچه که گفته است حق بود که خواهد بود و اگر چنان  مانيم و به مشا مهلت می سه روز منتظر می
ای کسی که : عباس گفت. ای خواهيم نوشت که مشا دروغگوترين خاندان عرب هستيد نباشد عهد نامه

ما و مشا در جمد و بزرگی مهاورد : ابو جهل گفت. تر از مايی غ و پستی شايستهنشيمنت زرد است، توبه درو
. مهم نيست، مشا حاجيان را آب بدهيد: سقايت و آبرسانی حاجيان از ما باشد، گفتيم: مشا گفتيد. بودمي

 داری و دربانی کعبه دار پرده ای نيست، مشا عهده مسأله: داری کعبه باشد، گفتيم پرده: سپس گفتيد
. مهم نيست، مشا غذا هتيه کنيد و مردم را اطعام کنيد: رياست ندوه با ما باشد، گفتيم: بعد گفتيد. باشيد

دهيم، مشا هر چه که به آن وسيله  امهيتی منی: رفاده و مواظبت از ضعيفان با ما باشد، گفتيم: باز گفتيد
 اوج خود رسيده بود و ما چون دو اسب در اين هنگام مسابقه به. توانيد کمک کنيد، مجع کنيد ضعفا را می

ايد که  و حاال مدعی شده! پيامربی ميان ماست: ناگاه گفتيد. گرفتيم مسابقه بودمي و در بزرگی پيشی می
ای  من چاره: عباس گويد. سوگند به الت و عّزی اين ديگر هيچگاه ممکن نيست! نه! پيامرب زن هم داريد

چون روز را به شب آوردم مهه زهنايی . دم که عاتکه خوابی ديده باشدجز انکار نداشتم و اصال منکر اين ش
گفت  به آنچه که اين فاسق درباره مردانتان می: که اوالد عبد املطلب بودند پيش من آمدند و گفتند

: دهی و در اين باره هيچ غريت نداری؟ گويد گويد و تو گوش می رضايت داديد و حاال درباره زهنا سخن می
و اگر تکرار کرد از عهده . حاال فردا او را خواهم ديد.  اهللا بدون توجه بودم و متوجه اين نکته نشدمو: گفتم

  .او به نفع مشا بر خواهم آمد
: و روز بعد گفت. امروز يک روز گذشت: فردای روزی که عاتکه خواب ديده بود ابو جهل گفت

روز سوم : عباس گويد!  مدت باقی منانده استاين سه روز و چيزی از: و در روز سوم گفت. امروز دو روز
خواستم از ابو جهل کاری ببينم و گذشته را جربان کنم و خمصوصا آنچه را زنان  سخت خشمناک بودم و می

  .آوردم گفته بودند به ياد می
۲۳  

رفتم، ناگاه ديدم که از طرف درب بنی سهم شتابان خارج  به خدا، مهان طور که به طرف او می
برايش چه ! خدا لعنتش کند: گفتم.  ابو جهل مردی سبک، بد ترکيب، بد زبان و بد چشم بود.شود می

پيش آمده است؟ گويا مهه اين کارها برای اين است که از دشنامهای من بگريزد؟ معلوم شد او ناگهان 
اال و ک! ای آل لّوی بن غالب! ای گروه قريش: کشيد صدای ضمضم بن عمرو را شنيده است که فرياد می

کنم  به خدا خيال منی!! …کمک ! کمک! اند که حممد و يارانش به آن محله کرده! کاروان خود را دريابيد
کشيد، در حالی که گوشهای شترش را بريده  ضمضم در ميان دره مکه فرياد می! که بتوانيد آن را دريابيد

  .يده بودبود و جهاز آن را واژگون ساخته بود و جلو و پشت پرياهن خود را در
پيش از اين که به مکه وارد شوم، در حالی که سوار بر شترم بودم، در خواب ديدم که گويی : گفت می

در دره مکه، از باال به پايني آن سيل خون جاری است و من ترسان و بيمناک از خواب بيدار شدم و آن 
و گفته شده .  مصيبتی استخواب را برای قريش مکروه داشتم و چنني پنداشتم که برای جاهنای ايشان

است کسی که آن روز بانگ برداشته بود شيطان بود که به صورت سراقة بن جعشم در آمده و پيش از 
  .ضمضم بانگ برداشته و ايشان را به خروج به سوی کاروان واداشته بود و ضمضم پس از او آمده بود

حتما شيطان از زبان او ! ام ههرگز چيزی عجيب تر از موضوع ضمضم نديد: گفت عمري بن وهب می



 ۲۴

تا اينکه سوار بر مرکوهبای رام و سرکش، ! بانگ برداشته بود، گويی که اختيار هيچ چيز در دست ما نبود
کسی که آمد و ما را وادار به خروج به سوی کاروان منود انسان : گفت حکيم بن حزام هم می. ما را روانه کرد

اصال اختيار هيچ ! کنم من از آن تعجب می: مگر چگونه بود؟ گفتبه او گفتند . نبود، حتما شيطان بود
  .کاری در دست ما نبود

مردم دو دسته بودند، گروهی خود . شدند و از يک ديگر غافل شده بودند مردم آماده می: گويند
بنی . قريش از خواب عاتکه ترسيده بودند. بريون رفتند، و گروهی ديگر به جای خود کسی را فرستادند

  :گفت اشم خوشحال بودند و سخنگوی ايشان میه
؟ قريش دو يا سه روز خود را !گفت گوييم؟ و عاتکه هم دروغ می گفتيد ما دروغ می چطور؟ مشا که می

  .هم اسلحه خود را بريون آوردند و هم اسلحه خريدند. ساخت آماده می
يش به پا خاست و سهيل بن عمرو در مجعی از مردان قر. اشخاص قوی به ضعيفان کمک کردند

اند که قصد کاروان و کاالهای  ای گروه قريش، اين حممد و جوانان از دين برگشته مشا و اهل مدينه: گفت
  خواهد ، هر کس مرکوب می)۱(مشا و قريش را دارند

__________________________________________________  
اند و برخی به معنای مطلق کاالهای  ، برخی آن را به معنی عطر دانستهتوضيح داده است که» لطيمه«در منت راجع به کلمه ) ۱(

  . م-.کاروان و هم به معنی بازرگانی آمده است
۲۴  

سوگند به الت و : سپس زمعة بن اسود برخاست و گفت. خواهد آماده است حاضر است و هر کس ياری می
چه، حممد و اهل يثرب به کاروان مشا که . عّزی که کاری بزرگتر از اين تاکنون برای مشا پيش نيامده است

بنابر اين، بايد مهگی به جنگ ايشان برويد و هيچ کس از مشا . اند تان در آن است طمع بسته مهه سرمايه
خواهد مهه چيز آماده است، و به خدا قسم، اگر حممد اين کاروان  هر کس که ياری می. نبايد خودداری کند

سپس .  فقط مشا را ترسانده باشد، بلکه بعد هم به سراغ خودتان خواهد آمدرا بگريد چنني خنواهد بود که
ای گروه قريش، به خدا کاری عاجلتر از اين برای مشا پيش نيامده است که : طعيمة بن عدی چنني گفت

خمصوصا کاروانی که مهه . کاروان مشا و کاالهای قريش را تصرف کنند و برای خود آن را روا بشمرند
شناسم که از بيست درهم تا  سرمايه مشا در آن است و به خدا، هيچ زن و مردی از عبد مناف را منیاموال و 

دهيم و او را  هر چه بيشتر در اين کاروان نداشته باشد، هر کس قدرت و توان ندارد، ما او را ياری و توان می
شيد و مهچنني متعهد شد که طعيمة بن عدی مردم را قوت خب. برمي هر چند بر بيست شتر باشد سواره می

آنگاه حنظله و عمرو پسران ابی سفيان برخاستند و مردم را ترغيب به خروج . ها را بپردازد هزينه خانواده
به آهنا گفته شد مشا چرا آنچنان . کردند، ولی در مورد کمک مالی و فراهم ساخنت وسايل صحبتی نکردند

به خدا، ما از خود مالی ندارمي و مهه از ابو : کرديد؟ گفتندکه اقوامتان تعهدی برای بردن مردم کردند، ن
 نزد توانگران قريش رفت و با آهنا درباره پرداخت خمارج و هتيه )۱(نوفل بن معاويه ديلی. سفيان است

در : خنست با عبد اهللا بن ابی ربيعه صحبت کرد که پانصد دينار پرداخت و به او گفت. مرکوب مذاکره کرد
سپس با حويطب بن عبد العّزی صحبت کرد و از او هم دويست يا . دانی مصرف کن  میهر موردی که

  .سيصد دينار گرفت که اسلحه و مرکوب بيشتر فراهم آورد
قريش پيش ابو هلب رفتند و به او . از قريشيان هر کس که نرفت، کسی را به جای خود فرستاد: گويند

دهند، بنابر  ودداری کنی افراد قومت آن را دستاويز قرار میتو از سروران قريشی و اگر از آمدن خ: گفتند



 ۲۵

  :گفت. اين يا خود بيا و يا کسی را بفرست
  :ابو جهل پيش او آمد و گفت. فرستم آمي و نه کسی را می سوگند به الت و عّزی نه می

 به جنگ امي و سوگند به خدا، ما فقط برای حفظ دين تو و پدرانت به خشم آمده! ای ابا عتبه بر خيز
نه خود به . ابو هلب مهچنان سکوت کرد. ترسيد که مبادا ابو هلب مسلمان شود ابو جهل می. رومي می

  هيچ چيز جبز ترس از. جنگ بريون رفت و نه کسی را فرستاد
__________________________________________________  

  .آمده است» ديلمی«ها  در بعضی از نسخه) ۱(
۲۵  

اند  و گفته. خواب عاتکه حتقق خواهد پذيرفت: گفت  مانع بريون رفنت ابو هلب نبود و او میخواب عاتکه
تو برو و طلب من : که ابو هلب به جای خود عاص بن هشام بن مغريه را فرستاد و از او طلبی داشت، گفت

  .برای خودت باشد، و او جبای ابو هلب عازم جنگ شد
  .کردند ا بريون آورده و آهنا را اصالح میهای خود ر عتبه و شيبه زره: گويند
يادت هست که از باغ انگورمان در : چه قصدی داريد؟ گفتند:  به آهنا نگريست و گفت)۱(عّداس

  :گفتند. آری: طائف به وسيله تو برای مردی انگور فرستادمي؟ گفت
 ولی آن دو اعتنا !بريون نرويد، به خدا او پيامرب است: عّداس گريست و گفت. رومي به جنگ او می

  .نکردند و بريون رفتند و او هم مهراهشان رفت و در بدر کشته شد
امية بن .  قرعه کشيدند)۲(قريش برای اين که عازم جنگ شوند با تريهای خود پيش هبل: گويند

 تري هنی کننده بريون آمد،. خلف و عتبه و شبيه پيش هبل با تريهای امر کننده و هنی کننده قرعه کشيدند
ما هرگز از کاروان خود . اما ابو جهل به آهنا پيچيد و گفت من قرعه نکشيدم. تصميم گرفتند در مکه مبانند

 - های مکه است  که يکی از دره-زمعة بن اسود هم، به حمض خروج از مکه، در ذی طوی. کشيم کناره منی
با خشم آن را افکند و دوباره . دتري هنی کننده بريون آم. تريهای خود را بريون آورد و تريی بريون کشيد

تا امروز تريهايی که مثل اين دروغگو : باز هم مهان بريون آمد، تري را شکست و گفت. تريی بريون کشيد
بينمت؟  ای ابا حکيمه چرا خشمگني می: در اين حال سهيل بن عمرو بر او گذشت و گفت. ام باشند نديده

دست بردار که هيچ چيز دروغگوتر از اين تريها نيست، ! مردای : سهيل گفت. زمعه داستان را به او گفت
عمري بن وهب هم به من خرب داد که تريهايش چنني بوده است و هر دو به راه افتادند، در حالی که درباره 

  .کردند مهان موضوع صحبت می
به او چون ابو سفيان، ضمضم را روانه کرد، : کند که موسی بن ضمرة بن سعيد از پدرش روايت می

  .چون نزد قريش رسيدی، بگو که با تري قرعه کشی نکنند: گفت
: گفت شنيدم حکيم بن حزام می: از ابی بکر بن سليمان بن ابی حثمه برامي روايت کردند که گفت

ام، و در هيچ موردی هم آن مهه دليل برامي روشن  هيچگاه به جايی که برامي ناخوشايندتر از بدر باشد نرفته
  :دهد سپس ادامه می. ه در آن موردنشده بود ک

__________________________________________________  
سريه، چاپ .  در سريه ابن هشام و منابع ديگر آمده است)ص(بنده عتبه و شيبه است، داستان مالقات او و رسول خدا: عّداس) ۱(

  ۶۳ و ۶۲، صفحات ۲مصر، ج 
  .وف در مسجد احلرام بوده استنام يکی از بتهای بسيار معر: هبل) ۲(

۲۶  
آمد که  مرتبا تريهايی بريون می. من با تري قرعه کشيدم. ضمضم آمد و فرياد برداشت که بريون رومي



 ۲۶

  . رسيدمي)۱(با وجود اين، بريون رفتم تا به مّر الظهران. داشتم خوش منی
ان داشت به جست و خيز اتفاقا يکی از آهنا که هنوز ج.  چند شتر کشت)۲(در آجنا ابن احلنظلّيه

اين بود که . های لشکر نبود که به خون آن حيوان آغشته نشده باشد ای از خيمه پرداخت و هيچ خيمه
آوردم از تصميم خود منصرف  ولی با اينکه شومی ابن احلنظليه را به خاطر می. تصميم به بازگشت گرفتم

  .شدم و به راه خود ادامه دادم
 که حملی در کنار چاههای فّخ و بر سر راه مدينه -ن به ثنية البيضاءچو: گفت حکيم بن حزام می

  .گذرند  رسيدمي، ديدم عّداس آجنا نشسته و مردم از کنارش می-است
پدر و مادرم فدای : گفت چون پسران ربيعه گذشتند، برجست و ساقهای پای ايشان را چسبيد و می

و از چشمانش اشک فرو ! مگر به سوی کشتارگاه خودرويد  به خدا، او رسول خداست و مشا منی! مشا باد
در اين هنگام، عاص بن منبه بن حّجاج . آجنا هم تصميم گرفتم برگردم، ولی باز منصرف شدم. رخيت می

وضع اين دو سرورم که : کنی؟ گفت چرا گريه می: هم پس از رفنت عتبه و شيبه کنار عّداس ايستاد و گفت
. روند مرا به گريه انداخته است به جنگ پيامرب خدا و به کشتارگاه خود میسروران اهل وادی هم هستند و 

مگر حممد رسول خداست؟ در اين هنگام، عّداس در حالی که سخت به هيجان آمده و : عاص گفت
. آری به خدا که او فرستاده خدا برای مهه مردم است! آری: گريست، گفت موهايش سيخ شده بود و می

 مسلمان شد و در عني حال با حالت شک و ترديد به راه افتاد و در جنگ بدر مهراه عاص بن منبه: گويد
اند در  برخی هم گفته. و گفته شده است که عّداس هم برگشت و در بدر حضور نداشت. مشرکان کشته شد

  .بدر حاضر بوده و آن روز کشته شده است، و به نظر ما قول اول درست است
. عد بن معاذ برای عمره به مکه آمد و به منزل امّية بن خلف وارد شدپيش از جنگ بدر، س: گويند

پذيری، در حالی که به حممد پناه داده و  آيا اين شخص را در خانه خود می: ابو جهل پيش اميه آمد و گفت
به هر حال راه کارواهنای مشا ! خواهی بگو هر چه می: به ما هم اعالن جنگ داده است؟ سعد بن معاذ گفت

که او سرور اهل مکه ! و به ابو احلکم چنني مگو! ساکت باش: امية بن خلف گفت.  نزديک ماستاز
  .است

گفت   می)ص(سوگند به خدا، شنيدم که حممد! گويی تو هم که چنني می! ای اميه: سعد بن معاذ گفت
  خودت اين را: اميه گفت. »امية بن خلف را حتما خواهم کشت«

__________________________________________________  
  ).۲۱، ص ۸معجم البلدان، ج (نام جايی است در يک منزلی مکه : مر الظهران) ۱(
  .های ابو جهل است ابن احلنظليه، از کنيه) ۲(

۲۷  
و چون بانگ خروج برخاست، اميه از اين که مهراه آهنا به . اميه ترسيد: گويد. آری: شنيدی؟ سعد گفت

در حالی که عقبه با خود عودسوزی . عقبة بن ابی معيط و ابو جهل پيش او آمدند. بدر برود خودداری کرد
آورده بود، که در آن مواد خوشبو بود و ابو جهل سرمه دان و ميل سرمه، عقبه آن را زير دامن اميه قرار داد و 

برامي : گفتاميه ! سرمه بکش که تو زن هستی: و ابو جهل هم گفت! اين را خبور بده، که تو زنی: گفت
. شتری به سيصد درهم از هبترين شتران بنی قشريه را برايش خريدند. هبترين شتر مکه را خريداری کنيد

  .)۱(اين شتر را مسلمانان در روز بدر به غنيمت بردند و قسمت خبيب بن يساف شد
اش قريش ای ک: گفت هيچ کس به اندازه حارث بن عامر از رفنت به بدر اکراه نداشت، و می: گويند



 ۲۷

تو خود يکی : به او گفته شد. تصميم به نشسنت بگريد، هر چند که اموال من و بنی عبد مناف هم تلف شود
بينم که قريش تصميم قاطع به خروج  می: داری؟ گفت از سروران قريشی، چرا آهنا را از بريون رفنت باز منی

دارم که با آهنا  اين جهت دوست منیبه . کند گرفته است، و هيچ کس بدون علت از رفنت خودداری منی
گومي بداند، و ضمنا اين ابو جهل  دارم که قريش اين موضوع را هم که می وانگهی دوست منی. خمالفت کنم

بينم جز اين که مردم خود را دستخوش  هم برای قوم خود مرد شوم و نامبارکی است، سرنوشتی برايش منی
چنني افتاده بود که به مکه باز خنواهد گشت، به اين جهت حارث در دلش . سلطه اهل يثرب خواهد کرد

ضمضم بن عمرو هم، که حارث به او حق نعمت فراوان . خبشی از اموال خود را ميان فرزندانش تقسيم کرد
من سوار . دارم ام که آن را سخت ناخوش می خوابی ديده! ای ابو عامر: داشت، پيش او آمد و به او گفت

حارث . های مشا به باالی آن سيل خون جاری است ار بودم که ديدم از پايني درهشتر خود و گويی بيد
به خدا سوگند، من : ضمضم گفت. روم، نرفته است هيچ کس به راهی ناخوشتر از اين راه که من می: گفت

  .هم عقيده دارم که بازنشينی
دم يک گام هم بر اگر اين مطلب را پيش از اين که بريون بيامي از تو شنيده بو: حارث گفت

داشتم، و هبر هر حال تو اين خرب را پوشيده بدار و نگذار قريش آن را بداند، زيرا در اين صورت هر  منی
 )۲(.ضمضم اين خرب را در بطن يأجج به حارث داده بود. دهد کس هم که باز گردد آن را دستاويز قرار می

    مورد برخی به سراغخردمندان قريش رفنت را ناخوش داشتند و در اين: گويند
__________________________________________________  

، اين نام خبيب بن اساف ذکر شده ۱۶۴، و در استيعاب ابن عبد الرب، ص ۳۴۹، ص ۲در سريه ابن اسحق، السرية النبويه، ج ) ۱(
  .است

  ).۴۹۰، ص ۸لدان، ج معجم الب(بطن يأجج نام جايی در هشت ميلی مکه است : نويسد ياقوت می) ۲(
۲۸  

حارث بن عامر، امية بن خلف، عتبه و شيبه پسران ربيعه، حکيم بن حزام، ابو . رفتند برخی ديگر می
البختری، علی بن امّية بن خلف و عاص بن منبه بيش از ديگران مردد بودند، چنانچه ابو جهل آهنا را 

کردند و  لده به ابو جهل برای رفنت ياری میعقبة بن ابی معيط و نضر بن حارث بن ک. متهم به ترس کرد
: گفتند مهه درباره رفنت مهاهنگ شويد، قريش هم می)! خودداری از خروج(اين کار زهناست : گفتند می

  .هيچيک از دمشنان خود را در مکه و پشت سر خود نگذاريد
روج داشت اين بود از امور ديگری که داللت بر کراهت حارث بن عامر و عتبه و شيبه برای خ: گويند

که نه به کسی شتری دادند و نه کسی را بردند، و اگر کسی از مهپيماهنا و مهدستان که وسيله نداشت پيش 
و گر نه ! داری که بريون بروی، برو اگر مالی داری و دوست می: گفتند خواست می آمد و شتر می ايشان می

  .و اين به حدی رسيد که قريش هم دانستند! مبان
ريش آهنگ حرکت کردند به فکر دمشنی ميان خود و بنی بکر افتادند و از ايشان نسبت به چون ق

ای گروه قريش، بر : ترسيد گفت عتبة بن ربيعه که از مهه بيشتر می. ماندند، ترسيدند کسانی که در مکه می
د و قدرتی هم مانن هايی که می خواهيد ظفر يابيد نسبت به اين زنان و بچه فرض که مشا به آنچه که می

در اين حال شيطان به صورت سراقة بن ! بنابر اين درست فکر کنيد و رايزنی مناييد! ندارند، تأمني ندارمي
من متعهد . دانيد ای گروه قريش مشا شرف و مکانت مرا در قوم من می: جعشم مدجلی درآمد و گفت

ابو جهل هم . عتبه خوشحال شد. د آمدای ناخوش پيش آيد کنانه به ياری مشا خواهن شوم که اگر مسأله می
. مانند خواهی؟ اين سرور کنانه است و از طرف ما مواظب کسانی است که می ديگر چه می: به او گفت



 ۲۸

  .ديگر چيزی نيست، من بريون خواهم آمد: عتبه گفت
ای از  پسر بچه: اما آنچه ميان قريش و بنی کنانه بوده است بنا به گفته عطاء بن زيد ليثی چنني است
اش برآمد و او  حفص بن اخيف که از افراد بنی معيص بن عامر بن لوی بود در جستجوی حيوان گم شده

او به عامر بن يزيد بن عامر که در . ای زيبا بر تن داشت و نيکو چهره بود پسرکی بود دارای گيسو که جامه
  . بود گذشت)۱(ضجنان

ای بنی بکر، مگر مشا : عامر گفت.  بن اخيفممن پسر حفص: ای پسر تو کيستی؟ گفت: عامر پرسيد
هر کس اين پسر را در مقابل مردی هم بکشد حسابش را : گفت. چرا: خواهيد؟ گفتند از قريش خونی منی

   مردی از بنی بکر که خونی! کامل دريافت کرده است
__________________________________________________  

  ).۶۱۸معجم ما استعجم، بکری، ص (در راه مدينه نام کوهی است نزديک مکه ) ۱(
۲۹  

عامر بن يزيد . قريش در آن باره اعتراض و گفتگو کردند. خواست او را تعقيب کرد و کشت از قريش می
هايی که ما بر مشا دارمي  خواهيد ديه خواهيد؟ اگر می چه می! ما خوهنای فراوانی بر عهده مشا دارمي: گفت

خواهيد اين خونی است که رخيته شده  نچه را بر عهده ماست پرداخت کنيم، و اگر میبپردازيد، تا ما هم آ
گذرمي مشا هم از آنچه برما داريد  خواهيد ما از آنچه بر مشا دارمي می و اگر می! مردی به مردی! است

او را و خون ! مردی به مردی! گويد راست می: خون آن پسر بچه در نظر قريش خوار آمد و گفتند. بگذريد
در اين ميان برادر او مکرز بن حفص در مّر الظهران به طور ناگهانی به عامر بن يزيد برخورد . طلب نکردند

پس از اين که به : مکرز مهني که او را ديد گفت. که سوار بر شتر نر خود بود، و اين عامر سرور بنی بکر بود
شتر خود را خواباند و مششري خود را . ن باشمام معنی ندارد که در پی آثار کم ارزش آ اصل چيزی رسيده

های  شبانگاه به مکه آمد و مششري عامر را که کشته بودش، به پرده. کشيد و بر شتر عامر برآمد و او را کشت
 چه اشعاری - صبح قريش مششري او را ديدند و فهميدند که مکرز بن حفص او را کشته است. کعبه آوخيت

کردند، آماده  تابی می  بنی بکر که از کشته شدن سرور خود سخت بی)۱(.دنداز او در آن مورد شنيده بو
  .بودند که دو سه نفر از بزرگان قريش را بکشند

اين بود که قريش از بنی بکر نسبت به کسانی که در مکه . در چنني حالی خرب کاروان رسيد
 و او از زبان شيطان سخن ولی چون سراقه چنان گفت،. ترسيدند های خود می ماندند و نيز بچه می
ساره، . گفت، مردم جرأت پيدا کردند و شتابان بريون رفتند و مهراه خود زنان خواننده و نوازنده بردند می

کنيز عمرو بن هاشم بن مطلب، و غزه، کنيز اسود بن مطلب، و کنيزی از امية بن خلف در مهه منازل طول 
هنصد و پنجاه . هم برای حتريک به جنگ با خود بردندخواندند، گروهی از سپاهيان را  راه آواز می

کشيدند، چنانچه خداوند در کتاب  جنگجو بريون آمدند و صد اسب هم برای خود منايی و تکّبر يدک می
  : خود ياد فرموده است

ين خرجوا من ديارهم نطرا و رئاء اجاس  ِو ال تكونوا اك َِّ َ َ َ َِ ِ
ً َ َ ْ ِ ِ ُ َ ََ َّ َ ُ ُ)۸ :۴۷(  

  .هايشان به طريق طغيان و منايش مردمان ن آن کافران که بريون آمدند از خانهو مباشيد چو
رسند که در خنله  پندارد که او و اصحابش از ما هم به مهان هبره می آيا حممد می: گفت ابو جهل می

  ؟ بزودی خواهد دانست که ما کاروان خود را حفظ)۲(رسيدند
__________________________________________________  

  .، آمده است۲، ج ۲۶۲شش بيت شعری که مکرز سروده، در سريه ابن هشام، چاپ مصر، صفحه ) ۱(



 ۲۹

  . م-.منظور کاروان ابن حضرمی است که به دست عبد اهللا بن جحش و يارانش افتاد) ۲(
۳۰  

 اختصاص خواهيم کرد يا نه؟ توانگران و نريومندان آهنا بر اسب سوار بودند، سی اسب به بنی خمزوم
پيادگان هم مهني . اسب سواران که صد نفر بودند مهه زره بر تن داشتند. هفتصد شتر داشتند. داشت

  .تعداد زره پوش داشتند
چون نزديک مدينه رسيدند ترس شديدی ايشان را . آمد ابو سفيان با کاروان پيش می: گويند

  .ير شده بودگرفت، به نظر آهنا خرب بردن ضمضم و بريون آمدن قريش خيلی د
در شبی که قرار بود فردای آن روز به کنار آب بدر برسند، متام شتران کاروان به سوی آب بدر 

آن شب در حملی دورتر از بدر مانده و در اين فکر بودند که اگر مورد هجوم قرار نگريند . کردند حرکت می
به طوری که جمبور شدند به آهنا پای گرفتند،  ولی شتران برای رسيدن به آب آرام منی. صبح در بدر باشند

کشيدند، با وجود  شتران از شوق وصول به آب نعره می. بند بزنند، حتی به بعضی از آهنا دو پای بند بزنند
عجيب است که اين : گفتند کاروانيان می. اين که نيازی به آب نداشتند، زيرا روز قبل آب آشاميده بودند

در آن شب چنان تاريکی ما را فرا گرفت : گفتند می! اند نني کاری نکردهحيواهنا از هنگام خروج از مکه چ
  .ديدمي که هيچ چيز را منی

بسبس بن عمرو و عدی بن ابی الّزغباء هم به بدر آمده بودند که خربی کسب کنند و بر قبيله جمدی 
ور آبگريی بن عمرو فرود آمده و شترهای خود را نزديک چاه خواباندند و مشکهای خود را به منظ

در اين هنگام شنيدند که دو زن جوان که نام يکی برزه بود با ديگری درباره يک درهم که از او . برداشتند
کاروان فردا يا پس فردا خواهد رسيد، حاال هم در روحاء فرود : گفت و او می. کرد طلب داشت صحبت می

  .آمده است
مهينکه، بسبس و عدی اين موضوع ! ويیگ راست می: جمدی بن عمرو که اين حرف را شنيد، گفت

 مالقات کردند )۱( برگردند، و آن حضرت را در عرق الظبيه)ص(را شنيدند به راه افتادند که به حضور پيامرب
  .و خرب را گزارش دادند

بسيار «کثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف مزنی از قول پدر بزرگ خود، که يکی از : واقدی گويد
 اين تنگه روحاء را مهراه هفتاد هزار نفر )ع(موسی:  فرمود)ص(پيامرب: کرد که ود روايت میب» گريه کنندگان

 در مسجد عرق الظبّيه که در دو ميلی روحاء به طرف مدينه است )ص(پيامرب. از بنی اسرائيل پيموده است
  . عرق الظبّيه مست راست جاده است-مناز گزاردند

ترسيد، قبل از کاروان خود را به آجنا   ولی چون از کمني میابو سفيان آن شب را در بدر گذراند،
دانی که مهه مردان و زنان قريشی از  ای؟ تو می آيا اين جا کسی را نديده: وی به جمّدی گفت. رسانده بود

  اند، و اگر بيست درهم تا هر چه بيشتر مهراه ما فرستاده
__________________________________________________  

  ).منتهی االرب(حملی است در سه ميلی روحاء : عرق الظبّيه) ۱(
۳۱  

. تو اخبار دمشن را از ما پوشيده بداری، تا دنيا دنياست، هيچ کس از قريش با تو مصاحله خنواهد کرد
اگر در . به خدا، کسی را نديدم که نشنامسش و در فاصله ميان تو تا مدينه هم دمشنی نيست: جمدی گفت

فقط دو سوار ديدم . داشتم ماند و من هم آن را از تو پوشيده منی بود، بر ما پوشيده منی دمشنی میاين ميان 
 و شتران خود را خواباندند و با - اشاره به خوابگاه شتران بسبس و عدی کرد-که به اين جا آمدند



 ۳۰

را شکافت که در آن ابو سفيان به آجنا آمد و چند پشکل شتران آهنا . مشکهای خود آب برداشتند و رفتند
من . اند به خدا، اين علوفه يثرب است و اينها جاسوسان حممد و از ياران او بوده: هسته خرما بود، گفت
اين بود که کاروان را بسرعت راند و بدر را مست راست خود قرار داد و به . بينم اين قوم را نزديک می
  .طرف ساحل دريا رفت

آمد اطعام  آمدند، هر کس را که پيش ايشان می منزلی که فرود میآمد، در هر  قريش از مکه پيش می
کشيدند و با يک ديگر گفتگو  مهچنان که در راه بودند عتبه و شيبه عقب می. کشتند کردند و شتران می می
انديشی؟ من که از آن  آيا درباره خواب عاتکه دختر عبد املطلب می: کردند، يکی به ديگری گفت می

  : ديگری گفت!ترسم خواب می
درباره چه چيز گفتگو : در اين هنگام ابو جهل به آن دو رسيد و پرسيد. و او گفت! دوباره آن را بگو

واقعا از فرزندان عبد املطلب تعجب است، به اين راضی نشدند که : گفت. خواب عاتکه: کنيد؟ گفتند می
به خدا قسم، اگر به مکه برگردمي ! کنند مردانشان برای ما پيشگويی کنند که حاال زنانشان هم پيشگويی می

به هر حال برای آهنا حق خويشاوندی نزديک : عتبه گفت! با آهنا آنچه را که الزم باشد خواهيم کرد
پس از : آيا عقيده نداری که برگردمي؟ ابو جهل گفت: و يکی از آن دو به ديگری گفت. حمفوظ است

ديد و قوم خود را خوار کرده و از ايشان جدا شويد؟ و حال خواهيد برگر ايد می اينکه مقداری راه پيموده
پنداريد که حممد و ياران او با مشا دو نفر مالقات خواهند  بينيد؟ آيا می آنکه خون خود را برابر چشم می
ام  وانگهی، به خدا قسم، يکصد و هشتاد نفر از خويشاوندان و خانواده! کرد؟ به خدا، هرگز چنني نيست

خواهيد  اگر مشا می! کنند آيند، و چون حرکت کنم حرکت می تند که چون فرود آمي فرود میمهراه من هس
اين ابو جهل : عتبه به برادر خود شيبه گفت. خود و قوم خود را به هالک افکندی: آن دو گفتند! برگرديد

حممد است، به از طرفی، فرزند من هم مهراه . بعالوه، خويشاوندی ما را با حممد ندارد. مرد شومی است
امي اگر برگردمي برای ما مايه  ای ابو الوليد، اکنون که راه افتاده: شيبه گفت. گفته او اعتنا نکن، بيا برگردمي

جهيم بن صلت بن خمرمة .  رسيدند)۱(شبانگاه به جحفه. مشاتت و سرزنش خواهد بود، و مهچنان رفتند
   بن مطلب بن عبد مناف

__________________________________________________  
  ).۶۲، ص ۳معجم البلدان، ج (دهکده بزرگی است در راه مدينه و چهار منزلی مکه : جحفه) ۱(

۳۲  
بني خواب و بيداری بودم، که ديدم مردی اسب سوار، که شتری هم مهراه : گفت. خوابيد و خوابی ديد

ة بن ربيعه و زمعة بن اسود و امّية بن خلف عتبة بن ربيعه و شيب: داشت، پيش آمد و کنار من ايستاد و گفت
و ابو البختری و ابو احلکم و نوفل بن خويلد و گروهی ديگر از اشراف قريش، که نامشان را برد، کشته 

به : گفت شنيدم کسی می. شدند و سهيل بن عمرو اسري شد و حارث بن هشام از چنگ برادر خود گرخيت
آنگاه چنان ديدم . روند ی هستيد که به سوی کشتارگاه خويش میکنم مشا مهان کسان خدا قسم، خيال می

ای باقی مناند که از خون شتر به  هيچ خيمه. که ضربتی زير گلوی شتر خود زد و او را ميان لشکرگاه فرستاد
اين هم : ابو جهل گفت. اين خرب ميان لشکر شايع و برای ابو جهل نيز نقل شد. آن پاشيده نشده باشد

  .ری از بنی مطلبپيشگوی ديگ
قريش هم به جهيم ! شود؟ ما يا حممد و ياران او؟ فردا بزودی خواهد دانست که چه کسی کشته می

فردا خالف خواب خود را خواهی ديد که بزرگان . شيطان در خواب تو سر به سرت گذاشته است: گفتند



 ۳۱

خواهی برگردی؟  آيا منی: عتبه با برادر خود خلوت کرد و گفت! اصحاب حممد کشته و اسري خواهند شد
و به خدا قسم، عّداس هيچگاه به ما دروغ ! اين خواب هم مانند خواب عاتکه و مهچون گفتار عّداس است

به جان خودم سوگند، اگر حممد دروغگو باشد افراد ديگری در عرب هستند که ما را از شر او ! نگفته است
چه، به هر حال، ما خويشاوندان ! ترين اعرابيم يابخالص کنند، و اگر راستگو باشد در آن صورت ما کام

گويی، آيا از ميان لشکريان برگردمي؟ در اين هنگام ابو  مهچنان است که تو می: شيبه گفت. نزديک اوييم
قصد بازگشت، مگر خواب : چه قصدی داريد؟ گفتند: گفت. جهل سر رسيد، و آهنا مشغول صحبت بودند

به خدا سوگند که : اس را که به ما گفت به خاطر نداری؟ ابو جهل گفتعاتکه و خواب جهيم و گفتار عد
به خدا سوگند تو خود و قوم خويش را به هالکت : گفتند. مشا دو نفر قوم خود را خوار و زبون خواهيد کرد

  .و با وجود اين، به راه خود ادامه دادند. خواهی انداخت
 را از خطر رهانيده است، قيس بن امری القيس را چون ابو سفيان کاروان را در برد و دانست که آن

که از مکه مهراه کاروان بود پيش قريش فرستاد و به آهنا دستور بازگشت داد، و پيام فرستاد که کاروان مشا 
خواستيد و به  از خطر جست، مشا خود را با اهل يثرب درگري نسازيد زيرا مشا چيز ديگری غري از اين منی

: ضمنا به قيس گفت. ری کاروانتان بريون آمديد و خداوند کاروان مشا را جنات دادمنظور حفظ و نگهدا
اگر قريش از اين پيام سرکشی کردند، الاقل يک کار را که برگرداندن کنيزکان آوازه خوان است اجنام 

ولی قريش با سرسختی از بازگشت خودداری . سازد دهند، چه جنگ چون چيزی را خبورد رسوا می
  کنيزان آوازه خوان را : و گفتندکردند، 

۳۳  
 که در هفت ميلی گردنه عسفان و سی و نه -قيس در هّده. گردانيم، و آهنا را از جحفه برگرداندند میبر

! وای بر قوم من: ابو سفيان گفت.  نزد ابو سفيان برگشت و رفنت قريش را به او خرب داد-ميلی مکه است
کند،  دارد که برگردد، و ستم می کند، دوست منی مردم رياست میزيرا بر ! اين کار عمرو بن هشام است

اگر اصحاب حممد از اين آگاه شوند ما را خوار و . حال آنکه ستمکاری موجب فرومايگی و شومی است
کنيزان آوازه خوان، ساره کنيز عمرو بن هشام و عّزه کنيز اسود . ذليل خواهند کرد و وارد مکه خواهند شد

بدر ! (گردمي تا به بدر برومي  منی-نه، به خدا بر: ابو جهل گفت. زی از امية بن خلف بودندبن مطلب و کني
. بايد به آجنا برسيم و سه روز مبانيم: گفت.) يکی از جاهای اجتماع در جاهليت بود که بازار هم داشت

 از ما و مسري ما آگاه شتران را بکشيم و اطعام کنيم و شراب بياشاميم و نوازندگان برای ما بنوازند و عرب
  .شود تا مهواره از ما بترسند

قريش چون از مکه بريون آمدند، فرات بن حيان عجلی را پيش ابو سفيان فرستادند تا خرب بريون 
اتفاقا او راهی رفت که . اند آمدن و مسري ايشان را به اطالع او برساند و بگويد که چه چيزها فراهم ساخته

  .بود، زيرا ابو سفيان خود را به کنار دريا رسانده بود و فرات از شاهراه معمولی رفتغري از راه ابو سفيان 
! گردمي بر منی: گفت در اينجا گفتار ابو جهل را شنيد که می. فرات در جحفه به مشرکان پيوست

گردد، من در قبال تو ديگر رغبتی به آهنا ندارم و آن کس که خون خواهی خود را نزديک ببيند و باز : گفت
اين بود که مهراه قريش رفت و ابو سفيان را رها ساخت و در روز بدر چند زخم برداشت و . ناتوان است

به درستی که ابو جهل و کار ! ام هيچ روزی را مانند امروز و اين کار حنس نديده: گفت پياده گرخيت و می
که نام اصلی او ابی و مهپيمان اخنس بن شريق : عبد امللک بن جعفر برامي گفت که! او نا مبارک است



 ۳۲

خداوند کاروان مشا را جنات داد و اموال مشا را خالص ! ای بنی زهره: بنی زهره بود به آنان چنني گفت
مشا برای اين بريون آمده بوديد که دمشن را از او و مال او منع . کرد و يار مشا خمرمة بن نوفل را رها ساخت

اگر او پيامرب باشد مشا با انتساب به او نيکبخت . هرزاده مشاستحممد مردی از خود مشا و خوا. کنيد
دار کشنت او گردد که هبتر است تا اينکه خود،  خواهيد بود و اگر دروغگو باشد بگذاريد کس ديگری عهده

برگرديد و ترس آن را هم به گردن من بگذاريد و مشا را چه حاجتی که به . خواهرزاده خويش را بکشيد
گويد نبايد گوش کرد، چه او  می) ابو جهل(به آنچه هم، که اين مرد . رويد که سودی نداردکاری بريون 

بنی زهره از او اطاعت کردند، چه او را ! کند هالک کننده قوم خويش است و با شتاب آهنا را تباه می
  دانستند، و فرخنده و مبارک می

۳۴  
رومي، چون شب  فعال مهراه ايشان می: اخنس گفتچه کنيم که برای برگشنت خود راهی پيدا کنيم؟ : گفتند

افکنم، مشا بگوييد اخنس را چيزی گزيد، و چون گويند برومي،  فرا رسد من خود را از شترم به زير می
مريد، و اگر مرد او را  ماند يا می توانيم دوست و يار خود را رها کنيم، بايد ببينيم زنده می بگوييد ما منی

فردا که آهنا را در ابواء در حال . گردمي، و بنی زهره چنني کردند  می- رفتند، ما برچون ايشان. خاک کنيم
هيچيک از بنی زهره در جنگ بدر حضور . اند بازگشت ديدند برای مردم روشن شد که بنی زهره باز گشته

ند، ولی قول ا اند که ايشان سيصد نفر بوده اند، برخی هم گفته گويند ايشان صد نفر يا کمتر بوده. نداشت
  .تر است اول درست

گشت و سواران گرد او پراکنده بودند، چنني  عدی بن ابی الزغبا چون از بدر به مدينه برمی
  :سرود می

  .سينه شتران را برای جنگ بپادار مهانا اشراف قوم، زندانی خنواهند شد! ای بسبس
   )۱(.خيتتر است خدای ياری داد و اخنس گر بودن آهنا به راه راست زيرکانه

بنی عدی : گفت از ابو بکر بن عمر بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر برامي روايت کردند که می
 رسيدند، سحرگاه، خود را به سوی دريا کشانده و به )۲(مهراه قريش بريون آمده بودند و چون به تنگه لفت

ايد؟ نه مهراه کاروان  نه برگشتهای بنی عدی چگو: ابو سفيان به آهنا برخورد و پرسيد. مکه باز گشتند
تو کسی را پيش قريش فرستادی که برگردند، گروهی برگشتند و گروهی : گفتند! هستيد و نه مهراه سپاه؟

و گفته شده است که ابو سفيان . به هر حال، هيچ کس از بنی عدی هم در جنگ بدر حضور نداشت! رفتند
بنی زهره از جحفه برگشتند، و بنی : واقدی گويد. فته بودبا آهنا در مّر الظهران مالقات کرده و چنني گ

  .اند که از مر الظهران  و گفته-عدی از بني راه
مرد .  به راه خود ادامه داد به طوری که صبح زود چهاردهم رمضان در عرق الظبيه بود)ص(پيامرب

طالعی از ابو سفيان داری؟ آيا ا:  از او پرسيدند)ص(اصحاب پيامرب. عربی که از هتامه آمده بود پيش آمد
مگر ميان مشا کسی فرستاده : گفت. بيا به رسول خدا سالم کن: گفتند. من از او خربی ندارم: گفت

  .آری: خداست؟ گفتند
__________________________________________________  

شود خطاب به مهسفر خود  به طوری که مالحظه میاين شعر در سريه ابن هشام سه بيت است و در اينجا دو بيت آن آمده است، و ) ۱(
  .بسبس به عمرو آن را سروده است

  ).۴۹۴بکری، معجم ما استعجم، ص (نام جايی ميان مکه و مدينه است ) به فتح يا کسر الم و سکون ف(لفت ) ۲(



 ۳۳

۳۵  
؟ تو رسول خدايی:  پرسيد)ص(او از پيامرب. اين: کداميک از مشا فرستاده خداست؟ گفتند: گفت

  گويی در شکم ماده شتر من چيست؟ اگر راست می: گفت. آری: فرمود
ای و از تو  خودت با او نزديکی کرده: سلمة بن سالمة بن وقش گفت). اش نر است يا ماده کره(

  . از اين گفتار ناراحت شد و از او روی برگرداند)ص(پيامرب. باردار است
هارشنبه، پانزدهم رمضان، به روحاء رسيد و کنار شب چ.  مهچنان به راه خود ادامه داد)ص(پيامرب

  .چاه آن مناز گزارد
 سر از رکعت آخر مناز برداشت، کافران را لعنت کرد و )ص(چون پيامرب: گويد سعيد بن مسّيب می

  : گفت
پروردگارا، اجازه مده که ابو جهل که فرعون اين امت است بگريزد، خدايا، زمعة بن اسود را رها 

شم پدر زمعه را بر او بگريان، خدايا چشم ابی زمعه را کور کن، خدايا سهيل را مکن، خدايا چ
رها مکن، پروردگارا سلمة بن هشام و عياش بن ابی ربيعه و ديگر مستضعفان مؤمن را جنات 

  .بده
 در آن موقع برای وليد بن وليد دعا نفرمود، چه او در بدر اسري شد ولی پس از اينکه جنگ )ص(پيامرب

خواست به مدينه هجرت کند زندانی  ام شد و از مکه به مدينه آمده بود مسلمان شد و هنگامی که میبدر مت
هوای :  در روحاء به ياران خود فرمود)ص(پيامرب.  بعدا برای رهايی او دعا فرمود)ص(اين بود که پيامرب. شد

  .اين دره معتدل و هبترين دره عرب است
 برای بدر بريون )ص(ولی چون پيامرب. ود که اسالم نياورده بودخبيب بن يساف مرد شجاعی ب: گويند

خبيب سراپا .  رسيدند)ص(رفت، او و قيس بن حمّرث که بر دين خود بودند بريون رفتند و در عقيق به پيامرب
 او را از زير روپوش شناخت و به )ص(پيامرب. پوشيده در آهن بود و بر چهره خود هم روپوش آهنی زده بود

  :گويد. آری: اين خبيب بن يساف نيست؟ گفت: کرد فرمود  معاذ که کنار آن حضرت حرکت میسعد بن
:  فرمود)۱( به او و قيس بن حمّرث)ص(پيامرب.  را به دست گرفت)ص(خبيب پيش آمد و تنگ ناقه پيامرب

و ) ايه مايیو مهس(تو خواهرزاده و در پناه ما هستی : چه چيز موجب شده است که با ما بريون آييد؟ گفتند
. کسی که بر دين ما نيست نبايد با ما بريون آيد:  فرمود)ص(پيامرب. امي ما مهراه قوم خود برای غنيمت آمده

اين است که . داند که من در جنگ سخت آزموده و بزرگ منزلت و جنگجومي قوم من می: خبيب گفت
نه، اسالم بياور و سپس :  فرمود)ص(پيامرب. کنم و اسالم هم خنواهم آورد مهراه تو برای غنيمت جنگ می

به خدای جهانيان اسالم آوردم و گواهی :  آمد و گفت)ص(خبيب در روحاء دوباره پيش پيامرب. جنگ کن
   خوشحال شد)ص(پيامرب. دهم که تو فرستاده اويی می

__________________________________________________  
  . حارث هم آمده استدر منت نام پدر قيس، حمرث و نيز) ۱(

۳۶  
اما قيس بن حمّرث اسالم نياورد و .  و او در بدر و جنگهای ديگر پر کار بود-در جنگ شرکت کن: و فرمود

 از بدر به مدينه برگشت، اسالم آورد و در جنگ احد شرکت کرد و )ص(به مدينه برگشت، ولی چون پيامرب
  .شهيد شد

وز، روزه گرفت، آنگاه توقف فرمود و منادی آن حضرت يک يا دو ر.  بريون رفت)ص(پيامرب: گويند
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و اين تعبري برای آن بود . ام، مشا هم روزه بگشاييد من روزه خود را گشوده! ای گروه سرپيچان: ندا داد که
داد و چون   مهچنان به راه ادامه می)ص(پيامرب: گويند. که قبال هم فرموده بود روزه بگشاييد و نگشاده بودند

با مردم مشورت فرمود و . ی بدر رسيد، از آمدن قريش آگاه شد، و سپاه را از آمدن قريش آگاه کردبه نزديک
سپس عمر برخاست و نيکو . خنست ابو بکر به پا خاست و سخنانی نيکو ايراد کرد. آرای ايشان را پرسيد

اه که عزيز شده ای رسول خدا، به خدا قسم، اين قريش است و از آنگ: سخن گفت و ضمن آن اظهار داشت
هيچگاه خوار نشده است، و به خدا، از هنگامی که کافر شده اميان نياورده است، و به خدا، هرگز عزتش 

  .دهد و با شدت خواهد جنگيد، تو هم بايد در خور آن و با کمال ساز و برگ، جنگ فرمايی را از دست منی
م فرمان اهلی برو، ما مهراه تو ای رسول خدا، برای اجنا: سپس مقداد بن عمرو برخاست و گفت

  : گوييم که بنی اسرائيل به پيامرب خود گفتند به خدا قسم، ما به تو آن را منی. هستيم
ُّفاذهب أنت و رب ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ فقاتال إنا هاهنا قاعدونَكَ ُ ِ ُ َّ ِ ِ َ) ۵ :۲۹(  

  تو و خدايت برويد و خودتان جنگ کنيد که ما اينجا درنگ کنندگانيم
و سوگند به آن کس که . کنيم تو و خدايت برويد و جنگ کنيد و ما هم مهراه مشا جنگ میگوييم  بلکه می

تو را به حق فرستاده است، اگر ما را به برک الغماد بربی مهراه تو خواهيم آمد برک الغماد در فاصله پنج 
 پاسخ، برايش  در)ص(پيامرب. شب راه از مکه، از راه ساحلی و هشت شب از مکه، در راه مين قرار دارد

 و مقصود آن حضرت - ای مردم، آرای خود را بگوييد:  باز هم فرمودند)ص(آنگاه پيامرب. آرزوی خري فرمود
فرمود که آهنا فقط در مدينه او را ياری خواهند کرد، زيرا آهنا شرط کرده بودند  انصار بودند، چه تصور می

 فرمود آرای خود را )ص( سبب، چون پيامرببدين.  مانند فرزندان خود حفاظت کنند)ص(که از پيامرب
دهم، گويا، ای رسول خدا، منظور  من از سوی انصار جواب می: بگوييد، سعد بن معاذ بر خاست و گفت

ممکن است مشا برای اجنام دادن کاری، از کار ديگری با : گفت. آری: حضرت فرمود! تو ما هستيم؟
دهيم که  امي و گواهی می اميان آورده و تو را تصديق کردهوحی اهلی منصرف شوی، و به هر حال، ما به تو 

. امي که بشنومي و فرمان برداری کنيم هر چه آورده و بياوری حق است و پيماهنای خود را به تو تقدمي داشته
  و سوگند به کسی که تو را به حق فرستاده است، اگر! حرکت کن! ای رسول خدا

۳۷  
ن فرو روی، مهه ما با تو خواهيم بود و آن را خواهيم پيمود، حتی اگر فقط هپنای اين دريا را طی کنی و در آ

خواهی  به هر چه خواهی پيوند کن، و از هر کس خواهی برب، آنچه از اموال ما می. يک نفر از ما باقی مباند
کس که سوگند به آن . بگري، و آنچه که از اموال ما بگريی برای ما خوشتر از آن است که برای ما بگذاری

ام و به آن آگاهی ندارم، ولی اگر فردا دمشن خود را  جان من در دست اوست، هرگز اين راه را نپيموده
شايد خداوند . چه ما، در جنگ، سخت شکيبا و در برخورد راست و استوارمي. شومي ببينيم ناراحت منی

  .از ما به تو چيزی را نشان دهد که چشمت را روشن کند
ای رسول خدا، گروهی از : سعد سخن خود را چنني ادامه داد: مي نقل کرد کهحممود بن لبيد برا
اند که حمبت آنان به تو، کمتر از ما نيست، و ما فرمان بردارتر از ايشان نيز نيستيم،  اقوام ما در مدينه مانده

 حتما در مدينه کنی پنداشتند که تو با دمشن بر خورد می اگر آنان می. آهنا هم نيت و رغبت به جهاد دارند
سازمي و مرکوهبای تو را  بنابر اين، برای تو سايه با می. ماندند، اما آهنا فقط به تصور کاروان بودند منی

اگر خداوند متعال ما را عزيز و بر دمشنان پريوز . رومي کنيم، آنگاه به ديدار دمشن خود می آماده می



 ۳۵

گر صورت ديگری شد، تو سوار بر مرکوهبای خود دارمي و ا گردانيد، اين مهان چيزی است که دوست می
اميد :  به او پاسخی پسنديده داد و فرمود)ص(پيامرب. پيوندی شوی و به کسانی که پشت سر ما هستند می می

  .است خداوند خريی هبتر از اين مقدر فرمايد
کنيد، که در پناه برکت اهلی حرکت :  فرمود)ص(چون سعد از رايزنی فراغت يافت، پيامرب: گويند

سوگند به خدا، گويی من هم . را به من وعده فرموده است) کاروان يا قريش(خداوند يکی از دو طايفه 
  :گويد. نگرم اکنون به کشتارگاههای ايشان می

اين جا حمل کشته :  حمل کشته شدن ايشان را، در آن روز، به ما نشان داد، و گفت)ص(رسول خدا
ن هبمان است، و هيچ کس از مهان کشتارگاه که تعيني شده بود مستثنی شدن فالن و اين جا حمل کشته شد

مردم دانستند که جنگ خواهد شد و کاروان گرخيته است و به واسطه گفتار حضرت : گويد. نگشت
  .، آرزوی پريوزی داشتند)ص(پيامرب

گانه  پرهای سه از آن روز )ص(پيامرب: بن عبد اهللا بن عطيه از پدرش برامي نقل کرد کهاعيل ابو امس
بدر را برافراشت و سالح و ابزار جنگ را ظاهر ساخت، و حال آنکه از مدينه بدون اينکه پری بر 

 رسيد و )۱( از روحاء بريون آمد و از تنگه عبور فرمود و به خبريتني)ص(پيامرب. افراشته باشد، بريون آمده بود
  ميان آن دو منزل، مناز

__________________________________________________  
  .باشد که نام دو تپه در راه مدينه است» حربتني«شايد ) ۱(

۳۸  
 و راه تنگه معترضه را پيش )۱(سپس به مست راست رفت و به مست چپ تا به خيف املعترضه رسيد. گزارد

  .گرفت تا به تّيا رسيد و در آجنا با سفيان ضمری برخورد کرد
قتادة بن نعمان ظفری يا عبد اهللا بن کعب مازنی يا معاذ بن جبل مهراه . ود از سپاه جلوتر ب)ص(پيامرب

  :تو کيستی؟ گفت:  به ضمری گفت)ص(پيامرب. آن حضرت بود
. باشد، اين به آن: گفت. دهيم تو به ما خرب بده و ما به تو خرب می:  فرمود)ص(مشا کيستيد؟ پيامرب

. از قريش به ما خرب بده:  فرمود)ص(پيامرب. اهيد بپرسيدخو هر چه می: ضمری گفت. آری:  فرمود)ص(پيامرب
اند، و اگر اين خرب درست باشد  به من خرب رسيده است که آهنا فالن روز از مکه بريون آمده: ضمری گفت

به من : از حممد و ياران او چه خرب داری؟ گفت:  پرسيد)ص(پيامرب. آهنا بايد در کنار مهني دره باشند
ضمری . اند، اگر درست باشد آهنا هم بايد کنار اين دره باشند ن روز از مدينه بريون آمدهاند که فال گفته

از : ضمری گفت. و با دست خود اشاره به عراق فرمود… ما از آبيم:  فرمود)ص(مشا کيستيد؟ پيامرب: پرسيد
دانستند  منی) مسلمانان و قريش( پيش ياران خود برگشت و هيچيک از طرفني )ص(پيامرب! آب عراق

، )۲( در دبه)ص(پيامرب. های شنی وجود داشت ديگری در کدام منزل است، چون ميان آهنا يک سلسله تپه
 و سپس در سرزمني عني العال و در خبري تني مناز گزارد و به دو کوهی که آجنا بود )۴(، ذات اجدال)۳(سري

چه کسانی ساکن آجنايند؟ : يدپرس. مسلح و خمری: اسم اين دو کوه چيست؟ گفتند: نگريست و فرمود
 پيامرب از خبري تني به راه افتاد، و دره خيوف را طی کرد، و آن را مست چپ )۵(.بنو النار و بنو حراق: گفتند

 )ص(قرار داد، و به سوی معترضه راه پيمود که در آجنا بسبس و عدی بن ابی الزغباء، به حضور پيامرب
  .رسيدند و خرب کاروان را گزارش دادند

 و زبري و سعد بن ابن وقاص و )ع( شامگاه مجعه هفدهم رمضان در بدر فرود آمد و علی)ص(پيامرب



 ۳۶

پيامرب به کوه ظريب اشاره کرد و فرمود اميدوارم کنار . بسبس بن عمرو را فرستاد تا از کناره آب خرب بگريند
تند و در کنار مهان چاه که ايشان به سوی آن چاه رف. چاهی که در راه اين کوه است خربی به دست آوريد

   و چون متوجه يک ديگر شدند، ساقيهای.  گفته بود شتران آبکش و سقايان قريش را ديدند)ص(پيامرب
__________________________________________________  

  .سرزمينهای که از مناطق سيالب رو بلندتر و از کوه و تپه کوتاهتر باشد: خيف) ۱(
  ).۳۴، ص ۴معجم البلدان، ج (کی ميان بدر و اصافر است شهر: الدبه) ۲(
  ).۳۲۷، ص ۲مسهودی، وفاء الوفاء، ج (نام ريگزاری ميان مدينه و بدر : سري) ۳(
  ).۳۰۸، ص ۲وفاء الوفاء، ج (نام جايی در تنگه صفراء است : ذات اجدال) ۴(
  ).۲۶۶، ص ۲سريه ابن هشام، چاپ مصر، ج (اين دو گروه از قبيله بنی غفارند ) ۵(

۳۹  
او اولني کس بود که خرب رسيدن . از مجله کسانی که گرخيت و شناخته شد عجري بود. قريش گرخيتند

و ] )ص(حممد[اين ابن ابی کبشه ! ای آل غالب:  را به لشکر قريش آورد و بانگ برداشت که)ص(پيامرب
 افتاد و خربی را که آورد خوش لشکر از اين خرب به جنب و جوش. اصحاب اويند و سقاهای مشا را گرفتند

  .نداشتند
خواستيم از گوشت شتر کباب هتيه کنيم که ناگاه خرب  در خيمه خود بودمي و می: حکيم بن حزام گويد

ای : عتبة بن ربيعه مرا ديد و گفت. رفتند بعضی به ديدار بعضی ديگر می. را شنيدمي و اشتهای ما کور شد
عجيبتر از راه ما پيموده باشد، کاروان ما جنات يافت و ما به قصد ستم دامن کسی راهی  هيچ منی! ابو خالد

امي، و اين کاری است دشوار و کسی که اطاعت نشود نظری ندارد، اين  بر گروهی به سرزمينهای ايشان آمده
ترسی که ايشان بر ما شبيخون  آيا منی! ای ابو خالد: سپس گفت! شومی و نافرخندگی ابو جهل است

  :چاره چيست؟ گفتم: گفت. از آن در امان نيستيم: تمزنند؟ گف
  :گفت. کنيم تا صبح شود و ببينم نظر مشا چيست امشب را پاسداری و نگهبانی می

کند؟  چرا عتبه چنني می: ابو جهل گفت. مهني درست است، و آن شب را تا صبح پاسداری دادمي
پنداريد که  آيا می. واقعا مايه تعجب استمثل اينکه از جنگ با حممد و اصحاب او کراهت دارد و اين 

ای مجع  کنند؟ سوگند به خدا، من مهراه خويشان خود در گوشه حممد و ياران او به مجع مشا محله می
به هر حال : عتبه گفت. باريد باران هم می. و مهني کار را کرد! شومي و هيچ کس هم از ما پاسداری نکند می

در آن شب، يسار غالم . اند فراموش نکنيد که آهنا سقاهای مشا را گرفتهو . اين مرد شوم و نامبارک است
آهنا را به . عبيد بن سعيد بن عاص، اسلم غالم منبه بن حّجاج و ابو رافع غالم امية بن خلف اسري شدند

ما سقاهای : گفتند آن سه نفر می. آن حضرت به پا ايستاده و در حال مناز بود.  آوردند)ص(حضور پيامرب
داشتند و اميدوار  ولی مردم اين خرب را دوست منی. ريشيم و ما را فرستاده بودند که برای ايشان آب بربميق

طاقت شدند،  شروع به زدن آهنا کردند، و چون بی. بودند که آهنا از ياران ابو سفيان و از افراد کاروان باشند
  .پس از آهنا دست برداشتند. هاست تپهما از اصحاب ابی سفيان و کاروانيم، کاروان پشت اين : گفتند

گويند  وقتی اينها راست می! عجيب است:  منازش را متام کرد و فرمود)ص(در اين موقع پيامرب
ای رسول خدا اينها خرب : اصحاب گفتند! گذاريد گويند راحتشان می زنيدشان، و وقتی دروغ می می
گويند، قريش از مشا به کاروان خود ترسيدند و  راست می:  فرمود)ص(پيامرب. اند دهند که قريش آمده می

: قريش کجايند؟ گفتند:  به آن سقاها توجه فرمود و پرسيد)ص(آنگاه پيامرب. اند برای حفظ کاروان آمده
   های پشت اين تپه



 ۳۷

۴۰  
. دانيم عددشان را منی: چند نفرند؟ گفتند: پرسيد. زيادند: چقدرند؟ گفتند: پرسيد. بينی ريگی که می

 )ص(پيامرب. کشند و در روز ديگر نه شتر يک روز ده شتر می: چند کشتار در روز دارند؟ گفتند: پرسيد
اند؟  چه کسانی از مکه بريون آمده:  از سقاها پرسيد)ص(سپس پيامرب. آهنا بني هنصد تا هزار نفرند: فرمود
مکه مهه : م فرمود خطاب به مرد)ص(پيامرب. هر کس که توان و قدرت داشته بريون آمده است: گفتند
آيا کسی هم از قريش :  از ايشان پرسيد)ص(آنگاه پيامرب. های جگر خود را به سوی مشا انداخته است پاره

آهنا را به راه راست هدايت کرده : فرمود. آری، ابن ابی شريق مهراه بنی زهره برگشت: برگشت؟ گفتند
کس : پرسيد. دامن ن خدا و کتاب خدا منیاست، هر چند که خودش راه يافته نيست، اگر چه او را دمش

  :ديگری هم غري از آهنا برگشته است؟ گفتند
  .آری، بنی عدی بن کعب هم برگشتند

امي اظهار نظر  درباره اين مکان که فرود آمده:  به اصحاب خود فرمود)ص(در اين هنگام، رسول خدا
ای،  ر اينجا فرود آمده و اردوگاه ساختهای رسول خدا، اگر به فرمان خداوند د: حباب بن منذر گفت. کنيد

ولی اگر جنگ و چاره انديشی و رايزنی است، صحبتی ! تر برومي که بر ما نيست که گامی جلوتر يا عقب
، در اين صورت اينجا اردوگاه خوبی :حباب گفت. جنگ و چاره انديشی و رايزنی است: بدارمي؟ فرمود

شناسم، در آجنا چاهی است که آبش  ن مهه چاههای آن را میترين آب برسان و م ما را به نزديک! نيست
هنيم و جنگ  سازمي و ظرفهای الزم را در آن می کنار آن حوضی می. شريين و زياد است و متام خنواهد شد

  .کنيم کنيم، دهانه چاههای ديگر را هم کور می می
و گفت رأی درست مهان است  نازل شد )ص(جربئيل بر پيامرب: کند که عکرمه از ابن عباس روايت می

ای حباب، به رأی صحيح اشاره کردی، و حرکت فرمود و :  فرمود)ص(که حباب به آن اشاره کرد و پيامرب
  .مهچنان کرد

.) باران آمد(در آن شب خداوند آمسان را برانگيخت : کند که معاذ بن رفاعه از پدرش روايت می
ما مالمي ساخت و مانع از حرکت ما نبود، در صورتی که قريش دره بدر ريگزار بود و در نتيجه زمني را برای 

  . آمده شنی بود-های بر قادر به حرکت نبودند و ميان ايشان تپه
. در آن شب، خواب بر مسلمانان چريه شد و بدون اينکه باران آهنا را اذيت کند، خوابيدند: گويند

کردم و  شد، به طوری که من هر چه مقاومت میدر آن شب، خواب سخت بر ما چريه : گويد زبري بن عّوام می
 و )ص(خود پيامرب. کرد ولی طاقت نياوردم و جز خواب چاره نبود با آنکه زمني هم بدمن را ناراحت می

ام  ام روی سينه چنان خوامب گرفت که چانه: گويد سعد بن ابی وقاص می. اصحاب او هم به مهني حال بوند
  افتاد، می

۴۱  
خواب بر من چريه شد و : گويد رفاعة بن رافع بن مالک می. دم و ديگر چيزی نفهميدمبه هپلو دراز کشي

  .حمتلم شدم به طوری که آخر شب غسل کردم
 پس از اين که سقاها را گرفتند و به اردوگاه ديگر کوچيدند، عمار بن ياسر و ابن )ص(پيامرب: گويند

ای رسول : قريش، دوری زدند و برگشتند و گفتندآن دو، گرد . مسعود را به سوی لشکر قريش روانه فرمود
اسبها که . ريزد آمسان هم برايشان آب فرو می. اند زده شده خدا، قريش سخت ترسيده و وحشت

  .زنندشان که آرام بگريند خواهند شيهه بکشند می می



 ۳۸

ّيه اين رد پای پسر مس: قريش چون صبح کردند، نبية بن حجاج که مردی کف بني و رد زن بود گفت
حممد مهراه نادانان ما و . شناسم است که خوب می) عبد اهللا بن مسعود(و اين رد پای پسر ام عبد ) عمار(

  :نادانان اهل يثرب آمده است، و اين شعر را خواند
  .دهد ناچار يا بايد کشته شومي يا بکشيم گرسنگی اجازه خوابيدن شب را به ما منی

نبية بن حجاج گفته است گرسنگی :  بن سهل بن ابی حثمه گفتمبه حممد بن حييی: ابو عبد اهللا گويد
کرد که از  پدرم برامي نقل می. به جان خودم گرسنه بودند: برای ما خواب شب را باقی نگذاشته بود؟ گفت

ها  در شب جنگ بدر ده شتر کشته بودمي و ما در يکی از خيمه: گفته است نوفل بن معاويه شنيده که می
ترسيدمي و تا هنگامی که  ب جگر و کوهان و گوشتهای خوب بودمي، ولی از شبيخون میمشغول هتيه کبا

اين رد پای پسر مسيه و ابن : گويد  می)۱(سپيده دميد پاسداری دادمي، و چون صبح شد شنيدم که منبه
  :خواند مسعود است و شنيدم که اين شعر را می

  .بايد کشته شومي يا بکشيمدهد ناچار يا  ترس، اجازه خوابيدن شب را به ما منی
کنيم خويشان و منسوبان خود را  فردا که با حممد و اصحاب او بر خورد می! ای گروه قريش

گردانيم و از گمراهی خود  رعايت کنيد و اهل مدينه را از پای در آوريد، زيرا آهنا را به مکه بر می
  .شوند و از آيني پدران خود جدا خنواهند شد بينا می
 کنار چاه بدر فرود آمد برای آن حضرت سايبانی از )ص(مهني که پيامرب: گويد  لبيد میحممود بن

های خرما ساختند، و سعد بن معاذ در حالی که مششري خود را به گردن آوخيته بود بر در سايبان  شاخه
  .ايستاد و پيامرب و ابو بکر وارد سايبان شدند

   پيش از)ص(پيامرب: گفت اند که می ردهاز عبد اهللا بن ابی بکر بن حزم برامي نقل ک
__________________________________________________  

  . م-.نام اين شخص در چند سطر باالتر نبيه ذکر شده است) ۱(
۴۲  

آنکه قريش فرود آيند ياران خود را به صف فرمود، و در حالی که آن حضرت مشغول اين کار بودند قريش 
يامرب از نزديک صبح حوضی کنده و آن را پر از آب کرده و ظرفهای خود را در آن اصحاب پ. ظاهر شدند

 )ص( پرچم خود را به مصعب بن عمري داد، و او پرچم را تا آجنا که رسول خدا)ص(پيامرب. انداخته بودند
ب  ايستاد و به صفها دقت فرمود، روی به مغر)ص(پيامرب. خواستند پيش برد و در آن جا قرار گرفت می

 بر )ص(پيامرب. مشرکان پيش آمدند و ناچار رو به آفتاب ايستادند. ايستاده و آفتاب را پشت سر قرار دادند
ای :  پيش آمد و گفت)ص(مردی از اصحاب پيامرب.  قرار داشتند)۱(کناره چپ و مشرکان بر کناره راست

و گر نه، !  دستور عمل فرمایرسول خدا، اگر در مورد صف آرايی در اين نقطه به تو وحی شده است که به
بينم که در آن باال وزيدن گرفته و  عقيده من اين است که به قسمت باالی اين دره بروی، چه، بادی را می

صفها را مرتب کرده و پرچم :  فرمود)ص(پيامرب. بينم که برای نصرت تو فرستاده و برانگيخته شده است می
  :  دعا کرد و جربئيل اين آيه را نازل آورد)ص(آنگاه، رسول خدا. همد ام و آن را تغيري منی خود را نصب کرده

َإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ك ممدكم بألف من المالئكة مردفني  َ َِّ ِ ْ ُ ُِ َ ِ ٍ ِ
َ
ِ ْ ْ ُْ ُ ُُّ ِ

ّ َ
ِ
َ َ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ ْ

ِ)۸ :۹(   
 پس اجابت فرمود مشا را که من مدد. خواستيد از خدای خويش فرج و نصرت ياد کنيد، چون می

  . اند ام مشا را به هزار فرشته که بر اثر يک ديگر آينده فرستاده
سواد بن . فرمود  در آن روز صفها را مرتب می)ص(پيامرب: اند که از عروة بن زبري برامي روايتت کرده
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در صف و ! ای سواد:  با چوبه تريی به شکم او زد و فرمود)ص(پيامرب. غّزيه جلوتر از صف ايستاده بود
دهم به کسی که تو را به حق برانگيخته  و تو را سوگند می! به دردم آوردی: سواد گفت! يسترديف با

سواد دست به ! قصاص کن:  شکم خود را برهنه کرد و فرمود)ص(پيامرب! است، که قصاص مرا بازدهی
  اشت؟چه چيز تو را به اين کار واد:  فرمود)ص(پيامرب.  در آورد و آن حضرت را بوسيد)ص(گردن پيامرب
ترسيدم که کشته شوم، خواستم که آخرين عهد من با تو . بينی که فرمان خدا رسيده است می: گفت

  .چنني باشد که تو را در آغوش گريم
 در آن روز صفها را چنان مرتب و مهوار فرمود که گويی صافی تري را با آهنا )ص(پيامرب: گويند

  ).مهچون تري در يک خط و مستقيم بودند(سنجد  می
در کوفه ضمن يکی از : کرد که حممد بن جبري بن مطعم از قول مردی از بنی اود برامي نقل می

   مهچنان که من:  از او چنني شنيده بود که فرمود)ع(های علی خطبه
__________________________________________________  

  . گرفته بودای است که در دو سوی آن صحرا قرار  منظور دو کناره رودخانه-)۱(
۴۳  

مشغول آب کشيدن از چاه بدر و باال آوردن سطل بودم، بادی بسيار سخت آمد که هرگز به آن شدت نديده 
بودم، و چون آن رفت، بادی ديگر وزيد که به شدت آن نديده بودم مگر باد خنستني را، و پس از آن 

که در خدمت رسول خدا قرار خنست، جربئيل بود، مهراه هزار فرشته، . ديگری به مهان شدت وزيد
و . با هزار فرشته، که در مست راست سپاه قرار گرفت و ابو بکر هم آن جا بود. دومی، ميکائيل بود. گرفت

و چون . سومی، اسرافيل بود، که با هزار فرشته، در مست چپ قرار گرفت و من هم در مست چپ بودم
چون سوار شدم .  مرا بر اسب خود سوار کرد)ص(خداوند متعال دمشنان خود را منهزم ساخت، رسول خدا

اسب رم کرد و من خود را روی گردنش انداختم و خدای خود را خواندم، مرا نگهداشت و توانستم مستقر 
چون بر آن مستقر شدم، آن قدر نيزه زدم که تا زير بغلم ! )۱(شوم، مرا با اسب چه کار که صاحب گوسپندم

  .خون آلود شد
فرمانده سواران مشرکان زمعة بن .  سپاه اسالم بود- طرف راست-  ابو بکر بر ميمنهدر آن روز: گويند

فرمانده سواران مشرکان حارث : حييی بن مغرية بن عبد الرمحن از پدر خود برامي روايت کرد که. اسود بود
و .  بودبن هشام و فرمانده ميمنه ايشان هبرية بن ابی وهب و فرماندهی ميسره ايشان با زمعة بن اسود

  .فرماندهی ميمنه سپاه قريش با حارث بن عامر و ميسره سپاه با عمرو بن عبد بود: ديگری گويد
در : حممد بن صاحل، از يزيد بن رومان و ابن ابی حبيبه، از داود بن حصني برامي نقل کردند که

خص خاصی فرمانده ، و هم بر ميمنه و ميسره لشکر قريش ش)ص(جنگ بدر، بر ميمنه و ميسره لشکر پيامرب
  .نظر ما هم مهني است .اند نبوده است و نام کسی را در اين مورد نربده
 بود و )ص(پرچم بزرگ در جنگ بدر، از آن رسول خدا: اند که از عمر بن حسني برامي روايت کرده

 پرچم مهاجران را مصعب بن عمري داشت، پرچم خزرجيان با حباب بن منذر بود و پرچم اوس با سعد بن
يکی را ابی عزيز داشت، ديگری را نضر بن حارث و سومی را طلحة بن . قريش هم سه پرچم داشتند. معاذ

  .ابی طلحه
خنست محد و ثنای اهلی گفت و سپس چنني بيان .  در آن روز خطبه خواند)ص(رسول خدا: گويند

  : کرد و به اجر و ثواب ترغيب فرمود، و ضمن آن، آهنا را به جنگ حتريض می
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انگيزم، که خدايتان به آن برانگيخته است و مشا را از چيزی   بعد، من مشا را به چيزی برمیاما
کنم، که خدايتان از آن هنی فرموده است، پروردگار که منزلت او بسيار بزرگ است، به  هنی می

  دارد، دهد، صدق و راستی را دوست می حق فرمان می
__________________________________________________  

  . م-.در نسخه ديگر آمده است که، من صاحب حشم هستم، ارتباط اين مجله را من نفهميدم) ۱(
۴۴  

  .دهد، ذکر او را گويند و مشمول فضل او شوند اهل خري را در مقابل خري پاداش می
مگر فرمايد،  ايد و خداوند متعال از کسی چيزی قبول منی مشا در منزلی از منازل حق قرار گرفته

مهانا صرب و شکيبايی به هنگام سختی، از چيزهايی است که . اين که برای رضای او باشد
دهد، و در آخرت رستگار خواهيد  زدايد و از غم جنات می خداوند به وسيله آن، اندوه را می

پس امروز شرم کنيد از اينکه . کند دهد و امر می پيامرب خدا ميان مشاست، مشا را هشدار می. شد
  : فرمايد و خداوند می.  اعمال مشا آگاه شود و بر مشا سخت غضب کندبر

ْلمقت اهللا أكرب من مقتكم أغفسكم  ُْ َُ ُ ْ َ َ
ِ ْ َْ ُ َ َُ َ)۴۰ :۱۰(   

  . هر آينه، دمشنی خدا بزرگتر است از دمشنی مشا با خودتان
و پس . استتوجه کنيد به آنچه که در کتابش به مشا فرمان داده و آيات خود را به مشا نشان داده 

در . پس به کتاب او متسک جوييد تا از مشا خوشنود شود. از خواری به مشا عزت خبشيده است
اين موارد برای خدای خود عهده دار کاری شويد که مستوجب آنچه از رمحت و آمرزش خود 

و به . وعده فرموده است باشيد، مهانا وعده خدا حق، گفتار او راست، و عقاب او شديد است
به او پشتيبانی دارمي، به او . ی که، من و مشا، مهه مورد نظر خداييم، خدای زنده و پايندهدرست

خداوندا، من و مهه مسلمانان را . کنيم و بازگشت مهه به سوی اوست برمي، بر او توکل می پناه می
  .بيامرز

 قريش را ديد که در )ص(پيامرب: گفتند از عروة بن زبري و يزيد بن رومان برامي نقل کردند که هر دو می
صحرا به حرکت در آمدند و خنستني کسی که از ايشان ظاهر شد زمعة بن اسود بود، که بر اسبی سوار بود و 

کرد، او با اسب خود گردشی کرد که جايی برای فرود آمدن قريش در نظر  پسرش هم از پی او حرکت می
  :  فرمود)ص(حضرت. بگريد

ل کردی و مرا به جنگ فرمان دادی و يکی از دو گروه را به من پروردگارا، تو بر من کتاب ناز
خدايا اين قريش است که با کرب و غرور برای ! فرمايی وعده فرمودی و تو وعده را خالف منی
خدايا نصرتی را که وعده فرمودی عنايت کن و آهنا ! آيد ستيز با تو و تکذيب فرستاده تو پيش می

  !را نيست و نابود فرمای
اگر در قريش :  فرمود)ص(پيامرب. ن هنگام، عتبة بن ربيعه که بر شتری سرخ سوار بود، ظاهر شددر اي

اگر از او اطاعت کنند به راه راست رهنمون . يک نفر درستکار باشد، او مهني صاحب شتر سرخ موی است
  .شوند می

کردند، ده شتر   میامياء بن رحضه، هنگامی که قريش از سرزمني او عبور: عبد اهللا بن مالک گويد
اگر خبواهيد مشا را از حلاظ نريو و اسلحه : گوشتی مهراه يکی از پسران خود برای آهنا فرستاد و پيام داد که

ات بود  تو پيوند خويشاوندی را رعايت کردی و آنچه بر عهده: قريش پيام دادند که. امي ياری دهيم، آماده



 ۴۱

  به جان خود، اگر! اجنام دادی
۴۵  

پندارد ما بايد با خدا   می)ص(ادی جنگ کنيم در مقابل آهنا ضعفی ندارمي، و اگر چنانچه حممدبا مردم ع
  .جنگ کنيم، در آن صورت هيچ کس يارا و توان جنگ با خدا را ندارد

در نظر پدرم هيچ چيز هبتر و دوست داشتنی تر از اصالح ميان مردم : خفاف بن امياء بن رحضه گويد
گذشت، مرا مهراه ده شتر پروار که به  هنگامی که قريش از کنار ما می. ار اين کار بودد نبود و مهواره عهده

بردم، پيش آهنا رفتم و شتران را به ايشان  در حالی که شتران را مهراه می. آهنا هديه کرده بود، فرستاد
ن ربيعه، که در آن پدرم هم از پی من آمد و با عتبة ب. پذيرفتند و ميان قبايل تقسيم کردند. تسليم کردم

به : پيماييد؟ گفت اين چه راهی است که می! ای ابو وليد: هنگام ساالر قريش بود، مالقات کرد و گفت
تواند مانع تو  چه چيز می! تو ساالر اين عشريه هستی: پدرم گفت. ام من مغلوب شده! دامن خدا، من منی

 و هبای مال التجاره کاروانی را هم که )۱(!ازیباشد که با مردم برگردی و خونبهای مهپيمان خود را بپرد
اند ميان قوم خود تقسيم کنی؟ به خدا قسم، مشا از حممد بيش از اين چيزی مطالبه  مسلمانان در خنله گرفته

  .دهيد به خدا قسم، مشا در جنگ با حممد و اصحاب او فقط خود را به کشنت می! کنيد، و ای ابو وليد منی
ما نشنيدمي کسی بدون مال سيادت و : گفته است درش برامي نقل کرد، که میابن ابی الزناد از پ

  .سروری کند، مگر عتبة بن ربيعه
 عمر بن )ص(چون قريش فرود آمدند، پيامرب: گفت از حممد بن جبري بن مطعم برامي نقل کردند که می

دار جنگ با من  عهدهاگر کس ديگری غري از مشا ! برگرديد: خطاب را پيش ايشان گسيل داشت و فرمود
او : حکيم بن حزام گفت. من هم بيشتر دوست دارم که با ديگران جنگ کنم و نه با مشا. بشود هبتر است

به خدا، پس از آنکه او منصفانه سخن گفت، مشا بر او پريوز خنواهيد . گويد، بپذيريد منصفانه سخن می
  .شد

ند آهنا را در اختيار ما قرار داده است بر به خدا، پس از اينکه خداو: ابو جهل بانگ برداشت که
  .کنيم، و از اين پس هيچ کس متعرض کاروان ما خنواهد شد گردمي و نقد را با نسيه عوض منی منی

. چند نفر از قريش پيش آمدند و کنار حوض رسيدند، حکيم بن حزام هم با آهنا بود: گويند
آهنا در آمدند، و آب . رهايشان کنيد:  فرمود)ص(مربپيا. مسلمانان خواستند آهنا را طرد کنند و برانند

  .آشاميدند، هر کس از ايشان که آب آشاميد کشته شد، مگر حکيم بن حزام
__________________________________________________  

  .منظور ديه عمرو بن حضرمی است که در روز خنله کشته شده بود) ۱(
۴۶  

چون خداوند متعال برای حکيم بن حزام اراده خري : گفت ردند که میاز سعيد بن مسّيب برامي نقل ک
 )ص(يک بار گروهی از مشرکان به قصد آزار رساندن به پيامرب. فرموده بود، دو بار از مرگ جنات پيدا کرد

را خواند، و مشتی خاک بر سر آهنا افشاند، مهه آهنا کشته » يس«نشسته بودند، حضرت بريون آمد و سوره 
جبز حکيم، يک بار هم روز بدر بود که به کنار حوض آمد، هر کس که از مشرکان به کنار حوض آمده شدند 

  .بود کشته شد، مگر حکيم
چون قريش آرام گرفتند و مطمئن شدند، عمري بن وهب مجحی را، که از اشخاصی بود که : گويند

او با . ن او را برای ما بررسی کنوضعيت حممد و يارا: کشيد، فرستادند و گفتند برای قرعه کشی تري می
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شايد : گفت اسب خود به حرکت در آمد و اطراف لشکر گشت زد، باال و پايني دره را بررسی کرد و می
! و نه کمني! نه نريوی کمکی دارند: بعد برگشت و گفت. نريوی کمکی يا گروهی در کمني داشته باشند

: آنگاه گفت. و مهراه آهنا هفتاد شتر و دو اسب است - کمی بيشتر يا کمتر-مسلمانان حدود سيصد نفرند
کنند و شتران آبکش يثرب مرگ سخت را مهراه خود  شتران مرگ را با خود محل می! ای گروه قريش

بينيد که سکوت کرده  منی! اينها قومی هستند که هيچ پناهگاه و مدافعی جز مششري خود ندارند! کشند می
بينم که هيچيک  به خدا، منی! آورند خود را مهچون زبان افعيها بريون میدارند؟ و زباهنای  و صحبتی منی

و اگر آهنا از مشا فقط به اندازه خودشان هم بکشند، ! از ايشان کشته شود، مگر آنکه مردی از ما را بکشد
يونس بن حممد ! پس از آن خريی در زندگی خنواهد بود، بنابر اين، درست رايزنی کنيد و بينديشيد

چون عمري بن وهب به آهنا چنني گفت، ابو اسامه جشمی را، که :  از قول پدرش برامي نقل کرد کهظفری
.  و ياران آن حضرت گشتی زد و پيش قريش بازگشت)ص(او هم گرد پيامرب. اسب سوار بود، فرستادند

برگ و به خدا، نه مردمی چابک هستند، نه مشار چندانی دارند و نه ساز و : چه ديدی؟ گفت: گفتند
خواهند که به خانه خود  اما به خدا سوگند، من ايشان را گروهی ديدم که به هيچ وجه منی! ای اسلحه

کبودچشمانی هستند ! هيچ پناهگاه و اتکايی جز مششري خود ندارند! گروهی هستند طالب مرگ! برگردند
!  امدادی داشته باشندترسم که کمني يا نريوی می: سپس گفت. اند که گويی در زير سپرها مهچون سنگ

در ! نه کمني دارند و نه نريوی کمکی: اين بود که دوباره باال و پايني دره را بررسی کرد و برگشت و گفت
  .عني حال درست بينديشيد و رايزنی کنيد

چون حکيم بن حزام گفتار عمري بن وهب را شنيد، ميان : عروه و عاصم بن عمر و ابن رومان گويند
  ای ابو وليد، تو:  و پيش عتبة بن ربيعه آمد و گفتمردم راه افتاد

۴۷  
توانی کاری بکنی که تا آخر روزگار از  آيا می! شود و فرمان تو ميان ايشان اطاعت می! بزرگ و سرور قريشی

عتبه که در آن روز رئيس مردم بود، . آن به نيکی ياد شود؟ با توجه به کاری که در روز عکاظ اجنام دادی
خونبهای مهپيمان خود و قيمت کاالهايی را که حممد در : آن چه کار است؟ گفت! ای ابو خالد: به او گفت

مگر مشا از حممد چيز ديگری غري از اين خونبها و ! روز خنله گرفته است، پرداخت کن و با مردم برگرد
.  وکيل من هستیدهم و تو خود در اين باره اين کار را اجنام می: خواهيد؟ عتبه گفت قيمت کاالها را می

! ای قوم از من اطاعت کنيد: گفت آنگاه عتبه بر شتر نر خود سوار شد و ميان مشرکان قريش راه افتاد، و می
گروهی از ايشان ! و با اين مرد و اصحابش جنگ نکنيد و گناه و ترس آن را به گردن من بيندازيد

ا برادر خود نظر خواهيد کرد، و اين مسأله خويشاوندی نزديک با ما دارند و مشا مهواره بر قاتل پدر و ي
توانيد آهنا را بکشيد، مگر اينکه  وانگهی، مشا منی! موجب بروز نفرت و کينه شديد ميان مهه خواهد شد

و ! بعالوه، من مطمئن نيستم که گرفتاری و شکست از مشا نباشد! الاقل به تعداد ايشان از مشا هم کشته شود
، و قيمت کاالهای غارت شده خود چيز ديگری )عمرو بن حضرمی(ين مرد مگر مشا غري از خونبهای ا

اگر حممد دروغگو باشد گرگان عرب او را کفايت ! ای قوم. گريم خواهيد؟ من هر دو را به عهده می می
مند خواهيد بود، و اگر پيامرب باشد مشا  کنند، اگر به پادشاهی برسد مشا در سلطنت برادرزاده خود هبره می
ای قوم، خري خواهی مرا رد نکنيد و رأی و انديشه مرا ! ترين مردم خواهيد بود خبت ناه او نيکدر پ
اگر مردم در اثر : چون ابو جهل اين خطبه را شنيد بر او رشک و حسد برد و گفت: گويد! خردانه ندانيد بی
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 عتبه -تر و زيباتر بود عتبه از مهه مردم گوياتر و زبان آور-خطبه عتبه باز گردند، وی رئيس خواهد شد
هايی  های تابنده چون چراغ را در برابر چهره دهم که اين چهره مشا را به خدا سوگند می: سپس چنني گفت

عتبه که چنني : چون عتبه از گفتار خود فارغ شد، ابو جهل گفت! که مهچون چهره ما رهاست قرار ندهيد
جهت است که پسرش مهراه حممد است و حممد هم پسر کند، بدين  گويد و مشا را به اين کار ترغيب می می

از حد خودت : سپس به عتبه گفت. دارد که پسر و پسر عمويش کشته شوند عموی اوست، و او خوش منی
  .ای بينی، ترسيده جتاوز کردی، وانگهی اکنون که دو حلقه را تنگ می

گردمي تا خدا  ند به خدا، برمنیسوگ! دهی؟ نه خواهی ما را خوار کنی که به ما دستور بازگشت می می
خواهی ! ای کسی که نشيمنت زرد است: عتبه خشمگني شد و گفت: گويد! ميان ما و حممد حکم کند

و بزودی قريش خواهد دانست که چه کسی ترسو و تباه ! دانست که کدام يک ما ترسوتر و پست تر است
  و اين شعر! کننده قوم خود است

۴۸  
  :را خواند

  ! دهم ام عمرو را به گريسنت مژده بده  و چنني فرمان میآيا من ترسومي
اين : سپس ابو جهل نزد عامر بن حضرمی، برادر عمرو، که در خنله کشته شده بود، رفت و گفت

ای، مردم را برگرداند و  خواهد پس از اين که به خوخنواهی خود دست يافته  می- يعنی عتبه-مهپيمان تو
پندارد که تو خونبها  دار پرداخت خونبهای برادرت شده است و می او عهده! مايه خواری ميان مردم گردد

کنی از اين که خونبها بپذيری؟  ای، شرم منی آيا اکنون که بر کشنده برادرت دست يافته! پذيری را می
عامر بن حضرمی برخاست، سر خود را برهنه ! اکنون برخيز و آن را به يادشان آر و خون خود را طلب کن

و با اين کار عتبه را که مهپيمان او ! ای وای عمرو من: د، بر سر خود خاک پاشيد و بانگ برداشت کهکر
به اين ترتيب پيشنهادی که عتبه، مردم را به آن دعوت کرده بود، تباه شد و عامر سوگند . بود، سرزنش کرد

مردم را :  بن وهب گفتابو جهل به عمري. خورد که تا کسی از اصحاب حممد را نکشد باز خنواهد گشت
ور شد و آهنگ مسلمانان کرد تا صف ايشان را در هم بريزد، ولی آنان مهچنان پايدار  عمري محله! برانگيز

در اين هنگام عامر بن حضرمی پيش آمد و بر مسلمانان محله برد و آتش جنگ را . بودند و تکان خنوردند
  .برافروخت

 چون ابو جهل رأی عتبه را بر مردم تباه ساخت، عامر بن :از حکيم بن حزام برامي نقل کردند که
حضرمی را برانگيخت و او اسب خود را به تاخت در آورد، و خنستني کس از مسلمانان که به سوی او 

  .بريون آمد، مهجع، غالم عمر، بود که عامر او را کشت
برخی . ه او را کشتخنستني کس از انصار که کشته شد، حارثة بن سراقه بود، که حّبان بن عرق

ولی من از هيچيک از مردم : واقدی گويد. عمري بن محام بود که خالد بن اعلم عقيلی او را کشت: اند گفته
  .مکه نشنيدم که غري از حبان بن عرقه از ديگری نام بربند

تو در : عمر بن خطاب در روزگار خالفت خود و در حمل دار اخلالفه به عمري بن وهب گفت: گويند
گويی هم اکنون پيش چشم ! تاختی در آن دره، باال و پايني می! کردی ز بدر ما را برای مشرکان بررسی میرو

دادی که ما نه کسی را در  و به مشرکان خرب می) بر اسبت سوار بودی(من است که اسب تو در زيرت بود 
و ديگر اين که من در آن ! ودآری، به خدا، ای امري مؤمنان مهچنني ب: گفت! کمني دارمي و نه نريوی کمکی
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و خدای، اسالم را آورد و ما را به آن هدايت فرمود، و گمان ! کردم روز مردم را به جنگ حتريک می
   کنم، در هنگامی که مشرک بودمي گناهی بزرگتر از جنگ بدر اجنام داده منی

۴۹  
هيچ کس غري از : و گفتعتبه با حکيم بن حزام صحبت کرد : گويند! گويی راست می: عمر گفت! باشيم

پيش او برو و بگو که عتبه خونبهای مهپيمان خود را . ابو جهل با پيشنهاد من خمالفت خنواهد کرد
. پيش ابو جهل رفتم: حکيم گويد. کند پردازد و پرداخت قيمت کاالهای کاروان را هم ضمانت می می

عتبه مرا پيش تو فرستاده : اشت، گفتماش هم جلويش قرار د مشغول ماليدن عطر و مواد خوشبو بود و زره
  :خشمگني شد و رو به من کرد و گفت. است

به خدا، اگر کس ديگری غري از او مرا : عتبه کس ديگری غري از تو پيدا نکرد که بفرستد؟ گفتم
. وانگهی، عتبه سيد و سرور عشريه است! پذيرفتم، و من به قصد اصالح بني مردم پذيرفتم فرستاد منی می
گومي؟ مهه  مگر فقط من می: گويی که او سرور عشريه است؟ گفتم تو هم می: ره خشمگني شد و گفتدوبا

ولی ابو جهل به عامر دستور داد که بانگ خوخنواهی بردارد و سر خود را برهنه ! گويند قريش اين را می
  :کند و فرياد برآرد که

 به گفنت اين شعار کردند که، عتبه و مهه مشرکان شروع! عتبه گرسنه شده است، به او شراب دهيد
حکيم بن حزام .  ابو جهل از اين کار مشرکان نسبت به عتبه خوشحال شد)۱(!گرسنه است به او شراب دهيد

او را هبتر از . پس از آن، نزد منّبة بن حجاج رفتم و به او هم مهان را گفتم که به ابو جهل گفته بودم: گويد می
من . کنی بسيار خوب است خواند و کاری که تو می زی که عتبه به آن فرا میچي: ابو جهل يافتم، چه گفت

پيش عتبه برگشتم و ديدم که از گفتار قريش سخت خشمگني است و از شتر نر خود پايني آمده بود و دور 
در اين هنگام . پذيرفتند داد که از جنگ خودداری کنند ولی آهنا منی گشت و به آهنا دستور می لشکر می

فرود آمد، زره پوشيد و برای او به جستجوی کالهخودی برآمدند، ولی به . صب او را هم فرا گرفتتع
ای بزرگ  چون چنان ديد، عمامه.  خودی چنان بزرگ پيدا نشد-واسطه درشتی سر او، در مهه لشکر کاله

. ده به ميدان آمدکردند، پيا بر سر خود پيچيد و در حالی که برادرش شيبه و پسرش وليد او را مهراهی می
چون عتبه برابر او رسيد مششري خود را . در آن وقت ابو جهل سوار بر ماديانی کنار صف ايستاده بود

عتبه با مششري خود هر دو پی پاشنه اسب ابو جهل را ! کشيد، مردم گفتند به خدا ابو جهل را خواهد کشت
  :حکيم بن حزام گويد. قطع کرد و اسب از عقب به زمني افتاد

فرود آی و پياده شو : عتبه به ابو جهل گفت: و گويند! با خود گفتم، تاکنون چنني روزی نديده بودم
بزودی خواهی : ابو جهل پياده شد، عتبه گفت! و مهه قوم تو سواره نيستند! که امروز روز سواری نيست

  دانست که کداميک از ما فردا برای عشريه خود شوم تر
__________________________________________________  

  . م-.شده است ظاهرا اين عبارت برای حتقري و بيان ترس افراد گفته می) ۱(
۵۰  

 در سايبان، و اصحاب وی در )ص(پيامرب. در اين هنگام، عتبه مسلمانان را برای مبارزه فرا خواند. است
  . که دراز کشيده بود، خوابش برد)ص(پيامرب. صفهای خود بودند

ام جنگ نکنيد و اگر به مشا محله کردند، فقط تري بارانشان کنيد و  تا اجازه نداده: فرموده بودقبال 
ای رسول خدا، دمشن نزديک شد و به ما : ابو بکر گفت. مششري مکشيد، مگر اينکه مشا را در برگريند
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 عده قليلی منوده )ص(خداوند متعال مشرکان را در خواب به پيامرب.  از خواب بيدار شد)ص(پيامرب! رسيد
 ترسيد، دستهای خود را برافراشت و )ص(پيامرب. کرد هر يک از دو طرف در نظر ديگری کم جلوه می. بود

  :از پروردگار خود استدعا کرد تا پريوزی را که وعده فرموده بود عنايت کند، و عرض کرد
ابو بکر . ماند و پايدار منیشود و دينی برای ت اگر اين گروه بر من پريوز شوند شرک و کفر پريوز می

ای : ابن رواحه گفت. فرمايد کند و رويت را سپيد می به خدا سوگند، که خدا تو را ياری می: گفت می
خواهم  ای کنم، ولی می هر چند تو به لطف و مرمحت خدا داناتر از آن هستی که من اشاره! رسول خدا

:  فرمود)ص(و پيامرب!  او وفای به عهدش را خبواهیبگومي، خداوند بزرگتر و شکومهندتر از آن است که از
دامن خدا هيچگاه خالف وعده  من نبايد از حق تعالی مسألت کنم، در عني حال که می! ای پسر رواحه

تو ! آرام باش و مهلت ده! ای ابو وليد: گفت کند؟ عتبه به جنگ روی آورد و حکيم بن حزام به او می منی
  ؟!کنی در عني حال خود آن را آغاز میکنی و  خود از کاری منع می

 را ديدم )ص(در روز بدر، با آنکه مردم آماده محله بودند، اصحاب پيامرب: گويد خفاف بن امياء می
اند و با صفهای نزديک هبم، برخی در جلوی  اند، ولی کماهنا را آماده کرده که مششريهای خود را نکشيده

 صفهای ايشان فشرده بود و حال آنکه مشرکان به حمض پيش برخی ديگر، مهچون سپر ايستاده بودند و
پس از آن، از مردی از مهاجران . از اين موضوع تعجب کردم. آمدن، مهه مششريهای خود را کشيده بودند

اند مششريهای خود را   به ما فرمان داده بود که تا ما را حماصره نکرده)ص(پيامرب! آری: پرسيدم، گفت
چون مردم آهنگ جنگ کردند، اسود بن عبد االسد خمزومی مهني که نزديک : گويند! بريون نکشيم

ام که يا از حوض مسلمانان آب بنوشم، يا آن را ويران کنم و  من با خدا پيمان بسته: حوض آب رسيد گفت
محزة بن عبد املطلب آهنگ او کرد و . اسود تاخت تا نزديک حوض رسيد! يا آنکه در آن راه کشته شوم

باو زد که يک پايش را قطع کرد، اسود خود را در حوض افکند که با پای سامل خود آن را خراب ضربتی 
مشرکان . محزه خود را به او رسانيد و ميان حوض او را کشت. کند و از آبش بياشامد، و آن کار را کرد

    مردم.پنداشتند که پريوز خواهند بود کردند و می مهچنان در صفوف خود ايستاده و متاشا می
۵۱  

در اين موقع عتبه و شيبه و وليد بريون آمدند و از صفها فاصله . به يک ديگر برای جنگ نزديک شدند
سه نفر از جوانان انصار به سوی آهنا بريون رفتند، که هر سه فرزندان عفراء بودند، . گرفته و مبارز طلبيدند

 از اين مطلب شرم داشت که در اولني جنگ )ص(پيامرب.  از قبيله بنی حارث-به نامهای معاذ، معّوذ و عوف
داشت که زمحت آن بر عهده خويشان و  دار جنگ باشند، و دوست می مسلمانان با مشرکان، انصار عهده

. اين بود که به آهنا فرمان داد به جايگاه خود برگردند و بر ايشان طلب خري فرمود. پسر عموهايش باشد
 )ص(پيامرب. مهاوردان ما را از خويشان ما بفرست! ای حممد: کهآنگاه منادی کافران بانگ برداشت 

 خيزيد و برای حق و حقيقتی که خداوند، پيامرب مشا را -بر! ای بنی هاشم: خطاب به بنی هاشم فرمود
محزة بن ! اند که آهنا با باطل خود برای خاموش کردن نور خدا آمده! برای آن برانگيخته است مبارزه کنيد

عتبه .  و عبيدة بن حارث بن عبد املطلب برخاستند و پيش آهنا رفتند)ع( و علی بن ابی طالبعبد املطلب
سخنی بگوييد تا مشا را بشناسم، چه آهنا کالهخود نقابدار پوشيده بودند و آهنا ايشان را نشناختند، : گفت

من محزه پسر عبد : فتمحزه گ. اگر مشا را مهشأن و مهاورد خود دانستيم با مشا جنگ خواهيم کرد: و گفت
من هم شري مهپيمانان هستم، اين ! مهشأنی بزرگواری: عتبه گفت! املطلب، شري خدا و شري رسول خدامي
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هر دو مهاوردانی : عتبه گفت. علی بن ابی طالب و عبيدة بن حارث: دو نفر مهراهانت کيستند؟ گفت
  .بزرگوارند

من شري «: ای سبکتر از اين کلمه از عتبه نشنيدم هرگز کلمه: گويد ابن ابی الزناد از قول پدرش می
  آنگاه عتبه به پسر خود. )۱(اند  که حلفاء را به معنی بيشه گرفته-»حلفامي

__________________________________________________  
 احللفاء و اسد االحالف هم برخی گفته عتبه را به صورت اسد: ، گويد که۳۳۴، ص ۳ابن ابی احلديد، در شرح هنج البالغه، ج ) ۱(

اند، افرادی که در  منظور عتبه اين بوده است که من سرور مردمی هستم که در حلف املطيبني شرکت کرده: اند نقل کرده و گفته
گروهی اين . آن پيمان شرکت داشتند بنی عبد مناف، بنی اسد بن عبد العزی، بنی متيم، بنی زهره و بنی حارث بن فهر بودند

اند و اين لقب  گفته به گروههای موافقی که در حلف املطيبني شرکت کردند احالف و حلفاء منی: گويند را رد کرده و میمطلب 
بنی عبد : اند به اين شرح دمشنان ايشان است که برای جلوگريی از ستم ايشان، پيمان مذکور منعقد شده است و آهنا پنج قبيله

منظور عتبه، حلف الفضول است، که : گويند گروه ديگری می.  و بنی عدی بن کعبالدار، بنی خمزوم، بنی سهم، بنی مجح
.  البته در سن کودکی و در خانه ابن جدعان-اند اين پيمان اندکی پس از پيمان مطيبني بوده و پيامرب هم در آن حضور داشته

ائل سهمی آن را خريد ولی هبای آن را سبب تشکيل پيمان فضول اين بود که مردی مينی کااليی به مکه آورد که عاص بن و
بنی هاشم و بنی . آن مرد مينی، در حجر امساعيل، به پا خاست و از قريش برای رفع ستم استمداد خواست. چندان نپرداخت

،  و دستهای خود را در آبی از زمزم-اسد بن عبد العزی و بنی زهره و بنی متيم در خانه ابن جدعان گرد آمدند و سوگند خوردند
که برای مهيشه در مکه مظلومان رای ياری کنند و از آهنا رفع ستم کنند و دست  که با آن ارکان کعبه را شسته بودند، فرو بردند

ابن . اين پيمان به نام فضول ناميده شده است به واسطه خوبيهای آن. ستمگران رای کوتاه و از هر گونه کار منکری هنی کنند
  .در آن پيمان شرکت نداشتند) قبيله عتبه(فسري هم از گفتار عتبه درست نيست، زيرا بنی عبد مشس ين ت :گويد ابی احلديد می

  .تر است بنابر اين تعبري واقدی صحيح
۵۲  

 که از مهه کوچکتر بود به مقابله وليد شتافت و او را )ع(علی. وليد گفت برخيز و او برای جنگ برخاست
. اش برخاست و به يک دگر ضربتی زدند و محزه او را کشت قابلهآنگاه عتبه پيش آمد و محزه به م. کشت

ترين اصحاب رسول خدا در آن  پس از آن، شيبه پيش آمد که عبيدة بن حارث پيش او شتافت، عبيده مسن
 )ع(هنگام بود، شيبه با کناره مششري خود ضربتی به پای عبيده زد که عضله پای او را جدا کرد، محزه و علی

م بردند و او را کشتند و عبيده را با خود به کناره صف آوردند در حالی که مغز قلم پايش بريون به شيبه هجو
: عبيده گفت. آری: ؟ فرمود)ثواب شهيد را دارم(ای رسول خدا، آيا من شهيدم : عبيده گفت. رخيته بود

  : شايسته ترمدانست که من نسبت به شعری که سروده است آری، به خدا، اگر ابو طالب زنده بود می
کنيم تا آنکه برای او نيزه بزنيم و تري  گوييد، ما حممد را رها منی سوگند به خانه خدا دروغ می

  .بيندازمي
کنيم تا آنکه برگرد او کشته شومي و در راه او از فرزندان و مهسران خود خواهيم  او را تسليم منی

  .گذشت
  : و اين آيه نازل شد

ُهذان خصمان اختصموا َ َ ْ ِ ِْ ْ يف ربهم َ ِ ِّ َ)۲۲ :۱۹ (   
  .اند اين دو گروه خصم، با يک ديگر در اثبات ذات و صفات پروردگارشان به نزاع برخاسته

  . بزرگتر بودند)ص(محزه چهار سال و عباس سه سال از پيامرب
. چون عتبة بن ربيعه مهاورد خواست، پسرش ابو حذيفه برای مبارزه، آهنگ، او کرد: گويند

در عني حال، هنگامی که آن اشخاص به جنگ عتبه رفتند، ابو حذيفه هم ! بنشني: و فرمود به ا)ص(پيامرب
  .به پدر خود ضربتی زد

  .شيبه از عتبه سه سال بزرگتر بود: ابن ابی الزناد از پدرش برامي نقل کرد که
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لب پريوزی روز بدر ابو جهل هم از خدا ط: گفت از عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري برامي نقل کردند که می
خدايا، هر يک از ما را که پيوند خويشاوندی را بيشتر بريده و برای ما چيزهای غري : گفت کرد و می می

  : در اين مورد خداوند تبارک و تعالی اين آيه را نازل فرمود. معلوم آورده است، مهني بامداد نابود کن
ْإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح و إن َ ِْ َِ َُ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ ْ ْتن َ ْتهوا فهو خري لكم َ ُ َ ٌ ْ َ َ ُ َُ َ)۸ :۱۹(  

۵۳  
  .خواهيد، آمد مشا را فتح، و اگر از کفر باز ايستيد، آن برای مشا هبتر است اگر فتح و ظفر می

  :شنيدم ابن عباس گفت: گفت از شعبه، بنده ابن عباس برامي نقل کردند که می
ی خواب در ربود و سپس بيدار  را ساعت)ص(چون مردم برای جنگ رو در روی هم ايستادند، پيامرب

 و به مؤمنان مژده داد که جربئيل با گروهی از فرشتگان، در مست راست و ميکائيل با گروهی )۱(گشت
، و اسرافيل هم با گروهی ديگر خواهند بود که جمموعا هزار )ص(ديگر، در مست چپ سپاه رسول خدا

کرد، و  ده بود، و سپاه مشرکان را ترغيب میابليس هم به صورت سراقة بن جعشم مدجلی درآم. اند فرشته
داد که کسی بر آهنا چريه خنواهد شد، مهينکه دمشن خدا چشمش به فرشتگان افتاد، به  به آهنا خرب می

در اين هنگام حارث بن . »)۲(بينيد بينم آنچه را مشا منی از مشا بيزارم که من می«: هزميت برگشت و گفت
ابليس چنان به سينه . ديد، چون گفتارش را شنيد با او گالويز شد راقه میهشام، که ابليس را به صورت س

حارث کوفت که از اسب فرو افتاد و گرخيت که ديده نشود، و به دريا فرو رفت و دستهای خود را به آمسان 
  :برافراشت و گفت

 به جنگ ابو جهل روی به ياران خود کرده آهنا را! ای که به من دادی چه شد؟ پروردگارا وعده
  :گفت کرد و می حتريض می

چون به قديد باز . درماندگی سراقة بن جعشم مشا را نفريبد که او با حممد و ياران او مهپيمان است
! کشته شدن عتبه و شيبه و وليد هم نبايد مشا را بترساند! کنيم گردمي خواهد دانست که با خويشان او چه می

  . باختندچه آهنا شتابزدگی کردند و در جنگ مفت
نبايد کسی از مشاها ! گردمي تا حممد و ياران او را ريسمان پيچ کنيم به خدا سوگند، که امروز برمنی

کسی از ايشان را بکشد، بلکه حتما ايشان را اسري بگرييد تا آنکه بعدا به آهنا بفهمانيم که چرا از دين مشا 
 در )ص(پيامرب: گفت  روايت کردند که عايشه میاز عروه برامي! اند برگشته و از آيني پدری خود دوری جسته

و برای اوس » يا بنی عبد اهللا«، برای خزرج شعار »يا بنی عبد الرمحن«جنگ بدر برای مهاجران شعار 
  .را تعيني فرمود» يا بنی عبيد اهللا«شعار 

» امتيا منصور « در جنگ بدر )ص(شعار رسول خدا: گفت از زيد بن علی برامي روايت کردند که می
  .بود

__________________________________________________  
 سوره انفال و روايات ديگر ۱۱ و ۴۵است که به معنی بيهوشی است ولی با توجه به آيات مبارکه ) …اغمی علی (در منت عربی ) ۱(

  . م-.ترمجه شد
  . است۸ سوره ۴۸است قسمتی از آيه «…» آنچه ميان ) ۲(

۵۴  
 از جوانان قريش که اسالم آورده بودند، به وسيله پدرانشان حبس شدند و بعد با هفت تن: گويند

قيس بن وليد بن مغريه، : اين جوانان عبارت بودند از. شک و ترديد آهنا را مهراه خود به جنگ بدر بردند
ون اين چ. ابو قيس بن فاکهة بن مغريه، حارث بن زمعه، علی بن امّية بن خلف و عاص بن منّبه بن حجاج
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حال آنکه ! اين گروه را دينشان فريفته است:  را ديدند گفتند)ص(گروه به بدر رسيدند و قلّت اصحاب پيامرب
پنداشتند که  ، و می»)۱(هر کس بر خدای توکل کند، مهانا خدا غالب درستکار است«: فرمايد خداوند می

  :فرمايد خداوند متعال می. مسلمانان در يک حلظه کشته خواهند شد
گفتند، فريفت اين مسلمانان را دين  چون منافقان و آهنا که در دل ايشان شک و ترديد بود می«
  :، سپس خداوند مشرکان را به بدترين وجه ياد کرده و فرموده است)۲(»ايشان

آوردند، آهنايند  به درستی که بدترين جنبندگان نزد خدا آنانند که کافر شدند، و ايشان اميان منی«
ترسند از عقوبت  شکنند، هر بار و هر زمان، و ايشان منی رفتی از ايشان باز عهد میکه عهد گ

اگر بگريی ايشان را در جنگ، با ايشان آن کن که سبب رميدن «: فرمايد ، تا آجنا که می»عهدشکنندگان
 جنگ آمدند فرمايد اگر کفار به خداوند امر می. )۳(»آهنا شود که سپس ايشانند تا مگر بترسند و پند گريند

چنان رفتار کن که مهه اعراب را، که ممکن است بعد از ايشان هم خبواهند به جنگ آيند، بترسانی در عني 
  : حال باز چنني فرموده است

َو إن جنحوا للسلم فاجنح هلا و تولك بل َ َُ َ َ َ ََ ْ َ َْ َ ِ َّ ِ َ ْ ُ اهللا إنه هو السميع العليم ِ ِ َ ُ ِ َّ َ ُ ُ َّ ِ)۸ :۶۱(  
  . ت گرايند، تو هم به صلح گرای، و توکل کن بر خدای که وی شنوا و داناسو اگر ايشان به صلح

  : فرمايد و بعد می. امي از ايشان بپذير منظور اين است که اگر آهنا به طور آشکار گفتند تسليم شده
ُو إن يريدوا أن خيدعو َ ْ َ ْ َْ ُ

ِ ُ ِ َ فإن حسبَكَ ْ َ َّ ِ
ي كيدَكَ َ اهللا، هو ا َّ َ ِ

َّ َ َ بنرصه و َكُ ِ ِ
ْ َ َبالمؤمنني و كلف نني ِ َْ َ َ َّ َ َ ِ ِ ْ ُ ِ

ٰقلوبهم لو أغفقت ما يف األرض مجيعا ما كلفت نني قلوبهم و ل َ ْ ْ ِْ ِِ ِ
ُ ُُ َُ َ َْ َ ْ َّ ًَ َ َ

ِ َ ِ ْ ْ َ ْ ٌكن اهللا كلف بينهم إنه عزيز َ ِ
َ ُ َّ ِ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ َّ ِ

ٌحكيم  ِ َ)۸ :۶۲ - ۶۳(  
نريو دادت به نصرت و اگر خواهند تا با تو فريب کنند بسنده است مر تو را خداوند، اوست که 

خويش، و به گروندگان و الفت داد ميان دهلای ايشان اگر مهه آنچه را که در زمني است 
توانستی ميان دهلای ايشان را الفت دهی و لکن خداوند ميان دهلای ايشان را  خبشيدی منی می

  .الفت داد که به حتقيق غالب داناست
در روز بدر خداوند در مؤمنان چنان نريويی : گفت از حممد بن کعب قرظی برامي نقل کردند که می

  قرار داد که هر بيست نفر از ايشان به شرط شکيبايی و پايداری،
۵۵  

هزار فرشته به مدد ايشان فرستاد، و چون ضعف . بر دويست نفر از مشرکان چريه شوند، و نيز در روز بدر دو
 از بدر، در مورد کسانی که مدعی )ص(ازگشت پيامربپس از ب. ايشان را دانست کار را برای آهنا آسان فرمود

 هفت نفری که پدرانشان آهنا را -اسالم بودند و مهراه کافران قريش با شک و ترديد کشته شده بودند
زندانی کرده بودند، از مجله وليد بن عتبة بن ربيعه، و نيز کسانی که در مکه مانده و توانايی بريون آمدن از 

  آيه آجنا را نداشتند، 
ين يتوفاهم المالئكة ظاليم أغفسهم  ْا ِ ِ ُ ْ َ

ِ ِ
ُ َ ِ َ ُ ُ َّ َ ََ َ ِ

َّ)۱۶ :۲۸(   
  کنند بر خود ستم کنندگانند،  آنان که فرشتگان ايشان را قبض روح می

مهاجران موضوع اين آيات را برای مسلمانان مقيم مکه نوشتند، : گويد می. نازل شد و دو آيه بعد از آن
ای باقی منانده و دليلی برای اقامت من در مکه وجود  ديگر عذر و هبانه: جندب بن ضمره جندعی گفت

مرا از مکه بريون بربيد شايد رمحت و عنايتی : و با وجود آنکه بيمار بود به خاندان خود گفت. ندارد



 ۴۹

ر  که د-او را به تنعيم بردند. )۱(مرا به تنعيم بربيد: کدام طرف را بيشتر دوست داری؟ گفت: بيامب، گفتند
پروردگارا، من به نيت مهاجرت به سوی تو، از مکه : جندب عرض کرد. راه مدينه و چهار ميلی مکه است

َو من َيْخُرْج من َبْيِتِه ُمهاجِراً : و خداوند متعال اين آيه را فرستاد که شأن نزولش درباره اوست! بريون آمدم
… ی هجرت به سوی خدا و رسول او بريون رود و آنکه از خانه خود برا-۱۰۰: ۴… إِلَی اهللا َو َرُسوِلِه

در اين هنگام مسلمانانی که در مکه بودند و توان خروج داشتند از مکه ). ۴، سوره ۱۰۴قسمتی از آيه (
. ولی ابو سفيان با گروهی از مشرکان آهنا را تعقيب کرد و برگرداند و به زندانشان انداخت. بريون آمدند

 شکنجه و گرفتاری از اسالم برگشتند، و خداوند عز و جل در مورد ايشان اين برخی از اين مسلمانان در اثر
  : آيه و دو آيه بعد از آن را نازل فرمود

ِو من اجاس من فقول آمنا باب فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة اجاس كعذاب اهللا َِ ََ ِ َِّ َّ ََ َ ْ ِ َ َ ََ ِ
ُ َ ِ َّ َِّ

ُ ُ َ…) ۲۹ :۱۰(   
شود، آزردگی از خلق را چون  آوردمي به خدای، و چون آزرده میگويند اميان  و برخی از مردم می
  … عذاب خدای پندارد

چون اين نامه، که متضمن آيات نازل شده . مهاجران اين آيات را هم برای مسلمانان مکه نوشتند
ه ما پروردگارا، اگر ما را از اين گرفتاری رهايی خبشی بر عهد: درباره ايشان بود، به دستشان رسيد، گفتند
باز هم ابو سفيان و مشرکان . و برای بار دوم از مکه بريون آمدند. خواهد بود که از توبه ديگری باز نگردمي

آهنا را تعقيب کردند، ولی به آهنا دسترسی نيافتند، زيرا از راههای کوهستانی گرخيته و خود را به مدينه 
  .رساندند

__________________________________________________  
امروزه به واسطه بزرگی و گسترش مکه، در واقع فاصله چهار ميلی ميان تنعيم و آن از ميان رفته است و مسجد تنعيم که به مسجد ) ۱(

  . م-.عايشه هم معروف است در کناره شهر در راه مدينه واقع است
۵۶  

تر شد، چنانکه آهنا را نسبت به مسلمانانی که به مکه برگردانده شده بودند سختی و گرفتاری شديد
ابن ابی سرح از مدينه بازگشت و به قريش . کردند دادند و جمبور به ترک اسالم می زدند و آزار می می

نوشتم و هر چه  من برايش می. آموزد ای نصرانی است، به حممد می اين قرآن را، ابن قّمطه که برده: گفت
  : ند متعال اين آيه را نازل فرموددر اين مورد خداو. ساختم خواستم دگرگون می را می

ه أعجيم و هذا لسان عر  ي يلحدون إ ٌّلقد غعلم كغهم فقولون إنما فعلمه برش لسان ا ِ َ ََ ٌَ َِّ ٌِّ ِ َ َْ َ َ
ِ ْ

َ
ِ َِ َُ ِ ُ ِ

َّ ُ ٌ َ ُ ُ ّ َ
ِ ُ ُ ُ َ ْ ُ َّ َُ َ ْ َ ْ

ٌمبني  ِ ُ)۱۶ :۱۰۳(   
ه به وی نسبت آموزد انسانی، زبان آن کس ک گويند که حممد را می دانيم که ايشان می و می
  دهند زبانی عجمی است و اين قرآن زبانی است عربی روشن   می

درباره اشخاصی که آهنا را ابو سفيان و ياران او برگردانده و . و آيه بعد از اين هم در مهني مورد است
  شکنجه ديده بودند اين آيه 

ِإال من أكره و قلبه مطمنئ باإليمان  ِِ ِ ٌّ ِْ َ ُ ُ ُ َ َ َ ِ
ُ ّ)۱۶ :۱۰۶(   
  ر آن کسی جمبور شود به کفر و دلش آراميده بود به اميانمگ

خداوند متعال . از کسانی که دلش سراپا آکنده از کفر بود، ابن ابی سرح بود. و سه آيه بعد آن نازل شد
 آمده بودند و بر عذاب و شکنجه )ص(درباره کسانی که از دست ابو سفيان گرخيته و به حضور پيامرب

  :  اين آيه را نازل فرمودشکيبايی کرده بودند،



 ۵۰

َّعم إن رب َ َّ ِ َّ َّ لثين هاجروا من نعد ما فتنوا عم جاهدوا و صربوا إن ربَكُ َ ََ َّ ِ ُ َ ُ َُ َّ ُ ِ ُ ِ ْ َ ُ َ َ ِ ِ
ٌ من نعدها لغفور رحيمَكَّ ِ َِ ٌ َُ َ َ ْ 

)۱۶ :۱۱۰(   
پس، به درستی که پروردگار توست از برای آنان که هجرت کردند، پس از آنکه شکنجه شدند، 

  .جهاد و شکيبايی کردند، مهانا پروردگار تو پس از آن آمرزنده و مهربان استو سپس 
ای گروه قريش، مشا : نوفل بن خويلد بن عدوّيه در روز بدر بانگ برداشت که: عمر بن حکم گويد

اکنون هم در فرو . سازند سراقه و قوم او را شناختيد و دانستيد که در مهه موارد مشا را خوار و زبون می
  .دامن که پسران ربيعه در جنگ و مبارزه خود شتاب کردند بيدن اين قوم پافشاری کنيد و اين را هم میکو

در روز بدر از ابليس بانگی مهچون : گفت کند که می معاذ بن رفاعة بن رافع از پدر خود روايت می
 بن جعشم درآمده بود، شنيدمي که فرياد بدخبتی و درماندگی برداشته بود، و به صورت سراقة بانگ گاو می

ای را که  خدايا، وعده: و سراجنام گرخيت و در دريا فرو رفت، و دستهای خود را به آمسان بلند کرد و گفت
   به من دادی برآورده

__________________________________________________  
، ۵ و تفسري گازر، ج ۳۸۶، ص ۶جممع البيان، چاپ صيدا ج برای اطالع بيشتر در مورد تفسري اين آيه مراجعه فرماييد به تفسري ) ۱(

  . م-.آموخته است  را می)ص(اند سلمان فارسی پيامرب کفار پنداشته: ، که در آن آمده است۲۰۰ص 
۵۷  

به خدا سوگند، من هيچيک از : گفت کردند و او می قريش پس از اين جريان، سراقه را سرزنش می! فرمای
  .ام اين کارها را نکرده

پريمردی از صيادان قبيله که روز بدر کنار دريا : گفت از عمارة بن اکيمه ليثی برامي نقل کردند که می
و آن صدا ! ای وای بر اين اندوه: گفت صدای بسيار بلندی شنيدم که می: بوده است، برايش گفته است که

پدر و مادرم فدايت، : م و گفتمنزديک او رفت. نگاه کردم و سراقة بن جعشم را ديدم! مهه صحرا را پر کرد
سپس به دريا در آمد، و در حالی که دستهای خود را بر . چه پيش آمده است؟ ولی پاسخی به من نداد

سوگند به خانه خدا که : با خود گفتم! ای که به من دادی بر آورده فرمای خدايا، وعده: افراشته بود، گفت
م نيمروز که خورشيد به سوی مغرب ميل کرده بود، و در  و اين حادثه به هنگا-سراقه جن زده شده است

  .زمانی که قريش منهزم شده بودند، رخ داد
هايی بودند از نور، به رنگهای سبز و زرد و سرخ، که  فرشتگان در آن روز دارای عمامه: گويند

  .قسمتی از آن را بر دوشهای خود افکنده بودند، و پيشانی اسبهايشان مو و کاکل داشت
اند،  فرشتگان دارای عالمت:  فرمود)ص(پيامرب: گفت حممود بن لبيد برامي روايت کردند که میاز 

گروهی به کالهخودها و کالههای خود پرهايی به عالمت و نشانه . مشا هم برای خود عالمت تعيني کنيد
  .زدند

 صفها، ، در بني)ص(چهار نفر از اصحاب رسول خدا: کند که موسی بن حممد از پدرش روايت می
 )ع(محزة بن عبد املطلب در روز بدر پر شتر مرغ بر کالهخود داشت، علی. دارای عالمت و نشانه بودند

  .)۱(دسته مويی سپيد، و زبري با دستاری زرد مشخص بود
زبري هم . روز بدر فرشتگان بر اسبان ابلقی سوار بودند و دستارهای زرد بر سر داشتند: گفت زبري می

  .، و ابو دجانه با دستار سرخ مشخص بوددستار زرد داشت
روز بدر مردانی سپيد چهره و نشاندار را ميان : گفت از سهيل بن عمرو برامي روايت کردند که می



 ۵۱

و ابو اسيد ساعدی، پس از آنکه کور شده . کردند کشتند و اسري می آمسان و زمني بر اسبان ابلق ديدم که می
ای را که فرشتگان از آجنا  بودم، دره داشتم و با مشا در حمل بدر می اگر هم اکنون چشم می: گفت بود، می

و نيز او از قول مردی از بنی . دادم ظاهر شدند، بدون اينکه شک يا ترديدی داشته باشم، به مشا نشان می
  من و يکی از پسر عموهامي که هر دو هم کافر: غفار نقل کرده است که برايش چنني گفت

__________________________________________________  
  . م-.نفر چهارم ابو دجانه است که در يکی دو سطر بعد نامش ذکر شده است) ۱(

۵۸  
های مست چپ بدر بود، و منتظر ماندمي تا ببينيم  بودمي به بدر آمدمي و بر فراز کوهی رفتيم که در خبش تپه

ناگاه متوجه شدم ابری به ما نزديک شد که از . ميشود که مهراه آهنا به غارت بپرداز کدام طرف برنده می
ای  مههمه اسبان و برخورد لگامها و آهن به يک ديگر شنيده شد، و گوينده» ! به پيش)۱(حيزوم«آن صدای 

پسر عموی من از ترس، رگ قلبش پاره شد و مرد، من هم نزديک بود که هالک » حيزوم به پيش«: گفت می
  .شوم

 )ص(آن ابر به سوی پيامرب. اه داشتم و با چشم خود مسري ابر را تعقيب کردمبه هر صورت، خود را نگ
  .و ياران او رفت و برگشت، ولی ديگر صداهايی را که از آن شنيده بودم، نشنيدم

 از جربئيل پرسيد در روز )ص(پيامرب: گفت از قيس بن مشّاس برامي نقل کردند که از قول پدرش می
ای حممد، من مهه اهل آمسان را : ؟ جربئيل گفت»حيزوم به پيش«گفت  بدر کداميک از فرشتگان می

مهراه يکی ديگر از پسر : گفت پسر عمومي می: گفت از ابی رهم غفاری برامي نقل کردند که می! شناسم منی
اگر دو گروه با يک : چون تعداد اندک اصحاب پيامرب و کثرت قريش را ديدمي گفتيم. عموها در بدر بودمي

اين بود که به کناره چپ لشکر حممد رفتيم، . رخورد کنند، ما به لشکر و ياران حممد خواهيم پيوستديگر ب
کردمي، ناگاه  مهچنان که در مست چپ سپاه حرکت می. گفتيم که اينها يک چهارم قريشند و با خود می

زار جنگ را صدای مردان و اب. چشمهای خود را به سوی آن دوختيم. ابری آمد که ما را فرو پوشيد
تر تا  آهسته«: گويند و شنيدمي می» !حيزوم به پيش«: گويد شنيدمي، و هم شنيدمي مردی به اسب خود می

گروهی ديگر هم مانند ايشان .  فرود آمدند)ص(آهنا در مست راست سپاه رسول خدا. »ديگران هم برسند
پسر :  و يارانش دو برابر قريشند، گويددر اين هنگام متوجه شدمي که پيامرب. آمدند که مهراه پيامرب بودند

واقدی گويد که او اسالم آورد و .  دادم)ص(عمومي مرد، اما من خود را از مهلکه در برده و اين خرب را به پيامرب
  .اسالمش پسنديده و نيکو بود

تر از روز عرفه نبوده است، مگر  هيچگاه شيطان، کوچکتر و درمانده:  فرمود)ص(رسول خدا: گويند
: پرسيدند. چه، در روز عرفه، نزول رمحت خدا و گذشت او از گناهان بزرگ بندگانش را ديد! ر روز بدرد

: گويند. کرد او متوجه جربئيل شد که فرشتگان را سرپرستی و تقسيم می: در روز بدر چه ديده است؟ فرمود
  من با باد صبا پريوز. راند  میاين جربئيل است که به صورت دحيه کلبی در آمده و باد را:  فرمود)ص(پيامرب

__________________________________________________  
  . م-.منتهی االرب ذيل حزم. حيزوم، از مجله معانی اين کلمه، نام اسب جربئيل است) ۱(

۵۹  
  .شدم، در حالی که قوم عاد با باد دبور هالک شدند

روز بدر، دو مرد را ديدم که يکی در مست : تگف از عبد الرمحن بن عوف برامي نقل کردند که می
سپس مرد سومی هم در . کردند ، به شديدترين وجهی جنگ می)ص(راست و ديگری در مست چپ پيامرب



 ۵۲

  .جنگيدند پشت سر و مرد چهارمی در پيش روی آن حضرت آشکار شدند که مهچنان می
ا در روز بدر ديدم که يکی در طرف دو مرد ر: گفت زياد، بنده سعد، از قول وی برامي نقل کرد که می

ديدم که  کردند، و من می جنگيدند و از آن حضرت دفاع می  می)ص(راست و ديگری در طرف چپ پيامرب
  .نگرد  با خوشحالی از پريوزی اهلی، گاهی به اين و گاهی به آن، می)ص(پيامرب

های  بريده و ضربهدامن چقدر دستهای  منی: گفت کند که می محزة بن صهيب از پدرش نقل می
  .آمد استوار نيزه در جنگ بدر ديدم که از حمل جراحت آن خونی منی

 هناده و )ص(روز بدر، سه سر آوردم و مقابل پيامرب: از ابی بردة بن نيار برامي نقل کردند که گفته است
او چنان ضربتی زد اما درباره سومی، مردی سپيد چهره و بلند بااليی ديدم که به ! دو نفر را من کشتم: گفتم

. او فالن فرشته بوده است! آری:  فرمود)ص(پيامرب. که در برابرش به زمني در غلتيد، و من سرش را برگرفتم
  .فرشتگان جنگ نکردند مگر در روز بدر: ابن عباس هم گفته است

در روز بدر فرشتگان به صورت اشخاصی در : گفت اند که می از ابن عباس هم برامي نقل کرده
ما نزديک مشرکان : گفتند شناختند و مردم را به پايداری تشويق کرده، و می آمدند که مردم آهنا را می می

و . معلوم شد که چيزی نيستند. گفتند اگر مسلمانان محله کنند پايداری خنواهيم کرد رفتيم و شنيدمي که می
  : فرمايد منظور از اين آيه هم که خداوند متعال می

ُّإذ يو رب َ ِ ُ ْ
َ إىلَكِ

ين كفروا ِ ين آمنوا سأليق يف قلوب ا ُ المالئكة ك معكم فثبتوا ا َ َ ََ َِ ِ
َّ َّ

ِ
ُ ُ

ِ
ُ َ َُ َ َُ ّ ِ َ

َ ْ ُ َ ّ
ِ
َ

ِ ِ
َالرعب  ْ ُّ …)١٢: ٨(  

چون وحی کرد خدای تو به فرشتگان، که من مهراه مشامي، قوی کنيد مشا مؤمنان را، هر آينه 
  .بيفکنم ترسی در دهلای کافران

  .مهني بوده است
سائب بن ابی حبيش اسدی در روزگار خالفت عمر : موسی بن حممد از قول پدرش برامي نقل کرد که

پس چه کسی تو را اسري : پرسيدند. به خدا، در جنگ بدر کسی از مردم مرا اسري نکرد: گفت بن خطاب می
 و بلند باال که مردی سپيد چهره. چون قريش روی به گريز هنادند، من هم مهراه ايشان گرخيتم: کرد؟ گفت

در اين هنگام عبد الرمحن بن . ميان آمسان و زمني بر اسبی ابلق سوار بود به من رسيد و مرا طناب پيچ کرد
  عبد الرمحن ميان سپاه ندا داد که چه کسی من را اسري. عوف رسيد و مرا بسته يافت

۶۰  
ای ابن ابی : ت به من فرمود بردند و آن حضر)ص(مرا به حضور پيامرب. کرده است؟ هيچ کس مدعی نشد

شناسم، چون خوش نداشتم آنچه را که ديده بودم به او  منی: چه کسی تو را اسري کرد؟ گفتم! حبيش
و سپس به عبد الرمحن بن عوف ! او را يکی از فرشتگان بزرگوار اسري کرده است: پيامرب فرمود. بگومي
اين موضوع مهواره در خاطر من : گفت سائب می. اسريت را با خود برب، و او مرا مهراه خود برد: فرمود

  .بود، اسالم من به تأخري افتاد، ولی سراجنام مسلمان شدم
روز بدر، در دره خلص، در آمسان چيزی مهچون : گفت از حکيم بن حزام برامي نقل کردند که می

با خود گفتم، . ه افتادندعبای سياه آشکار شد، که مهه افق را پوشاند، و ناگاه در متام دره مورچگان به را
  .آهنا فرشتگان بودند، و راهی جز فرار نبود. اين چيزی است که از آمسان برای تأييد حممد نازل شده

 از کشنت ابو البختری منع فرموده بود، زيرا در مکه پس از اينکه آزار رساندن به )ص(پيامرب: گويند



 ۵۳

  :گفته بودپيامرب معمول شده بود، روزی او سالح جنگ پوشيده و 
  .امروز، هيچ کس نبايد به حممد آزاری برساند و گر نه با سالح خود با او در خواهم افتاد

روز بدر، من به ابو البختری : گويد ابو داود مازنی می.  سپاسگزار اين مطلب بودند)ص(و پيامرب
پس تو از من چه :  گفت. از کشنت تو هنی فرموده است)ص(اگر تسليم من شوی پيامرب: برخوردم و به او گفتم

خواهی؟ اگر او از کشنت من هنی کرده است، من هم در اين باره او را آزموده بودم، اما اين که تسليم شوم  می
! شوم دانند که من تسليم منی و دست خود را برای بند بدهم، سوگند به الت و عزی، حتی زنان مکه هم می

ابو داود تريی به سوی او . خواهی بکن بنابر اين هر کار می! ددامن که تو مرا رها خنواهی کر اين را هم می
خدايا، اين تري را در مقتل او قرار ! پروردگارا، تري، تري تو است و ابو البختری هم بنده تو: رها کرد و گفت

دون ، ب)۱(گفته شده است، جمذّر بن ذياد. تري، زره را دريد و او را کشت. ابو البختری زره پوشيده بود! بده
دهد وی  جمذر در اين باره شعری هم سروده که نشان می. اينکه ابو البختری را بشناسد، او را کشته است

 از کشنت حارث بن عامر بن نوفل هم هنی فرموده بود، و دستور داده )ص(پيامرب. ابو البختری را کشته است
  . بودند به بدر بيايد او از کسانی بود که جمبورش کرده-بود که او را اسري کنند و نکشند

 )ص(چون اين خرب به پيامرب. ولی حبيب بن يساف به او بر خورد و او را بدون اين که بشناسد، کشت
مهچنني . کردم يافتمش او را برای زهنايش رها می پيش از آنکه او را بکشی، اگر می: رسيد فرمود

   از قتل زمعة بن اسود هم هنی فرموده بود،)ص(پيامرب
__________________________________________________  

  ۲۸۲، ص ۲ها جمذر بن زياد ثبت شده است، از مجله در سريه ابن هشام، چاپ مصر، ج  در برخی از نسخه) ۱(
۶۱  
  .ولی ثابت بن جذع، او را بدون اين که بشناسد، کشت

از خدای تعالی  دستهای خود را به آمسان بلند کرد و )ص(و چون جنگ درگرفت پيامرب: گويند
پروردگارا، اگر اين «: خواست تا پريوزی و نصرتی را که وعده فرموده است، عنايت فرمايد، و عرض کرد
به : و ابو بکر گفت» .گروه بر من پريوز شوند شرک پريوز خواهد شد و دينی برای تو پايدار خنواهد ماند

ن هنگام خداوند متعال هزار فرشته را از پی در اي. خدا سوگند، که او تو را ياری و روسپيد خواهد فرمود
اين ! ای ابو بکر، مژده بده:  فرمود)ص(و پيامرب.  در مقابل دمشن فرستاد)ص(يک ديگر برای ياری حممد

و چون به . جربئيل است که عمامه زرد پيچيده و لگام اسبش را در دست گرفته و ميان آمسان و زمني است
پنهان گرديد، و دوباره ظاهر شد، در حالی که دنداهنايش را گرد و خاک زمني فرود آمد، ساعتی از نظرم 

  .چون خدا را فرا خواندی نصرت و پريوزی اهلی برايت رسيد: گفت گرفته بود و می
 فرمان داده شد که مشتی سنگريزه بر دارد و به سوی کافران بپاشد، و چنان کرد، )ص(به پيامرب: گويند

دمشنان خدا بدون توجه به .  دهلای ايشان را پر بيم کن و قدمهايشان را بلرزان!رويهايتان زشت باد: و گفت
هيچ کس از کافران نبود که . گرفتند کشتند و اسري می هيچ چيز روی به گريز هنادند، و مسلمانان آهنا را می

به کدام دانستند  ديد و منی چهره و چشمهايش از خاک پر نشده باشد، و به مهني دليل، چشمهايشان منی
  .کشتند طرف روی کنند و فرشتگان و مؤمنان ايشان را می

  :خواند عدی بن ابی الزغبا در روز بدر اين شعر را می
   .روم، راه رفنت مرد نريومند ام راه می من عدی هستم و با زره

  عدی کيست؟ :  پرسيد)ص(پيامرب
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  . ای رسول خدا، من عدی هستم: مردی از مسلمانان گفت
  ديگر چه؟ : دپيامرب فرمو

  . پسر فالنی: گفت
  . تو آن عدی نيستی: پيامرب فرمود

  . ای رسول خدا، من هم نامم عدی است: آنگاه عدی بن ابی الزغبا گفت
  ديگر چه؟ : پيامرب فرمود

   )۱(.روم، راه رفنت مرد نريومند ام راه می با زره: گفت
  : فرمود)ص(پيامرب

 به مدينه هجرت فرمود، عقبة )ص(نگامی که پيامربه! عجب عدی خوبی است عدی بن ابی الزغبا
  :بن ابی معيط، که در مکه بود، چنني سرود

  .ای کسی که سوار بر ناقه گوش بريده از پيش ما هجرت کردی
  .پس از مدت کمی مرا سوار بر اسب خواهی ديد

__________________________________________________  
  . م- . معنی زره است، مورد سؤال حضرت ختمی مرتبت قرار گرفته استدر منت، لغت سحل، که به) ۱(

۶۲  
  .ای را خواهد گرفت که نيزه خود را ميان مشا سرياب خواهم کرد، و مششري از مشا هر گونه شبهه

  : گفتار او را شنيد، فرمود)ص(چون پيامرب. اين اشعار را ابن ابی الزناد برامي خواند
روز بدر اسب او رم کرد و عبد اهللا بن سلمه ! خاک مبال و او را بکشپروردگارا، بينی او را به 

  . به عاصم بن ثابت بن ابی االقلح دستور فرمود تا گردنش را بزند)ص(پيامرب. عجالنی او را اسري کرد
هايی برای خود  روز بدر، پس از فرار مردم، مشغول مجع آوری زره: گفت عبد الرمحن بن عوف می

در آن زمان نام من عبد عمرو . (امية بن خلف که در دوره جاهليت دوست من بود بر خوردمناگاه به . بودم
ديد مهچنان عبد عمرو  بود، چون اسالم آوردم عبد الرمحن ناميده شدم، ولی امية بن خلف مرا که می

مه در کنم، زيرا مسيل من تو را عبد الرمحن صدا منی: گفت او می. دادم جوابش را منی. کرد صدامي می
لذا قرار شد که مرا عبد اال . خواهم تو را با نام او خبوامن منطقه ميامه خود را رمحن ناميده است، و من منی

آی عبد : صدامي زد و گفت. او را بر شتر نر خاکستری رنگی، مهراه پسرش علی، ديدم.) له صدا کند
آيا مشا بعد از اين احتياج : ، گفتپاسخش دادم! ای عبد اإلله: آنگاه صدا زد. من پاسخش نگفتم! عمرو

باشد راه : گفتم. هايت استفاده دارمي ؟ به هر حال، ما برای تو بيشتر از زره)۱(به شري خنواهيد داشت
بيفتيد، و آهنا را در جلوی خودم به راه انداختم، اميه چون احساس کرد که نسبتا امنيتی پيدا کرده است به 

  : ديدم که با پر شتر مرغ به سينه خود نشانی زده است، او کيست؟ گفتمامروز مردی را ميان مشا: من گفت
آن مرد کوتاه قد : او امروز کارهای زيادی عليه ما کرد، و ادامه داد: گفت. محزة بن عبد املطلب

. مردی از انصار است به نام مساک بن خرشه: کوچک اندام، که دستاری سرخ بر سر داشت، کيست؟ گفتم
عبد الرمحن بن عوف . إلله او هم از کسانی بود که باعث شد امروز ما قربانيان مشا شوميای عبد ا: گفت
بردم ناگاه در راه به بالل بر خوردمي که مشغول مخري  مهچنان که اميه و پسرش را در جلو خود می: گويد

  .کردن بود
ای گروه : د زد کهبه حمض اينکه چشمش به ما افتاد بسرعت و چاالکی دست خود را پاک کرد و فريا
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سپس عبد . اگر رهايی يابد من جنات خنواهم يافت! انصار، اين امية بن خلف سر دسته کفار است
های  انصار، چنان به سوی اميه روی آوردند که گويی شترهای تازه زاييده به بچه: کند که الرمحن اضافه می

   آورند، به طوری که اميه خود روی می
__________________________________________________  

  ).۲۸۴، ص ۲سريه ابن هشام، ج (منظور اين است که برای فديه خود، شتران شريده خواهم پرداخت : گويد ابن هشام می) ۱(
۶۳  

حباب بن منذر جلو آمد و با مششري . ناچار به پشت به زمني خوابيد و من هم خود را روی او انداختم
رهامي کن و مرا با : اميه چون بينی خود را از دست داد به من گفت. ا قطع کردضربتی زد و گوشه بينی او ر

آيا «: گويد در اين موقع به ياد اين مصراع حسان بن ثابت افتادم که می: گويد عبد الرمحن می! آهنا واگذار
اميه . تسپس خبيب بن يساف پيش آمد و آنقدر بر اميه ضربت زد تا او را کش. …»پس از اين بينی بريده 

 با دستان خود دست خبيب را وصل )ص(هم ضربتی بر خبيب زد که دستش را از شانه قطع کرد، ولی پيامرب
پس از آن خبيب با دختر امية بن خلف . فرمود، به طوری که گوشت بر آورد و مهوار شد و هببود يافت

 ضربتی زده است قطع خداوند دست کسی را که چنني: ازدواج کرد و او جای اين ضربت را ديد و گفت
  .به خدا قسم، من هم او را به دست مرگ سپردم: نکند، خبيب گفت
بگري، که : اش رسيد، و گفتم چنان ضربتی بر کتف او زدم که آن را قطع کرد و به زره: گفت خبيب می

آمد که علی بن اميه هم جلو . اش پاره شده بود اش را بر داشتم، ولی زره سپس اسلحه! من ابن يساف هستم
ور شد و پايش را قطع کرد و علی از ترس چنان فريادی کشيد که مانند آن هرگز شنيده  حباب به او محله

مهچنني گفته شده است که عمار با علی بن اميه درگري شد و . نشده بود، عمار هم ضربتی به او زد و کشتش
ه نظر ما روايت اول صحيحتر است و اما ب. های متعددی به يک ديگر زدند تا سراجنام علی کشته شد ضربه

درباره قتل امية بن خلف . علی پس از اين که پايش با ضربت حباب قطع شد، به دست عمار به قتل رسيد
  .امي نيز روايتی جبز اين شنيده

در روز بدر امية بن خلف را حماصره کردمي : گفت کند که می معاذ بن رفاعة بن رافع از پدرش نقل می
خنست ما دو نفر با نيزه . نيزه من مهراهم بود و او هم نيزه داشت.  قريش شأن و منزلتی داشتو او در ميان

زدمي، تا آجنا  های ما از کار افتاد، آنگاه با مششري به يک ديگر ضربت می مبارزه کردمي، به طوری که نيزه
ميه ديدم و مششريم را در در اين هنگام شکافی در زير بغل زره ا. که مششريها کند شده و ترک بر داشتند

درباره قتل اميه . رفاعه مششري خود را بريون آورد و به آن پيه و چربی بود. آجنا فرو کردم و او را کشتم
  .امي روايت ديگری هم شنيده

آيا تو : از عائشه دختر قدامة بن مظعون نقل شده است که صفوان پسر امية بن خلف به قدامه گفت
اگر هم کرده بودم از ! به خدا من اين کار را نکردم: يه پدرم شوراندی؟ قدامه گفتدر روز بدر مردم را عل
  :صفوان گفت! خواستم قتل مشرکی پوزش منی

گروهی از جوانان انصار به او محله : ای قدامه، پس چه کسی مردم را بر او شوراند؟ قدامه گفت
  د، و اوبردند که معمر بن حبيب بن عبيد بن حارث هم در ميان آهنا بو

۶۴  
چون . معمر مرد بسيار زشتی بود! ای بوزينه: صفوان گفت. آورد کرد و بر او فرود می مششريش را بلند می

حارث بن حاطب اين تشبيه را شنيد، خشمگني شد و پيش مادر صفوان، که کرميه دختر معمر بن حبيب 
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موضوع : کرميه پرسيد. دارد بر منیصفوان از آزار ما چه در جاهليت و چه در اسالم دست : بود آمد و گفت
ای صفوان، آيا : کرميه به پسرش گفت! صفوان، معمر را به بوزينه تشبيه کرده است: چيست؟ حارث گفت

دهی؟ به خدا سوگند، تا يک سال هيچگونه کرامت و  معمر بن حبيب را که از اهل بدر است دشنام می
مادر جان، به خدا منظوری نداشتم و ديگر : فتصفوان گ! بزرگداشتی نسبت به تو اجنام خنواهم داد

  .هرگز تکرار خنواهم کرد
. در مکه مادر صفوان بن اميه به حباب بن منذر نگاه کرد: از مهني عائشه دختر قدامه نقل کردند که

ما را از : مادر صفوان گفت. اين مهان کسی است که پای علی بن اميه را در بدر جدا کرد: به او گفتند
خداوند علی را با ضربت حباب خوار ساخت و ! اند رها کنيد فرادی که در شرک و کفر کشته شدهخاطره ا

حباب را به واسطه ضربتی که به علی زد گرامی داشت، علی هنگامی که از اين جا رفت ظاهرا مسلمان بود 
  .و حال آنکه با کفر و شرک کشته شد

بن سعيد بن عاص را سوار بر اسبی ديدم که در جنگ بدر عبيدة : گفت زبري بن عّوام می: گويند
  .شد سراپای پوشيده در سالح بود و هيچ چيز جز چشمانش ديده منی

من : گفت داد و می عبيده شعار می. برد دخترک کوچکی داشت که بيمار بود و او را مهراه خود می
 با آن به چشم او زدم و او در نيزه کوتاهی در دستم بود که: دهد زبري چنني ادامه می! پدر فرزندان خردسامل

. ام را بريون بياورم و متام چشم او هم از حدقه بريون آمد اش گذاشتم تا نيزه پامي را روی گونه. افتاد
 و مهچنني پيشاپيش ابو بکر و -بردند  اين نيزه کوچک را گرفت و آن را پيشاپيش آن حضرت می)ص(پيامرب

  .عمر و عثمان
و با کفار درگري شدند، عاصم بن ابی عوف بن صبريه سهمی مهچون چون مسلمانان يورش آورده 

ای گروه قريش، بر مشا باد که حممد را بگرييد که قاطع رحم و تفرقه انداز : گرگی پيش آمد و فرياد کشيد که
ابو دجانه به . اگر او رهايی يابد من جنات خنواهم يافت! ميان مجاعت و آورنده دينی ناشناخته است

ابو دجانه ضربتی کاری به او زد و او را کشت سپس ايستاد تا . و شتافت و به يک ديگر ضربت زدندمقابله ا
حاال جامه و اسلحه او را رها : در مهني حال عمر بن خطاب بر او گذشت و گفت. جامه و سالح او را بردارد
ن هنگام معبد بن وهب در اي. و من در اين مورد به نفع تو گواهی خواهم داد! کن، تا دمشن مغلوب شود

  پيش آمد و ضربتی به ابو دجانه زد که به زانو
۶۵  

ولی از جا برخاست و به معبد محله کرد و ضرباتی به او زد، . آيد  مهان طور که شتر به زانو در می- در آمد
و ناگاه معبد در گودالی که جلويش قرار داشت و آن را نديده بود، افتاد، اب. شد اما مششريش کاری منی

  .دجانه خود را روی او افکند و سرش را بريد و جامه و سالحش را برداشت
کسی به ابو جهل دسترسی خنواهد : شدگان را ديدند، گفتند در آن روز چون بنی خمزوم کشته: گويند

فرزندان ربيعه کشته شدند چون مغرور شده و عجله کردند، وانگهی خويشاوندانشان هم از آهنا ! يافت
. بنی خمزوم مجع شدند و ابو جهل را مهچون درختی در ميان خود گرفتند.  محايت نکردندپشتيبانی و

 )ع(علی بن ابی طالب. جامه و سالح او را گرفته و به عبد اهللا بن منذر بن ابی رفاعه دادند تا آن را بپوشد
ين ضربت را بگري ا: فرمود پنداشت که او ابو جهل است، به سويش محله برد و او را کشت در حالی که می

های ابو جهل را به قيس بن فاکه بن مغريه  سپس بنی خمزوم جامه! که من از فرزندان عبد املطلبم
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بگري : گفت محزه پنداشت که او ابو جهل است، بر او محله برد و او را کشت، در حالی که می. پوشاندند
 به او يورش )ع(علی. لة بن عمرو پوشاندندباز لباسهای ابو جهل را به حرم! اين را که من پسر عبد املطلبم

سپس خواستند که لباسهای او را . برد و به قتلش رساند، در حالی که ابو جهل مهچنان ميان ياران خود بود
ابو : گويد معاذ بن عمرو بن مجوح می. به خالد بن اعلم بپوشانند، ولی او از پوشيدن آن خود داری کرد

  .بود که دسترسی به آن دشوار باشدجهل را ديدم که مهچون درختی 
  :من او را شناختم و گفتم. کسی به ابو جهل دسترسی خنواهد داشت: گفتند يارانش می

آهنگ او کردم و در ! به خدا سوگند، يا امروز بر سر اين کار بايد مبريم يا به ابو جهل دست يامب
چنان شد که او را تشبيه . ه پايش را جدا کردفرصتی که برامي پيش آمد بر او محله برده و ضربتی بر او زدم ک

آنگاه پسرش عکرمه بر من محله برد و ضربتی بر . جهد هايی کردم که از زير سنگ آسيا بريون می به دانه
آن را که از پشت سرم آوخيته بود . دوشم زد که دستم از شانه قطع شد، و فقط به پوستش آوخيته ماند

در اين موقع عکرمه را .  موجب آزارم بود پای بر آن هنادم و آن را کندمکشيدم ولی چون بزمحت با خود می
 اين معاذ بن -کشتم آرزو داشتم که دستم سامل بود تا مهاجنا او را می. برد ديدم که به هر پناهگاهی پناه می

  .عمرو در خالفت عثمان مرد
 مششري ابو جهل )ص(که پيامربعبد الرمحن بن عوف به او خرب داده است : گويد جابر بن عبد اهللا می

 کسی پيش )ص(پيامرب. را به معاذ بن عمرو داد، و آن مششري امروز هم نزد خاندان معاذ بن عمرو است
  :عکرمة بن ابی جهل فرستاد و پرسيد که
   و بدين سبب! مهان کسی که من دستش را قطع کردم: پدرت را چه کسی کشت؟ گفت

۶۶  
  . معاذ اختصاص داد مششري ابو جهل را به)ص(پيامرب

فرزندان مغريه در اين شک و ترديدی ندارند : گفت از نافع بن جبري بن مطعم نقل شده است که می
  .که مششري ابو جهل به معاذ بن عمرو بن مجوح رسيده، و او در جنگ بدر ابو جهل را کشته است

ذ بن عمرو بن مجوح کند که معا يونس بن يوسف از قول کسی که برايش روايت کرده است، نقل می
من مششري و زره او را : گويد.  فرمان دادند که ابزار جنگ ابو جهل از آن معاذ باشد)ص(پيامرب: گفته است

درباره قتل ابو جهل و چگونگی گرفنت ابزار جنگ او روايات ) واقدی(من . گرفتم و بعدا مششري را فروختم
  .ام ديگری هم شنيده

 شب بدر ما را آماده فرمود و صفها را رو براه کرد، چنانکه )ص(پيامرب: گويد عبد الرمحن بن عوف می
در اين موقع دو نوجوان را ديدم که به واسطه کم سن و . ما صبح کردمي، در حالی که در صفهای خود بودمي

! عمو جان: يکی از آهنا روی به من کرد و پرسيد. سالی محايل مششريهايشان به گردنشان آوخيته بود
   از آهنا ابو جهل است؟کداميک

 )ص(به من خرب رسيده است که او به پيامرب: خواهی چه کارش کنی؟ گفت می! ای برادرزاده: گفتم
من با اشاره ابو جهل را به او . ام که اگر او را ببينم يا کشته شوم يا او را بکشم دهد، سوگند خورده دشنام می
بعد پرسيدم، مشا . گفت، به او هم ابو جهل را نشان دادمديگری هم روی به من کرد و مهان را . نشان دادم

  .فرزندان حارث: کيستيد؟ گفتند
گرفتند، و چون جنگ در گرفت به سوی او رفتند و دو  آهنا از ابو جهل کناره منی: عبد الرمحن گويد
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  .نفری او را کشتند و او هم هر دو را کشت
در جنگ بدر مهينکه عبد الرمحن بن : ل کرد کهحممد بن عوف از نوادگان معّوذ بن عفراء برامي نق

با خود گفت، ای کاش افراد تنومندی به . عوف به چپ و راست خود نگاه کرد و آن دو نوجوان را ديد
  :گويد عبد الرمحن می. جای اين دو کنار من بودند

  :ابو جهل کداميک از آهناست؟ گفتم: چيزی نگذشت که عوف به من روی کرد و پرسيد
برادرش هم به او . ای به سوی ابو جهل خيز برداشت و او مانند جانور درنده! بينی یآنکه م

 را ديدم که از ميان کشتگان )ص(بعد هم پيامرب. زدند ديدم که مششري می پيوست، و من آن دو را می
  .گذشت و آن دو نوجوان هم کنار ابو جهل افتاده بودند می

پدرم آنچه را که مردم درباره کم سن و سالی پسران : گفت یحممد بن رفاعة بن ثعلبة بن ابی مالک م
 سال داشت، پس ۳۵در روز بدر يکی از آن دو که کوچکتر بود : گفت اند قبول نداشت و می عفراء گفته

چطور ممکن است که مششريش را بر گردنش آويزان کرده باشد؟ ولی مهان قول اول که آهنا نوجوان بودند 
  .درست تر است

۶۷  
در زمان خالفت عمر بن خطاب مهراه گروهی از زنان : گفت بّيع دختر معّوذ نقل شده است که میاز ر

پسرش عبد اهللا بن ابی ربيعه، عطری از مين برايش . انصار پيش امساء دختر خمّربه مادر ابو جهل رفتم
 - پر کرده و وزن کردهای مرا  مهني که شيشه. خريدمي فروخت و ما هم از او می فرستاده بود و او آن را می
. حق من و طلب مرا بنويسيد:  مادر ابو جهل گفت-کردم های دوستامن را وزن می مهان طور که من هم شيشه

ام و تو دختر کسی هستی که  من پسر مرده: گفت. اش را به عهده ربّيع دختر معّوذ بنويس مهه! آری: گفتم
به : گفت. سی هستم که کشنده بنده خود استچنني نيست، من دختر ک: گفتم! سرور خود را کشته است

تازه، ! خرم به خدا قسم، من هم هرگز از تو منی: گفتم. فروشم خدا سوگند، من از اين عطر چيزی به تو منی
در حالی که، به خدا قسم، ای فرزند، هرگز عطری به آن خوبی نبوييده بودم، ولی ! عطر خوبی هم نيست

ابن .  فرمان داد که ابو جهل را جستجو کنند)ص(پايان يافت پيامربو چون جنگ : گويند! خشمگني شدم
سپاس : من او را يافتم، که آخرين رمقی در او بود، پای خود را بر گردنش هنادم، و گفتم: گويد مسعود می

مقصود او ابن ! [خداوند غالم کنيززاده را خوار ساخته است: گفت. خدايی را که تو را خوار ساخت
برنده کيست؟ : آنگاه پرسيد! ای ای چوپانک گوسپندان، بر جايگاهی بلند بر آمده.] م -مسعود است

ای ابو : کالهخودش پشت سرش آويزان شده بود، گفتم: گويد عبد اهللا بن مسعود می. خدا و رسول او: گفتم
 و !ای نيستی که سرور خود را به قتل رسانده است خنستني بنده: گفت! جهل، امروز کشنده تو هستم

آيا ممکن نبود مردی از مهپيمانان ! کشی کنم اين است که تو مرا می ترين چيزی که امروز احساس می سخت
سپس . عبد اهللا بن مسعود ضربتی به او زد و سرش را ميان دستهايش افکند! دار قتل من شود يا پاکان عهده

ابن مسعود ابزار جنگ و . انه ديداو را برهنه کرد، و چون به بدن او نگاه کرد، بر هپلوهايش اثر تازي
ای پيامرب خدا، تو را مژده باد :  آورد و برابرش هناد و گفت)ص(کالهخود و زره او را برداشت و حضور پيامرب

ای عبد اهللا، آيا واقعا چنني است؟ که سوگند به آن :  فرمود)ص(پيامرب! به کشته شدن دمشن خدا ابو جهل
  .موضوع برای من از شتران سرخ موی هبتر استکس که جان من در دست اوست، اين 

آهنا جای :  گفتم، فرمود)ص(هايی را که روی بدن او ديدم برای پيامرب نشانه: گويد ابن مسعود می
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ای پرت  روزی بر سر سفره ابن جدعان، ابو جهل را به گوشه:  فرمود)ص(و هم پيامرب. تازيانه فرشتگان است
گفته .  و در بدن او نگاه کردند و اثر آن را يافتند-يش مانده استکردم که عالمت زمخی بر روی زانو

   ابو سلمة بن: شود می
۶۸  

 بوده، و باطنا از قتل ابو جهل متأسف بود، روی به ابن )ص(عبد االسد خمزومی که در آن موقع پيش پيامرب
تو عهده دار : گفتابو سلمه . آری، خداوند او را کشت: ابو جهل را تو کشتی؟ گفت: مسعود کرد و گفت

  :گفت! آری: کشنت او بودی؟ ابن مسعود گفت
به خدا قسم، من او را کشتم و : ابن مسعود گفت! داد خواست تو را در آستني خود جا می اگر می

خال سياهی در وسط ران : چه عالمتی در بدنش بود؟ گفت: ابو سلمه گفت. لباسش را هم در آوردم
تو او را برهنه کردی و حال آنکه هيچ قرشی : ناخت، و به ابن مسعود گفتابو سلمه آن نشانه را ش. راستش

  :ابن مسعود گفت! اند ديگری را برهنه نکرده
به خدا قسم، در مهه قريش و مهپيماهنای ايشان کسی دمشنتر از او به خدا و رسول خدا نبود، و من از 

و پس از آن شنيدند که ابو سلمه از اين ابو سلمه ساکت شد ! خواهم ام پوزش منی رفتاری که با او کرده
  .کرد گفتار خود در مورد ابو جهل استغفار می

! پروردگارا، وعده خود را بر آوردی:  از کشته شدن ابو جهل خوشنود شد و فرمود)ص(پيامرب
  :گفتند خاندان ابن مسعود می: گويد! خداوندا، نعمت خود را بر من متام کن
 است پيش ماست، که آن را در جنگ بدر عبد اهللا بن مسعود به مششري ابو جهل که نقره نشان

اصحاب ما بر اين اتفاق دارند که معاذ بن عمرو و دو پسر عفراء او را از پای در آوردند و . غنيمت گرفته بود
  .عبد اهللا بن مسعود در آخرين حلظات سر او را بريد، و مهه آهنا در قتل او شريکند

خداوند هر دو پسر عفراء را رمحت کند که : ته دو پسر عفراء ايستاد و فرمود بر کش)ص(پيامرب: گويند
  :گفته شد. در قتل فرعون اين امت و رهربی کفر شريک بودند

فرشتگان، و ابن مسعود هم بر او : ای رسول خدا، چه کسی مهراه ايشان او را کشته است؟ فرمود
  .هجوم برد و مهه در قتل او شريکند

نوفل، در بدر، در ! پروردگارا مرا از شر نوفل بن خويلد رهايی ده:  گفت)ص(پيامرب: گويد زهری می
با اين وجود . حالی که سخت ترسيده بود پيش آمد، که در مهان برخورد اول کشته شدن ياران خود را ديد

ی و سر ای گروه قريش، امروز روز سرافراز: صدايش را که در آن نوعی نشاط و شادی بود، بلند کرد و گفت
مشا چه احتياجی به : زد که و چون متوجه شکست قريش شد، خطاب به انصار فرياد می! بلندی است

  ايد؟ آيا مشا نيازی به شتران شريده نداريد؟ بينيد که چقدر کشته رخينت خون ما داريد؟ مگر منی
ا جبار بود نوفل مهچنان که مشغول گفتگو ب. راندش جبار بن صخر او را اسري کرد و جلو خود می

ای برادر انصاری، اين کيست؟ سوگند به الت و عزی که او را : گفت. آيد  را ديد که به مست او می)ع(علی
تا به امروز مردی : نوفل گفت! اين علی بن ابی طالب است: گفت! بينم که قصد جان من دارد مردی می

   به اين چاالکی ميان قومش
۶۹  

با مششري ضربتی به او زد، ولی مششريش در سپر چرمی نوفل گري کرد،  آهنگ او کرد، و )ع(علی! ام نديده
پس آن را بريون کشيد و به هر دو ساق پای نوفل ضربتی زد که، چون دامن زرهش را باال زده بود، هر دو 
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چه کسی از نوفل بن خويلد اطالع دارد؟ :  پرسيد)ص(پيامرب. پايش قطع شد و آنگاه بر او محله برد و کشتش
  : گفت)ع(علی

اش را درباره نوفل بر آورده   تکبري گفت و خدا را ستايش کرد که خواسته)ص(پيامرب! من او را کشتم
  .است

 به يک ديگر بر خوردند و )ع(او و علی. کرد عاص بن سعيد پيش آمد و مردم را به جنگ تشويق می
پنداری که   من روگردانی و میبينم که از می: گفت عمر بن خطاب به سعيد بن عاص می.  او را کشت)ع(علی

در عني حال از کشنت مشرکی پوزش ! ام ام، در صورتی که به خدا قسم، من او را نکشته من پدرت را کشته
بر فرض که : سعيد گفت. خواهم، چه عاص بن هشام بن مغريه را که دايی من بود، به دست خود کشتم منی

. دارتر بودند قريش از مهه مردم خردمندتر و امانت: گويد. تو او را کشته باشی او بر باطل بود و تو بر حق
  .ماليد اش را به خاک می داشت خداوند پوزه هر کس ستمی بيهوده بر ايشان روا می

 که خورشيد باال آمده بود و صفوف ما و دمشن در هم آميخته بود - روز بدر-در آن روز:  گويد)ع(علی
ای شنی، که با سعد بن  د ديگری از مشرکان را ديدم بر فراز تپهدر پی يکی از مشرکان بودم که ناگاه مر

  .خيثمه در نربد است، وی سراجنام سعد را کشت
مهچنان که سوار بر اسب و سراپا پوشيده در آهن بود و نقابی آهنی بر چهره داشت و نشانی هم بر 

من او را ! جنگ من بيابانگ برداشت ای پسر ابی طالب، به . سينه، از اسب فرود آمد و مرا شناخت
من که کوتاه قد بودم کمی برگشتم تا . نشناختم، ولی به طرف او برگشتم، او هم به مست من روی آورد

ای پسر : گفت. داشتم که مششريش از باال مرا فرو گريد خودش را به مست من پايني آورد، چه دوست منی
  ابی طالب، گرخيتی؟

چون هر دو پای من استوار و پا برجا : گويد. بر جا خواهم بود، بزودی پا )۱(ای پسر مرد دزد: گفتم
  .گرديد پيش آمد و چون نزديک من رسيد ضربتی زد که آن را با سپر رد کردم

. ضربتی بر دوش او زدم، و با آنکه زره بر تن داشت به لرزه در آمد. مششريش در سپرم گري کرد
ناگاه برق مششريی از پشت سر خود . به کشته خواهد شداش را دريد و پنداشتم که با مهني ضر مششريم زره

در مهني حال . ديدم، سرم را دزديدم و فرو بردم، مششري کاسه سر دمشن را مهراه با کالهخودش بريد
  بگري که من پسر: گفت می

__________________________________________________  
  . م- )ربمنتهی اال(ابن الشتراء، يعنی پسر مرد دزد ) ۱(

۷۰  
  .)۱(و چون به پشت سرم نگاه کردم عموی خود محزة بن عبد املطلب را ديدم! عبد املطلبم

در روز بدر : گفت عکاشة بن حمصن می: اش برامي نقل کرد که عمر بن عثمان جحشی از قول عمه
ی شد و تا  چوبی به من لطف فرمود که در دست من تبديل به مششري سپيد بلند)ص(پيامرب. مششريم شکست

  .آن مششري تا هنگام مرگ عکاشه مهراهش بود. هنگامی که خدا مشرکان را هزميت داد با آهنا جنگيدم
در روز بدر مششري سلمة بن : کند که اسامة بن زيد از قول گروهی از مردان بنی عبد االشهل روايت می

 )۲( از شاخه خرمای ابن طاب چوبدستی خود را که)ص(پيامرب. اسلم بن حريش هم شکست و بی سالح ماند
و اين مششري مهواره . و ناگاه تبديل به مششريی نيکو شد! با اين ضربت بزن: بود به او لطف کرد و فرمود

به حمض اينکه حارثة بن سراقه وارد : و گويد. )۳(پيش سلمه بود تا آنکه در جنگ پل ابو عبيد کشته شد
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مردم در آخر آن روز از مهان حوض، که خون او .  را کشتحوض آبی شد، تريی ناشناس بر گلويش آمد و او
چون خرب کشته شدن حارثه به مادر و خواهرش در مدينه رسيد، مادرش . در آن رخيته بود، آب آشاميدند

به خدا بر او خنواهم گريست تا پيامرب خدا بيايد و از او بپرسم که اگر پسرم در هبشت باشد، هرگز بر : گفت
 )ص(چون رسول خدا. کرد و اگر در آتش باشد، در اين صورت مهه عمر بر او خواهم گريستاو گريه خنواهم 

دانی که پسرم چه جايی در  ای رسول خدا، می: از بدر بازگشت، مادر حارثه نزد آن حضرت آمد و گفت
رسم، که اگر کنم تا رسول خدا بيايد و از او بپ خواستم بر او گريه کنم، گفتم اين کار را منی قلبم داشت؟ می

دست کم :  فرمود)ص(پيامرب. در هبشت باشد بر او گريه خنواهم کرد و اگر در آتش باشد بر او خواهم گريست
هبشتهای زيادی هست، و سوگند به کسی که ! کنی که فقط يک هبشت هست؟ نه آيا خيال می! ای گرفته

.  هرگز بر او گريه خنواهم کرد:مادر حارثه گفت. جان من در دست اوست فرزندت در برترين هبشتهاست
بعد . دست خود را در آن فرو برده سپس مقداری از آن مضمضه کرد.  فرمود ظرف آبی آوردند)ص(پيامرب

ظرف را به مادر حارثه داد که بياشامد، و دخترش هم از آن آشاميد، و دستور فرمود که بقيه آن را در گريبان 
 برگشتند، در حالی که در مدينه هيچ زنی چشم )ص( رسول خداخود بريزند، آن دو چنان کردند و از نزد

  .روشنتر و شادتر از آن دو نبود
__________________________________________________  

  .نام مرد مشرک، طعيمة بن عدی بوده است) ۱(
  .نام نوعی از خرماست: ابن طاب) ۲(
  . م-.ن در خالفت عمر بوده استجنگ پل ابو عبيد، در قادسيه و هنگام فتح ايرا) ۳(

۷۱  
هبرية بن ابی وهب چون فرار قريش را ديد پشتش شکست و در جای خود ميخکوب شد به : گويند

اش را گشود و او را مهراه  ابو اسامه جشمی، مهپيمانش، پيش او آمد و زره. طوری که قادر به حرکت نبود
شريی به او زد که زرهش را دريد و بر زمينش مهچنني گفته شده است که ابو داود مازنی مش. خود برد

در اين هنگام دو پسر زهري جشمی، ابو اسامه و مالک که با او مهسوگند . انداخت، او را رها کرد و رفت
. شد ابو اسامه او را با خود برد و مالک هم مانع محله افراد به او می. بودند او را از معرکه جنات دادند

و ! مهسوگندی مانند ابو اسامه که مهچون درخت خرما بلند است. اند انش دو سگحامي:  فرمود)ص(پيامرب
  .نيز گفته شده است کسی که به هبريه ضربت زد جمذر بن ذياد بوده است

شنيدم مروان بن حکم از حکيم بن : گفت از ابو بکر بن سليمان بن ابی حثمه برامي نقل کردند که می
حکيم گفت به . مروان اصرار کرد. پريمرد کراهت داشت که پاسخی بدهدحزام درباره روز بدر پرسيد و آن 

ريزه در  ناگهان از آمسان صدايی شنيدم مانند صدای رخينت سنگ. يک ديگر برخوردمي و با هم جنگيدمي
  . مشتی از آن را بر گرفت و به سوی ما پرت کرد و ما متواری شدمي)ص(پيامرب. طشت

در روز بدر صدايی : از نوفل بن معاويه ديلی شنيدم که گفت: گويد عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري می
ريزه در طشتهای بزرگ شنيدمي و پا به فرار گذاشتيم و هرگز اين چنني دچار ترس و  مانند رخينت سنگ
  .وحشت نشده بودمي

 :گفتم دويدم با خود می در روز بدر متواری شدمي و من مهچنان که می: گفت حکيم بن حزام نيز می
وی اضافه . پنداشت روز متام شده است، در حالی که هنوز هوا روشن بود که می! خدا ابو جهل را بکشد

گفتم که انتظار داشتم شب فرا رسد، تا بلکه مسلمانان از تعقيب  کرد که، من اين حرف را از اين جهت می
. ی بودند، به حکيم رسيدندعبيد اهللا و عبد الرمحن، پسران عوام، که سوار بر شتر نر. ما دست بردارند
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  :عبيد اهللا گفت! پياده شو و حکيم را سوار کن: عبد الرمحن به برادرش عبيد اهللا، که لنگ بود گفت
آيا مردی را سوار نکنيم ! ای نيست به خدا سوگند، چاره: عبد الرمحن گفت. بينی که من پا ندارم می

اگر زنده مبانيم زمحت خود ما را به دوش خواهد که اگر مبريمي عهده دار بازماندگان ما خواهد بود و 
. اين بود که عبد الرمحن و برادرش پياده شدند و او را سوار کردند و خود از پی شتر به راه افتادند! کشيد؟

به خدا، در اينجا چيزی ديدم که هر کسی آن را :  رسيدند، حکيم گفت- نزديک مکه-چون به مّر الظهران
ای نبود  در اينجا شترانی را کشتند و هيچ خيمه! ، ولی شومی ابو جهل مهه را گرفترفت ديد بريون منی می

   ما هم آن را ديدمي، ولی متوجه شدمي که: آن دو گفتند. که از خون شتر به آن پاشيده نشده باشد
۷۲  

  .تو و مهه قوم رفتيد، ما هم مهراه مشا رفتيم، ما چون مهراه مشا باشيم از خود اختياری ندارمي
قريش زره فراوان داشت و چون متواری شدند : گفت کند که می خملد بن خفاف از پدرش نقل می

کردند، به  ماند مجع می کردند آنچه را که بر جای می مسلمانان که آهنا را تعقيب می. انداختند آهنا را می
روزی . م در خانه بود و مدهتا ه- ديدی، خودم سه زره پيدا کردم که به خانه آوردم طوری که اگر مرا می

  .پنداشت که زره حارث بن هشام است ها را نزد ما ديد و آن را شناخت و می مردی از قريش يکی از زره
هرگز چنني : گفت از يکی از افراد متواری در روز بدر شنيدم که با خود می: ابی عمرو بن اميه گويد

  .کاری نديده بودم، که اين تنها کار زنان است که بگريزند
  .من مهراه مشرکان در جنگ بدر حضور داشتم: قباث بن اشيم کنانی گفت: گويند

من هم مانند . نگريستم و به کثرت سواران و پيادگانی که مهراه ما بودند به قلّت ياران حممد می
ني گفتم، هرگز چن با خود می! گريزند ديدم از هر سو می کردم می ديگران فرار کردم و به مشرکان که نگاه می

رفتيم گروهی از  مردی هم مهراه من بود، مهچنان که می! گريزند از اين کار فقط زنانی می! ام کاری نديده
او عقب ! نه به خدا: توانی سريع و تند حرکت کنی؟ گفت آيا می: پشت سر به ما رسيدند، من به او گفتم

، که با حمل فرع يک شب راه  در مست راست سقيا-چنانکه بامداد در غيقه. ماند و من بسرعت گرخيتم
رفتم  شناختم و از ترس تعقيب، از شاهراه منی  بودم، راهها را می-است و تا مدينه هشت چاپار فاصله دارد

: پشت سرت چه خرب بود؟ گفتم: مردی از خويشامن در غيقه مرا ديد و پرسيد. گرفتم و از آن فاصله می
حاال، آيا تو مرکوب داری؟ او شتری در اختيارم گذاشت و ! کشته شدمي، اسري دادمي و گرخيتيم! خربی نبود

، حيسمان بن )۱(در غميم. مقداری هم زاد و توشه داد و به راه جحفه رسيدم و از آجنا روانه مکه شدم
خواستم از او  اگر می. رود حابس خزاعی را ديدم، دانستم که او برای دادن خرب مرگ قريش به مکه می

من به مکه . تم، ولی خود را از او پنهان کردم تا قسمتی از روز را از من جلو افتادتوانس سبقت بگريم می
  .شدگان آهنا به ايشان رسيده بود رسيدم، در حالی که خرب کشته

  .گفتند خرب خوشی نياورده است کردند و می آهنا حيسمان خزاعی را نفرين می
خوب است به : گ خندق، با خود گفتمپس از جن. مهچنان در مکه ماندم: گويد قباث بن اشيم می

  .گويد؟ و اسالم در دل من جای گرفته بود مدينه بروم و ببينم حممد چه می
   در سايه مسجد با گروهی از ياران: گفتند.  را گرفتم)ص(به مدينه آمدم و سراغ پيامرب

__________________________________________________  
  ).۳۵۳، ص ۲مسهودی، وفاء الوفا، ج (ان رابغ و جحفه غميم، نام جايی است مي) ۱(
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۷۳  
 )ص(شناختم، چون سالم دادم، پيامرب پيش آهنا رفتم، آن حضرت را در ميان ايشان منی. خود نشسته است

: گفتم» .گريزند فقط زهنا از آن می. چنني کاری نديدم«ای قباث بن اشيم، تو در روز بدر گفتی : فرمود
 رسول خدايی، من اين سخن را به هيچکس نگفته و حتی آن را به زبان هم نياوردم، دهم که تو گواهی می

فرمود، دست فراز آر تا با  بلکه فقط در دل خود چنني گفتم، اگر تو پيامرب نبودی خداوندت به آن آگاه منی
  .و اسالم را بر من عرضه فرمود و مسلمان شدم. تو بيعت کنم
:  به مسلمانان فرمود)ص(در برابر يک ديگر صف کشيدند، پيامربچون مسلمانان و مشرکان : گويند

هر کس يکی از کافران را بکشد برای او چه و چه خواهد بود و هر کس يکی از آهنا را اسري کند چه و چه 
 ماندند، از مجله )ص(و چون کافران متواری شدند، گروهی از مردم کنار خيمه پيامرب. نصيبش خواهد شد

دست به غارت زدند، گروهی ديگر هم دمشن را تعقيب کرده و  گروهی.  کنار آن حضرت بودابو بکر هم در
در اين هنگام سعد بن معاذ، که از مجله کسانی بود که کنار . کردند گرفتند و غنيمت مجع می از آهنا اسري می

به اجر و مزد ای رسول خدا، ترس از دمشن و بی توجهی :  مانده بود، صحبت کرد و گفت)ص(خيمه پيامرب
ما را از تعقيب دمشن باز نداشت، بلکه ترسيدمي که جايگاه مشا را خالی بگذارمي و نکند که گروهی از 
سوارکاران يا پيادگان دمشن آهنگ مشا کنند، به مهني جهت بزرگان مهاجر و انصار کنار خيمه مشا ماندند 

اشد غنيمت را به آهنا عطا فرمايی برای و هيچ کس از ايشان پراکنده نشد، مردم زيادند و اگر قرار ب
شدگان زياد و غنيمت کم بود، و در اين مورد به نزاع  تعداد اسريان و کشته. ماند اصحابت چيزی باقی منی

  : برخاستند تا اين که خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود
َيسئلون ُ َ ِعن األنفال قل األنفال ب و الرسولَك َْ ُِ َّ َ ِ َّ ِ

ُ ْ َْ َ
ِ
ُ

ِ
َ) ۸ :۱(  

  . پرسندت از غنامي، بگوی که غنامي از آن خدای و رسول اوست می
  : سپس خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود. و مردم بازگشتند بدون اينکه غنيمتی مهراه آهنا باشد

ْو اعلموا كنما غنمتم من  َ ْ ُ ْ ِ َ َّ َ ُ َ ْ ِء فأن ب مخسه و للرسول َ ُ َُّ ِ َ ُ َ ُ ِ َّ ِ َّ َ َ ٍ) ۸ :۴۱(  
  . يد آنچه که غنيمت گرفتيد پنج يک آن از خدا و رسول استو بدان

  . غنامي را ميان ايشان تقسيم فرمود)ص(آنگاه پيامرب
 در )ص(غنامي را تسليم رسول خدا کردمي ولی پيامرب: از عبادة بن صامت برامي نقل کردند که گفت
نازل شد، در خنستني غنيمتی  ا غَنِْمُتْمَو اْعلَُموا أَنَّمۀ جنگ بدر مخس غنامي را برداشت نفرمود، و چون آي

از ابی اسيد ساعدی هم مهني .  مخس غنامي را برداشت فرمود)ص(که پس از جنگ بدر به دست آمد، پيامرب
  .اند مطلب را برامي نقل کرده

۷۴  
مردم درباره کيفيت تقسيم غنامي بدر اختالف کردند، : گفت از عکرمه برامي نقل کردند که می

پنداشتند  شجاعان می. دستور فرمود تا مهه غنامي را به بيت املال بر گردانند و مهه برگردانده شد )ص(پيامرب
ولی . که رسول خدا غنامي را به آهنا اختصاص خواهد داد، بدون اينکه به ناتوانان چيزی داده شود

 رسول خدا، آيا ای: سعد گفت.  دستور فرمود که غنامي به طور مساوی ميان آهنا تقسيم شود)ص(پيامرب
مادرت بر :  فرمود)ص(سوارکاری که قوم را محايت کرده است بايد با ضعيف و ناتوان مساوی باشد؟ پيامرب

  تو بگريد، مگر مشا فقط به واسطه ضعفهايتان ياری نشديد؟
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: عبد احلميد بن جعفر برامي نقل کرد که از موسی بن سعد بن زيد بن ثابت پرسيده است که
: ها و ابزارهای جنگی و غنامي چگونه رفتار فرمود؟ گفت روز بدر درباره اسريان و جامه در )ص(پيامرب

هر کس کسی را بکشد ابزار جنگی او از آن اوست، و هر کس اسريی : گفت  در آن روز می)ص(جارچی پيامرب
خبشيد، و   میو هر کس که کسی را کشته بود پيامرب جامه و ابزار جنگی مقتول را به او. بگريد از آن اوست

دستور فرمود آنچه را که در لشکر، پس از جنگ، بدست آمده است مجع کردند و بسرعت ميان آهنا تقسيم 
  ابزار جنگی ابو جهل را به چه کسی دادند؟: به عبد احلميد گفتم: گويد. فرمود

ديگری گويند معاذ بن عمرو بن مجوح آن را گرفته است،  در آن باره اختالف است، برخی می: گفت
چه کسی اين اخبار : به عبد احلميد گفتم) واقدی(من .  آن را به ابن مسعود عنايت کرد)ص(گويد پيامرب می

 به معاذ بن عمرو لطف )ص(خارجة بن عبد اهللا بن کعب گفت که، پيامرب: را برايت نقل کرده است، گفت
 زره و کالهخود و مغفر )ع(علی: يندو گو. گفت که، به ابن مسعود خبشيد فرمود، و سعيد بن خالد قارظی می

وليد بن عتبه را گرفت و محزه ابزار جنگی او را، عبيدة بن حارث نيز زره شيبة بن ربيعه را برداشت که 
حممد بن حييی بن سهل از عموی خود حممد بن سهل بن ابی حثمه . بعدها در اختيار وارثان او قرار گرفت

سپس . اد تا اسريان و ابزارهای جنگی و آنچه گرفته بودند مجع کردند فرمان د)ص(پيامرب: برامي نقل کرد که
ها و ابزارهای جنگی که افراد به دست آورده و نيز آنچه که از  در مورد اسريان قرعه کشی فرمود، و جامه

اما آنچه که به نظر ما صحيح است، اين است . لشکر قريش باقی مانده بود بسرعت ميان مردم تقسيم شد
.  آنچه را که قبال برای مردم تعيني فرموده بود به آهنا داد و بقيه غنامي را ميان مهه تقسيم فرمود)ص(مربکه پيا

اين .  عبد اهللا بن کعب بن عمر مازنی را به سرپرستی آهنا منصوب فرمود)ص(و چون غنامي مجع شد پيامرب
  . نقل کرده است)ص(د از قول پيامربمطالب را برامي حممد بن حييی بن سهل بن ابی حثمه از قول پدران خو

  . تقسيم فرمود- های تنگه صفرا است  که نام يکی از دره- غنامي را در سري)ص(پيامرب
۷۵  

  . خباب بن ارت را بر غنامي گماشته بودند)ص(و گفته شده است که پيامرب
، کاالهای غنامي مشتمل بر شتران: ابن ابی سربه از عبد اهللا بن مکنف حارثی برامي نقل کرد که

چنانکه گاهی به کسی يک شتر و مقداری اثاث . خمتلف، و چرم و پارچه بود و در تقسيم آن قرعه کشی شد
رسيد و به ديگری دو شتر و به ديگری چرم و غريه، تريهايی که با آهنا قرعه کشيدند سيصد و هفده تري  می

برای دو نفر اسب سوار چهار تري . ندبود و حال آنکه افرادی که در بدر بودند سيصد و سيزده نفر بود
 سهم آهنا را هم پرداخت، مهه آهنا سهم )ص(منظور شده بود، هشت نفر هم در بدر حضور نداشتند و پيامرب

:  عبارتند از-  در آن هيچ گونه اختالفی هم نيست-سه نفر ايشان از مهاجرانند که. خود را در بدر گرفتند
 - مواظبت کند)ص(ر فرموده بودند مباند و از مهسرش رقيه، دختر پيامرب دستو)ص(عثمان بن عفان، که پيامرب

دو نفر ديگر از مهاجران، طلحة بن عبيد اهللا و سعيد بن . رقيه در روز ورود زيد بن حارثه به مدينه درگذشت
تا حوراء  آن دو را برای جتسس از اخبار کاروان فرستاده بودند و آن دو )ص(پيامرب. اند زيد بن عمرو بن نفيل

 حوراء در پشت ذی املروه و در کنار ساحل دريا قرار دارد و ميان اين دو حمل دو شبانه روز راه - پيش رفتند
ابو لبابة بن عبد املنذر، از انصار را در . است، و فاصله ميان ذی املروه و مدينه در حدود هشت چاپار است

حارث بن . با و قسمت باالی مدينه جانشني فرمودعاصم بن عدی را بر منطقه ق. مدينه جانشني خود فرمود
خّوات بن جبري و حارث بن صّمه در روحاء جمبور به توقف . حاطب را هم مامور بنی عمرو بن عوف فرمود
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 )ص(مهچنني روايت شده است که پيامرب. درباره اين هشت نفر به عقيده ما هيچ اختالفی نيست. شده بودند
هر چند که سعد بن :  فرمودند)ص(غنامي بدر دادند و پس از پايان جنگ پيامربسهم سعد بن عباده را هم از 

عباده در اين جنگ حضور نداشت ولی کامال عالقمند به شرکت بود، و اين به آن جهت بود که چون 
های انصار مراجعه و ايشان را تشويق به خروج   آهنگ جهاد فرمود، سعد بن عباده به خانه)ص(پيامرب
به مهني سبب، .  يکی از اين منازل مار او را گزيد و مهني مسئله مانع خروج او از مدينه شددر. کرد می

چون : برای سعد بن مالک ساعدی هم سهمی منظور فرمود: و نيز گويند که.  سهم او را پرداخت)ص(پيامرب
و . ود قرار داد را وصی خ)ص(او آماده حرکت به بدر شده بود که بيمار شد و در مدينه درگذشت و پيامرب

اتفاق نظری که درباره آن هشت نفر هست .  سهم دو نفر ديگر از انصار را هم پرداختند)ص(پيامرب: اند گفته
  .در مورد چهار نفر اخري وجود ندارد

شدگان بدر را منظور فرمود و ايشان   سهم کشته)ص(کند که پيامرب يعقوب بن زيد از پدرش روايت می
   عبد اهللا بن سعد بن. ر بدر کشته شدندچهارده مرد بودند که د

۷۶  
 برايش تعيني فرموده بود گرفتم و عومي بن ساعده آن را )ص(من سهم پدرم را که رسول خدا: خيثمه گويد
  .برای ما آورد

 سهم مبشر بن )ص(گفت، پيامرب از سائب بن ابی لبابه شنيدم که می: گويد عبد اهللا بن مکنف هم می
  .فرمود و معن بن عدی آن را برای ما آوردعبد املنذر را تعيني 

جمموع شترانی که مسلمانان در جنگ بدر به غنيمت گرفتند يکصد و پنجاه عدد بود به مهراه مقدار 
شخصی . ای قرمز بود از مجله غنامي آن روز قطيفه. کردند زيادی پوست و چرم که برای بازرگانی محل می

که خداوند اين آيه را نازل ! نم؟ البد پيامرب آن را برداشته استبي قطيفه قرمز کجاست؟ آن را منی: پرسد
  : فرمود

َّو ما اكن جيب أن فغل  ُ َ ْ َ ٍّ ِ َ ِ
َ َ)۳ :۱۶۱ (  

  .و نيايد از هيچ پيامربی خيانت در غنيمت
 )ص(پيامرب. ای رسول خدا، فالن کس آن قطيفه را برداشته است: مردی به حضور پيامرب آمد و گفت

ای رسول خدا، دستور : کسی که خرب آورده بود گفت! ام چنني کاری نکرده: گفت. از آن مرد پرسيدند
ای رسول : کسی گفت.  دستور فرمود زمني را کندند و قطيفه بريون آمد)ص(پيامرب. فرمای تا اينجا را بکنند

درباره : پيامرب فرمود. و اين استدعا را دو يا جند بار تکرار کرد! خدا برای فالنی طلب آمرزش فرمای
اسبی از . در جنگ بدر، ميان مسلمانان، فقط دو نفر اسب سوار بودند! جمرمان چنني چيزی خنواهيد

  :گفت مقداد می. بود و اسبی از زبري و به روايتی از مرثد) شناور(مقداد که نامش سبحه 
يامرب دو اند که پ برخی هم گفته.  يک سهم برای خودم و سهمی برای اسبم عنايت فرمودند)ص(پيامرب

  .سهم برای اسب و يک سهم برای صاحب آن در نظر گرفت
ابو بردة بن نياز در جنگ بدر اسبی به غنيمت : گفت از ابو عفري حممد بن سهل نقل شده که می

مسلمانان جمموعا از سوارکاران قريش ده . گرفت که از زمعة بن اسود بود، و اتفاقا سهم خودش هم شد
 آن )ص(از مجله غنامي، شتر نر ابو جهل بود که پيامرب. سلحه هم به دست آوردنداسب به غنيمت گرفتند و ا
فرمود و در ميان شتران آن   بود، بر آن جنگ می)ص(آن شتر در اختيار پيامرب. را جزء سهم خود قرار داد
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  آن را جزء شترانی قرار داد که در جنگ حديبيه قربانی)ص(شد، تا اينکه پيامرب حضرت نگهداری می
  .اين شتر را به صد شتر معمولی خريدارمي: گفتند در آن موقع مشرکان می. کردند

۷۷  
پيش از تقسيم . کردم دادم اين کار را می اگر آن را جزء شتران قربانی قرار منی: حضرت فرمود

  . اندکی از آن غنامي را ويژه خود قرار داده بود)ص(غنامي، پيامرب
: اند کنند که هر دو گفته زهری و سعيد بن مسّيب روايت میابن عباس و حممد بن عبد اهللا از 

 در )ص(پيامرب.  مششري ذو الفقار را که از منّبه بن حجاج بود، در جنگ بدر به غنيمت گرفت)ص(پيامرب
نام داشت، و سعد بن عباده به آن حضرت تقدمي کرده بود ) بسيار تيز(جنگ بدر با مششريی که عضب 

از صاحل بن : گفت از ابن ابی سربه هم شنيدم که می. شد ات الفضول ناميده میجنگيد، زره او هم ذ می
 عازم جنگ بدر شدند، مششريی مهراه نداشتند، و خنستني )ص(کيسان شنيده است که، وقتی پيامرب

  .مششريی که به دستشان رسيد، از منبه بن حجاج بود که در بدر به غنيمت گرفته شد
  :گفت آمد، ابو اسيد ساعدی می  ابی ارقم به ميان میهر گاه اسم ارقم بن: گويند

 دستور فرمود که )ص(پيامرب: گفت چيست؟ می: پرسيدند! گرفتاری من از او فقط يکی نيست
 را که بسيار - به نام مرزبان- من هم مششري ابن عايد خمزومی. اند رد کنند مسلمانان هر غنيمتی که گرفته

اتفاقا ارقم بن ابی .  آن را به خودم برگردانند)ص(اميد داشتم که پيامربپرارزش و گرانقدر بود پس دادم و 
خواستی حمروم   چنان بودند که اگر چيزی از ايشان می)ص( آن را مطالبه کرد، و پيامرب)ص(ارقم از پيامرب

ت و ماده غولی او را بر پشت گرف. پسرک نوجوامن از خانه بريون رفت. فرمود، و مششري را به او داند منی
  مگر غول در زمان رسول خدا هم بوده است؟: به ابو اسيد گفتند. با خود برد
به هر حال، پسرکم ابن ارقم را ديد و بسرعت پيش او . ولی بعدا ديگر نابود شدند! آری: گفت می

ولی . تو کيستی؟ پسرم به او داستان را گفت: ابن ارقم پرسيد. کرد به او پناه برد دويد و در حالی که گريه می
يکی از اسبهای من ريسمان . ماده غول گفت من دايه اين پسرم، هر چه پسرم تکذيب کرد فايده نداشت

ارقم بن ابی ارقم آن را در بيشه ديد و سوارش شد، ولی مهني که نزديک . خود را کند و از خانه گرخيت
ام برامي   به او دست نيافتهاينکه اسبم گرخيته و هنوز تا اين ساعت. مدينه رسيد اسب از دست او گرخيت

  .دشوار و ناراحت کننده است
در بدر، من از رسول خدا استدعا کردم که مششري : عامر بن سعد از پدرش روايت کرده که گفته است

  : عاص بن منبه را به من بدهند و پيامرب آن را به من عطا فرمود و درباره من اين آيه نازل شد
َيسئلون ُ َ ْ عن األنفاَكَْ َ

ِ
  )۱: ۸ (…ِلَ
  …پرسند درباره غنامي از تو می

    به بردگانی که در بدر حاضر شده بودند بدون اينکه قرعه کشی)ص(پيامرب: گويند
۷۸  

برده حاطب بن ابی بلتعه، : فرمايد، سهمی از غنامي داد، ولی برای سه نفر از ايشان سهمی در نظر نگرفت
قران غالم رسول خدا، به مراقبت اسريان گماشته شد و ش. برده عبد الرمحن بن عوف و برده سعد بن معاذ

  .شد بود، سهمش از غنامي آن قدر منی آن قدر اسري به او دادند که اگر آزاد می
در جنگ بدر تريی به سهيل بن عمرو زدم که : کند که مهچنني عامر بن سعيد از پدرش روايت می
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و ديدم که مالک بن دخشم او را اسري کرده و از رد خون او را تعقيب کردم . شاهرگ پايش را قطع کرد
  :گفتم. کشد موهای پيشانيش را گرفته و می

هر . ام اسري من است، زيرا من او را گرفته: گفت مالک هم می. اين اسري من است من او را با تري زدم
در .).  م- پذيرفت که هر دو در فديه آن شريک باشند(حضرت سهيل را از ما گرفت . دو پيش پيامرب آمدمي

مالک ميان مردم بانگ برداشت و به جستجوی او . روحاء، سهيل از دست مالک بن دخشم گرخيت
 او را يافتند و )ص(اتفاقا خود پيامرب. هر کس او را يافت بکشدش:  هم فرمود)ص(پيامرب. پرداخت

  .نکشتندش
ر بدر اسريی به نام معبد ابو بردة بن نيار، د: عيسی بن حفص بن عاصم از پدر خود برامي نقل کرد که

  . که از قبيله بنی سعد بن ليث بود-بن وهب از مشرکان گرفت
  .کرد عمر بن خطاب به او برخورد، و عمر از کسانی بود که به قتل مشرکان حتريض می

اين برخورد پيش از اين بود که . هيچ اسريی به دست او ديده نشد مگر اينکه فرمان به قتل او داد
ای عمر : معبد در حالی که اسري و مهراه ابو برده بود، به عمر به طعنه گفت.  شده باشندمردم پراکنده

ای بندگان مسلمان : عمر بانگ برداشت! به الت و عزی سوگند هرگز! پنداريد که مشا پريوز شديد؟ نه می
طعنه (کنی  تو در حالی که در دست ما اسريی، صحبت هم می: آنگاه روی به معبد کرد و گفت! خدا
  .و گفته شده است که خود ابو برده او را کشت. ؟ و او را از ابی برده گرفت و گردنش را زد)زنی می

خرب کشته شدن برادر سعد را به او ندهيد، :  فرمود)ص(از عامر بن سعد برامي روايت کردند که پيامرب
  .چون متام اسريانی را که در دست مشايند خواهد کشت

هيچ کس به اسريی که برادر : فرمود  می)ص(برامي روايت کردند که پيامرباز حييی بن ابی کثري 
و هنگامی که اسريان را آوردند، سعد بن معاذ را . مسلمانش گرفته است دست درازی نکند و او را نکشد

: ای ابو عمرو، مثل اينکه از اسري شدن اينها خوشت نيامد؟ گفت:  به او فرمود)ص(پيامرب. خوش نيامد
کرد و  داشتم که خداوند مهه را ذليل می ين اولني واقعه بود که ما با مشرکان برخوردمي، دوست میآری، ا

  .رخيت خون مهه را می
    از بدر بريون)ص(چون پيامرب. مقداد در آن روز نضر بن حارث را اسري گرفته بود
۷۹  

 به نضر افتاد، بدقت او را چون چشم پيامرب. آمد و به حمل اثيل رسيد، اسريان را پيش آن حضرت آوردند
با چشمانی ! به خدا سوگند، حممد قاتل من است: نضر به مردی که کنارش ايستاده بود گفت. نگريستند

  :آن مرد گفت. به من نگاه کرد که در آهنا مرگ بود
ای مصعب، تو از مهه : نضر به مصعب بن عمري گفت! به خدا قسم، اين فقط ترسی است که تو داری

با پيامربت صحبت کن که مرا هم مانند ديگر يارامن قرار دهد، و به خدا، . ان به من نزديکتریخويشاوند
گفتی و درباره  تو درباره کتاب خدا چنني و چنان می: مصعب گفت. اگر اين کار را نکنی او کشنده من است

 قرار دهد، اگر آهنا را با مهه اينها بگو که مرا هم مانند يکی از يارامن: نضر گفت. پيامرب چنني و چنان
تو ياران : مصعب گفت. کشتند، من هم کشته شوم، و اگر بر آهنا منت هناده شد، بر من هم منت هند

کرد، تا من زنده  به خدا قسم، اگر قريش تو را اسري می: نضر گفت. دادی  را شکنجه و عذاب می)ص(حممد
گويی، ولی من مثل تو نيستم، چون  راست میدامن که  به خدا قسم، می: مصعب گفت. شدی بودم کشته منی
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گردنش را بزن، و آنگاه :  فرمود)ص(پيامرب. اين اسري من است: مقداد گفت! اسالم پيماهنا را بريده است
 نضر را، در اثيل، با مششري )ع(علی بن ابی طالب! خدايا مقداد را به فضل خودت بی نياز گردان: گفت
  .کشت

دستور فرمای تا دنداهنای پيشني :  گفت)ص( عمر بن خطاب به پيامربچون سهيل بن عمرو اسري شد،
هرگز او را مثله :  فرمود)ص(پيامرب! و زبان او را در آورند تا هرگز نتواند برای ايراد خطبه عليه مشا بپا خيزد

ن را مکروه کنم، که اگر چه پيامرب هم باشم خداوند مرا مثله خواهد کرد، و شايد او کاری اجنام دهد که آ منی
  .نداشته باشی

ای مانند خطبه ابو بکر ايراد کرد، به طوری   در مکه به سهيل رسيد، خطبه)ص(چون خرب مرگ پيامرب
دهم که تو  گواهی می: و چون خرب خطبه سهيل به عمر رسيد، گفت. شنيده است که گويی خطبه او را می

شايد برای کاری بپا خيزد که آن را «و منظورش پيشگويی حضرت بود که فرموده بود ! رسول خدايی
  .»مکروه نداشته باشی

 آمد و آن حضرت را خمّير گردانيد که اسريان را )ص(جربئيل در روز بدر پيش پيامرب: گفت  می)ع(علی
 )ص(پيامرب. بکشد يا از ايشان فديه بگريد، ولی اگر فديه گرفتند به مشار آهنا از مسلمانان شهيد خواهد شد

کند درباره کشنت اسريان يا فديه  اين جربئيل است، که مشا را خمري می: را خواند و فرمودهم اصحاب را ف
فديه : گفتند. گرفنت از آهنا، ولی اگر فديه بگرييد، در مقابل آن، به تعداد ايشان، از مشا شهيد خواهد شد

اين . هبشت خواهند شدگريمي که فعال کمکی برای زندگی باشد، و کسانی هم از ما که شهيد شوند داخل  می
  بود که رسول خدا از آهنا فديه پذيرفت و به تعداد آهنا از
۸۰  

  .مسلمانان در احد کشته شدند
.  را بر آهنا گماشتند)ص(چون در روز بدر اسريان را زندانی کردند، شقران، غالم پيامرب: گويند

د که پيامرب را مأخوذ به حيا کنند، اسريان هم طمع بستن. مسلمانان به فکر قرعه کشی درباره ايشان بودند
اگر کسی را پيش ابو بکر بفرستيم، او از مهه بيشتر در صدد پيوند خويشاوندی ما خواهد : اين بود که گفتند

ای ابو بکر : کسی را نزد ابو بکر فرستادند و گفتند. شناسيم بود و کسی را هم نزديکتر از او به حممد منی
ی پدری و پسری و برادری و عمويی و پسر عمويی است، و به هر حال، دانی که ميان ما پيوندها می

ابو بکر . با دوست خود صحت کن که بر ما منت گذارد و از ما فديه بگريد. دورترين ما هم با هم نزديکيم
 )ص(سپس به حضور پيامرب. دهم آری، به خواست خدا اميدوارم، ولی فعال قول خريی به مشا منی: گفت

و در امان ! دانيد بايد کسی را هم پيش عمر فرستاد، او کسی است که می: اسريان گفتند: ندگوي. بازگشت
کسی را پيش عمر فرستادند و برايش مطالبی را . نيستيم که کار را تباه نکند، شايد از اين کار دست بر دارد

 )ص(و نزد پيامرب! ندمن هيچ شری به مشا خنواهم رسا: که برای ابو بکر گفته بودند، بازگو کردند، گفت
ساخت و خشمش را   مجع بودند، و ابو بکر آن حضرت را آرام می)ص(ابو بکر و مردم گرد پيامرب. برگشت

اين اسريان خويشان تو هستند، ! ای رسول خدا، پدر و مادرم فدای تو گردند: گفت داد و می تسکني می
پسر عمويی است و دورترين آهنا باز هم به تو ميان آهنا پيوندهای پدر و پسری و برادری و برادرزادگی و 

نزديکند، لطف کن، بر ايشان منت بگذار و رهايشان فرمای، خدای بر تو منت گذارد، يا اينکه از ايشان 
و از ايشان چيزی بگري که مايه نريوی ! فديه بگري، شايد خداوند آهنا را به وسيله تو از آتش جنات دهد
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ای رفت و  آنگاه بر خاست و گوشه.  متعال دهلايشان را متوجه تو گرداندمسلمانان باشد، شايد خداوند
ای : آنگاه عمر آمد و به جای ابو بکر نشست و گفت.  هم سکوت فرمودند و پاسخی به او ندادند)ص(پيامرب

رسول خدا، اينها دمشنان خدايند، تو را تکذيب کردند و با تو به جنگ برخاستند و بريونت کردند، 
تا خداوند بدين وسيله اسالم را آرامش !  ايشان را بزن که ايشان سران کفرند و پيشوايان گمراهیگردهنای

 سکوت فرمود و پاسخی نداد، دوباره ابو بکر جبای )ص(پيامرب. خبشد و اهل شرک را خوار و زبون فرمايد
يا آهنا را آزاد فرمای و ای رسول خدا، پدر و مادرم فدای تو، اينان خويشان تو هستند، : اول برگشت و گفت

يا از آهنا فديه بگري که هبر حال، بستگان و خويشان تو هستند، و تو خنستني کس مباش که ايشان را 
. اگر خدای آهنا را هدايت فرمايد، هبتر از اين است که تو آهنا را نابود کنی! مستأصل و درمانده کنی

  .ای رفت گوشه.  ابو بکر مهچنان سکوت فرمود و پاسخی به او نداد،)ص(پيامرب
۸۱  

ای رسول خدا، منظر چه هستی؟ : عمر هم دوباره بر خاست و به جای ابو بکر نشست و گفت
ايشان دمشنان خدايند که . گردهنايشان را بزن تا خداوند اسالم را آرامش خبشد و اهل شرک را خوار فرمايد

ای رسول خدا، دهلای مؤمنان را شفا !  کردندتو را تکذيب کردند و با تو به جنگ برخاستند و تو را بريون
 مهچنان سکوت فرمودند و )ص(پيامرب! دادند شدند هرگز به ما فرصتی منی اگر بر ما چريه می! ببخش

 پاسخی )ص(برای بار سوم هم ابو بکر و عمر مهان تقاضا را تکرار کردند و پيامرب. پاسخی به او ندادند
در . مه خود رفت و ساعتی در آن درنگ فرمود، بعد بريون آمدسپس حضرت بر خاست و به خي. نفرمود

  :گفتند بعضيها می. اين حال، مردم به کار خود سردرگم بودند
. سخن درست، گفتار عمر است: گفتند سخن درست، مهان بود که ابو بکر گفت، گروهی هم می

رهايشان کنيد که برای ! گوييد یدرباره اين دو دوست خود چه م:  سخن آهنا را قطع فرمود و گفت)ص(پيامرب
آورد و در  ابو بکر مهانند ميکائيل است، که خوشنودی و عفو اهلی را فرود می! هر يک ايشان مثلی است

قوم برايش آتش .  است که برای قوم خود، از عسل هم مالمي تر بود)ع(ميان پيامربان، مانند ابراهيم
  : گفت یافروخت و او را در آتش افکند، با اين وجود م

َأف لكم و ملا يعبدون من دون اهللا أ فال يعقلون  َُ ِ ِْ َْ ََ َ
ِ ُ ُُ ُ َ ْ َ ٍّ ُ)۲۱ :۶۷(   

   .کنيد پرستيد، چرا تعقل منی زهی شرم بر مشا که چيزی جبز خدا می
  : فرمود و در عني حال خطاب به پروردگار عرضه می
َفمن تبعين فإنه مين و من عصا فإنك َّ َِّ ِ

َ َ َِ َ َ ّ َ
ِ ِِ ُ ِ َ ْ ُلفو َ ٌر رحيم َ ِ َ ٌ)۱۴ :۳۶(  

  .هر که متابعت کند مرا، او از من است و هر که مرا نافرمانی کند تو خبشاينده و مهربانی
  : گفت  است که می)ع(و نيز مهچون عيسی

ُإن يعذنهم فإغهم عبادك و إن يغفر لهم فإنك أنت العزيز احلكيم  ِ َِ ُ ِ
َ ََ ْ َ ْ َّ َْ َّ َِ ِ

َ َْ ْ ُْ ُ َُ ْ ِ ْ ِ َِ َ ُْ ِ ّ ُ)۵ :۱۲۶(  
  .بشان کنی ايشان بندگان تواند، و اگر بيامرزيشان تو عزيز و صواب کاریاگر عذا

شود،  و اما عمر در ميان فرشتگان مانند جربئيل است که برای خشم و غضب بر دمشنان خدا نازل می
تر است، در آجنا که   است که نسبت به قوم خود از سنگ هم سخت)ع(و در ميان پيامربان مهچون نوح

  : گفت می
ِّرب َ ال تذر بلَ َ ْ َ ً األرض من الاكفرين ديارا َ َّ َ َ ِ ِ ِ ْ

َ
)۷۱ :۲۶(  
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  پروردگارا، در زمني کسی از کافران را باقی مگذار
  : گفت  است که می)ع(و يا مانند موسی. و بر ايشان چنان نفرينی کرد که خداوند مهه زمني را غرق کرد

ٰربنا اطمس بل َ ْ ِْ َ َّ ٰ أموالهم و اشدد بل َ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ْ م   َ َقلوبهم فال يؤمنوا ح يروا العذاب األ ِ
َ َ ََ ُ َ َ ٰ َّ ُ ِ ْ ُ َ ْ ِ ِ

ُ ُ)۱۰ :۸۸(  
ای پروردگار ما، ناپيدا کن نشان اموال ايشان و سخت کن دهلای ايشان تا نيارند اميان، تا ببينند 

  .عذاب دردناک
اسريان از مهانا که مشا مردمی تنگدست هستيد، بنابر اين هيچ کس از اين :  فرمود)ص(آنگاه پيامرب

  !دست مشا رهايی نيابد مگر اين که فديه دهد يا گردنش زده شود
۸۲  

ای  اين تصور بيهوده: گويد واقدی می(ای رسول خدا، سهيل بن بيضاء : عبد اهللا بن مسعود گفت
است که سهيل از مهاجران به حبشه است و جنگ بدر را شاهد نبوده، بلکه برادر او سهل مورد نظر بوده 

 سکوت کرد و )ص(پيامرب. چه من ديدم که او در مکه اسالم خود را آشکار ساخته بود! استثنا فرمایرا ) است
  .پاسخی به ابن مسعود نداد

به آمسان ! هيچ ساعتی بر من دشوارتر از آن ساعت نگذشته است: عبد اهللا بن مسعود گويد
ولی . او، سنگی بر من فرود آيدترسيدم به واسطه اين سخنم در پيشگاه خدا و رسول  نگريستم و می می

هيچ : کند ابن مسعود اضافه می. سهيل بن بيضاء را استثنا کنيد:  سر خود را بلند فرمود و گفت)ص(پيامرب
خداوند گاهی قلب را :  فرمود)ص(آنگاه پيامرب. ای هم مانند اين حلظه روشنی خبش چشم من نبود حلظه

کند که از کره هم  اشد، و مهو قلب را چنان مالمي و نرم میتر ب فرمايد که از سنگ هم سخت چنان سخت می
شد، کسی جز عمر  اگر روز بدر عذاب نازل می:  قبول فرمود که فديه بپذيرند و فرمود)ص(پيامرب. نرمتر باشد

: گفت که سعد بن معاذ هم چنني می. اسريان را بکش و فديه نگري: گفت يافت، که می از آن رهايی منی
  : روز بدر فرمود)ص(کند که پيامرب حممد بن جبري بن مطعم از قول پدرش نقل می! گريبکش و فديه ن

مطعم در زمانی که . خبشيدم اگر مطعم بن عدی زنده بود مهه اين اسريان گنديده را به او می
  . از طائف بر گشته بودند ايشان را پناه داده بود)ص(پيامرب

 بدر از ميان اسريان به ابو عّزه عمرو بن عبد اهللا بن عمري  در روز)ص(پيامرب: گويد سعيد بن مسّيب می
من پنج دختر دارم که چيزی ندارند، ای : او گفت. مجحی، که شاعر بود، امان دادند و او را آزاد فرمودند

من با تو پيمان : ابو عّزه گفت. و حضرت چنان فرمود! حممد، برای ايشان به من لطف و مرمحت فرمای
چون قريش .  او را رها فرمود)ص(و پيامرب. گز به جنگ تو نيامي و مردم را بر ضد تو مجع نکنمبندم که هر می

من با حممد : ابو عّزه گفت! مهراه ما بيا: برای جنگ احد بريون آمد، صفوان بن اميه پيش او آمد و گفت
ت هناده و آزادم کرده ام که به جنگ او نروم و کسی را عليه او مجع نکنم و حممد فقط بر من من عهد بسته

صفوان متعهد شد که اگر ابو عّزه کشته شود . است، در حالی که ديگران را يا کشته و يا فديه گرفته است
دختران او را مهراه دختران خود نگهداری کند و اگر زنده مباند مال فراوانی به او بدهد که متام شدنی 

  .خواند و آهنا را برای جنگ مجع کردابو عّزه بريون آمد و قبايل عرب را فرا . نباشد
اتفاقا اسري شد و کس ديگری غري از او از قريش، اسري . سپس مهراه قريش به جنگ احد آمد

 )ص(پيامرب! ای حممد، من را جمبور کردند، دخترکانی دارم، بر من منت بگذار: گفت او می. نگرديد
  به خدا! عهد و پيمانی که با من بستی چه شد؟ نه: فرمود
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۸۳  
» !دو مرتبه حممد را مسخره کردم«های خود بکشی و بگويی  ديگر خنواهی توانست در مکه دست به گونه

  .شود مؤمن از يک سوراخ دو بار گزيده منی: پيامرب فرمود: گويد سعيد بن مسّيب می
  .و عاصم چنان کرد! ای عاصم بن ثابت، او را برب و گردنش را بزن

  . دستور فرمود که چاههای بدر را کور کردند در روز بدر)ص(پيامرب: گويند
سپس فرمان داد کشتگان را در آهنا رخيتند، جبز امية بن خلف که بسيار چاق بود و مهان روز ورم 

و . رهايش کنيد: رخيت، و پيامرب فرمود چون خواستند او را در چاه بيفکنند گوشتش فرو می. کرده بود
اش  او هم مردی تنومند بود و در چهره. کشيدند  را به سوی چاه می به الشه عتبه نگريست که او)ص(پيامرب

ای ابو :  به او فرمود)ص(پيامرب. در اين هنگام چهره ابو حذيفه، پسر او متغري شد. شد اثر آبله ديده می
ای رسول خدا، به خدا قسم نه، اما من برای : حذيفه، مثل اينکه از آنچه بر پدرت آمد ناراحتی؟ گفت

کردم و آرزو داشتم که خداوند او را به اسالم هدايت فرمايد، و چون اين آرزو  ل و شرفی تصور میپدرم عق
ای رسول خدا، به خدا : ابو بکر هم گفت. بر آورده نشد و آنچه را بر سرش آمد ديدم، خشمگني شدم

ايد، اما سرنوشت داشت که به اين راه بي عتبه در عشريه خود از ديگران هبتر بود و دوست هم منی: سوگند
سپاس خدايی را که ابو جهل را خوار و زبون ساخت و کشتش و :  فرمود)ص(پيامرب. شوم و مرگ او را کشاند
مهه کشتگان مشرک را در چاه افکندند و پيش از اين کار، پيامرب از کنار الشه آهنا . ما را از او آسوده ساخت

سپاس : گفت فرمود و می  و آن حضرت خدا را شکر میبرد گذشت و ابو بکر يک به يک آهنا را نام می می
) کاروان، قريش(خدای را که آنچه را به من وعده فرموده بود، بر آورده ساخت، خداوند يکی از دو گروه 

  .را وعده فرموده بود
 کنار آهنا که در چاه رخيته شده بودند ايستاد و ايشان را يکی يکی مورد )ص(آنگاه پيامرب: گويد
ای عتبة بن ربيعه، ای شيبة بن ربيعه، ای امية بن خلف، ای ابو جهل بن هشام، : ار داد و فرمودخطاب قر

آيا آنچه را که خدايتان وعده داده بود حق و درست يافتيد؟ من که آنچه را خدامي وعده داده بود حق و 
 حالی که مردم مرا مشا مرا تکذيب کرديد، در! چه بد خويشاوندی برای پيامرب خود بوديد! درست يافتم

تصديق کردند، مشا مرا بريون رانديد، در حالی که مردم پناهم دادند، و مشا با من جنگ کرديد در حالی 
  اند؟ ای رسول خدا آيا با گروهی صحبت ميداری که مرده: گفتند! که مردم يارمي دادند

  .مهانا به حتقيق دانستند که آنچه خدايشان وعده داده است حق است: فرمود
 در بدر ماند و عبد اهللا بن کعب را فرمان داد تا )ص(گريز قريش به هنگام نيمروز بود، پيامرب: گويند

  غنامي را بگريد، و به تنی چند از ياران خود دستور فرمود
۸۴  

پيش از غروب آفتاب به اثيل .  مناز عصر را در بدر گزارد و حرکت کرد)ص(پيامرب. تا او را کمک کنند
 آن شب را در )ص(پيامرب. ای به طول سه ميل است که با حمل بدر دو ميل فاصله دارد ل دره اثي-رسيدند

. چهار ميلی بدر گذراندند و گروهی از اصحاب آن حضرت که تعدادشان زياد نبود، زمخی بودند
کند؟ مردم ساکت  دهد و از ما نگهبانی می امشب چه کسی پاسداری می:  به ياران خود فرمود)ص(پيامرب
  .شدند

  :فرمود. ذکوان بن عبد قيس: تو کيستی؟ گفت:  فرمود)ص(پيامرب. مردی برخاست
  : پرسيد)ص(پيامرب.  گفتارش را تکرار فرمود، مردی بپاخاست)ص(پيامرب. بنشني
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مردی ديگر .  ساعتی درنگ فرمود)ص(پيامرب. بنشني: فرمود. پسر عبد قيس: تو کيستی؟ گفت
هر سه نفر بر :  فرمود)ص(پس از مدتی پيامرب. ابو سبع: يستی؟ گفتتو ک:  پرسيد)ص(پيامرب. برخاست

ای رسول خدا من خودم بودم : دو رفيق تو کجايند؟ گفت:  پرسيد)ص(پيامرب. ذکوان تنها برخاست. خيزيد
و او در آن شب مسلمانان را پاسداری ! خدايت حفظ فرمايد:  فرمود)ص(پيامرب. دادم که هر بار پاسخ می

 در اثيل مناز عصر گزارد )ص(گفته شده است، پيامرب.  در اواخر شب از آجنا حرکت فرمود)ص(امربپي. داد می
  :فرمود. چون سالم داد، از علت لبخند پرسيدند. و چون رکعتی خواند تبسم فرمود

  :ميکائيل از کنارم گذشت، در حالی که باهلايش خاک آلود بود، بر من لبخند زد و گفت
 از جنگ بدر فارغ شد، جربئيل در حالی که بر ماديانی که )ص(چون پيامرب. در تعقيب قريش بودم

ای حممد، : کاکلش را گره زده بودند سوار بود و دنداهنای پيشني آن خاک آلود بود بيامد و گفت
پروردگارم مرا پيش تو فرستاده و فرمان داده است از تو جدا نشوم تا خشنود و راضی شوی، آيا راضی 

  .آری:  گفتشدی؟ پيامرب
چون به عرق الظّبيه رسيد، به عاصم بن ثابت بن ابو . آمد  مهراه اسريان به سوی مدينه می)ص(پيامرب

األقلح دستور فرمود که گردن عقبة بن ابی معيط را بزند، و او را عبد اهللا بن سلمه عجالنی به اسارت گرفته 
 )ص(از ميان مهه اسريان من کشته شوم؟ پيامربای وای بر من، ای گروه قريش، چرا بايد : عقبه گفت. بود

ای حممد، منت هنادن تو برتر و هبتر است، مرا هم : گفت. ات با خدا و رسول خدا به واسطه دمشنی: گفت
کنی مرا هم رها فرمای،  کشی مرا هم بکش و اگر آهنا را رها می مانند يکی از قوم من قرار بده، اگر آهنا را می

گريی از من هم فديه بگري، ای حممد، چه کسی سرپرست دخترکان و فرزندان  ه میو اگر از ايشان فدي
عاصم او را پيش ! ای عاصم، او را برب و گردنش را بزن! آتش:  فرمود)ص(کوچک من خواهد بود؟ پيامرب

دامن مرد بسيار بدی  به خدا قسم، تا آجنا که می: گفت  به عقبه می)ص(پيامرب. انداخت و گردنش را زد
  دادی، خدا را به خدا و پيامرب او و کتابش کافری و پيامرب خدا را آزار می! ستیه

۸۵  
 -های منطقه صفراء  يکی از دره- و چون در سري! ستامي که تو را به قتل رساند و چشم مرا روشن کرد می

بی حثمه از اين مطلب را حممد بن حييی بن سهل بن ا. فرود آمدند، غنامي را ميان ياران خود تقسيم فرمود
  .قول پدر و پدر بزرگش برامي نقل کرد

آهنا روز يکشنبه و در گرمای .  زيد بن حارثه و عبد اهللا بن رواحه را از اثيل به مدينه فرستاد)ص(پيامرب
عبد اهللا در دره عقيق از زيد جدا شد و مهچنان که سوار بر مرکب خود بود شروع . شديد، به مدينه رسيدند

ای گروه انصار، مشا را مژده باد به سالمت رسول خدا و کشته و اسري شدن : گفت  میبه جار زدن کرد و
مشرکان، هر دو پسر ربيعه کشته شدند و هر دو پسر حجاج و ابو جهل و زمعة بن اسود و امية بن خلف هم 

عاصم بن عدی . کشته شدند، سهيل بن عمرو ذو االنياب و گروه زياد ديگری هم به اسارت در آمدند
ای پسر رواحه، آيا راست : به سوی عبد اهللا بن رواحه رفتم، و چون کنارش رسيدم گفتم: گويد می
آری به خدا سوگند، و ان شاء اهللا فردا رسول خدا خواهد آمد و اسريان در بند هم مهراهش : گويی؟ گفت می

ت و خانه به خانه به آهنا رف های انصار می عبد اهللا بن رواحه در حمله باالی مدينه به خانه. خواهند بود
ها هم از پی عبد اهللا بن  بچه. قبايل بنو عمرو بن عوف، خطمه و وايل در آن حمله ساکن بودند. داد مژده می

تا به حمله بنی امية بن زيد ! ابو جهل بد کاره کشته شد: کشيدند کردند و فرياد می رواحه حرکت می
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  .رسيدند
چون به . داد  بود، اهل مدينه را مژده می- ناقه پيامرب- ر قصواءزيد بن حارثه هم در حالی که سوار ب

عتبه و شيبه پسران ربيعه، پسران حجاج، ابو جهل، : مصلّی رسيد، مهچنان که سوار بود فرياد برداشت که
و سهيل بن عمرو ذو االنياب و گروه زيادی اسري ! ابو البختری، زمعة بن اسود و امية بن خلف کشته شدند

اين حرف مسلمانان را ! زيد گرخيته است: گفتند کردند و می ردم حرف زيد بن حارثه را باور منیم! شدند
زيد هنگامی به مدينه رسيد که آهنا از مهوار کردن خاک بر گور رقيه دختر . به خشم آورد، و ترسيدند

  .گشتند ، از بقيع بر می)ص(پيامرب
  .اند ا و مهراهانش کشته شدهپيامرب مش: مردی از منافقان به اسامة بن زيد گفت

اند که هرگز  ياران مشا چنان پراکنده شده: مرد ديگری از منافقان به ابو لبابة بن عبد املنذر گفت
شناسيمش، و  اند، اين ناقه اوست که ما می بيشتر اصحاب حممد و خود او کشته شده. مجع خنواهند شد

خداوند گفتارت را تکذيب : ابو لبابه گفت! گويد  میفهمد که چه اين زيد هم که گرخيته است از ترس منی
  :گفتند مهه يهوديان هم می! فرمايد

پدر جان : آمدم و با پدر خود خلوت کردم و پرسيدم: اسامة بن زيد گويد! زيد، فقط گرخيته است
   اينکه

۸۶  
 گشتم و قويدل شدم، و پيش آن منافق بر! آری، به خدا راست است پسرکم: گويی راست است؟ گفت می

چون رسول خدا بيايد ! کنند تو از کسانی هستی که نسبت به پيامرب و مسلمانان ياوه سرايی می: گفتم
 مهراه )ص(پيامرب! ای ابو حممد، اين چيزی بود که من از مردم شنيده بودم: گفت. گردنت را خواهد زد
، چهل و نه مرد از ايشان را  بر اسريان گماشته شده بود- غالم پيامرب- شقران. اسريان به مدينه آمد

  .اند و جمموع آهنا در اصل هفتاد تن بود مشرده
 او را آزاد نفرموده بود، بر اسريان فرمانده )ص(شقران که در جنگ بدر شرکت داشت، و هنوز پيامرب

دار بزرگان خزرج هم به دي. اش را شادباش گفتند  شتافتند و پريوزی)ص(مردم در روحاء به ديدار پيامرب. بود
به ! گوييد اين چيست که ما را به آن شاد باش می: گفت سلمة بن سالمة بن وقش می. آن حضرت آمدند

ای برادرزاده، آهنا از سرشناسان :  لبخند زدند و فرمودند)ص(پيامرب! امي خدا قسم مشتی پري و کچل را کشته
هنا از سرشناسان بودند، اگر آهنا را ای برادرزاده، آ:  لبخند زدند و فرمودند)ص(پيامرب! امي بودند، کشته

و اگر کارهای خود را با کارهای ! کردی دادند، اطاعت می و اگر به تو فرمانی می! ترسيدی ديدی، می می
سلمه . مع ذالک برای پيامرب خود مردم بدی بودند! مشردی سنجيدی، کارهای خود را کوچک می آهنا می
ای رسول خدا مشا از هنگامی که در روحاء بودمي از من ! برم  میاز خشم خدا و رسول او به خدا پناه: گفت

ای و از تو باردار  ات نزديکی کرده با ناقه«: آنچه که به آن مرد عرب گفتی که:  فرمود)ص(پيامرب! ايد برگشته
اما آنچه که درباره اين قوم گفتی، مثل اين بود که ! دانستی چيزی را گفتی که منی. دشنام بود» !است
 هم )ص( پوزش خواست و پيامرب)ص(سلمه از پيامرب. خواستی نعمتی از نعمتهای اهلی را کوچک بشماری می

  .معذرت او را پذيرفتند، سلمه از اصحاب بلند پايه حضرت بود
 )ص( با پيامرب- غالم فروة بن عمرو- کند که ابو هند بياضی حممد بن عبد اهللا از زهری روايت می

  . مشکی پر از خرما و کشک مهراه داشتمالقات کرد، در حالی که



 ۷۴

  .ابو هند مردی از انصار است، دامادش کنيد، و زن برايش فراهم سازيد:  فرمود)ص(پيامرب
 )ص(اسيد بن حضري هم با پيامرب: گفت ابن ابی سربه از عبد اهللا بن ابی سفيان برامي روايت کرد که می

به خدا سوگند ای رسول ! و چشمت را روشن فرمودسپاس خدای را که تو را پريوز : مالقات کرد و گفت
کردم مسأله کاروان است و اگر  فرمايی، بلکه گمان می کردم که با دمشن بر خورد می خدا، من تصور منی

  .گويی راست می:  فرمود)ص(پيامرب! کردم دادم که دمشن است هرگز ختلف از حضور در آن منی احتمال می
۸۷  

مي روايت کردند که عبد اهللا بن انيس در تربان به حضور پيامرب آمد و عرض از خبيب بن عبد الرمحن برا
شبهايی که مشا از مدينه بريون بوديد، . ای رسول خدا، سپاس خدای را که به تو سالمت و پريوزی داد: کرد

: ود فرم)ص(پيامرب. من گرفتار تب نوبه بودم، و تا ديروز دست از سرم بر نداشت، و امروز پيش مشا آمدم
 رسيد به مالک بن دخشم که او - حملی بني سقيا و ملل-سهيل بن عمرو چون به شنوکه! خدايت اجر دهد

  .آزادم بگذار برای قضای حاجت: کرد، گفت را اسري کرده و از او مواظبت می
! کشم، کمی از من فاصله بگري من خجالت می: سهيل گفت. مالک مهچنان باال سر او ايستاده بود

چون سهيل دير کرد، مالک . او فاصله گرفت و سهيل دست خود را از بند بريون کشيد و گرخيتمالک از 
هر :  فرمود)ص(پيامرب.  در جستجوی او بر آمدند)ص(مسلمانان و پيامرب. روی به مردم کرد و بانگ برداشت

راة پنهان شده  خود او را پيدا کردند که در ميان درختان مس)ص(اتفاقا پيامرب! کس او را يافت، بکشدش
آوردند،  ، و او را کنار مرکب خود می)دستهايش را بگردنش بستند(پيامرب دستور فرمود تا او را بستند . بود

اسحاق بن حازم از جابر . در مدينه اسامة بن زيد را ديدند. و از آجنا تا مدينه حتی يک قدم هم سوار نشد
 بود، در مدينه به اسامة -  قصواء- حالی که سوار بر ناقه خود، در)ص(پيامرب: بن عبد اهللا برامي روايت کرد که

اسامه را در جلو خود نشانيد، سهيل هم کنار مرکب آن حضرت بود در حالی که دستهايش . بن زيد بر خورد
: ای رسول خدا، اين ابو يزيد است؟ فرمود: چون اسامه به سهيل نگريست، گفت. به گردنش بسته بود

از عبد الرمحن بن سعد بن زراره برامي روايت ! کرد که در مکه به مردم نان اطعام میآری، اين مهان است 
در اين هنگام، سوده .  به مدينه آمد، و چون اسريان را آوردند ايشان را فرا خواند)ص(پيامرب: کردند که

 و -ّوذ شرکت کند، به خانه آل عفراء رفته بود که در عزاداری آهنا بر عوف و مع)ص(دختر زمعه مهسر پيامرب
من به خانه خود . اسريان را آوردند: کسی آمد و گفت: گويد سوده می. اين مسأله پيش از حکم حجاب بود

ناگاه در گوشه خانه ابو يزيد را ديدم که دستهايش بر گردنش بسته .  هم آجنا بودند)ص(رفتم که پيامرب
ای ابو يزيد، چطور حاضر شدی : م، گفتممهينکه او را به اين حال ديدم نتوانستم خودداری کن. است

توانستی با بزرگواری مبريی؟ به خدا قسم، گفتار رسول خدا مرا به خود آورد که  تسليم بشوی؟ مگر منی
ای رسول خدا، سوگند به : کنی؟ گفتم ای سوده، آيا عليه خدا و رسول او ترغيب و حتريض می: فرمود می

را ديدم که دستهايش به ) سهيل بن عمرو( است، وقتی ابو يزيد کسی که تو را به حق پيامرب قرار داده
  !گردنش بسته است، نتوانستم خودداری کنم، و آن حرف را گفتم

۸۸  
خالد بن هشام بن مغريه و امّية بن ابو : از ابو بکر بن عبد اهللا بن ابی جهم برامي نقل کردند که گفت

به او گفته شد که اسريان . ه هم در عزاداری آل عفراء بودام سلم. حذيفة بن مغريه، به خانه ام سلمه آمدند
 را در خانه عايشه )ص(برگشت و پيامرب. ام سلمه به خانه خود رفت ولی با آهنا صحبتی نکرد. اند را آورده

اند که آهنا را به خانه من بياورند تا من از آهنا  اين پسر عموهای من خواسته: يافت و به آن حضرت گفت
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دارم بدون اينکه از مشا  نم و بر سرهايشان روغن بزمن و از اندوه ايشان بکاهم، و دوست منیپذيرايی ک
هر چه ! من از هيچيک از اين کارها ناراحت نيستم:  فرمود)ص(پيامرب. اجازه بگريم اين کارها را اجنام دهم

  .صالح ميدانی اجنام بده
در اين باره ابو . ره اسريان نيکو رفتار کنيددربا:  فرمود)ص(از زهری برامي روايت کردند که پيامرب

من در دست گروهی از انصار اسري بودم، خدا خريشان دهد، هر گاه شام يا هنار : گويد العاص بن ربيع می
گاه در دست . خوردند دادند و خودشان خرما می خوردمي نان را که بسيار کم بود به ما اختصاص می می

وليد بن مغريه هم اين موضوع را . دادند د، و مهان را هم به من میبعضی فقط يک قطعه کوچک نان بو
  .رفتند کردند و خود پياده می انصار ما را سوار می: تأييد کرده و افزوده است

شود که اسريان  و نيز گفته می. اسريان را يک روز زودتر از رسول خدا به مدينه آوردند: زهری گويد
  .رد مدينه شد، آوردندرا در شامگاه روزی که پيامرب وا

چون مشرکان متوجه بدر شده و به آن سو رفتند، دو جوان که داستانسرا بوده و با آهنا نرفته : گويند
خواندند  گفتند و شعر می بودند، شب را در حمل ذی طوی و در نور مهتاب برای مردم تا آخر شب قصه می

گوينده که آهنا او را .  به خود شنيدندشبی در مهان حال صدايی نزديک. کردند و افسانه بيان می
  :خواند ديدند، صدای خود را کشيده و اين اشعار را می منی

های حکومت خسرو و قيصر از آن شکسته  حنفيان، چنان مصيبتی در بدر به راه انداختند که پايه
  .خواهد شد

 دو کوه ابو )۱(.سنگهای کوهها از آن به خروش آمد و قبايل ميان و تري و خيرب وحشت زده شدند
  )۲(.بستند کنده شد قبيس و امحر مکه به لرزه در آمدند و حريرهايی که شجاعان بر سينه می

__________________________________________________  
  ).۸۳۶بکری، معجم ما استعجم، ص (نام جايی است در سرزمني خزاعه : و تري) ۱(
  .گردد بستند و معتقد بودند که مايه افزونی شجاعت و قوت دل می نگجويان بر سينه میظاهرا منظور قطعه حريری است که ج) ۲(

۸۹  
  .اين اشعار را عبد اهللا بن ابی عبيده از قول حممد بن عمار بن ياسر برامي نقل کرد

چون مکّيان به اين صدا گوش دادند و کسی را نديدند به جستجوی صاحب صدا بر آمدند، اما او را 
در آجنا گروهی از پريمردان افسانه گو و . ين بود که ترسان خود را به حجر امساعيل رساندندا. نيافتند

  .داستان سرا را ديدند و اين خرب را به آهنا دادند
 و آهنا - شوند گوييد راست باشد، حممد و ياران او حنفيان ناميده می اگر آنچه می: پريمردان گفتند

دو يا سه شب نگذشت که . جوانی در ذی طوی نبود که نترسيده باشد. دانستند تا آن وقت اين نام را منی
حيسمان خرب مرگ عتبه و شيبه، . حيسمان بن حابس خزاعی خرب بدر و کسانی را که کشته شده بودند آورد

  .دو پسر حّجاج، ابو البختری و زمعة بن اسود را آورده بود
فهمد چه  اين حيسمان منی: گفت  میصفوان پسر امّيه در حجر امساعيل نشسته بود و: گويد

آری او در حجر : آيا از صفوان بن اميه خربی داری؟ گفت: گفتند: درباره من از او بپرسيد! گويد می
سهيل بن عمرو و نضر بن : و اضافه کرد. شدگان ديدم امساعيل است ولی پدر و برادرش را جزء کشته

در حالی که با ريسمان بسته شده : نه ديدی؟ گفتآهنا را چگو: گفتند. حارث را ديدم که اسري شدند
  .بودند
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چون خرب کشته شدن قريش و فتحی که خدا به رسول خود عطا فرموده بود به جناشی رسيد، : گويند
آنگاه جعفر بن ابی طالب و ياران او را احضار . دو جامه سپيد پوشيد و بريون آمد و بر روی خاک نشست

من خود آجنا را : جناشی گفت. شناسد؟ به او خرب دادند طقه بدر را میکداميک از مشا من: کرد و گفت
خواستم با  کردم، با دريا نصف روز راه است، ولی می شناسم و مدتی در اطراف آن گوسپندچرانی می می

خداوند رسول خود را در بدر ياری فرمود، و من خدا را بر اين نعمت ستايش . گفته مشا مطمئن تر شوم
  .کنم می

اين کاری است که تا کنون اجنام ! خداوند کارهای پادشاه را رو براه فرمايد: ريقان او گفتندبط
من از گروهی هستم که چون خداوند بر : گفت! دادی، که دو جامه سپيد بپوشی و بر خاک بنشينی منی

: اشی گفتو گفته شده است که جن. افزايند ايشان نعمتی را عنايت فرمايد بر تواضع و فروتنی خود می
  .افزود شد، بر تواضع خود می  هر گاه نعمتی برايش افزوده می)ع(عيسی بن مرمي

شدگان خود  بر کشته: چون قريش به مکه بازگشتند، ابو سفيان ميان ايشان بر پا خاست و گفت
ل نگرييد و بر ايشان نوحه سرايی مکنيد، و هيچ شاعری بر آهنا مرثيه نسرايد، تظاهر به بردباری و حتم

شود، و اين مسئله مشا را از  کنيد، زيرا نوحه سرايی و گريسنت بر آهنا موجب از ميان رفنت خشم مشا می
  دمشنی با حممد و اصحاب او 

۹۰  
به عالوه اگر خرب به حممد و اصحاب او برسد مشا را سرزنش خواهند کرد، و اين سرزنش خود . دارد میباز

روغن ماليدن و گرد آمدن با زنان . ام خون خود را از آهنا بگرييدشايد بتوانيد انتق. مصيبت بزرگتری است
و در ) در حال عزا بودند(قريش يک ماه درنگ کردند . برای من حرام خواهد بود تا با حممد جنگ کنم

  .ای سرود سرايی نوحه ای گفت و نه نوحه اين مدت نه شاعری برای آهنا مرثيه
وند به آن وسيله مشرکان و منافقان و يهوديان را خوار و زبون چون اسريان به مدينه آورده شدند، خدا

عبد اهللا بن . در مدينه هيچ يهودی و منافقی باقی مناند مگر اينکه در مقابل فتح بدر سر فرود آورد. ساخت
و خداوند صبح بدر، ! رسيدمي رفتيم تا مهراه او به غنيمتی می ای کاش با حممد بريون می: گفت نبتل می

او مهان کس است که اوصافش را نزد خويش : گفتند در اين ميان يهوديان می. اميان را جدا فرمودکفر و 
ولی . شود، مگر اينکه پريوز خواهد شد امي و سوگند به خدا، از اين پس پری برای او افراشته منی يافته

اشراف و سروران مردم امروز دل زمني هبتر از روی آن است، اين کشتگان مهه از : گفت کعب بن اشرف می
او به مکه رفت و در خانه وداعة بن ضبريه وارد شد . و پادشاهان عرب و اهل منطقه حرم و مکان امن هستند

  :شدگان قريش در بدر سرود، که از مجله چنني گفت و در آجنا اشعاری در هجو مسلمانان و مرثيه کشته
 برای امثال بدر بايد گريست و اشک آسياب بدر برای نابودی اهل آن به گردش در آمد، آری،

  .رخيت
بزرگان مردم برگرد حوضهای آن کشته شدند، از خري و نيکی دور نباشيد مهانا پادشاهان کشته 

  .اند شده
کند، راست  گويند ابن اشرف بر کعب زاری می شوم می مردمی که من با خشم آهنا خوار می

  .شد برد و شکافته می  اهل خود را فرو میگويند، ای کاش ساعتی که ايشان کشته شدند زمني می
رسد که حارث بن هشام شان ميان مردم کارهای نيکو را بنيانگذاری کرده، و مردم  به من خرب می
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  .کند تا با آن مجع، به ديدار مدينه آيد را مجع می
  .او از نژاد و تبار واال و زيبايی برخوردار است

 بن جعفر و حممد بن صاحل و ابن ابی الزناد برامي ديکته اين ابيات را عبد اهللا: گويد واقدی می
 حّسان بن ثابت انصاری را فرا خواندند و به او خرب دادند که کعب بن اشرف در )ص(پيامرب: گويند. اند کرده

   حّسان کسانی را که او پيش. خانه ابی وداعه است
۹۱  

چون اين ابيات را کعب بن اشرف سرود، . ايشان بود هجو کرد تا اينکه کعب ناچار شد به مدينه برگردد
ها و کنيزان در مکه اين ابيات  بيشتر، بچه. های خود را آشکار ساختند مردم آن را هبانه قرار دادند و مرثيه

کردند و هيچ  قريش يک ماه بر کشتگان خود نوحه سرايی می. گفتند خواندند و کشتگان را مرثيه می را می
گاه شتر يا اسب . ر آن نوحه و شيون نباشد، زهنا موهای سر خود را پريشان کردندای در مکه نبود که د خانه

زهنا . پرداختند سرايی می داند و گرد آن به نوحه آوردند، و ميان خود قرار می مردی را که کشته شده بود می
را تصديق کردند و خواب عاتکه و جهيم بن صلت  ها پرده زده و پشت آن عزاداری می در قسمتی از کوچه

  .کردند می
اش سخت اندوهگني بود، دوست  اسود بن مطلب که چشمش کور شده بود و بر فرزندان کشته شده

او يک روز در ميان به غالم . کردند قريش او را از اين کار منع می. داشت که برای پسر خود گريه کند می
او را کنار آن . رفت  در آجنا راه می-ش پسر-ای برب که ابو حکيمه شراب بردار و مرا به دره: گفت خود می
گريست، و  شد، آنگاه بر ابو حکيمه و برادران او می آشاميد که مست می چندان شراب می. آوردند دره می

بايد اين موضوع را از قريش پنهان داری، ! وای بر تو: گفت رخيت، و به غالم خود می خاک بر سر خود می
  .شوند تگان خود مجع منیبينم که برای گريسنت بر کش چه می

پس از اينکه قريش از بدر به : مصعب بن ثابت با اسناد خود از عايشه برامي روايت کرد که گفته بود
بر کشتگان خود گريه نکنيد، که اگر خرب به حممد و ياران : مکه برگشتند و اهل بدر کشته شده بودند، گفتند

رای آزادی اسريان خود نفرستيد، که در نتيجه، برای او برسد، مشا را سرزنش خواهند کرد، و کسی هم ب
اسود : عايشه گويد! گرفنت فديه پافشاری بيشتری خواهند کرد، در هر حال، بايد از گريسنت خودداری کنيد

داشت بر  بن مطلب برای سه فرزند خود زمعه، عقيل و حارث پسر زمعه مصيبت زده بود و دوست می
او که کور شده بود، به غالمش . لتی، شبی صدای گريه و شيونی شنيددر چنني حا. کشتگان خود بگريد

کنند؟ اگر چنان است من هم بر زمعه بگرمي، که دمل آتش  برو ببني آيا قريش بر کشتگان گريه می: گفت
در اين هنگام اسود . گريست زنی بود که بر شتر گم شده خود می: غالم رفت و برگشت و گفت! گرفته است
  :ا گفتاين ابيات ر
  .دارد گريد از اين که شتری از او گم شده است و ناآرامی او را از خواب باز می می

  .)۱(ها کوچک شدند بر شتر گريه مکن، اما بر بدر گريه کن که چهره
__________________________________________________  

  ).۱۶۳شرح ابی ذر، ص (بر بدر گريه کن که خبت از ميان رفت ) ۱(
۹۲  

گريی بر عقيل گريه کن و بر حارث که شري شريان بود، بر مهه گريه کن و از هيچيک به  اگر می
  .ستوه ميا هر چند که ابی حکيمه را نظري و مانندی نبود
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  .بر بدر گريه کن و بزرگان بنی هصيص و خمزوم و گروه ابو وليد
  .رسيدند ز به ساالری منیبود هرگ آری پس از ايشان کسانی ساالر شدند که اگر روز بدر منی

  .خواند پدرم اين اشعار را می: ابن ابی الزناد گفت
آيا بر پدر و برادر و عمو و خويشاوندانت : زنان قريش پيش هند دختر عتبه رفتند و گفتند: گويند

من بر آهنا گريه کنم و خرب به حممد و اصحاب او برسد و آهنا و زنان ! هرگز! خدا نکند: گريی؟ گفت منی
و تا انتقام خون خود را از حممد و ياران او نگريم، بر من حرام ! خزرج ما را سرزنش کنند؟ نه، به خدا هرگز

گرمي، ولی اندوه بريون خنواهد  رود می به خدا اگر بدامن اندوه از دمل بريون می! باد که بر سرم روغن مبامل
و به مهان حال باقی ماند و از آن ! اند، ببينم شد، مگر اينکه به چشم خود، خون کسانی که عزيزامن را کشته

  .روز که سوگند خورد تا جنگ احد، نه بر سر خود روغن ماليد و نه به بستر ابو سفيان نزديک شد
اش، خرب رسيد که قريش بر   در خانه- که با آهنا در بدر حاضر شده بود-به نوفل بن معاويه ديلی

ای گروه قريش، مثل اين که خرد مشا کاسته شده و انديشه : گفتبريون آمد و . گريند شدگان خود می کشته
گرييد؟ ايشان  شدگان خود می مشا بر کشته! کنيد  برداری می-مشا خراب شده است و از زنان خود فرمان

نشاند و از دمشنی مشا با  بعالوه، اين گريسنت خشم مشا را فرو می! بزرگتر از آنند که بشود بر آهنا گريست
کاهد و شايسته نيست که خشم مشا فروکش کند تا اينکه انتقام خون خود را از دمشن  صحابش میحممد و ا
حتت تأثري (به خدا به تو دروغ گفته شده است : ابو سفيان بن حرب، اين گفتار او را شنيد و گفت! بگرييد

ر شاعری هم که آهنا را تا امروز هيچ زنی از بنی عبد مشس بر کشته خود نگريسته است، و ه)! ای قرار گرفته
بايد خون خود را از حممد و اصحاب او باز گريمي، من خوخنواه و منتقم ! ام به گريه واداشته منعش کرده

اند، و اين سرزمني با از دست دادن آهنا افسرده  پسرم حنظله و ديگر سران اين سرزمني کشته شده! هستم
  .است

   پس از اين که بزرگان: گفت د که میاز عاصم بن عمر بن قتاده برامي روايت کردن
۹۳  

و اشراف قريش کشته شدند و آهنا به مکه باز گشتند، عمري بن وهب بن عمري مجحی به حجر امساعيل آمد 
! شدگان بدر زشت فرمايد خداوند زندگی را پس از کشته: صفوان گفت. و کنار صفوان بن اميه نشست

داشتم، که راهی برای  ی در زندگی نيست و اگر وام منیآری، به خدا پس از ايشان خري: عمري هم گفت
هامي نبودند، که چيزی ندارم که برای آهنا بگذارم، به سوی حممد  پرداخت آن ندارم و اگر زن و بچه

به من خرب رسيده است که حممد آزادانه )! آرام بگريم(کشتم، تا چشم خود را از او پر کنم  رفتم و او را می می
صفوان از . ام پسر خودم را که اسري است رها سازم گومي آمده ای هم دارم، می من هبانه. گردد در بازارها می

آری، سوگند به پروردگار : آيا واقعا اين کار را خواهی کرد؟ گفت: اين گفتار او خوشحال شد و به او گفت
ات هم   خانوادهدر اين صورت پرداخت وام تو بر عهده من است و: صفوان گفت)! کعبه(اين ساختمان 

دانی که در متام مکه مردی مانند من در گشايش و فراخی نسبت به  چون خانواده خودم خواهند بود، می
افراد حتت تکفل تو مهراه عيال من خواهند : صفوان گفت. دامن اين را می: عمري گفت. اهل و عيال نيست

 باشد، و پرداخت وام تو هم بر عهده من بود، چيزی برای من فراهم خنواهد بود مگر اينکه برای آنان هم
صفوان برای او شتری فراهم ساخت و او را جمهز کرد و برای عيال او مهان چيزی را مقرر . خواهد بود

عمري دستور داد تا مششريش را تيز و مسموم کنند و به سوی . داشت که برای عيال خودش مقرر کرده بود
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. وزی تا به مدينه برسم اين موضوع را پوشيده بدار، و رفتچند ر: مدينه حرکت کرد و به صفوان گفت
عمري به مدينه رسيد و بر در مسجد فرود آمد و پای شتر خود را بست . صفوان هم در اين باره چيزی نگفت

عمر بن خطاب که مهراه تنی چند از ياران خود . و مششريش را محايل کرد، و به سوی رسول خدا رفت
عمر ترسيد و . کردند ناگاه عمري را با مششري ديد خدا بر مسلمانان در بدر، گفتگو مینشسته و درباره نعمت 

اين مهان دمشن خداست که در بدر عليه ما ترغيب و حتريض ! اين سگ را بگرييد: به ياران خود گفت
ياران عمر . داد که ما را نه نريوی پشتيبانی است و نه کمني رفت و به قريش خرب می کرد و باال و پايني می می

ای رسول خدا، عمري بن وهب در حالی که سالح :  رفت و گفت)ص(عمر نزد پيامرب. برخاستند و او را گرفتند
او را پيش من :  فرمود)ص(پيامرب. مهراه دارد وارد مسجد شده، او چنان خبيث است که از او در امان نيستيم

ست ديگر، دسته مششريش را گرفت و او را به عمر رفت و با يک دست محايل مششري عمري و با د. بياور
و ! ای عمر، از او فاصله بگري:  او را ديدند گفتند)ص(چون پيامرب.  آورد)ص(مهني صورت به حضور پيامرب

  : رسيد، گفت)ص(چون عمري نزديک پيامرب
   خداوند ما را با درودی غري از درود تو گرامی داشته:  فرمود)ص(پيامرب! روزتان خوش

۹۴  
تا مهني اواخر که خودتان هم مهان را به : عمري گفت. رود ما را سالم قرار داده که درود اهل هبشت استو د

ای عمري چه چيز . به هر حال، خداوند درودی هبتر از آن به ما داده است:  فرمود)ص(پيامرب! برديد کار می
ام تا در آن مورد نسبت به ما  آمدهدرباره اسريی از من که پيش مشاست : تو را به اينجا کشانده است؟ گفت

اين مششري :  فرمود)ص(پيامرب. معامله خويشاوندی فرمايی، چون به هر حال، مشا اهل و عشريه هستيد
چيست؟ گفت خداوند مششريها را زشت کند، مگر کاری هم اجنام دادند؟ هنگامی که فرود آمدم اين بر 

چه ! راست بگو:  فرمود)ص(پيامرب. ه منظور ديگری دارمگردمن بود و فراموش کردم، سوگند به جان خودم ک
با صفوان بن اميه در :  فرمود)ص(پيامرب. ام فقط برای اسريم آمده: چيز تو را به اينجا کشانده است؟ گفت

 )ص(ام؟ پيامرب چه شرطی کرده: ای؟ عمري سخت ترسيد و به لرزه آمد و گفت حجر امساعيل چه شرطی کرده
دار شدی که مرا به قتل برسانی، و او متقابال متعهد شد که وام تو را بپردازد و افراد  دهبرای او عه: فرمود

دهم  گواهی می: عمري گفت. حتت تکفل تو را سرپرستی کند، در حالی که، خداوند مانع ميان من و توست
ا، ما تو ای رسول خد. دهم که خدايی جز خدای يگانه نيست که تو رسول خدا و راست گويی و گواهی می

کردمي و حال آنکه اين گفتگو فقط ميان  آيد تکذيب می را در مورد وحی و اخباری که از آمسان برايت می
من و صفوان صورت گرفته است، مهچنان که گفتی، و هيچ کس جز من و او بر آن آگاه نشده است، و من به 

اين است که . و را بر آن آگاه ساخته استاو دستور داده بودم که در اين مدت آن را پوشيده دارد و خداوند ت
سپاس خدای را که مرا به اين . ای حق است دهم که آنچه آورده به خدا و رسول او اميان آوردم، و گواهی می

چون خداوند متعال عمري را راهنمايی فرمود، مسلمانان شاد شدند، و عمر بن خطاب . راه رهنمون فرمود
  :گفت می

د خوکی در نظرم دوست داشتنی تر از او بود و اکنون او را حتی از بعضی از هنگامی که عمري پيدا ش
. به برادر خود قرآن بياموزيد و اسريش را رها کنيد:  فرمود)ص(پيامرب. فرزندان خود بيشتر دوست دارم

کردم و خدای را سپاس که رهنمومن  ای رسول خدا، من در خاموش کردن نور خدا تالش می: عمري گفت
کنون به من اجازه فرمای تا به مکه و نزد قريش باز گردم و آهنا را به خدا و اسالم دعوت کنم، شايد ا. کرد
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.  به او اجازه فرمود و او بريون آمد و به مکه رفت)ص(پيامرب. خداوند ايشان را هدايت و از بدخبتی رها سازد
  :کرد ؤال میپرسيد، و س آمد درباره عمري می صفوان از هر سواری که از مدينه می

ای که  مشا را مژده خواهد بود به واقعه: گفت ای نيست؟ و به قريش هم می آيا در مدينه خرب تازه
. در اين هنگام مردی از مدينه آمد و صفوان درباره عمري از او پرسيد. داستان بدر را از يادتان خواهد برد

  صفوان و مهه مشرکان مکه. عمري مسلمان شد: گفت
۹۵  

صفوان سوگند خورد که هرگز با عمري . عمري از دين برگشته است: گفتند ين و لعنت کردند و میاو را نفر
عمري در اين حال پيش قريش آمد . صحبت نکند و کار سودمندی برايش اجنام ندهد و عيال او را طرد کند

يادی به دست او  را به آهنا خرب داد و گروه ز)ص(و آهنا را به اسالم دعوت کرد و درستی پيامربی حممد
  .مسلمان شدند

از عبد اهللا بن عمرو بن اميه برامي نقل کردند که چون عمري بن وهب در مکه پيش خانواده خود 
چون خرب به صفوان . کرد رفت، به صفوان سر نزد و اسالم خود را آشکار کرده و مردم را به آن دعوت می

 من نيامد فهميدم که دگرگون شده است، اين است از اينکه او قبل از رفنت به خانه خود پيش: رسيد گفت
که ديگر با او هرگز صحبتی خنواهم کرد، و هيچ کاری که سودی داشته باشد برای او و عيالش اجنام 

  .خنواهم داد
. عمري، در حالی که صفوان در حجر امساعيل بود آمد و کنار او ايستاد و او را با احترام و کنيه صدا زد

پنداری، آيني قبلی ما که سنگ را  تو از بزرگان ما هستی، آيا می: عمري گفت.  برگرداندصفوان از او روی
دهم خدايی جز پروردگار يکتا نيست  کردمي، دين است؟ من که گواهی می پرستيدمي و برايش قربانی می می

  .صفوان حتی يک کلمه هم در پاسخ او نگفت.  بنده و فرستاده اوست)ص(و حممد

   مشرکان در بدراطعام کنندگان
حارث بن عامر بن نوفل، : کسانی که از خاندان عبد مناف عهده دار اطعام مشرکان بودند عبارتند از

: زمعة بن اسود بن مطلب، نوفل بن خويلد بن عدوّيه، از بنی خمزوم: شيبه و عتبه پسران ربيعه، از بنی اسد
  :امّية بن خلف، از بنی سهم: ابو جهل، از بنی مجح

  . منّبه پسران حّجاجنبيه و
کند که در اين مورد  هر کس که در بدر عهده دار اطعام بود، کشته شد و اضافه می: گويد واقدی می

کسانی هم، گروه ديگری از مجله سهيل و ابو . نظرات متفاوت است، اما نزد ما مهان نظر اول درست است
  .اند البختری را نام برده

برای پرداخت فديه : گفت ی من روايت کرد که جبري بن مطعم میهشام بن عماره با اسناد خود برا
پس از مناز عصر در مسجد دراز کشيدم، خوامب گرفت و خوابيدم تا اينکه مناز . اسريان به مدينه آمدم

خواندند ترسان برخاستم و به   که سوره و الطور را می)ص(مغرب بر پا شد و با شنيدن صدای قرائت پيامرب
دادم تا از مسجد بريون رفتم، در آن موقع اولني نطفه اميان به اسالم در دمل  ت گوش میخواندن آن حضر

  .جايگزين شد
۹۶  

عبد اهللا بن عثمان بن ابی سليمان از قول پدرش برامي روايت کرد که چهارده مرد از قريش برای 
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  .پرداخت فديه اسريان به مدينه آمدند
 نقل کرد که پانزده نفر آمدند، خنستني کسی که آمد شعيب بن عباده از قول بشري بن حممد برامي

  .مطلب بن ابی وداعه بود و ديگران سه شب پس از او آمدند
 در روز بدر، برای هر اسري )ص(مهچنني از قول يزيد بن نعمان بن بشري برامي نقل کردند که پيامرب

  .چهار هزار درم فديه تعيني کردند
: بن جبري پرسيدم ميزان فديه برای اسريان چقدر بود؟ گفتاز نافع : اسحق بن حييی برامي گفت

 )ص(بيشترين آهنا چهار هزار، سه هزار و دو هزار درم، هزار درم هم بود، ولی گروهی که مال نداشتند پيامرب
  .بر آهنا منت گذاشت و آزادشان فرمود

رومتندی است که فديه او او در مکه دارای فرزند زيرک و ث:  درباره ابو وداعه فرموده بود)ص(پيامرب
ابو وداعه خنستني . و او برای پدر خود، چهار هزار درم فديه پرداخت. را متام و کمال خواهد پرداخت

اش پرداخت شد و داستان آن چنان است که، قريش چون ديدند پسرش مطلب آماده  اسريی بود که فديه
م در مورد اسريان کار ما را خراب کنی و ترسي شتاب مکن که می: شود، گفتند حرکت برای جنات پدرش می

 ضعف و ناتوانی ما را ببيند ميزان فديه را سنگني و گران کند، بر فرض که تو داشته باشی، )ص(چون حممد
به اين . روم تا مشا هم بريون برويد من به مدينه منی: گفت. مهه قوم تو در گشايشی که تو هستی نيستند

آهنا غافل شدند شبانگاه بر شتر خود سوار شد و آهنگ مشرق کرد و چهار طريق با آهنا خدعه کرد و چون 
قريش در اين مورد او را . شبه خود را به مدينه رساند و برای پدر خود چهار هزار درم فديه پرداخت

  :سرزنش کردند، گفت
 سفيان توانستم پدر خود را در دست قوم اسري بگذارم و مشا در حالت بی خيالی باشيد، ابو من منی

به خدا قسم، من که فديه . کند اين نوجوانی است که شيفته رای خود است و کارهای مشا را تباه می: گفت
و به . پردازم اگر چه يک سال هم در اسارت مباند، مگر اينکه حممد آزادش کند عمرو بن ابو سفيان را منی

ه برای خودم يا مشا کاری را سخت خدا قسم، چنني نيست که هتيدست و بی چيز باشم ولی دوست ندارم ک
  .و دشوار کنم، عمرو هم مانند يکی از مشاست

  اسامی اشخاصی که برای آزادی اسريان آمدند
  از بنی عبد مشس، وليد بن عقبة بن ابی معيط و عمرو بن ربيع برادر ابو العاص، از

۹۷  
 طلحه، از بنی اسد، عثمان بن بنی نوفل بن عبد مناف، جبري بن مطعم، از بنی عبد الدار، طلحة بن ابی

ابی حبيش، از بنی خمزوم، عبد اهللا بن ابی ربيعه و خالد بن وليد و هشام بن وليد بن مغريه و فروة بن سائب 
و عکرمة بن ابی جهل، از بنی مجح، ابی بن خلف و عمري بن وهب، از بنی سهم، مطلّب بن ابی وداعه و 

  .ر بن حفص بن اخيف برای آزادی اسريان به مدينه آمدندعمرو بن قيس و از بنی مالک بن حسل، مکر
هنگامی که اهل مکه برای دادن فديه : گفته است منذر بن سعد برامي از عايشه روايت کرد که می

 هم اموالی برای پرداخت فديه مهسرش ابو )ص(اسريان کسانی را گسيل داشتند، زينب دختر رسول خدا
گفتند از سنگهای ظفار   بندی متعلق به خدجيه بود که می- ا گردنالعاص بن ربيع فرستاد که ضمن آهن

 آن گردن بند را ديد شناخت و )ص(چون پيامرب. است و خدجيه آن را شب زفاف زينب به او داده بود
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اگر مايل هستيد اسري او را رها کنيد و : گريست و از خدجيه نام برد و بر او رمحت فرستاد و سپس فرمود
و ابو العاص را رها کردند و اموال زينب را پس . آری ای رسول خدا: گفتند. فرستيداموالش را پس ب

.  از ابو العاص قول گرفت که زينب را رها کند و آزادش بگذارد، و او هم وعده داد)ص(پيامرب. فرستادند
 کرده بود کسی که برای پرداخت فديه ابو العاص آمده بود برادرش عمرو بن ربيع بود و کسی که او را اسري

  .عبد اهللا بن جبري بن نعمان برادر خوات بن جبري بود

   ذکر سوره انفال
َيسئلون ُ َ ِ عن األنفالَكَْ ْ َ

ِ
َ) ۸ :۱(  

  . پرسندت از غنيمتها می
 روز بدر غنيمت گرفت، مسلمانان با يک ديگر اختالف کردند و هر گروهی )ص(گويد چون پيامرب

  :  و اين آيه نازل شد که اين گفتار خداوند متعال استمدعی شد که از مهه سزاوارتر به آن است
ين إذا ذكر اهللا وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياته زاديهم إيمانا  ًإغما المؤمنون ا

ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُْ َ ُ ُ ُِ ْ ْ َْ ََ َ َِ َ َ َُ ُ ُ
ِ ِ ُ َ ِ ِ

َّ َ ُ ْ ُ َّ)۸ :۲(   
ن خوانده شود بدرستی، مؤمنان آنانند که چون ياد کرده شود خدای، دهلاشان ترسان شود و چو

  )۱(برايشان آيتهای وی، سبب زيادتی يقني ايشان شود
   و منظور از کلمه اميان در اين جا يقني است، چنانکه در اين آيه هم که

__________________________________________________  
چاپ بنياد فرهنگ  .ق.  ه۵۳۸ به سال در ترمجه غالب آيات اين خبش از تفسري نسفی، تأليف جنم الدين عمر نسفی، متوفی) ۱(

  . م-.ايران استفاده شد و عني عبارات کتاب است
۹۸  

  : فرمايد می
ِأوح

ُ
ًّ هم المؤمنون حقا َك َ َ ُ ِ ْ ُ ُ ُ)۸ :۴(  

  .آنان مؤمنانند به حقيقت
  : گويد و در اين گفتار اهلی که می. منظور از کلمه حق، يقني است

َكما أخرج َ ْ َ ُّ ربَكَ ِ من بيتَكَ ْ ِّباحلق َكَ َ ِ) ۸ :۵(  
   .ات بر صواب مهچنان که بريون آوردت خدای تو از خانه

منظور اين است که خداوند دستور فرمود که به بدر بريون روی که حق است، و ابن جريح از قول 
درباره تتمه اين آيه و آيه بعد که . منظور از کلمه بيت، مدينه است: جعفر خمزومی برامي نقل کرد که

   :فرمايد می
َو إن فريقا من المؤمنني لاكرهون، جيادلون َُ ِ ُ ُ

ِ
َ َ ِ ِ ْ ُ

ً
ِ
َ َّ ِ َ يف احلق نعد ما تبني ككنما يساقون إىل الموت و َكَ ِ ْ َ َ َّ

ِ َ َُ ُ َّ َ َ َّ ََ ْ َ ِ َ
َهم فنظرون ُ ُ ُْ َ ْ) ۸ :۵- ۶(  

ستيهند با تو در جهاد، بعد آنکه پديد آمد، گويی که  و گروهی از مؤمنان اين را مکروه دارند، می
  . نگرندی گ رانده شوندی و ايشان میسوی مر

 به بدر را خوش نداشتند و )ص(منظور اين است که گروهی از اصحاب رسول خدا، خروج پيامرب
. ما گروهی اندک هستيم و بريون رفنت از مدينه صحيح نيست و در اين باره اختالف فراوانی بود: گفتند می

  : فرمايد درباره اين گفتار اهلی که می
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ْو إذ 
ِ ْيعدكم اهللا إحدى الطائفتني كنها لكم َ ُ َُ َّ َ ِ ْ َْ َ ِ َّ ََ ِ ُ ُ ِ)۸ :۷(  

   .کرد مشا را خدای تعالی به يکی از اين دو گروه که آن مشا را شود و چون وعده می
 نزديک بدر رسيد، جربئيل بر او نازل شد و او را از حرکت قريش )ص(منظور آن است که، چون پيامرب

 کاروان قريش را اراده فرموده بود، و خداوند متعال به او وعده داد که يا به )ص(آگاه کرد و حال آنکه پيامرب
چون در بدر، مسلمانان سقاهای قريش را گرفتند، از آهنا . کاروان دست يابد يا با قريش بر خورد کند

 اينکه داشتند، نه درباره کاروان پرسيدند، ولی آهنا از قريش خرب دادند، مسلمانان اين خرب را خوش منی
در اين گفتار . داشتند زمحت بيشتری داشت و شوکت قريش مطرح بود، بلکه کاروان را بيشتر دوست می

  : فرمايد اهلی که می
ِو يريد اهللا أن حيق احلق بكلماته ِ ِ َ ِ َّ ََّ ِ ُ ْ َ ُ

ِ ُ َ…) ۸ :۷(   
  های نصرت خويش خواهد خدای تا ظاهر کند دين حق را به وعده و می

َو فقطع دابر ال َِ َ َ ْ َاكفرين َ ِ ِ)۸ :۷ (  
  و مستأصل کند کفار و اشقيا را

منظور از حق، آشکار ساخنت دين و منظور از کافران، آهنا هستند که از قريش در جنگ بدر کشته 
  در اين گفتار اهلی، . شدند

َحق احلق و فبطل اكاطل و لو كره المجرمون  ُ
ِ ِ
ْ ُ َ َ َْ َ ََ َِ ِِ ْ ُ َّ ََّ ِ ُ)۸ :۸(   

   ند دين حق را و باطل کند ضالل را و اگر چه کراهت داشتند کافران قتال راقتال فرمود، تا ثابت ک
منظور آشکار ساخنت حق است و مقصود از باطل چيزی است که آهنا مدعی بودند و غرض از 

  در آيه . جمرمان قريش است
َإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ك ممدكم بألف من الم ٍَّ ِ

َ
ِ ْ ْ ُْ ُ ُُّ ِ ُ

ّ َ
ِ
َ َ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ ْ

َالئكة مردفني ِ ِ ِ ْ ُ ِ َ ِ)۸ :۹(   
ام  خواستيد از خدای خود نصرت، آمدتان جواب اجابت، که من مدد فرستنده ياد کنيد چون می

  . مشا را به هزار فرشته بر اثر يک ديگر آينده
  . آيند رسند و می منظور از کلمه مردفني اين است که آهنا از پی يک ديگر می

ْو ما جعله اهللا إال برش ُ ّ
ِ ُ َ َ َ   )۱۰: ۸(  ٰىَ

۹۹  
  و نفرستاد خدای تعالی اين مدد مگر بشارت مشا را

منظور خرب دادن به مسلمانان از عدد فرشتگان است و اينکه بدانند که خداوند متعال آهنا را نصرت 
  و مقصود از آيه . دهد می

ُإذ فغشيكم اجعاس أمنة منه  ُْ ِ ً َ َ ََ ُّ ُ ّ ِ َ ُ ْ
ِ)۸ :۱۱(   

  ا را به خوابی تا امين گرداندتان از خوف و هيبت پوشانيد چشمهای مش چون فرو می
  . اين است که خدای خواب را بر مشا افکند که از ترس در امان باشيد

طهركم به  ْو فزنل عليكم من السماء ماء  ُْ َ ً َّ ِْ َ ُ ِ ِ َّ ُ َ َ ُ ِّ
َ ُ)۸ :۱۱(   

  فرستاد بر مشا از آمسان آبی تا پاک گرداندتان از حدث و جنابت و می
  . است که برخی از ايشان جنب بودندبدين مقصود 
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ٰو يذهب قنكم رجز الشيطان و لريبط بل َ َ ِ ْ َْ َِ َ َِ ْ َّ َ ْ ِ
ُ ْ َ ِ ْ َ قلوبكم و يثبت به األقدام  ُ َْ َ ِّ

َ ُ َ ْ ُ
ِ

ُ ُ)۸ :۱۱(   
   .تا بربد از مشا وسوسه شيطان و تا قوی گرداند دهلايتان و تا استوار گرداند پاهای مشا را

و وسيله قوی کردن ! کند خواند و غسل منی مناز می: گفت  که میمقصود از وسوسه شيطان اين است
دهلا طمأنينه و آرامش بود، و چون زمني گل بود خداوند آن را برای ايشان طوری قرار داد که پس از باران، 

  منظور از آيه . خوب و موجب استواری جای پای گرديد
ُّإذ يو رب َ ِ ُ ْ

ُ إىل المالئكة ك معكَكِ َ َ ّ
ِ
َ

ِ َ ِ َ َ
ين كفروا ِ ين آمنوا سأليق يف قلوب ا ُم فثبتوا ا َ َ َ َِ ِ

َّ َّ
ِ

ُ ُ
ِ
ُ َ ُ َ ُ ّ ِ َ

َ ْ

ٍالرعب فارضبوا فوق األعناق و ارضبوا منهم لك بنان  َِ َّ ُ ْ ُْ ْ ِ ُ ُِ ِ
ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ُّ)۸ :۱۲(  

چون وحی کرد خدای تو به فرشتگان که منم يار و نگهدارتان، قوی کنيد مشا به سخن نيکو 
زنيد و انگشتهای دستها و   در افکنم ترسی در دهلای ايشان، گردهنا میدهلای مؤمنان، هر آينه
   اندازيد پاهای ايشان بريون می

پايداری کنيد آهنا چيزی : گفتند اين است که فرشتگان به صورت انسان در آمده و به مسلمانان می
نت سنگ بر طشت نيستند، و خداوند ترسی بر دل کافران انداخته بود که صداهای هولناکی مانند رخي

  . شنيدند و مراد از فوق االعناق گردن و مقصود از بنان دست و پاست می
َذلك ُبكغهم شاقوا اهللا و رسو  ِ َ ُ َ َ ُّ َ ْ ُ َّ َ ِ)۸ :۱۳(   

 منظور کفر آهنا نسبت -اين بدان است که ايشان راست با خدای تعالی و رسول او معادات و خمالفت
  و در آيه . ست را)ص(به خدا و انکار ايشان پيامرب

ُذلكم فذوقوه  ُ ُ َ ْ ُ ِ)۸ :۱۴(   
  اين است برای مشا، بچشيدش

  ۀآي. منظور کشته شدن است
ين كفروا زحفا ًإذا لقيتم ا ْ َ ُ َ َ َ ِ

َّ ُ ُ ِ
َ

ُ بئس المصري …ِ ِ َ َ ْ
ِ)۸: ۱۵ - ۱۶(   
   ۀو آي. اختصاصا در مورد جنگ بدر است

َفلم يقتلوهم و لكن اهللا قتلهم و ما رم ََ َ َْ ْ ُْ َُ ََ ََّ ِ ُ ُ ْ ٰيت إذ رميت و لكن اهللا رىمَ َ ََّ ِ َ َ َْ َْ ْ
بيل المؤمنني منه  ِ ُ و  ْ ِْ َِ ِ ُ َ ِ

ْ ُ ِ َ
ًبالء حسنا َ َ ً َ…) ۸ :۱۷(   

مشا نکشتيد ايشان را و ليکن خدای تعالی کشتشان، و نينداختی تو چون انداختی خاک را و 
  … ليکن خدای انداخت تا با مؤمنان انعام کند و نعمت بر ايشان متام کند

 )ص(ام و هم اشاره به مشتی خاک است که پيامرب گفتند من فالنی را کشته د افرادی است که میدر مور
  در مورد آيه . به سوی کافران پراند و  مقصود از انعام اهلی نصرت و پريوزی بدر است

ْإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح و إن تنتهوا فهو خري لكم و إن ْ ْ َ ِْ ِ َِ َ َْ ُ َُ ٌ ْ َ ََ ُ َُ ََ َُ ْ َ ُ ْ ُ ِ ْ ْ َ يعودوا غعد و لن يغين َ ِ
ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َُ ُ َ

ًقنكم فئتكم شيئا ْ َ ْ ُْ ُُ َ ِ ْ َ…) ۸ :۱۹(  
۱۰۰  

خواهيد، آمدتان فتح و ظفر، و اگر باز ايستيد از کفر اين مر مشا را هبتر و اگر باز  اگر فتح و ظفر می
  …گردمي و سود نداردتان مجاعت مشا  گرديد باز می

خدايا هر يک از ما را که رحم و خويشاوندی : گفت  میقسمت اول اشاره به گفتار ابو جهل است که
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و خطاب بعد به قريش است که . را بيشتر گسسته است و چيزهای ناشناخته آورده است، از ميان بردار
  .اسالم آوريد، و منظور از بازگشت، بازگشت به جنگ است: گويد می

آييم، بقيه آيه  با آهنا به جنگ میما را در مکه مجاعت زيادی است که دوباره : گفتند چون آهنا می
  . اشاره به آن است

ين آمنوا أطيعوا اهللا و رسو و ال تولوا قنه و أغتم تسمعون  َيا كفها ا َُ َُ ْ َ ْ ُْ ْ َ َ ََ َ َُ ْ َ َّ َ َُ َ ُ َ ِ ُ َ َِ
َّ ُّ)۸ :۲۰(   

ای مؤمنان طاعت داريد خدای تعالی و رسول وی را و روی مگردانيد از طاعت وی و مشا 
   .شنويد می

ن آيه در مورد شنيدن دعوت رسول خدا در جنگ احد نازل شده است، و خداوند بدين وسيله آهنا اي
  . را سرزنش فرموده است

َال ختونوا اهللا و الرسول و ختونوا أماناتكم و أغتم يعلمون  ُ َُ َْ َ ْ ُْ ْ َ ََ َ َُ ِ ُ ُُ َُ ََّ)۸ :۲۷(   
  دانيد  ن و مشا میخيانت مکنيد با خدا و پيامرب و نيز خيانت مکنيد در امانتهايتا

  . گذارند پس بدهيد که منظور آن اين است که نفاق نورزيد و آنچه را پيش مشا امانت می
ٌو اعلموا كنما أموالكم و أوالدكم فتنة  َ ْ ْ ِْ ْ ُْ ُ ُْ َ َ ََ َُ َّ ُ َ)۸ :۲۸(   
  اند و سبب خيانت و بدانيد که ماهلای مشا و فرزندان مشا فتنه

شود و چون فرزندانش زياد   زياد شد فتنه و دست يازی او هم زياد میکه منظور اين است که چون مال آدمی
  و آيه . پندارد که عزيز و گرامی است شوند می

ًإن يتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا  ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ِ)۸ :۲۹(   
  اگر متقی باشيد خدای تعالی نصرت دهدتان به دنيا 

  آيه . منظور راه خروج از گرفتاريهاست
ُو إذ فمك ْ َ ْ

ِر بِ ثبتوَكُ ين كفروا  ُ ا ِ
ْ ُ ِ ُ َ َ َ ِ

ُ أو فقتلوَكَّ ُ ْ َ ْ    )۳۰: ۸( َكَ
  سکاليدند کافران مکه در باب تو که در بندت کنند يا بکشندت ياد کن چون می

  .  آهنگ خروج به سوی مدينه فرموده بود)ص(قبل از اين در مکه نازل شده است، هنگامی که پيامرب
ٰو إذا يتىل ْ ُ ِ ْ عليهم آيا َ ِ ْ

َ ُتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلناَ َ ُ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ُ َّإذ قالوا اللهم إن اكن هذا هو احلق من  …ُ َ َ ُ َ ْ ِ َِّ ُ َّ ُ ْ

م  ٍعندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أ ِ ِ
َ َ

ٍ َ ِ ِ ِْ
ِ ِ َّ ً َ ِ ِْ َ َ َْ ْ َ َ ْ)۸: ۳۱ - ۳۲(   
و چون … گوييم م مثل آن میگويند بشنيدمي، اگر خبواهي و چون خوانده شود بر ايشان آيات ما می
گويد حق است و از جانب تو است، بباران بر ما سنگها از  گفتند بارخدايا اگر اين که حممد می
  . آمسان يا بفرست بر ما عذاب دردناک

  : گوينده اين کلمات نضر بن حارث است و خدای در مورد او فرموده است: گويند
ِأ فبعذابنا يستعجلون فإذا 

َ ََ ُ
ِ ْ َ َْ َِ ِ

َ
َنزل بساحتهم فساء صباح المنذرين  ِ

َ َْ ُ ُ َ َ ْ ِ ِ َ ِ
َ َ َ)۳۷ :۱۷۶- ۱۷۷(   
کنند کافران، چون عذاب فرود آيد به درگاه ايشان بد بامدادی است،  آيا به عذاب ما شتاب می

  .شدگان بامداد ترسانده
  . و منظور از نزول عذاب، روز بدر است
عذنهم و أنت فيهم ْو ما اكن اهللا  ِْ ِ َ ْ َ َ َُ َ ّ ِ َ ُ ِ َ و ما اكن اهللا معذنهم و هم يستغفرون َ َُ ِ ْ َ َْ َْ ُْ َ َُ َُ ّ ِ)۸ :۳۳(  
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  کند و خدای تعالی ايشان را عذاب منی
۱۰۱  

  دتا تو ميان آهنا هستی و خدای عذاب کننده ايشان نيست اگر طلب آمرزش کنن
  : فرمايد سپس خداوند چنني می.  و مقصود از استغفار، مناز گزاردن است.منظور اهل مکه است

ِ ما لهم أال فعذنهم اهللا و هم يصدون عن المسجد احلرام َو َ ِ ِِ ْ ََ
ِ
َ َ ُّ ُ َ َْ ُْ َ ُ ُ ُّ ُ ّ َ َ)۸ :۳۴(  

  دارند حاجيان را از مسجد احلرام  و نبود که عذاب نکندشان خدای تعالی و ايشان باز می
  : فرمايد که منظور کشته شدن و به هزميت رفنت ايشان است و اينکه می

ِفذوقوا العذاب بم َ َ ُ ُ َا كنتم تكفرون َ َُ ُ ْ ُ ْ ُ)۳ :۱۰۶(  
  ورزيديد   پس بچشيد عذاب را به واسطه آنکه کفر می

  . که منظور عذاب روز بدر است
صدوا قن سبيل اهللا فسينفقونها عم تكون عليهم حرسة  ين كفروا فنفقون أموالهم  ًإن ا َ ََ ْ َْ َْ ْ ِْ ْ

َ َُ ُ َ َ ََّ ُ ُ ُِ ِْ ُْ َُ َ
ِ ِ َ ُّ ُ َ ِ

َ ُ ُ َ َ ِ
َّ َّ ِ

َعم فغلبون ُ َ ْ ُ َّ ُ )۸ :۳۶(  
کنند تا از راه مسلمانی باز دارند، هر آينه اين ماهلا هزينه   آهنا که کافرند ماهلای خويش هزينه می

  کنند باز از آن پشيمان شوند، باز مقهور مسلمانان شوند
  . که مقصود پشيمانی روز بدر و کشته شدن آهنا در آجناست

ين كفروا إىل ٰو ا ِ ُ َ َ َ ِ
َّ ُ جهنم حيرش َ َ ْ ُ َ َّ َ   )۳۶: ۸(َون َ

  . و کافران مجله فرستاده به آتش سوزان شوند
َقل لثين كفروا إن ينتهوا فغفر لهم ما قد سلف  ْ َْ ََ ْ َ ْ ُ ُْ َ ْ َُ َ َ ِ ُ َ َ ِ ِ

َّ ُ)۸ :۳۸(  
  اند اگر از کفر باز گردند آمرزيده شود برای ايشان آنچه گذشته است بگو به آهنا که کافر شده

شود و اگر باز گردند به کفر، ديديد  مال گذشته ايشان آمرزيده میکه منظور اين است، اگر مسلمان شوند اع
  . کسانی را که در بدر کشته شدند

ٌو قاتلوهم ح ال تكون فتنة  َ ْ ِ َ َُ ُٰ َّ َ ْ ُ ِ َ)۸ :۳۹(  
  و حرب کنيد با کافران تا آنگاه که مناند هيچ فتنه

  . که منظور از فتنه، شرک است
ين لكه ب  ِو يكون ا َّ ِ ُ ُُّ ُ ُ ّ َِ َ َ۸ :۳۹  

  .  ذکری به ميان نيايد)۱(که منظور آن است که از اساف و نائله
ْو اعلموا كنما غنمتم من  َ ْ ُ ْ ِ َ َّ َ ُ َ ْ ي القر َ ٰء فأن ب مخسه و للرسول و  ْ ُ ِ ِ َِ َِ ُ َُّ ُ َ ُ ِ َّ ِ َّ َ َ تاىم ٍ ٰ و ا َ َ و المساكني و  َ َِ ِ َ

ِابن السبيل  ِ َّ
ِ
ْ)۸ :۴۱(  

کی آن مر خدای را و رسول راست و مر خويشان مصطفی را و و بدانيد آنچه غنيمت گرفتيد پنج ي
  مر يتيمان را و درويشان را و غريبان را 

 را خواهد بود و منظور از ذوی القربی خويشاوندی با )ص(که مقصود اين است، آنچه که از خداست، پيامرب
  .  است)ص(پيامرب

ٰو ما أنزجا بل َ َ ْ َ َ قبدنا يوم الفرقان يوم َ َْ َْ َِ ْ ُ ِ ْ ِ احكىق اجلمعان َ ْ َ ٰ َ َ)۸ :۴۱(  
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  . که مقصود از روز فرقان روز بدر است که خداوند ميان حق و باطل را فرق گذاشت
نيا  ْإذ أغتم بالعدوة ا ُّ ِ َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ َ ْ

ِ)۸ :۴۲(  
 است در هنگامی که به بدر فرود آمدند و مشرکان بر کناره دورتر بودند و ميان )ص(خطاب به اصحاب پيامرب

ی ريگ قرار داشت و منظور از رکب، کاروان ابو سفيان است که پايني تر از بدر و چسبيده به ا آهنا پشته
  . دريا بودند

ِو لو تواعديم ألختلفتم يف الميعاد  ِ ْ ْ ُْ ْ َ ََ َْ ُ ْ َ َ)۸ :۴۲(  
  .رسيد منظور اين است که کاروانی پيش از کاروان ديگر فرا می

ق اهللا أمرا اكن مفعو ُو لكن  ْ َ َ ً ْ َ َ ِ ِْ َ ِ ْ   )۴۲: ۸(ًال َ
  . شدند منظور کشته شدن کسانی است که در بدر کشته

__________________________________________________  
  .شدند نام دو بت سنگی که داخل کعبه بودند و از بتهای معروف اهالی مکه مشرده می) ۱(

۱۰۲  

ٰهلك من هلك قن بينة و حيىي ْ َْ َ ََ ٍ َِ ّ ِ َ ْ َ ََ ِ ْ من  قن  َ َ ٍبينة ََّ َ ّ ِ َ)۸ :۴۲ (  
هر کس که کشته شده است پس از متامی بيان و حجت کشته شده است و هر کس هم که : گويد می
  . شود، مهچنني است زنده می

ًإذ يريكهم اهللا يف منامك قليال  ِ َ َ ِ َ ُ ُ َ
ِ ُ

ْ
ِ)۸ :۴۳ (  

   . در جنگ بدر خوابيد و خداوند دمشن را در چشم او اندک منودار ساخت)ص(پيامرب: گويد
ْو لو أراكهم كثريا لفشلتم ْ ُْ ُِ َ َ ً

ِ
َ َ ََ َ…) ۸ :۴۳(  

کرديد و خداوند متعال از اختالف مشا  ترسيديد و اختالف پيدا می که منظور آن است که در آن صورت می
  . داند را سالمت داشت، چه او ضعف و ناتوانی دهلای مشا را می

ين آمنوا إذا لقيتم فئة ف َيا كفها ا ً َ َ َِ ْ ُ ِ
َ

ِ ُ َ ِ
َّ ُّ ًاثبتوا و اذكروا اهللا كثرياَ

ِ
َ ُ ُ ْ َ ُ ُ َو ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب  …ْ َ ْ َ ََ َُ َ ْ َ َ ُ َ

ُرحيكم و اصربوا ِ ْ َ ْ ُ ُ ِ…) ۸: ۴۵ - ۴۶(  
در دل خود خدا را تکبري گوييد و آن را ظاهر و آشکار مکنيد، چه اظهار آن در جنگ موجب : فرمايد که می

  . سستی است
ين خرج ُو ال تكونوا اك َ ََ ََ ِ

َّ َ ُ ِوا من ديارهم نطرا و رئاء اجاس و يصدون قن سبيل اهللا ُ ِ َ ْ َْ َ ُّ ُ َ ََ َّ َ َِ ِ ِ
ً َ ِ ِ)۸ :۴۷(  

  . که اشاره به کيفيت خروج قريش به بدر است
وم من اجاس و إ جار لكم  ْو إذ زين لهم الشيطان أعمالهم و قال ال ذللب لكم ا ْ ُْ َُ ّ ٌَ َِ ِ َِ َّ َ َِ َ َ ََّ ُ ُِ ُ َُ َْ َ ُ ْ َّ َ ْ)۸ :۴۸(  

  . گويند شيطان در آن هنگام به صورت او در آمده بود گفتار را سراقة بن جعشم گفته است و میمهه اين 
ٰفلما تراءت الفئتان نكص بل َ َ َ َ َِ َ ِ ِ َ َّ َ ِ عقبيه و قال إ بري َ َ

ّ
ِ ِ َ ِ ْ َ ِ ْء منكم َ ُ ْ ِ ٌ…) ۸ :۴۸(  

کشند و اسري  ه می و قريش را ديد و متوجه فرشتگان شد ک)ص(منظور آن است که چون شيطان سپاه پيامرب
  . بينيد بينم و مشا منی من از مشا بيزارم که من فرشتگان را می :گريند، گفت می

ين يف قلوبهم مرض غر هؤالء دينهم ْإذ فقول المنافقون و ا ُْ ُ ُِ ِ َّ َ ٌ َ ََ ِ ِ
ُ ُُ َ ِ

َّ َ ُ ُِ ُ َ ْ
ِ…) ۸ :۴۹(  

 در نظرشان کم آمد از )ص(در مورد گروهی است که اقرار به اسالم کرده بودند ولی مهينکه اصحاب پيامرب
ها و پشت ايشان  دين برگشتند و اين کالم را گفتند و مهه آهنا به کفر کشته شدند و فرشتگان بر چهره



 ۸۸

  . زدند می
َكدأب آل فرعون  ْ َ ْ ِ ِ ِ

ْ َ َ۸ :۵۲  
  آيه . منظور کرداری مهچون کردار ايشان است

ين كفروا  واب عند اهللا ا ُإن رش ا َ َ َ َِّ
َّ َ ّْ ِ ِ َ َّ َ َّ ِ… )۸ :۵۵(  

  در مورد بنی قينقاع است و 
َّفإما  ِ

ْيثقفنهمَ ُ َّ َ َ ْ ْ يف احلرب فرشد بهم َ ِ ِِ
ْ ِّ

َ َ ْ َ)۸ :۵۷(  
  . منظور آن است که ايشان را به قتل برسان

ًو إما ختافن من قوم خيانة َ ِ ٍ ْ َ ََّ َ َّ ِ َ…) ۸ :۵۸(  
  .  به سراغ آهنا رفته است به موجب مهني آيه)ص(تا آخر آيه، در مورد بنی قينقاع نازل شده است و پيامرب

ِو أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط اخليل
ْ َْ ِ ِِ َ ٍَ َّ ُ ْ ُْ ُْ َُّ َ َ َ َ

…) ۸ :۶۰(  
که منظور آماده ساخنت وسايل ترياندازی و فراهم ساخنت است است به طوری که اين امور آشکار باشد و 

  . ديده شود
ُو آخرين من دونهم ال يعلموغهم  ُ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ

َ َ)۸ :۶۰(  
  . منظور اهالی خيربند

َو إن جنحوا للسلم فاجنح هلا ْ َ َْ َ ِ َّ ِ ُ َ ْ ِ َ…) ۸ :۶۱(  
  .تا آخر آيه، در مورد بنی قريظه است

َو إن يريدوا أن خيدعوك ُ َ ْ َ ْ َْ ُ
ِ ُ ِ َ…) ۸ :۶۲(  

  . کنيم آورمي و از تو پريوی می اسالم می: منظور بنی قريظه و بنی نضري است که گفتند
ُّيا كفها اجيب ِ

َّ َ ُّ َ حسبك اهللا و من ايبعك من المؤمنني َ َِ ِ ْ ُ َُ ََ َّْ َ َ)۸ :۶۴(  
  که منظور برای جنگ است، آيه 

َإن يكن منكم عرشون صابرون  َُ ِ ُ ْ ِ ْ ُْ ُْ ِ َ ْ ِ… .)۸ :۶۵(  
۱۰۳  

  هم در بدر نازل شده است، ولی اين آيه با آيه 
ًاآلن خفف اهللا قنكم و علم أن فيكم ضعفا ْ َ ْ ُْ ُِ َّ َ َ ِ َ َ ْ َ َ َّ َ َ…) ۸ :۶۶(  

  . شد سخ گرديد و هر مرد بر دو مرد چريه مین
ٰما اكن جيب أن يكون  أرسى ْ َ َُ َ َ َُ َ ْ ٍّ ِ َ نيا و اهللا يريد اآلخرة  ِ َ ح فثخن يف األرض تريدون عرض ا َ َ َِ ُ ُ

ِ ُِ ْ ُّ َ ََ َُ ِ ْ
َ َ ِ ْ ُ ٰ َّ

)۸ :۶۷(  
خواهد که آهنا  د میدر مورد اسريانی که مسلمانان در بدر گرفته بودند و موضوع فديه گرفنت و اينکه خداون

  . کشته شوند، نازل شده است
َلو ال كتاب من اهللا سبق َ َ ٌ ِ ْ َ…) ۸ :۶۸(  

  مهچنني آيه . در مورد حالل شدن غنامي، نازل شده است
ًفلكوا مما غنمتم حالال طيبا  ًّ َِّ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ُ ُ َ)۸ :۶۹(  

  . هم در مورد غنامي است
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ين آمنوا و هاجروا و جاهدوا ُإن ا َُ َ َُ َ َ َ ِ
َّ َّ ين آووا و نرصوا  …ِ ُو ا َ َ َ َ َْ َ ِ

َّ)۸ :۷۲(  
  . در مورد مهاجران قريش که پيش از جنگ بدر به مدينه هجرت کرده بودند و انصار، نازل شده است

ين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم ْو ا ُْ َ ُ ِ ُ َ َ َُ َ َ ِ
َّ

…) ۸ :۷۲(  
  . بردند مگر اينکه مهاجرت کنند منظور اين است که، از يک ديگر ارث منی

ين فعليكم اجرص إال بل ٰو إن استنرصوكم يف ا َ ّ
ِ ِ ُِ ُْ َّ َُ ُ ْ َْ َ َ

ِ
ِّ ْ ُ َ ْ ٌ قوم بينكم و بينهم ميثاق  َ ِ ْ ْ ُْ َ َْ َْ ََ ُ ٍ َ)۸ :۷۲(  

  . منظور از ميثاق، مدت عهد و پيمان است
اء نعض ين كفروا نعضهم أو ٍو ا ْ َْ َُ ُِ ْ

َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ
َّ َ… )۸ :۷۳(  

ای که مربوط به  آيه. يد که آهنا برخی دوستان برخی ديگرندهيچيک از کافران را دوست مگري: گويد می
  ارث بردن است، با آيه 

ٰو أولوا األرحام نعضهم أو ْ َ َْ ُ ُ ْ َ ِ ْ ُ ُ ٍ ببعض َ ْ َ ِ…) ۸ :۷۵(  
  .نسخ شده است

  :مهچنني آيات زير در مورد بدر نازل شده است
ٰيوم غبطش اكطشة الكربى ْ ُْ َ َ َْ َ ُ ِ َ ْ َ  )۴۴ :۱۶(  

  . مي سخت گرفنت عظيمگري روزی که سخت می
ًفسوف يكون لزاما  ِ ُ ُ َ َ ْ َ َ۲۵ :۷۷  

  . شود بزودی الزم می
ٍأو يأييهم عذاب يوم عقيم  ِ َ ٍَ ْ َْ َُ ُ َ ِ

ْ ْ َ)۲۲ :۵۵(  
  . يا بيايد ايشان را عذاب روز نازاينده

ٍح إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد  ِ َ
ٍ َِ َ َ ًَ ْ ْ َ ْ َ

ِ ٰ َّ)۲۳ :۷۷(  
  . عذاب سختتا چون گشادمي بر ايشان دری با 

بر  َسيهزم اجلمع و يولون ا َُ ُُّ َ ُّ َ ُ ُ ُْ َ َ ْ َ)۵۴ :۴۵(  
  . هر آينه مهه هزميت کرده شوند و پشتها بگردانند

ٰو أن ع َ ْ َ ْ أن يكون قد اقرتب أجلهم  َ ُ ُ َ ََ ََ َ ْ ِ َ َ ُ َ ْ)۷ :۱۸۵(  
  .که نزديک آمده بود اجل ايشان

  . اندکی از نزول اين آيه گذشت که واقعه بدر اتفاق افتاد
ًو ذرىي و المكذنني أو اجعمة و مهلهم قليال  ِ َ ْ ُ ّ ِ َِ َ َّ َ َِ َ َْ

ِ
ُ ّ ِ َ ُ ِ ْ

َ)۷۳ :۱۱(  
  .و مرا واگذار با تکذيب کنندگان صاحبان نعمت و مهلت ده آهنا را اندکی

  .اين آيه هم اندکی پيش از واقعه بدر نازل شده است
ِو اجعل يل نك سلطانا نصريا َ ً من  َ ُ َ)۱۷ :۸۰(  

   من از نزد خودت نصرت و تسلطی و قرار ده برای
  . که منظور روز بدر است

َو اصرب ح حيكم اهللا و هو خري احلاكمني  َِّ ِ ُ ْ َْ َ َُ َُ َْ َ ٰ َ ْ ِ)۱۰ :۱۰۹(  
  و شکيبايی کن تا خدای حکم کند و او هبترين حکم کنندگان است 
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  . که پيش از روز بدر نازل شده است
ُو من يولهم يومئذ دبره  َ َُ ُُ ٍ ِ َ ْ َْ ِ

ّ ِ َ)۸ :۱۶(  
  و هر که در آن هنگام بر ايشان پشت کند 

   که اين آيه هم
۱۰۴  

بر مسلمانان واجب بود که اگر بيست نفر از آهنا با دويست نفر برخورد کنند، . خمصوص روز بدر است
  : آنگاه اين حکم را خداوند ختفيف داده و فرموده است. پايداری کرده و نگريزند

ٌفإن يكن منكم مائة  َ ِْ ِْ ُْ ُْ َ ِ
ِصابرة فغلبوا مائتني َ ْ َ ٌَ ِ ُ ِ ْ َ َ ِ)۸ :۶۶(  

  اگر از مشا صد تن شکيبا باشند بر دويست نفر غلبه کنند 
گرخيت در حکم  هر کس از دو نفر می: ابن عباس در اين باره گويد. که آيه اول منسوخ شده است

  آيه . گرخيت، در آن حکم نبود گرخيتگان بود و اگر از سه نفر می
َأ لم تر إىل

ِ َ َ ْ َ َ
ين بدلوا نعمت اهللا كفرا و أحلوا قومهم دار اكوار  ِ ا َ َ ْ ُْ َ ََ ُّ ًَ َ ْ ُ َ َ ْ َِّ ُ َ َ ِ

َّ)۱۴ :۲۸(  
آيه (نگری به آهنا که بدل کردند نعمت خدا را به ناسپاسی و در آوردند قوم خود را به سرای هالک  آيا منی

  آيه . ، هم درباره قريش است و روز بدر)، ابراهيم۱۴، سوره ۲۸
ِح إ ٰ َّ ِذا أخذنا مرتفيهم بالعذاب َ َِ ِ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ َ

)۲۳ :۶۴(  
  .تا چون گرفتيم نعمت پروردگار ايشان را به عذاب استيصال
  آيه . هم اشاره به بدر است و گويند منظور از عذاب، مششريهای بدر است

ٰو جذيقنهم من العذاب األد ْ َ
ِ َ ْ ُ َّ َ ِ ُ

َ ِ دون العذاب األكرب  َ َ
َ

ِ َ َ ُ)۳۲ :۲۱(  
  .انيمشان از عذاب فروتر پيش از عذاب بزرگترو هر آينه بچش

  .هم در مورد بدر است و گويند منظور از عذاب ادنی عذاب با مششري در جنگ بدر است
  منظور از : حممد بن هالل از ابو هريره برامي روايت کرد که

ِأخذنا مرتفيهم بالعذاب  َِ ِ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ َ
)۲۳ :۶۴(  

  .روز بدر است
منظور، عذاب با مششريها در جنگ بدر : اهد برامي روايت کرد کهدر مهني مورد ثوری هم از جم

  عمر بن عثمان خمزومی برای ما از جماهد، از اّبی بن کعب روايت کرد که منظور از يوم عقيم، در آيه . است
ٍأو يأييهم عذاب يوم عقيم  ِ َ ٍَ ْ َْ َُ ُ َ ِ

ْ ْ َ)۲۲ :۵۵(  
  .روز بدر است

  ذکر کسانی از مشرکان که اسري شدند
از بنی هاشم، عقيل بن ابی : صم بن عمر بن قتاده و حممود بن لبيد برامي روايت کردند کهاز عا

  .او را عبيد بن اوس ظفری اسري کرد: حممود گويد. طالب اسري شد
مهچنني نوفل بن حارث را جبار بن صخر اسري کرد و عتبه هم، که از بنی فهر و مهپيمان بنی هاشم 

  .بود، اسري شد
از فرزندان مطلب بن عبد مناف دو مرد اسري شدند، سائب : ث برامي روايت کردند کهاز ابو احلوير
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   بن عبيد و عبيد بن عمرو بن علقمه، که هر دو را سلمة بن اسلم بن
۱۰۵  

کسی هم برای آزاد کردن آهنا . حريش اشهلی اسري کرد، اين موضوع را ابن ابی حبيبه هم برامي نقل کرد
  . بدون گرفنت فديه آن دو را آزاد فرمود)ص(پيامرب. نيامد و مال هم نداشتند

عقبة بن ابی معيط به دست عبد اهللا بن سلمه عجالنی اسري شد که : از بنی عبد مشس بن عبد مناف
حارث بن ابی وجزه نيز .  گردن زد)۱(، عاصم بن ثابت بن ابی اقلح او را در صفراء)ص(به دستور پيامرب

د، که وليد بن عقبة بن ابی معيط برای پرداخت فديه او آمد و چهار هزار توسط سعد بن ابی وقاص اسري ش
 امر فرمود تا اسريان را )ص(چون پيامرب: حممد بن حييی بن سهل برامي نقل کرد که. درم فديه او را پرداخت

. پس از اينکه قرعه کشيدند، وی باز سهم سعد بن ابی وقاص شد. رد کنند، سعد بن وقاص او را رد کرد
 شد و آن حضرت بدون )ص( اسري گرفته بود ولی در قرعه کشی سهم پيامرب)ع(عمرو بن ابو سفيان را علی

 که از بنی معاويه بود و برای عمره به مکه رفته و -دريافت فديه، او را در مقابل سعد بن نعمان بن اکّال
اسحاق بن . ّمه اسري شدابو العاص بن ربيع نيز توسط خراش بن الّص.  رها فرمود- بازداشت شده بود

. عمرو بن ربيع برادر ابو العاص برای پرداخت فديه او آمد: خارجه از قول پدر خود برامي روايت کرد که
عمرو بن ازرق هم . اش را پرداخت مهپيمانی از ايشان هم به نام ابو ريشه اسري شد که عمرو بن ربيع فديه

عقبة بن . کرد، اين مرد، سهم متيم برده خراش بن الّصّمه شداسري شده بود که او را هم عمرو بن ربيع آزاد 
حارث بن حضرمی هم که عمارة بن حزم اسريش کرده بود، در قرعه کشی سهم اّبی بن کعب شد که عمرو 

مهچنني ابو العاص بن نوفل بن عبد مشس که عمار بن ياسر او را . بن سفيان بن اميه فديه او را پرداخت
  .اش آمد يش برای پرداخت فديهاسري کرد و پسر عمو

 اين مطلب را ايوب بن -عدی بن اخليار را خراش بن الّصّمه اسري کرد: از بنی نوفل بن عبد مناف
عثمان بن عبد مشس برادرزاده عتبة بن غزوان، که مهپيمان ايشان بود، نيز توسط . نعمان برامي نقل کرد

فديه اين سه نفر را جبري بن . را ابو مرثد غنوی اسري کردمهچنني ابو ثور، که او . حارثة بن نعمان اسري شد
  .مطعم پرداخت کرد

کشی سهم حمرز  ابو عزيز بن عمري، که او را ابو اليسر اسري کرد و در قرعه: از بنی عبد الدار بن قّصی
 او را حمکم بگري: ابو عزيز برادر پدر و مادری مصعب بن عمري بود، مصعب به حمرز گفت. بن نضله شد

ای برادر، سفارش تو درباره من چنني است؟ : ابو عزيز به مصعب گفت. که در مکه مادری ثرومتند دارد
  به جای تو، او: مصعب گفت

__________________________________________________  
  ).۱۱، ص ۲طبقات، ج (گويد، فاصله آن تا مدينه سه شبانه روز است  چنانکه ابن سعد می: صفراء) ۱(

۱۰۶  
ای که برای  باالترين فديه: وی پرسيده بود. مادرش برای فديه او چهار هزار درم فرستاد. برادر من است

مهچنني اسود بن عامر بن حارث بن . چهار هزار درم: اند چقدر است؟ گفته بودند قريشيان پرداخته
  .اخت فديه اين دو آمدسباق، که او را محزة بن عبد املطلب اسري کرد طلحة بن ابی طلحه برای پرد

سائب بن ابی حبيش بن مطلب بن اسد، که عبد الرمحن بن عوف او را : از بنی اسد بن عبد العّزی
اسري کرد، حارث بن عائد بن اسد، که توسط حاطب بن ابی بلتعه اسري شد، سامل بن مشاخ، که او را سعد 

 بن ابو حبيش آمد و برای هر کدام چهار بن ابی وقاص اسري کرد، برای پرداخت فديه اين سه نفر، عثمان



 ۹۲

  .هزار درم پرداخت کرد
مالک بن عبد اهللا بن عثمان، که قطبة بن عامر بن حديده او را اسري کرد و در حال اسريی : از بنی تيم

  .در مدينه در گذشت
مغريه، خالد بن هشام بن مغريه، که سواد بن غّزيه اسريش کرد، امية بن ابی حذيفة بن : از بنی خمزوم

) روز خنله(که بالل اسريش کرد، عثمان بن عبد اهللا بن مغريه، اين عثمان در سريه عبد اهللا بن جحش 
سپاس خدايی را که مرا بر تو قدرت : گرخيته بود و او را روز بدر واقد بن عبد اهللا متيمی اسري کرد و گفت

  .داد و در دفعه اول گرخيته بودی
عبد اهللا بن ابی ربيعه آمد و برای هر يک از ايشان چهار هزار درم برای پرداخت فديه اين سه نفر 

مهچنني وليد بن وليد بن مغريه، که او را عبد اهللا بن جحش اسري کرد، برای پرداخت فديه او، . پرداخت
خواست سه هزار درم فديه بپردازد، ولی عبد اهللا  برادرانش خالد بن وليد و هشام بن وليد آمدند، هشام می

او برادر مادری تو : خالد به هشام گفت. جحش از پذيرفنت کمتر از چهار هزار درم خودداری کردبن 
آن دو مهراه . دهم نيست، در صورتی که به خدا قسم، من هر چه عبد اهللا بگويد برای آزادی وليد اجنام می

 آمد و )ص(ضور پيامرب رسيدند، وليد گرخيت و به ح)۱(وليد از مدينه بريون رفتند و چون به ذو احلليفه
دوست : توانستی پيش از آنکه فديه داده شود مسلمان شوی؟ گفت مگر منی: به او گفتند. مسلمان شد

ای که قوم من پرداختند، پرداخت شود مسلمان شوم، و اسالم  ام به ميزان فديه داشتم پيش از آنکه فديه منی
 مطلب را گفت، با اين تفاوت که سليط بن قيس حييی بن مغريه هم به نقل از پدر خود برامي مهني. آورد

قيس بن سائب نيز توسط عبدة بن حسحاس اسري شد، وی مدتی او را نزد . مازنی، وليد را اسري کرده است
پنداشت که مال دارد تا آنکه برادرش فروة بن سائب، برای پرداخت فديه او آمد و  خود نگهداشت و می

    فديه او را پرداخت که مقداریمدتی ماند، آنگاه چهار هزار درم
__________________________________________________  

  ).۲۵۹معجم ما استعجم، بکری، ص (نام آبی است در شش ميلی مدينه ) ۱(
۱۰۷  

  .از آن به صورت کاال بود
دی از صيفی بن ابو رفاعة بن عابد بن عبد اهللا، که مالی نداشت، به اسارت مر: از بنی ابو رفاعه

مسلمانان در آمد و مدتی نزد ايشان ماند تا رهايش کردند، ابو املنذر بن ابو رفاعه که به دو هزار درم فديه 
آزاد شد، عبد اهللا پدر عطاء بن سائب که به هزار درم فديه آزاد شد و او را سعد بن ابی وقاص اسري گرفته 

رفته بود و چون مالی نداشت، پس از مدتی بود، مطلّب بن حنطب، که او را ابو ايوب انصاری اسري گ
  :گفت رهايش کرد، خالد بن اعلم که عقيلی بود و مهپيمان ايشان بود هم او است که اين بيت را می

  .ها خون بريزند ما آنچنان نيستيم که زمخهاميان بر پاشنه
مد، او را  عکرمه پسر ابو جهل برای پرداخت فديه او آ)۱(.چکد بلکه بر روی پاهای ما خون می
  .حباب بن منذر بن مجوح اسري کرده بود

  :عبد اهللا بن ابی بن خلف، که او را فروة بن عمر و بياضی اسري گرفت: از بنی مجح
و پدرش ابی بن خلف برای پرداخت فديه او آمد، ولی تا مدتی فروه او را بازداشت کرده بود و از 

 او را بدون دريافت )ص(رو بن عبد اهللا بن وهب، که پيامربابو عّزه عم. کرد پذيرفنت فديه او هم خودداری می
 کسی را نشوراند و مجع نکند و به مکه فرستادش، ولی در )ص(فديه آزاد فرمود و او تعهد کرد که عليه پيامرب
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وهب بن عمري بن وهب بن خلف، که صفوان بن اميه پدرش . جنگ احد دوباره اسري شد و گردنش را زدند
 پسرش را بدون دريافت )ص(ان پرداخت فديه او به مدينه روان کرد و او مسلمان شد و پيامربعمري را به عنو

ربيعة بن دّراج بن عنبس که مالی نداشت و . فديه رها فرمود، وهب را رفاعة بن رافع زرقی اسري کرده بود
  . مجعا چهار نفر-کردچيزی از او گرفته و آزاد شد، فاکه غالم امية بن خلف، که سعد بن وقاص او را اسري 

اش پرداخت شد، پسرش  ابو وداعة بن صبريه، او خنستني اسريی بود که فديه: از بنی سهم بن عمرو
  .مطلّب برای پرداخت فديه او آمد و چهار هزار درم پرداخت

فروة بن خنيس بن حذافة بن سعيد، که ثابت بن اقرم اسريش کرده بود و عمرو بن قيس برای 
حنظلة بن قبيصة بن حذافه، که عثمان بن مظعون او را .  آمد و چهار هزار درم پرداختپرداخت فديه او

اسري کرده بود، حجاج بن حارث بن سعد، که عبد الرمحن بن عوف او را اسري کرده بود، وی گرخيت، ولی 
  .مجعا چهار نفر - ابو داود مازنی دوباره اسريش کرد

__________________________________________________  
های پاميان بريزد، بلکه مهيشه  کنيم که از پشت سر زمخی شومي و خون به پاشنه منظور اين است که، هيچگاه پشت به جنگ منی) ۱(

  . م-.چکد روياروييم و خون بر روی پاهاميان می
۱۰۸  

 سهيل بن عمرو بن عبد مشس، که مکرز بن حفص بن اخيف برای پرداخت: از بنی مالک بن حسل
  :فديه او آمد و مالک بن دخشم او را اسري کرده بود مالک در اين باره اين اشعار را گفت

داند که هر گاه   می)۱(دامن خندف سهيل را اسري کردم و در مهه امتها هيچ اسريی را مهچون او منی
  .ستم روا شود، جوامنردترين جوانانش سهيل است
 و خود را در برابر اين لب شکری به زمحت با مششري خود چندان ضربت زدم که مخيده شد،

  .واداشتم
چون مکرز در مورد پرداخت فديه سهيل با مسلمانان به توافق رسيد و قرار شد که چهار هزار درم 

بسيار خوب، حاال مردی را به جای مردی نگهداريد و او را رها : مال را بياور، گفت: بپردازد، گفتند
مردی در برابر : د بن صاحل و ابن ابی الزناد هم تصديق کردند و گفتندعبد اهللا بن جعفر و حمم. سازيد
عبد بن زمعة . سهيل را آزاد کردند و مکرز را به جای او حبس کردند و سهيل از مکه مال را فرستاد! مردی

بن قيس بن نصر بن مالک، که او را عمري بن عوف، غالم سهيل بن عمرو، اسري کرد، عبد العّزی بن منشوء 
  . مجعا سه نفر- نام او را عبد الرمحن گذاشتند)ص(ن وقدان، که نعمان بن مالک او را اسري کرد و پيامربب

  .طفيل بن ابی قنيع و ابن جحدم: از بنی فهر
  .اسريانی را که در بدر مشردند چهل و نه نفر بودند: گفت حممد بن عمرو برامي می

  .ر هفتاد و اسريان هم هفتاد نفر بودندشدگان بد کشته: عمر بن عثمان برامي نقل کرد که
شدگان بيش از هفتاد و  از زهری برامي نقل کردند که کشته. اند از ابن عباس هم مهينطور روايت کرده

روز بدر هفتاد و : از عبد اهللا بن ابی صعصعه برامي روايت کردند که گفت. اسريان هم بيش از هفتاد بودند
  .چهار نفر اسري شدند

  دار اطعام بودند انی که در راه بدر عهدهاسامی مشرک
از فرزندان . دار اطعام سپاه بودند، نه نفر بودند کسانی که عهده: عبد اهللا بن جعفر برامي نقل کرد که
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   حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، شيبه و عتبه: عبد مناف سه نفر
__________________________________________________  

  .م مادر بزرگ قبيله استنا) ۱(
۱۰۹  

زمعة بن اسود بن مطلب بن اسد، نوفل بن خويلد بن عدويه، از بنی : دو پسر ربيعه، از بنی اسد دو نفر
نبيه و منبه : امية بن خلف، از بنی سهم دو نفر: ابو جهل بن هشام، از بنی مجح يک نفر: خمزوم يک نفر
  .پسران حّجاج

اولني کسی که برای آنان شتر کشت ابو جهل بود که در مر : ردند کهاز موسی بن عقبه برامي روايت ک
الظّهران ده شتر کشت، سپس، امية بن خلف، در عسفان، نه شتر کشت، و سهيل بن عمرو، در قديد، ده 

از آجنا به سوی آهبای کناره دريا رفتند و راه را گم کردند و يک روز آجنا بودند و شيبة بن ربيعه . شتر کشت
ر کشت، فردای آن روز در جحفه، عتبة بن ربيعه ده شتر کشت، پس از آن در ابواء، قيس مجحی نه تا نه شت

ده تا کشت، پس از آن حارث بن عامر نه تا کشت، سپس ابو البختری در کنار آب بدر ! کشت، آنگاه فالنی
ول داشت و از ده تا کشت، و در مهاجنا مقيس هم نه تا کشت، پس از آن جنگ ايشان را به خود مشغ

. کردم که مقيس بتواند يک شتر هم بکشد به خدا، گمان منی: گفت ابن ابی الزناد می. اندوخته خوردند
: گفت عبد اهللا بن جعفر از ام بکر دختر مسور از قول پدرش می. شناخت واقدی قيس مجحی را منی

  .ن سکوت کردوی فقط نام يکی را گفت و در مورد ديگرا. گروهی در اطعام شرکت داشتند

  اسامی مسلمانانی که در بدر شهيد شدند
چند نفر از مسلمانان در بدر شهيد شدند؟ : عبد اهللا بن جعفر برامي نقل کرد که از زهری پرسيدم

  .چهارده مرد و آهنا را برامي مشرد و مهاهنا هستند که نامشان را گفتم: گفت
اد را برامي ذکر کرد که شش نفر از مهاجران حممد بن صاحل هم از عاصم بن عمرو بن رومان مهان تعد

عبيدة بن حارث، که شيبة بن ربيعه او را : از فرزندان مطلّب بن عبد مناف. و هشت نفر از انصار بودند
عمري بن ابی وقاص، که عمرو بن عبد او را : از بنی زهره.  او را در صفراء دفن فرمود)ص(کشت و پيامرب

 امساعيل بن حممد برامي از پدرش نقل کرد، عمري بن عبد عمرو ذو  اين مطلب را ابو بکر بن-کشت
عاقل بن ابی البکري، که از بنی سعد بن : از بنی عدی بن کعب. الشمالني، که ابو اسامه جشمی او را کشت

بکر ولی مهپيمان ايشان بود و او را مالک بن زهري جشمی کشت، مهجع غالم عمر بن خطاب، که او را عامر 
گويند خنستني شهيد مهاجران . ی کشت، ابن ابی حبيبه از زهری اين مطلب را برامي نقل کردبن حضرم

صفوان بن بيضاء، که طعيمة بن عدی او را : از بنی حارث بن فهر. مهني مهجع غالم عمر بن خطاب است
   کشته است و اين مطلب

۱۱۰  
  : بنی عمرو بن عوفاز انصار، از. را برامي حمرز بن جعفر بن عمرو از پدرش نقل کرد

مبشر بن عبد املنذر، که ابو ثور او را کشته است، سعد بن خيثمه که عمرو بن عبد يا طعيمة بن عدی 
اش  حارثة بن سراقه، که حّبان بن عرقه تريی به او زد که به حنجره: از بنی عدی بن جنار. اند او را کشته

از بنی مالک بن ). فتند ابن عرقه او را کشتگ واقدی گويد از مردم مکه شنيدم که می(خورد و کشتش 
عمري بن محام بن : از بنی سلمة بن حرام. عوف و مّعوذ دو پسر عفراء که ابو جهل آن دو را کشت: جنار
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خنستني کشته انصار در : حممد بن صاحل برامي نقل کرد که. مجوح، که خالد بن اعلم او را کشته است
رافع بن معلّی، که عکرمة بن ابی جهل : از بنی زريق. ن اعلم کشتشاسالم، عمري بن محام بود و خالد ب

ابن ابی . يزيد بن حارث بن فسحم، که نوفل بن معاويه ديلی او را کشت: از بنی حارث بن خزرج. کشتش
  . هم در بدر کشته شده است)ص(حبيبه برامي از ابن عباس نقل کرد که انسه خدمتکار پيامرب

  .شدگان بدر مناز گزاردند  بر کشته)ص(پيامرب:  کرد کهثوری از عطاء برامي نقل
  .عبد رّبه بن عبد اهللا هم از ابن عباس مهني مطلب را برامي نقل کرد

 چهار قرب نشامن - که نام دره تنگی از صفراء است- پدرم در سري: يونس بن حممد ظفری برامي گفت
.  که پايينتر از چشمه مستعجله است-هم در دّبهسه گور . اينها از شهيدان مسلمانان در بدراند: داد و گفت

يونس بن حممد .  گور عبيدة بن حارث را نشامن داد- ای پايينتر از جدول  در دره- مهچنني در ذات اجدال
معاذ بن ماعص در بدر زمخی شد و در مدينه از آن زخم در گذشت و : از معاذ بن رفاعه برامي نقل کرد که

  .ن به مدينه آمد در گذشتعبيد بن سکن بيمار شد و چو
حييی بن عبد العزيز از سعيد بن عمرو برامي نقل کرد که خنستني کس از انصار که در اسالم کشته شد 
عاصم بن ثابت بن ابو اقلح بود که عامر بن حضرمی او را در بدر کشت، و خنستني کس از مهاجران، مهجع 

 اولني کس از انصار که کشته شد عمري بن محام بود و اند که بود که او را هم عامر بن حضرمی کشت، و گفته
اند خنستني ايشان حارثة بن سراقه بود که حّبان بن عرقه، با تري او را  خالد بن اعلم او را کشت و هم گفته

  .کشت

  اسامی مشرکانی که در بدر کشته شدند
   حنظلة بن ابو سفيان بن حرب، که علی بن: از بنی عبد مشس بن عبد مناف

۱۱۱  
 او را کشت، موسی بن حممد و يونس بن حممد از پدران خود اين موضوع را برامي نقل کردند، )ع(ابی طالب

حارث بن حضرمی، که عمار ياسر او را . ابن ابی حبيبه نيز از داود بن حصني برامي مهچنني روايت کرد
 اين موضوع را عبد اهللا بن کشته است، عامر بن حضرمی، که عاصم بن ثابت بن ابی أقلح او را کشته است،

عمري بن ابی عمري و پسرش و دو غالم آهنا، عمري بن ابی عمري را سامل . جعفر از ابن ابی عون برامي نقل کرد
غالم ابو حذيفه کشته است، عبيدة بن سعيد بن عاص، که زبري بن عوام او را کشته است، اين مطلب را ابو 

ة بن زبري برامي نقل کرد و نيز حممد بن صاحل از عاصم بن عمر بن محزه عبد الواحد بن ميمون از قول عرو
 او را کشته است، اين مطلب را حممد بن صاحل از عاصم بن )ع(عاص بن سعيد، که علی بن ابی طالب. قتاده

عقبة بن ابی معيط، که عاصم بن ثابت . عمرو بن رومان و موسی بن حممد از قول پدرش برامي نقل کردند
) رضی اهللا عنه( او را در صفراء گردن زد، عتبة بن ربيعه، که او را محزة بن عبد املطلب )ص(پيامرببه فرمان 

 و محزه او را کشت، وليد بن عتبة بن ربيعه، که )ع(کشت، شيبة بن ربيعه، که عبيدة بن حارث با ياری علی
ز قبيله امنار بود و او را علی بن  او را کشت، عامر بن عبد اهللا، که مهپيمان ايشان و ا)ع(علی بن ابی طالب

 -عامر را سعد بن معاذ کشته است:  کشت، ابن ابی حبيبه از داود بن حصني برامي نقل کرد که)ع(ابی طالب
حارث بن عامر بن نوفل، که او را خبيب بن يساف کشته :  از بنی نوفل بن عبد مناف)۱(.مجعا دوازده نفر

  . مجعا دو نفر-ن عبد املطلب کشتاست، طعيمة بن عدی، که او را محزة ب
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ربيعة بن اسود، که ابو دجانه کشتش، اين مطلب را عبد اهللا بن جعفر از ابن ابی عون : از بنی اسد
برامي نقل کرد و حال آنکه مهني شخص از جعفر بن عمرو برامي نقل کرد که ثابت بن جذع او را کشته 

 )ع(ش، عقيل بن اسود بن مطلب، که او را محزه و علی کشت)ع(حارث بن ربيعه، که علی بن ابی طالب. است
ابو البختری، که مهان عاص .  به تنهايی کشته است)ع(با هم کشتند، ابو معشر برامي نقل کرد که او را علی

بن هشام است و او را جمذّر بن ذياد کشته است، اين مطلب را سعيد بن حممد برامي از حممد بن حييی بن 
. کرد که ابو داود مازنی ابو البختری را کشته است ني شخص از عباد بن متيم روايت میحّبان نقل کرد و مه

ايوب بن نعمان از پدرش . گويد يعقوب بن حممد هم از ايوب بن عبد الرمحن بن ابی صعصعه مهني را می
 العدويه است نوفل بن خويلد بن اسد، که مهان ابن. برامي نقل کرد که ابو البختری را ابو اليسر کشته است

   و او را هم
__________________________________________________  

  . م-.فرماييد، ظاهرا بردگان را به مشار نياورده است به طوری که مالحظه می) ۱(
۱۱۲  

 کشته است، اين مطلب را حممد بن صاحل از عاصم بن عمرو بن رومان برامي نقل کرد و )ع(علی بن ابی طالب
  . مجعا پنج نفر-ی حبيبه از داود بن حصني و نيز عمر بن ابی عاتکه از ابی االسودابن اب

 در اثيل، علی بن ابی )ص(نضر بن حارث بن کلده، که به دستور پيامرب: از بنی عبد الدار بن قصی
 گردنش را زد، زيد بن مليص غالم عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، که علی بن ابی )ع(طالب

اين مطلب را ايوب بن نعمان از عکرمة بن مصعب عبدی برامي نقل کرد و عبد اهللا بن .  او را کشت)ع(البط
  .کرد که او را بالل کشته است جعفر از يعقوب بن عتبه نقل می

 او را کشت، اين )ع(عمري بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم، که علی: از بنی تيم بن مّره
عثمان بن مالک بن عبيد اهللا بن عثمان، که صهيب او .  حممد از پدرش برامي نقل کردموضوع را موسی بن

  . مجعا دو نفر- اين موضوع را موسی بن حممد از پدرش برامي نقل کرد. را کشت
ابو جهل، که او را معاذ بن عمرو : از بنی خمزوم بن يقظه و بنی مغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم

 عوف پسران عفراء ضربت زدند و عبد اهللا بن مسعود هم او را، که زمخی بود، کشت، بن مجوح و معوذ و
عاص بن هشام بن مغريه، که او را عمر بن خطاب کشت، اين موضوع را برای من ابراهيم بن سعد از نافع 

ان، که يزيد بن متيم متيمی مهپيمان ايش. بن جبري و حممد بن صاحل از عاصم بن عمرو بن رومان نقل کردند
او را عّمار بن ياسر کشت، اين موضوع را عبد اهللا بن ابی عبيده از پدرش نقل کرد و هم گفته شده است که 

و ابو مسافع اشعری مهپيمان ايشان، که ابو دجانه او را کشت، حرملة بن عمرو بن .  او را کشته است)ع(علی
  . است او را کشته)ع( علی- به اتفاق آراء اصحاب ما-ابی عتبه، که

 کشت، اين خرب را عبد اهللا بن جعفر از جعفر )ع(ابو قيس بن وليد، که او را علی: از بنی وليد بن مغريه
ابو قيس بن فاکة بن مغريه، که او را محزة بن عبد املطلب : از بنی فاکة بن مغريه. بن عمرو برامي نقل کرد

از بنی امّية بن . بن منذر او را کشته استاسحاق بن خارجه برامي نقل کرد که حباب بن عمرو . کشته است
رفاعة بن ابی رفاعه، که او را : از بنی عابد.  کشت)ع(مسعود بن ابی امّيه، که او را علی بن ابی طالب: مغريه

سعد بن ربيع کشت، ابو منذر بن ابی رفاعه، که او را معن بن عدی عجالنی کشت، عبد اهللا بن ابی رفاعه، 
اين موضوع را .  کشت، زهري بن ابی رفاعه، که ابو اسيد ساعدی او را کشت)ع( طالبکه او را علی بن ابی

سائب بن ابی رفاعه، که او را عبد الرمحن بن عوف . ابی بن عباس بن سهل از قول پدرش برامي نقل کرد
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  از. به قتل رساند
۱۱۳  

 بن عبد االسد بن هالل بن عبد سائب بن ابی السائب، که زبري بن عّوام او را کشت، اسود: بنی ابی السائب
اهللا بن عمر بن خمزوم، که محزة بن عبد املطلب او را به قتل رساند، اين مطلب را مهه اصحاب ما براميان 

دو مهپيمان ايشان از قبيله طی، عمرو بن سفيان، که يزيد بن رقيش او را کشت، و برادرش . اند نقل کرده
حاجز بن سائب بن عومير : از بنی عمران بن خمزوم. ر به قتل رساندجبار بن سفيان، که او را بردة بن نيا

 او را کشت، عومير بن عائذ بن عمران، که نعمان بن ابی مالک او را به )ع(بن عائذ، که علی بن ابی طالب
  . مجعا نوزده نفر-قتل رساند

ديگر او را امّية بن خلف، که خبيب بن يساف و بالل با يک : از بنی مجح بن عمر و بن هصيص
اين موضوع را ابن ابی طواله از خبيب بن عبد الرمحن و حممد بن صاحل از عاصم بن عمر، و يزيد . کشتند

در عني حال عبيد بن حييی از معاذ بن رفاعة بن رافع برامي نقل کرد که امية بن . بن رومان برامي نقل کردند
  .خلف را رفاعة بن رافع کشته است

که عمار بن ياسر او را کشته است، اوس بن معري بن لوذان، که عثمان بن علی بن امية بن خلف، 
قدامة بن موسی از قول عائشه دختر قدامه برامي روايت کرد که .  او را کشتند)ع(مظعون و علی بن ابی طالب

 )ع(منّبه بن حجاج، که ابو يسر او را کشته است، و به قولی علی. اوس را فقط عثمان بن مظعون کشته است
کند که ابو اسيد  ابی بن عباس هم از پدر خود روايت می. او را کشته است، و به قولی هم ابو اسيد ساعدی

 کشت، )ع(نبيه بن حجاج و عاص بن منبه، که هر دو را علی. منبه بن حجاج را من کشتم: گفت ساعدی می
خود برامي روايت کرد که ابو العاص بن قيس بن عدی، که او را ابو دجانه کشت، ابو معشر از اصحاب 

عاصم بن .  مهني گونه نقل شده است)ع( او را کشته است، و هم از عبد اهللا بن جبري خدمتکار علی)ع(علی
  . مجعا هفت نفر- ابی عوف، که ابو دجانه او را کشته است

معاوية بن عبد قيس مهپيمان ايشان، که عکاشة بن حمصن او را کشت، معبد : از بنی عامر بن لؤی
اين موضوع را ابن ابی سربه و عبد اهللا بن . ن وهب مهپيمان ايشان از قبيله کلب، که او را ابو دجانه کشتب

شدگانی که نام آهنا مشرده شده، چهل و نه مرد  جمموع کشته. جعفر و حممد بن صاحل برامي نقل کردند
  .است

  .ته است، بيست و دو نفرند خود کشته و يا در قتل آهنا شرکت داش)ع(از اين عده، کسانی که علی
۱۱۴  

  اسامی افراد قريشی و انصار که در جنگ بدر حضور داشتند
 سهم آهنا را از غنامي )ص(کسانی که در جنگ حضور داشتند و کسانی که غايب بودند ولی پيامرب

  .پرداخت فرمود، سيصد و سيزده نفر بودند
 برای هشت نفر هم )ص(قل کردند که، پيامرباين موضوع را برامي از عروه و عکرمه و يزيد بن رومان ن

  .که در جنگ حضور نداشتند، سهمی از غنامي منظور فرمود
از عبد اهللا . بيست نفر از غالمان در بدر شرکت داشتند: گفت از ابن عباس برامي روايت کردند که می

شی يا انصاری، يا در بدر فقط کسانی شرکت داشتند که قري: گفت بن حسن هم برامي روايت کردند که می
  .مهپيمان آهنا و يا خدمتگزاران ايشان بودند
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، محزة بن عبد املطلب، علی )ص(وجود پاکيزه و فرخنده حممد رسول خدا: از قريش، از بنی هاشم
، زيد بن حارثه، ابو مرثد کناز بن حصني غنوی، مرثد پسر ابو مرثد، که اين دو نفر مهپيمان )ع(بن ابی طالب
 که برای او سهمی از غنامي )ص(نسه و ابو کبشه خدمتگزاران رسول خدا، و شقران برده پيامربمحزه بودند، ا

 غري از -مند شد منظور نشد، او سرپرست اسريان بود و چندان به او انعام دادند که بيشتر از ديگران هبره
  .شقران مجعا هشت نفر

 برای جعفر بن ابی )ص(کرد که پيامرب یعبد العزيز بن حممد از جعفر بن حممد و او از پدرش روايت م
اند و نام او هم در کتاهبا نيامده  طالب هم سهمی منظور فرمود، ولی اصحاب ما در اين باره چيزی نگفته

  .است
عبيدة بن حارث بن عبد املطلب بن عبد مناف، حصني بن حارث بن : از بنی مطلّب بن عبد مناف

و مسطح بن اثاثة بن عّباد بن . بن عبد املطلب بن عبد منافعبد املطلب بن عبد مناف، طفيل بن حارث 
  . مجعا چهار نفر- عبد املطلب بن عبد مناف

عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امية بن عبد مشس، که برای : از بنی عبد مشس بن عبد مناف
نامي پرداخت  سهم او را از غ)ص( در جنگ حاضر نشد و پيامرب)ص(مواظبت از مهسرش، رقيه دختر پيامرب

اند، ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعه، و سامل خدمتکار او، و از مهپيمانان   اين موضوع را مهه ذکر کرده-فرمود
عبد اهللا بن جحش بن رئاب، عکاشة بن حمصن، ابو سنان بن حمصن، : آهنا از گروه بنی غنم بن دودان

عة بن اکثم، يزيد بن رقيش، حمرز بن سنان بن ابو سنان بن حمصن، شجاع بن وهب، عتبة بن وهب، ربي
مالک بن عمرو، مدالج بن عمرو، ثقاف بن عمرو، و : نضلة بن عبد اهللا، و از مهپيمانان ايشان از بنی سليم

اين مطلب را ابو معشر برامي نقل کرد، ابن ابی حبيبه هم از . مهپيمانی از قبيله طی به نام سويد بن خمشی
  کرد قول داود بن حصني نقل می

۱۱۵  
اش ابو خمشی و از قبيله بنی اسد بن خزميه يعنی  که نام سويد بن خمشی، اربد بن محريه بوده است و کنيه

کنند که صبيح غالم عاص هم به بدر آمد اما بيمار شد و  برخی از اصحاب ما روايت می. از قبيله خود آهنا
 مجعا غري از -  شرکت کرد)ص(مهراه پيامربشتر خود را به ابو سلمة بن عبد االسد داد، ولی در بقيه جنگها 

  .صبيح شانزده نفر
 مجعا دو - عتبة بن غزوان و حباب خدمتکار او که از قبيله بنی مازن بود: از بنی نوفل بن عبد مناف

  .نفر
 - زبري بن عّوام، حاطب بن ابی بلتعه مهپيمان او، و سعد خدمتکار حاطب: از بني اسد بن عبد العّزی

  .مجعا سه نفر
طليب بن عمري بن وهب، که اين مطلب را عبد اهللا بن جعفر برامي نقل کرد، و : ز بنی عبد بن قصیا

  .حممد بن عبد اهللا بن عمرو، که اين را برامي قدامة بن موسی از قول عائشة دختر قدامه نقل کرد
  . مجعا دو نفر-مصعب بن عمري، و سويبط بن حرمله: از بنی عبد الدار بن قصی

عبد الرمحن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عمري بن ابی وقاص، و از : رة بن کالباز بنی زه
عبد اهللا بن مسعود هذلی، مقداد بن عمرو، و اين مهان است که گاهی هم به او مقداد بن : مهپيمانان ايشان

ب گويند، خّباب بن أرّت بن جندلة بن سعد بن خزمية بن کعب بن سعد، نسب خبا اسود بن عبد يغوث می
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را موسی بن يعقوب برای من نقل کرد، مسعود بن ربيع از قبيله قاره، ذو اليدين عمري بن عبد عمرو، از 
  . مجعا هشت نفر-قبيله خزاعه

ابو بکر صديق، که او عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم است، : از بنی تيم
 داده است، بالل بن رباح، عامر بن فهريه خدمتکار ابو بکر،  سهم او را)ص(طلحة بن عبيد اهللا، که پيامرب

  . مجعا پنج نفر- صهيب بن سنان
ابو سلمة بن عبد االسد، مشاس بن عثمان بن الشريد، ارقم بن ابی، ارقم، : از بنی خمزوم بن يقظه

  . مجعا پنج نفر-عّمار بن ياسر، معّتب بن عوف بن محراء، که مهپيمان خزاعی ايشان است
که . عمر بن خطاب، زيد بن خطاب، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: بنی عدی بن کعباز 

 او را مهراه طلحه برای کسب خرب از کاروان فرستاده بودند و سهم او را از غنامي پرداخت فرمود، )ص(پيامرب
ن ابی بکري، که عاقل ب: عمرو بن سراقة بن معتمر بن انس، و از مهپيمانان ايشان از قبيله بنی سعد بن ليث

عامر بن ابی بکري، : در بدر کشته شد، خالد بن ابی بکري، که در روز رجيع کشته شد، اياس بن ابی بکري
   مهجع خدمتگزار عمر که اهل مين بود، خولی و پسرش که از مهپيمانان آهنا بودند، عامر بن

۱۱۶  
 مجعا -که اين دو مهپيمان ايشان بودند واقد بن عبد اهللا متيمی، -  عنز از قبيله ربيعه است-ربيعه عنزی
  .سيزده نفر

عثمان بن مظعون، قدامة بن مظعون، عبد اهللا بن مظعون، سائب بن عثمان بن : از بنی مجح بن عمرو
  . مجعا پنج نفر-مظعون، معمر بن حارث

  .خنيس بن حذافة بن قيس: از بنی سهم بن عمرو
 العزی، عبد اهللا بن سهيل بن عمرو، اين شخص عبد اهللا بن خمرمة بن عبد: از بنی مالک بن حسل

مهراه مشرکان آمده بود و به مسلمانان پيوست، وهب بن سعد بن ابی سرح، اين مطلب را حممد بن عبد اهللا 
از زهری، و ابن ابی حبيبه از عکرمه برامي نقل کردند، ابو سربة بن ابی رهم، عمري بن عوف خدمتکار 

که از مهپيمانان مينی ايشان بود، و حاطب بن عمرو بن عبد مشس بن عبد سهيل بن عمرو، سعد بن خوله، 
عطاء بن حممد بن عمرو بن عطاء از قول پدر خود برامي نقل کرد . وّد و ايشان غري از حاطب شش نفر بودند

که عبد اهللا بن سهيل مهراه پدر خود و به هزينه او ظاهرا به جنگ آمد، سهيل شکی نداشت که پسرش هم بر 
 )ص(چون نزديک مسلمانان رسيدند، عبد اهللا گرخيت و پيش از شروع جنگ خود را نزد پيامرب. آيني اوست

خداوند در اين کار خري من و خري او را قرار : گفت اين موضوع پدرش را خشمگني کرد، سهيل می. رساند
  .داده است

ح است، صفوان بن بيضاء، ابو عبيده، که نامش عامر بن عبد اهللا بن جرا: از بنی حارث بن فهر
سهيل بن بيضاء، عياض بن زهري، معمر بن ابی سرح، عمرو بن ابی عمرو، که مهگی از بنی ضّبه و مجعا 

  .شش نفرند
از قريشيان در بدر : گفت نافع بن ابی نافع و ابن ابی سربه از عروة بن زبري برامي نقل کردند که می

 روايت کرد که قريشيان هشتاد و شش نفر بودند و انصار صد سهم بود، و موسی بن حممد از پدرش برامي
عبد الرمحن بن عبد العزيز از حممد بن جبري برامي نقل کرد که قريشيان هفتاد . دويست و بيست و هفت نفر

  .و سه مرد بودند و انصار دويست و چهل مرد
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يد بن عبد االشهل، سعد بن معاذ بن نعمان بن امرئ القيس بن ز: از انصار، از بنی عبد االشهل
  .عمرو بن معاذ بن نعمان، حارث بن اوس بن معاذ، و حارث بن انس بن رافع بن امرئ القيس

سعد بن مالک بن عبد بن کعب، سلمة بن سالمة بن : از بنی عبد بن کعب بن عبد االشهل بنی زعورا
سکن بن زعورا بن عبد وقش، عّباد بن بشر بن وقش، سلمة بن ثابت بن وقش، رافع بن يزيد بن کرز بن 

االشهل، حارث بن خزمة بن عدی، که مهپيمان ايشان بود و اصل او از بنی حارثه است و خانه او در حمله 
   بنی عبد االشهل قرار داشته

۱۱۷  
است، حممد بن مسلمة بن خالد از بنی حارثه، سلمة بن اسلم بن حريش، که در جنگ پل ابو عبيد در سال 

، ابو اهليثم بن تّيهان، و عبيد بن تيهان، که هر دو مهپيمان ايشان از قبيله بلی چهارده هجری کشته شد
  . مجعا پانزده نفر-بودند، عبد اهللا بن سهل

مسعود بن عبد سعد بن عامر، ابو : از بنی حارثة بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس
عبد اجمليد بن .  مجعا سه نفر-يار از قبيله بلیعبس بن جرب بن عمرو، و از مهپيمانان ايشان، ابو بردة بن ن

  .ابی عبس از پدرش و حممد بن صاحل از حممود بن لبيد اين مطلب را برامي نقل کردند
  .قتادة بن نعمان بن زيد، عبيد بن اوس بن مالک بن سواد: از بنی ظفر، از بنی سواد بن کعب

 بن کعب، و از مهپيمانان ايشان دو مرد از نصر بن حارث بن عبد رزاح بن ظفر: از بنی رزاح بن کعب
 مجعا هشت - کشته شد و برادر مادری او معّتب بن عبيد بن اناس)۱(عبد اهللا بن طارق، که در رجيع: بلی
  .اند اين مطلب را برای من از حممود بن لبيد و داود بن حصني نقل کرده. نفر

  
که در جنگ بدر کشته ) زنرب(نذر بن زبري مبشر بن عبد امل: از بنی امية بن زيد بن مالک بن عوف

 نام مادرش عنجده بوده -شد، رفاعة بن عبد املنذر، سعد بن عبيد، عومي بن ساعده، رافع بن عنجده
 او را در مدينه جانشني )ص(است، عبيد بن ابی عبيد، ثعلبة بن حاطب، ابو لبابة بن عبد املنذر، که پيامرب

 پرداخت فرمود و او را از روحاء به مدينه برگرداند، حارث بن حاطب، خود قرار داد و سهمش را از غنامي
 از بنی ضبيعة بن زيد بن )۲(. مجعا نه نفر- که او را هم از مهاجنا به مدينه برگردانده و سهم او را هم دادند

عاصم بن ثابت بن قيس، که مهان ابو االقلح است و احوص شاعر از فرزندزادگان اوست، : مالک بن عوف
عاصم در رجيع کشته شد، معّتب بن قشري بن مليل، ابو مليل بن ازعر، از اين شخص کسی باقی منانده 

  . مجعا پنج نفر-است، عمري بن معبد بن ازعر که او را هم فرزندی نبوده است، سهل بن حنيف
 انيس بن قتادة بن ربيعه، که در جنگ احد کشته شد و او شوهر: از بنی عبيد بن زيد بن مالک

خنساء دختر خذام است و فرزندی هم از او باقی منانده است، و از مهپيمانان ايشان، معن بن عدی بن جد 
بن عجالن، که روز ميامه کشته شد، ربعی بن رافع، ثابت بن اقرم، که در روز طليحه کشته شد، عبد اهللا بن 

   سلمة بن مالک، زيد بن
__________________________________________________  

  ).۳۱۰، ص ۲مسهودی، وفاء الوفاء، ج (نام صحرايی نزديک خيرب است : رجيع) ۱(
  . م-.در مواردی که ذکر نسب اشخاص تا چند پشت بوده است، قسمتی از آن در ترمجه حذف شده است) ۲(

۱۱۸  
 او )ص( پيامرباسلم بن ثعلبه، که او را هم فرزندی نيست، عاصم بن عدی بن جّد بن عجالن هم آمده بود که

 چون از اهالی مسجد ضرار مطلبی )ص(را به مدينه برگرداند و سهم او را از غنامي پرداخت فرمود، پيامرب
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. شنيده بودند او را مأمور آن ناحيه فرمود، سامل خدمتگزار ثبيته دختر يعار، که او هم روز ميامه کشته شد
  . نفر مجعا هشت- اين مطلب را افلح بن سعيد برامي نقل کرد

عبد اهللا بن جبري بن نعمان، که در جنگ احد کشته شد، وی در : از بنی ثعلبة بن عمرو بن عوف
بود، عاصم بن قيس، ابو ضياح بن ثابت، ابو حّنه، هر چند اين ) تري اندازان(جنگ احد امري پيادگان 

ارث بن نعمان بن است، ح» بسيار گريه کنندگان«شخص در بدر نبوده است، سامل بن عمري، که يکی از 
اين موضوع را . ابی خذمه، خوات بن جبري بن نعمان، که در روحاء از مجعی سپاه بريون رفت و کاسته شد

  . مجعا هشت نفر-عبد امللک بن سليمان برامي نقل کرد
اش ابو عبده است و  منذر بن حممد بن عقبة بن احيحه، که کنيه: از بنی جحجبی بن کلفة بن عوف

ابو عقيل بن عبد اهللا بن ثعلبه، که نام او عبد : ه است، و از مهپيمانان ايشان از بنی انيففرزندی نداشت
 -گذاشت و او در ميامه کشته شد) دمشن بتان(العّزی بود و رسول خدا نام او را عبد الرمحن عدّو االوثان 

  .مجعا دو نفر
ه شد، منذر بن قدامه و مالک بن سعد بن خيثمه، که در بدر کشت: از بنی غنم بن سلم بن امرئ القيس
  . مجعا پنج نفر که مهه اوسی هستند-قدامه، ابن عرفجه، و متيم خدمتکار ايشان

جابر بن عتيک بن حارث، مالک بن ثابت بن منيله، که از مزينه : از بنی معاوية بن مالک بن عوف
ارث بن قيس بن هيشه، که و مهپيمان ايشان بود، نعمان بن عصر، که از بلی و مهپيمان ايشان بود، ح

  .شرکت اين يکی اثبات شده نيست
کسانی از بنی مالک بن جنار بن عمرو بن خزرج و کسانی از بنی غنم بن مالک، از بنی ثعلبة بن عبد 

ابو ايوب انصاری، که نام او خالد بن زيد بن کليب بن ثعلبه است، وی در روزگار معاويه، در : عوف
  .سرزمني روم درگذشت

  .ثابت بن خالد بن نعمان بن خنساء بن عسريه: ی عسرية بن عبد عوفاز بن
  .عمارة بن حزم بن زيد، سراقة بن کعب بن عبد العّزی: از بنی عمرو بن عبد عوف

از بنی عبيد بن ثعلبة بن غنم، حارثة بن نعمان، سليم بن قيس بن قهد، که نام قهد، خالد بن قيس 
  .است

ن رافع بن ابی عمرو، عّدی بن ابی الزغباء، که نام ابی الزغباء، سنان سهيل ب: از بنی عائذ بن ثعلبه
  . مجعا هشت نفر-بن سبيع است

۱۱۹  
مسعود بن اوس بن زيد، ابو خزمية بن اوس بن اصرم، رافع بن حارث : از بنی زيد بن ثعلبة بن غنم

  . مجعا سه نفر-بن سواد
ان حارث بن رفاعه، که مادرشان عفراء دختر عوف، معّوذ و معاذ پسر: از بنی سواد بن مالک بن غنم

عبيد بن ثعلبه است، نعيمان بن عمرو بن رفاعه، عامر بن خملّد بن سواد، عبد اهللا بن فيس بن خالد، عمرو 
بن قيس بن سواد، قيس بن عمرو بن قيس بن زيد، ثابت بن عمرو بن زيد، عصيمه، که مهپيمان ايشان 

عبد اهللا بن ابی عبيده از پدرش . يعه بن عمرو بن جراد بوده استبود، و مردی از جهينه که نامش ود
ابو احلمراء خدمتکار حارث بن رفاعه هم در بدر : گفت کند که ربّيع دختر معوذ بن عفراء می روايت می

 اين عده با -ابن ابی حبيبه هم از داود بن حصني مهني مطلب را برامي نقل کرد. شرکت کرده است
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اء دوازده نفرند و مهه افرادی که از بنی غنم بن مالک بن جنار در بدر شرکت کردند، با احتساب ابو احلمر
  .ابو احلمراء بيست و سه نفرند

کسانی از بنی عامر بن مالک بن جنار، کسانی از بنی عمرو بن مبذول، و از بنی عتيک بن عمرو بن 
ن صّمه، اين شخص در روحاء از سهل بن عتيک بن نعمان، حارث ب: مبذول، ثعلبة بن عمرو بن حمصن
 سهم او را از غنامي پرداخت فرمود، و مهه اصحاب ما اين را نقل )ص(مجعی سپاه کاسته شد و پيامرب

  . مجعا سه نفر-اند، وی در بئر معونه کشته شد کرده
اّبی بن کعب بن قيس بن عبيد، انس بن معاذ : از بنی عمرو بن مالک که به بنو حديله هم معروفند

  . مجعا دو نفر-  انسبن
اوس بن ثابت بن منذر بن حرام، که برادر حّسان بن ثابت : از بنی عدی بن عمرو بن مالک بن جنار

 -است، ابو شيخ، که نامش اّبی بن ثابت بن منذر است، ابو طلحه، که نامش زيد بن سهل بن اسود است
  .مجعا سه نفر

 در بدر کشته شد، عمرو بن ثعلبة بن وهب، که حارثة بن سراقة بن حارث، که: از بنی عدی بن جنار
اش ابو حکيمه است، سليط بن قيس بن عمرو، ابو سليط، که نامش اسرية بن عمرو بن عامر است و  کنيه

اش ابو خارجه است، عامر بن امية بن زيد،  در جنگ احد کشته شد، عمرو بن قيس بن مالک، که کنيه
بن عمرو، که در جنگ احد کشته شد، و سواد بن غزية بن اهيب، حمرز بن عامر بن مالک، ثابت بن خنساء 

  . مجعا هشت نفر- که مهپيمان ايشان و از قبيله بلی بود
اش ابو  قيس بن سکن بن قيس، که کنيه: از بنی حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار
  زيد است، ابو االعور کعب بن حارث بن جندب، سليم بن ملحان،

۱۲۰  
قيس :  از بنی مازن بن جنار و بنی عوف بن عمرو بن عوف)۱(. مجعا پنج نفر-حرام بن ملحان بن خالدو 

بن ابی صعصعه، نام ابی صعصعه، عمرو بن زيد بن عوف است، يعقوب بن حممد برامي نقل کرد که 
است که از  قيس را امري پيادگان فرمود، عبد اهللا بن کعب بن عمرو بن عوف، اين مهان کسی )ص(پيامرب

 - به سرپرستی غنامي جنگ بدر منصوب شد، و عصيم که مهپيمان ايشان و از بنی اسد بود)ص(طرف پيامرب
  .مجعا سه نفر

اش ابو داود بود، سراقة بن عمرو بن عطية بن  عمري، که کنيه: از بنی خنساء بن مبذول بن عمرو
  . مجعا دو نفر-خنساء

  .بن ثعلبهقيس بن خملّد : از بنی ثعلبة بن مازن
نعمان بن عبد عمرو، ضحاک بن عبد : کسانی از بنی دينار بن جنار، از بنی مسعود بن عبد االشهل

عمرو، سليم بن حارث بن ثعلبه، که برادر مادری نعمان و ضحاک است، کعب بن زيد، که در جنگ خندق 
جابر بن خالد بن عبد کشته شد، وی در جنگ بئر معونه هم زمخی شده بود ولی از ميان معرکه گرخيت، 

  .االشهل، سعيد بن سهيل بن عبد االشهل بن حارثة بن دينار
کعب بن زيد بن مالک، جبري بن ابی جبري، که : از بنی قيس بن مالک بن کعب بن حارثة بن دينار

  . مجعا هشت نفر-مهپيمان ايشان بود
بيع بن عمرو، که در احد سعد بن ر: کسانی از بنی حارث بن خزرج، از بنی امرئ القيس بن ثعلبه
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کشته شد، عبد اهللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس، که در جنگ مؤته کشته شد، خالّد بن سويد بن 
ثعلبه، که در جنگ بنی قريظه کشته شد، خارجة بن زيد بن ابی زهري، که در جنگ احد کشته شد، وی پدر 

  . چهار نفر-زن ابو بکر هم بود
بشري بن سعد بن ثعلبه، که مهراه خالد بن وليد در : ن ثعلبة بن کعب بن خزرجاز بنی زيد بن مالک ب
، سبيع بن قيس بن عيشه، عبادة بن قيس بن مالک، مساک بن سعد، عبد اهللا )۲(جنگ عني التمر کشته شد

  . مجعا شش نفر- گفتند بن عمري، يزيد بن حارث بن قيس، اين مهان کسی است که به او فسحم می
خبيب بن يساف بن عنبة، :  بن حارث بن خزرج و برادرزادگانش و برادر دو قلويش زيداز بنی جشم

   عبد اهللا بن زيد بن ثعلبه، اين مهان کسی است که کيفيت اذان
__________________________________________________  

  . م-. افتاده باشدظاهرا چهار نفرند، شايد در اين ميان حذفی صورت گرفته و نام کسی از قلم) ۱(
مسلمانان در خالفت ابو بکر سال دوازدهم هجری آن را به . ای در غرب کوفه و نزديک انبار است نام دهکده: عني التمر) ۲(

  ).۲۵۳، ص ۶معجم البلدان، ج (فرماندهی خالد بن وليد گشودند 
۱۲۱  

ده برامي نقل کرده و اصحاب  و برادرش حريث بن زيد، شعيب بن عبا)۱(گفنت در خواب به او آموخته شد،
  . مجعا پنج نفر- اند که حريث در جنگ بدر حضور داشته است، سفيان بن بشر ما هم بر مهني نظريه

متيم بن يعار بن قيس، عبد اهللا بن عمري، که از بنی جداره است، : از بنی جدارة بن عوف بن حارث
  . مجعا چهار نفر-يزيد بن مّزين، عبد اهللا بن عرفطه

  . يک نفر-عبد اهللا بن ربيع بن قيس: ی اجبر بن عوفاز بن
 که معروف به بنی حبلی هستند، چون شکم -از بنی عوف بن خزرج و بنی عبيد بن مالک بن سامل

عبد اهللا بن عبد اهللا بن ابی بن مالک، که نام ديگرش ابن : گفتند می) آبسنت(سامل بزرگ بود به او حبلی 
  . مجعا دو نفر-ی است، اوس بن خولی بن عبد اهللا بن حارثالسلول است، سلول نام مادر اب

زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس بن جزء، رفاعة بن عمرو بن زيد، : از بنی جزء بن عدی بن مالک
عامر بن سلمة بن عامر بن عبد اهللا، که از مهپيمانان مينی ايشان بود، عقبة بن وهب بن کلده، که از 

اش ابو مخيصه بود، و عاصم بن عکري، که مهپيمان   بن عباد بن قشعر، که کنيهمهپيمانان ايشان بود، معبد
  . مجعا شش نفر-ايشان بود

نوفل بن عبد اهللا بن نضله، غسان بن : از بنی سامل بن عمرو بن عوف و بنی عجالن بن غنم بن سامل
 مجعا -خالد بن عجالنمالک بن ثعلبه، مليل بن وبرة بن خالد بن عجالن، و عصمة بن حصني بن وبرة بن 

  .چهار نفر
  .عبادة بن صامت بن اصرم و برادرش اوس بن صامت: از بنی اصرم بن فهر بن غنم بن سامل

. نعمان بن مالک بن ثعلبة بن دعد، او معروف به قوقل بوده است: از بنی دعد بن فهر بن غنم
خواهی رفت  ای سرزمني يثرب که میدر هر ج: گفت برد می هر کس که در مدينه به او پناه می: واقدی گويد

  .که در امان هستی، و به اين مناسبت به آن معروف شد) قوقل(و آمد کن 
  .امّية بن لوذان بن سامل: از بنی قريوش بن غنم بن سامل

  .دو مرد: از بنی دعد
  . يک نفر-مالک بن دخشم: از بنی مرضخة بن غنم بن مالک

برادرش ورقة بن اياس، عمرو بن اياس، که مينی و مهپيمان ربيع بن اياس و : از بنی لوذان بن غنم



 ۱۰۴

  جمذّر بن ذياد: ايشان بود، و ديگر مهپيمانان ايشان از بلی و بنی غصينه
__________________________________________________  

  . م- ). نيز آمده است۱۶۵، ص ۳اين مطلب در اسد الغابه، ج . (۹۱۳استيعاب، ابن عبد الرب، ص ) ۱(
۱۲۲  

بن عمرو، عبدة بن حسحاس بن عمرو، ّحباث بن ثعلبه و برادرش عبد اهللا بن ثعلبه و مهپيمان آن دو از 
اين موضوع را شعيب بن عباده برامي نقل کرد و اصحاب . قبيله هبراء، که نامش عتبة بن ربيعة بن خلف بود

  . مجعا هشت نفر-ما هم مهگی در اين مورد اتفاق نظر دارند
ابو دجانه، که نامش مساک بن خرشة بن لوذان : نی ساعدة بن کعب بن خزرج و بنی زيد بن ثعلبهاز ب

 به )ص(است و در جنگ ميامه کشته شد، منذر بن عمرو، که در بئر معونه کشته شد، وی از طرف پيامرب
  . مجعا دو نفر-فرماندهی مسلمانان منصوب شده بود

ابو اسيد ساعدی، که نامش مالک بن ربيعة بن بدی : ن عوفاز بنی ساعده و از بنی بدی بن عامر ب
سعد بن : اّبی بن عباس بن سهل برامي نقل کرد که. است، مالک بن مسعود که فرزندزادگان بدی هستند

مالک هم برای رفنت به بدر جمهز شده بود ولی بيمار شد و درگذشت، گور او کنار خانه ابن فارط قرار 
 سهم او را از غنامي عنايت )ص( نقل کرد که او در روحاء در گذشته است و پيامربعبد املهيمن برامي. دارد

  .فرمود، او هم از بنی بدی است
عبد رّبه بن حق بن اوس، کعب بن ّمجاز، که مهپيمان ايشان و از : از بنی طريف بن خزرج بن ساعده

  .نفر مجعا پنج - غسان بود، ضمرة بن عمرو بن کعب بن عدی، و بسبس بن عمرو
خراش بن الّصّمه، عمري بن : کسانی از بنی جشم بن خزرج، از بنی سلمة بن سعد بن علی بن اسد

حرام، متيم خدمتگزار خراش، عمري بن محام بن مجوح، که در بدر کشته شد، معاذ بن مجوح، معوذ بن 
باب بن منذر بن عمرو بن مجوح، عبد اهللا بن عمرو بن حرام، که در احد کشته شد، وی پدر جابر است، ح

مجوح، خالّد بن عمرو بن مجوح، عقبة بن عامر، حبيب بن اسود، که خدمتکارشان بود، ثابت بن ثعلبة بن 
  . مجعا يازده نفر- گفتند، و عمري بن حارث بن ثعلبة بن حرام زيد، که به او جذع می

در بدر حاضر شده معاذ بن الّصّمة بن عمرو هم : ضمنا عبد العزيز بن حممد برامي روايت کرد که
  .است، ولی اين موضوع مورد اتفاق نيست

بشر بن براء بن معرور، عبد : کسانی از بنی عبيد بن عدی بن غنم، از بنی خنساء بن سنان بن عبيد
 واقدی -اهللا بن جّد بن قيس، سنان بن صيفی بن صخر، عتبة بن عبد اهللا بن صخر، و محزة بن محّير

  . و دو مهپيمان ايشان از قبيله اشجع-ام ن محّير هم شنيدهنام او را خارجة ب: گويد می
   عبد اهللا بن عبد مناف بن نعمان بن سنان، نعمان بن: از بنی نعمان بن سنان بن عبيد

۱۲۳  
سنان، خدمتگزار ايشان، جابر بن عبد اهللا بن رئاب بن نعمان، و خليدة بن قيس بن نعمان بن سنان، و 

  . مجعا چهار نفر-ده استاند لبدة بن قيس هم بو گفته
يزيد بن منذر بن سرح بن خناس، برادرش معقل بن منذر، : از بنی خناس بن سنان بن عبيد بن عدی

  . مجعا سه نفر-و عبد اهللا بن نعمان بن بلذمة بن خناس
  . يک نفر- جبار بن صخر بن أمية بن خنساء: از بنی خنساء بن عبيد
  . سواد بن زيدضحاک بن حارثه،: از بنی ثعلبة بن عبيد



 ۱۰۵

  .عبد اهللا بن قيس و برادرش معبد بن قيس: از بنی عدی بن غنم بن کعب بن سلمه
اش  يزيد بن عامر بن حديده، که کنيه: کسانی از بنی سواد بن غنم بن کعب بن سلمه، از بنی حديده

م بن عمرو بن ابو منذر است، سليم بن عمرو بن حديده، قطبة بن عامر بن حديده، و عنتره، خدمتگزار سلي
  .حديده

عبس بن عامر بن عدی، ثعلبة بن غنمه، ابو اليسر، که : از بنی عدی بن نابی بن عمرو بن سواد
نامش کعب بن عمرو بن عباد است، سهل بن قيس بن ابی کعب، که در احد کشته شد، معاذ بن جبل بن 

  .های بنی سلمه را شکستند عائذ، ثعلبه و عبد اهللا پسران انيس، که بت
قيس بن حمصن، حارث : کسانی از بنی زريق بن عامر بن عبد حارثه، از بنی خملد بن عامر بن زريق

بن قيس بن خالد بن خملّد، جبري بن اياس بن خالد بن خملّد، سعيد بن عثمان بن خالد بن خملد، که 
سعود بن خلدة بن اش ابو عباده بوده است، عقبة بن عثمان بن خالد، ذکوان بن عبد قيس بن خالد، م کنيه

  . مجعا هفت نفر-عامر بن خملّد
  . يک نفر- عباد بن قيس بن عامر بن خالد: از بنی خالد بن عامر بن زريق

اسعد بن يزيد بن فاکه، فاکة بن بشر بن فاکه، معاذ بن ماعص بن : از بنی خلدة بن عامر بن زريق
بن خلده، که در روز بئر معونه کشته قيس بن خلده و برادرش عائذ بن ماعص، و مسعود بن سعد بن قيس 

  . مجعا پنج نفر- شد
رفاعة بن رافع بن مالک، خالّد بن رافع بن مالک، و عبيد : از بنی عجالن بن عمرو بن عامر بن زريق

  . مجعا سه نفر- بن زيد بن عامر بن عجالن
هالل بن معلّی، رافع بن معلّی بن لوذان بن حارثه و برادرش : از بنی حبيب بن عبد حارثة بن مالک

  . مجعا دو نفر-که در بدر کشته شد
زياد بن لبيد بن ثعلبه، فروة بن عمرو بن وذفه، خالد بن قيس بن : از بنی بياضة بن عامر بن زريق

  . مجعا چهار نفر- مالک بن عجالن، رحيلة بن ثعلبة بن خالد
 بن غّنام، و عطّية بن نويرة حليفة بن عدی بن عمرو بن مالک، غّنام بن اوس: از بنی امّية بن بياضه

  اين موضوع را برامي از زرعة بن عبد اهللا نقل کردند. بن عامر بن عطيه
۱۲۴  

  .ولی درباره مهان دو نفر هم امجاع نيست. که دو نفر از اين سه نفر مورد اتفاق است

  )۱(ذکر کشته شدن عصماء دختر مروان
 عصماء دختر مروان از قبيله بنی امية بن زيد، که :عبد اهللا بن حارث از پدر خود برامي روايت کرد که

گرفت و مردم را عليه  داد و از اسالم ايراد می  را آزار می)ص(مهسر يزيد بن زيد بن حصن خطمی بود، پيامرب
  :کرد، وی اين اشعار را گفت  حتريض می)ص(پيامرب

ای  فراد ناشناختهبه نشيمنگاه بنی مالک و نبيت و عوف و به نشيمنگاه بنی خزرج مشا از ا
پريوی کرديد که نه از قبيله مرادند و نه مذحج پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او اميد 

  .داريد، مهچنانکه از گوشت سوخته آبی اميد داشته باشند
عمري بن عدی بن خرشة بن اميد خطمی چون اين گفتار او را شنيد و شوراندن او را عليه اسالم بديد، 



 ۱۰۶

 رسول - را به مدينه برگردانی، من عصماء را به قتل برسامن)ص(کنم که اگر حممد دگارا، نذر میپرور: گفت
 از بدر مراجعت فرمود، عمري بن عدی در دل شب به )ص( چون پيامرب- در آن هنگام در بدر بود)ص(خدا

وی سينه او های او اطرافش خواب بودند و يکی از آهنا شري خوار و ر خانه عصماء رفت، بعضی از بچه
داد از او کنار زد و مششريش را بر سينه  بود، عمري با دست خود او را ملس کرد و کودکی را که شري می

چون .  گزارد)ص(آنگاه مناز صبح را با پيامرب. عصماء هناد و چنان فشار داد که از پشت او بريون آمد
آری پدر و : ا دختر مروان را کشتی؟ گفتآي:  از مسجد بريون آمد، به عمري نظر فرمود و پرسيد)ص(پيامرب

  .مادرم فدايت گردند
آيا گناهی بر من : عمري ترسيد که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد، اين بود که پرسيد

ارزش اين حرفها را (نه، به خاطر او حتی دو بزهم شاخ به شاخ خنواهند گذاشت :  فرمود)ص(است؟ پيامرب
  .)۲(ی اولني بار از پيامرب شنيده شداين مثل برا). ندارد

__________________________________________________  
، ص ۱۷اين مطلب در تاريخ طربی و سريه ابو الفداء نيامده است، به طور خمتصرتر در هناية االرب نويری، چاپ دار الکتب، ج ) ۱(

 بدون ذکر اشعار آمده است و در سريه ابن هشام، جلد ۱۳۲، و هم در ناسخ التواريخ، جلد حضرت رسول، چاپ اول، ص ۶۵
  . م-.، ذکر شده است۲۸۵چهارم، ص 

  . م- . مراجعه فرماييد۱۴۸، ص ۲برای اطالع بيشتر از اين ضرب املثل به جممع االمثال ميدانی، ج ) ۲(
۱۲۵  

ه مردی نگاه هر گاه دوست داشتيد ب:  به اطرافيان خود نگريست و فرمود)ص(پيامرب: گويد عمري می
  .کنيد که خدا و رسول را از غيب ياری داده است، به عمري بن عدی بنگريد

  .به اين کور بنگريد که چگونه در اطاعت خدا سختگري است: عمر بن خطاب هم گفت
 برگشت، متوجه )ص(چون عمري از پيش رسول خدا. نگو کور، او بصري و بيناست:  فرمود)ص(پيامرب

 اتفاق گروهی مشغول به خاک سپردن اويند، آهنا چون متوجه عمري شدند که از شد که پسران عصماء به
ای؟ گفت آری، مهه به من مکر کنيد و مهلتم ندهيد،  ای عمري، آيا تو او را کشته: آيد، پرسيدند مدينه می

 گفت بگوييد، با اين سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست، اگر مهه مشا هم آنچه را که او می
در اين هنگام اسالم ميان بنی خطمه آشکار شده .  شوم يا مهه را بکشم  زمن تا کشته مششري مهه مشا را می

حسان بن ثابت، عمري بن عدی . داشتند بود و مردانی بودند که اسالم خود را از ترس قوم خود پوشيده می
  : انشاء کرده استرا به اشعار زير مدح گفته است که آهنا را عبد اهللا بن حارث برای ما
اند، به ياد آريد هنگامی را که خواهرتان  بنی وايل و بنی واقف و خطمه پست تر از بنی خزرج

  .کشيد بشدت فرياد وا ويل می
رسد، جوامنردی واال نژاد که در ورود و خروج گرامی است، جنبيد و پيش از  ها فرا می و مرگ
  .ی نيستدم خون گرم او را فرو رخيت و بر او باک سپيده

  .خداوند تو را شادمانه از شربت سرد هبشت سرياب گرداناد در نعمتی فرا گرينده
عبد اهللا بن حارث از پدر خود برامي روايت کرد که قتل عصماء در پنج شب باقی مانده از رمضان، 

  . از بدر و در نوزدمهني ماه هجرت صورت گرفت)ص(پس از بازگشت پيامرب

  )۱(ذکر سريه کشنت ابی عفک
سعيد بن حممد از عمارة بن غّزيه و ابو مصعب امساعيل بن مصعب بن امساعيل بن زيد بن ثابت از 



 ۱۰۷

   پريمردان خود برامي روايت کردند که پريمردی ساخلورده از بنی
__________________________________________________  

  . م-. است آمده۲۸۵در سريه ابن هشام اين خبش در آخر جلد چهارم، ص ) ۱(
۱۲۶  

 به مدينه آمدند، )ص(عمرو بن عوف، که يکصد و بيست سال عمر کرده و نامش ابو عفک بود، چون پيامرب
  .انگيخت اسالم نپذيرفت و مردم را به دمشنی آن حضرت بر می

 به بدر رفت و خداوند او را پريوزی داد، ابو عفک رشک ورزيد و ستم کرد و اين )ص(چون پيامرب
  :رودابيات را س

مدت زيادی زندگی کردم و هيچ خانه و جممعی را خردمندتر و فريادرس تر از قوم خود، برای 
  .فرياد خواه نديدم

سواری که به سراغ ايشان آمد، به اسم حالل و حرام ايشان را متفرق و پراکنده ساخت، اگر قرار 
  .کرديد بود به پادشاهی و نصرت واقعی برسيد حق بود تّبع را پريوی می

  : و از قبيله بنی جنار بود، گفت)۱(»بسيار گريه کنندگان«سامل بن عمري که يکی از 
وی اين کار را تا به دست آوردن . بر من واجب است که ابو عفک را بکشم يا در آن راه کشته شوم

و فرصت مناسب به تأخري انداخت، تا اينکه در شبی تابستانی که ابو عفک کنار خانه خود، ميان بنی عمر
بن عوف خفته بود، سامل بن عمري به سراغ او آمد و مششري بر جگر او هناد و چنان فشرد که به تشک او 

اش بردند و  کيشان او به سويش دويدند و او را به خانه ای کشيد، گروهی از هم دمشن خدا صيحه. رسيد
يم، در برابر خون عفک، او چه کسی او را کشته است؟ به خدا اگر بدان: مهاجنا به خاکش سپردند و گفتند

  :هنديه که بانويی مسلمان بود در اين مورد اين اشعار را سرود! را خواهيم کشت
کند، اين بد آرزويی  کنی، سوگند به کسی که ترا آرزومند می آيني خدا و امحد را تکذيب می

  .است
  .ای ابا عفک، در آخر شب ضربتی از مردی حنيف خوردی

  .وردگیبگري آن را با مهه ساخل
  .دانستم قاتل تو، که در دل شب به سراغت آمد، آدمی است يا پريزاد و من کاش می

  .معن بن عمر برامي روايت کرد که ابو عفک در ماه شوال بيستمني ماه هجرت کشته شد
__________________________________________________  

ای برای محل آهنا   آمدند و حضرت وسيله)ص(ای جنگ تبوک به حضور پيامربهفت نفرند که بر) بسيار گريه کنندگان(بکّائني ) ۱(
  . م-.، توبه۹ سوره ۹۲نيافت و ايشان با چشم گريان برگشتند، مراجعه شود به تفسري آيه 
۱۲۷  

   غزوه قينقاع
 آهنا )ص(جنگ قينقاع از روز شنبه نيمه شوال، که آغاز بيستمني ماه هجرت بود، آغاز گرديد و پيامرب

  .را تا اول ذی قعده در حماصره داشت
 به مدينه آمدند، يهوديان )ص(عبد اهللا بن جعفر از ابن کعب قرظی برامي روايت کرد که، چون پيامرب

هايی ميان خود و ايشان نوشت و هر گروهی از ايشان را به  مهه با او پيمان بستند و آن حضرت هم عهد نامه
ای قرار داد و شروطی کرد، از مجله اينکه،  ود و ايشان امان نامهمهپيمانان آنان ملحق فرمود و ميان خ



 ۱۰۸

 بر اهل بدر پريوز شد و به مدينه برگشت، )ص(چون پيامرب.  ياری نکنند)ص(يهوديان کسی را عليه پيامرب
يهود سرکشی کردند و پيمانی را که ميان ايشان و رسول خدا بود شکستند، پيامرب کسی به سراغ ايشان 

دانيد که من رسول خدامي، اسالم  ای گروه يهود به خدا سوگند، می: هنا را مجع کرد و فرمودفرستاد و آ
ای حممد، : گفتند. بياوريد پيش از آنکه خداوند باليی را که بر قريش نازل کرد، بر مشا نازل فرمايد

ورتی که ما مرد پريوزی بر آهنا تو را مغرور نکند، تو با گروهی نادان جنگيدی و مقهورشان کردی، در ص
در مهني . ای امي و اگر با ما جنگ کنی خواهی دانست که با کسی چون ما جنگ نکرده جنگ و مبارزه

ای ديگر و  شکستند، بانويی که اصل او از قبيله کردند و پيمان می هنگام که يهوديان اظهار دمشنی می
مردی از يهود . رای خريد زيور نشستمهسر مردی از انصار بود به بازار بنی قينقاع آمد و نزد زرگری ب

قينقاع آمد و بدون آنکه زن متوجه شود پشت سرش نشست و با خاری دامن او را به پشتش گره زد، چون آن 
مردی از مسلمانان برخاست و آن . زن برخاست سرين و پشتش برهنه شد و يهوديان از اين کار خنديدند

 را شکسته و اعالن جنگ )ص(لمان را کشتند و پيمان با پيامربمرد را کشت، بنی قينقاع مجع شدند و مرد مس
يهود .  به جانب ايشان حرکت فرمود و آهنا را حماصره کرد)ص(پيامرب. کردند و در دژهای خود جا گرفتند

 آهنگ ايشان کرد، و از وطن خود رانده شدند و اولني گروه يهود )ص(قينقاع خنستني گروهی بودند که پيامرب
  .جنگ کردندبودند که 

  : حممد بن عبد اهللا برامي از عروه روايت کرد که چون اين آيه نازل شد
هم بل ٰو إما ختافن من قوم خيانة فانبذ إ َ ْ ِْ ْ

َ
ِ ِ
ْ ً
ِ
ْ َ َ ََ ِ ٍ َّ َ َّ َ سواء إن اهللا ال حيب اخلائنني  َ َِ ِ ُّ ِ ُ َّ ِ ٍ)۸ :۵۸(  

 بينداز يکسان، مهانا که و اگر بترسی از قومی خيانت را، پس تو هم عهد ايشان را به سوی آهنا
  . دارد خدای، خيانت کاران را دوست منی

  . با اين آيه به سوی ايشان روان شد)ص(پيامرب
    پانزده شب آهنا را در دژهايشان بشدت در حماصره)ص(پيامرب: گويند

۱۲۸  
رومي؟ آيا از دژها بريون بياييم و ب: گرفت تا اينکه خداوند در دهلای ايشان ترس افکند، پس گفتند

ناچار تسليم فرمان رسول خدا شدند و از دژها فرو ! نه، بايد تسليم فرمان من باشيد:  فرمود)ص(پيامرب
 منذر بن )ص(های آهنا را به ريسمان بستند و پيامرب شانه: گويد. فرمان داده شد که ايشان را ببندند. آمدند

آيا : منذر گفت! ايشان را باز کنيد: ت و گفتابن ابی بر آهنا گذش: گويد. قدامه ساملی را بر ايشان گماشت
 بسته است، باز کنيد؟ به خدا سوگند، هر کس آهنا را باز کند گردنش را )ص(خواهيد گروهی را که پيامرب می
  .زمن می

ای :  دويد و دست خود را در گريبان زره آن حضرت کرد و گفت)ص(عبد اهللا بن ابی به طرف پيامرب
وای بر تو، :  با چهره بر افروخته و خشمگني به او فرمود)ص(پيامرب! ن نيکی کنحممد، نسبت به دوستان م

دار و  کنم تا نسبت به دوستامن دستور به نيکی دهی، آهنا چهار صد مبارز زره رهايت منی: گفت! رهامي کن
اند و تو  اند که در جنگهای حدائق و بعاث مرا از سرخ و سياه حفظ کرده سيصد جنگجوی بی زره

. خواهی که در يک روز مهه آهنا را درو کنی؟ ای حممد، من مردی هستم که از پيشامدها بيم دارم می
پس چون عبد اهللا بن ابی ! رهايشان کنيد، خدا ايشان را و او را هم مهراه ايشان لعنت کند:  فرمود)ص(پيامرب

ود که از مدينه بريونشان کنند،  آهنا را از کشنت رها ساخت و دستور فرم)ص(درباره آهنا صحبت کرد، پيامرب



 ۱۰۹

 آمد و قصد )ص(عبد اهللا بن ابی مهراه مهپيمانان خود که آهنگ خروج از مدينه داشتند، به حضور پيامرب
عومي بن . های خود باقی مبانند داشت با آن حضرت صحبت کند تا اجازه فرمايد که آهنا مهچنان در خانه

نبايد :  اهللا بن ابی خواست وارد شود، عومي کنارش زد و گفت بود، چون عبد)ص(ساعده بر در خانه پيامرب
 اجازه فرمايدت داخل شوی، ابن ابی هم او را کنار زد، عومي نسبت به او خشونت )ص(پيش از آنکه پيامرب
  .اش را ديوار خراشاند و خون جاری شد کرد، چنانکه چهره

ما هرگز بر ) کنيه عبد اهللا بن ابی(ا حباب ای اب: مهپيمانان يهودی ابن ابی فرياد بر آوردند و گفتند
ابن ابی در حالی که . ايستيم که چهره تو چنني جمروح شود و ما هم نتوانيم کاری بکنيم ای منی در خانه

  هرگز: زدند آهنا هم فرياد می! مبانيد، وای بر مشا: کشيد کرد، فرياد می خوهنای چهره خود را پاک می
۱۲۹  

ايشان ! مانيم تو اينچنني زمخی شود و ما نتوانيم غريتی از خود نشان دهيم، منیای که چهره  بر در خانه
پنداشت که خودش هم  ابن ابی خود به آهنا دستور داده بود متحصن شوند و می. شجاعان يهود بودند

 بزودی با آهنا در حصار متحصن خواهد شد، در عني حال با آهنا مهراهی نکرد و وارد دژ نشد، آهنا هم در
حصار خود پناه بردند ولی حتی تريی هم نينداختند و جنگی هم نکردند و تسليم فرمان رسول خدا شدند، 
که اموال آهنا هم از رسول خدا باشد، چون از حصار فرو آمدند و مسلمانان حصارهای ايشان را گشودند، 

: ا سه کمان انتخاب فرمود از اسلحه آهن)ص(پيامرب. حممد بن مسلمه مأمور تبعيد و تصرف اموال ايشان شد
يکی بنام کتوم، که در جنگ احد شکست، ديگری بنام روحاء و سه ديگر بنام بيضاء، دو زره هم از ميان 

 و ديگری بّتار )۱(شد و سه مششري، که يکی قلعی آهنا بر گرفت که يکی صغدّيه و ديگری فّضه ناميده می
در دژهای ايشان سالح فراوانی : گويد.  انتخاب فرمودشدند و مششريی ديگر و نيز سه نيزه هم ناميده می

  .يافتند و وسايل زرگری، چون آهنا زرگر بودند
های ايشان را به من خبشيد و به سعد بن معاذ هم زرهی   زرهی از زره)ص(پيامرب: حممد بن مسلمه گويد

س غناميی را که از ايشان  مخ)ص(پيامرب. آهنا زمني و مزرعه نداشتند. گفتند لطف فرمود که به آن سحل می
گرفته بودند جدا کرد و آنچه که باقی ماند، ميان اصحاب خود تقسيم فرمود و به عبادة بن صامت دستور 

از ميان مهه قبيله اوس و خزرج با ما که : گفتند بنی قينقاع به عباده می. فرمود که ايشان را تبعيد کند
وقتی مشا به رسول خدا اعالن جنگ : عباده گفت. اميکنی؟ ما دوستان تو مهپيمان تو هستيم چنني می

ابن . ای رسول خدا، من از ايشان و مهپيمانی با ايشان بيزارم:  رسيدم و گفتم)ص(داديد، من حضور پيامرب
تو از پيمان : ابی و عباده از حلاظ مهپيمانی با آهنا يکسان بودند، اين بود که عبد اهللا بن ابی به عباده گفت

زند؟ و مواردی را که بنی   بيزاری جستی؟ اين چه حالتی است که از تو درباره ايشان سر میدوستان خود
دانی که دهلا دگرگون  ای ابو حباب، می: عباده گفت. قينقاع متحمل زمحت شده بودند، يادآوری کرد

دخبتی آن را ای که ب شده است و اسالم پيماهنا را از بني برده است، و به خدا قسم، تو به کاری دست زده
  ای حممد، ما: بنی قينقاع گفتند. فردا خواهی ديد

__________________________________________________  
  ).۱۲۷۱صحاح، ص . (منسوب به قلعه که نام جايی در باديه است) ۱(

۱۳۰  
هنا کرد، آهنا از عباده شروع به تبعيد آ. شتاب کنيد و اين حرفها را رها سازيد: فرمود! کارمي از مردم طلب

حتی يک ساعت هم بيشتر از سه شبانه روزی که پيامرب خدا به مشا : عباده مهلتی خواستند، در پاسخ گفت



 ۱۱۰

بود اصال مهلتی  دهم، اين فرمان رسول خداست و اگر بر عهده من می مهلت داده است، مهلت منی
عباده . ا به سوی شام کوچيدندچون سه روز گذشت، عباده هم از پی ايشان روان شد و آهن. دادم منی
او تا حمل ذباب آهنا را مهراهی کرد و بازگشت و يهوديان به . به مناطق دور و هر چه دورتر برويد: گفت می

در مورد بريون راندن يهوديان پس از پيمان شکنی، روايت ديگری غري از روايت ابن .  رفتند)۱(اذرعات
  .امي کعب هم شنيده

 از بدر برگشت يهوديان بر او رشک بردند و خيانت )ص(کردند که، چون پيامرباز عروه برامي روايت 
   آيه )ع(جربئيل. خود را آشکار ساختند

ًو إما ختافن من قوم خيانة َ ِ ٍ ْ َ ََّ َ َّ ِ َ…) ۸ :۵۸(  
ترسم و با اين آيه به سوی  من از ايشان می:  فرمود)ص(را نازل کرد و چون جربئيل از بيان آن فارغ شد، پيامرب

يشان حرکت کرد و بنی قينقاع تسليم نظر و فرمان رسول خدا شدند که اموال آهنا از رسول خدا باشد و ا
  .فرزندان و زنان آهنا از خودشان

آمدم، در ناحيه  من از شام به طرف مدينه می: گفت کند که می ربيع بن سربه از پدرش روايت می
خود را سوار بر شترها کرده بودند و خودشان پياده  بنی قينقاع را ديدم که زنان و فرزندان )۲(فلجتني

کجا : گفتم. حممد ما را بريون کرد و اموال ما را گرفت: رفتند، موضوع را از ايشان پرسيدم، گفتند می
گويد، چون به وادی القری رسيدند، يک ماه در آجنا اقامت کردند و  سربه می. به شام: رويد؟ گفتند می

ی پيادگان آهنا مرکوب دادند و آهنا را تقويت کردند و آهنا به اذرعات رفتند و در يهوديان وادی القری برا
  .آجنا بودند و پس از مدت کمی از ميان رفتند

، سه مرتبه ابو لبابة بن )ص(رسول خدا: گفت از عبد اهللا بن ابی بکر بن حزم برامي روايت کردند که می
  .اد، جنگ بدر، بنی قينقاع و جنگ سويقعبد املنذر را در مدينه قائم مقام خود قرار د

   غزوه سويق
    بود، اتفاق)ص(جنگ سويق در ذی حجه، که بيست و دومني ماه هجرت پيامرب

__________________________________________________  
  ).۱۶۲، ص ۱معجم البلدان، ج (شود  سرزمينی در شام است که مهسايه عمان و بلقاء مشرده می: اذرعات) ۱(
  ).۳۵۶، ص ۲وفاء الوفا، ج (نام يکی از هنرهای وادی عقيق است : فلجه، فلجتني) ۲(

۱۳۱  
  .غيبت آن حضرت پنج روز بود.  روز يکشنبه پنجم ذی حجه از مدينه بريون رفت)ص(افتاد، پيامرب

 حممد بن عبد اهللا از زهری و اسحاق بن حازم از حممد بن کعب برامي نقل کردند، چون مشرکان از
بدر به مکه بازگشتند، ابو سفيان ماليدن روغن را بر خود حرام کرد تا وقتی که انتقام خون اصحاب و اقوام 

بنا به گفته زهری، وی مهراه دويست .  و اصحاب او بگريد)ص(خود را که در بدر کشته شده بودند، از حممد
 اينکه جنديه را پيمودند، شبانه به سوار و به گفته ابن کعب مهراه چهل سوار از مکه بريون آمد و پس از

 و )ص(قبيله بنی نضري آمدند و از حيی بن اخطب تقاضا کردند که آهنا را بپذيرد تا اخبار مربوط به پيامرب
بنابر اين، . اصحاب آن حضرت را از او به دست آوردند، ولی حيی بن اخطب از گشودن در خودداری کرد

شان را پذيرفت و ميزبانی کرد و به ابو سفيان شراب داد و اخبار از سالم بن مشکم تقاضا کردند، او اي
 )۱(سحرگاه ابو سفيان بريون آمد و خود را به عريض.  و ياران آن حضرت را در اختيار او گذاشت)ص(پيامرب



 ۱۱۱

وی . رساند، در آجنا مردی از انصار را مهراه مزدورش کشت و دو خانه و يک مزرعه را به آتش کشيد
. ا اجنام شده پنداشت و با ترس برگشت چون بيم داشت که مسلمانان به تعقيب او بيايندسوگند خود ر

ابو سفيان و .  رسيد، اصحاب خود را فرا خوانده و در پی او روان شدند)ص(مهينکه اين خرب به پيامرب
و  را که خوراک معمولی آهنا بود انداخته )۲(های سويق يارانش برای اينکه سبک بار شوند، کيسه

. نامند های را مجع کردند و به مهني مناسبت اين جنگ را جنگ سويق می مسلمانان آن کيسه. گرخيتند
  :ه استسرودگفت، ابو سفيان اين دو بيت را در اين باره  زهری می.  به مدينه بازگشت)ص(پيامرب

بودم، شراب به من داد سالم بن مشکم، آن هم شراب کميت و مدامه، در حالی که سخت تشنه آن 
اين ابو عمرو خبشنده است، اين ابو عمرو خبشنده است، و خانه او پناهگاه هر خبشنده سپيد 

  .چهره است
. دانستند زهری به سالم بن مشکم کنيه ابو عمرو داده بود در حالی که مردم کنيه او را ابو حکم می

اين جنگ در : زهری هم گويد.  بود ابو لبابة بن عبد املنذر را جانشني خود در مدينه قرار داده)ص(پيامرب
  .ذی حجه و بيست و دومني ماه هجرت بود

__________________________________________________  
  ).۳۴۴، ص ۲وفاء الوفا، ج (نام هنری در کناره مدينه است : عريض) ۱(
  .ل آميخته باشندای است که آن را با روغن و عس عبارت از جو يا گندم پخته يا بو داده: سويق) ۲(

۱۳۲  

  )۱(غزوه قرارة الکدر
اين جنگ با قبايل بنی سليم و غطفان در نيمه حمّرم و بيست و سومني ماه هجرت صورت گرفته است 

  .اند  پانزده شب از مدينه غايب بوده)ص(و پيامرب
فرمود و  از مدينه به قرارة الکدر حرکت )ص(پيامرب: گفت از يعقوب بن عتبه برامي نقل کردند که می

 به طرف )ص(پيامرب. اند سبب آن بود که به او خرب رسيده بود که گروهی از غطفان و سليم آجنا گرد آمده
ايشان حرکت فرمود و راه را بر آهنا بست، چون به جايگاه آهنا رسيد، نشانه شتران و آبشخور آنان را بديد 

  .ولی هيچ کس آجنا نبود
ه منطقه باالی آن دره فرستاد و خود در پايني آن و در ته دره به  گروهی از ياران خود را ب)ص(پيامرب

استقبال دمشن شتافت، در آجنا به گروهی از شبانان برخورد که مهراه ايشان نوجوانی هم بنام يسار بود، 
دامن چون هر پنج روز يک مرتبه به  من منی:  از ايشان در مورد مردم سؤال کرد، يسار گفت)ص(پيامرب

اند و ما درگري شتران خود هستيم  روم و امروز روز چهارم است، مردم هم به سوی آبشخورها رفته آبشخور می
 پس از اينکه به شتران دست يافت به سوی مدينه )ص(پيامرب. برمي که دورتر از قبيله، آهنا را به چرا می

  .گزارد برگشت و چون مناز صبح را خواندند، متوجه شدند که يسار هم مناز می
ای رسول خدا، برای ما مهراه بردن :  دستور فرمود که غنامي را تقسيم کنند، مردم گفتند)ص(امربپي

مهه شتران و به صورت دسته مجعی، نشان دهنده نريوی بيشتری است، وانگهی بعضی از افراد از مهراه 
  .تقسيم کنيد: حضرت فرمود. بردن سهم خود ناتوانند

خواهيد، او را در سهم مشا قرار  خواند می  غالم را که مناز میای رسول خدا، اگر مشا اين: گفتند
  :گوييد؟ گفتند اين را از صميم قلب می:  فرمود)ص(پيامرب. دهيم می
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مردم و آن حضرت به راه افتادند و به مدينه رسيدند و . حضرت او را پذيرفتند و آزاد فرمودند. آری
  .ه دويست نفر بودند، هفت شتر رسيدبه هر يک از مسلمانان ک. شتران را تقسيم کردند

من خود در اين جنگ بودم و از کسانی هم بودم که : گفت از ابی اروی دوسی برامي نقل کردند که می
 مخس شتران را )ص( رسيدمي، پيامرب- در سه ميلی مدينه-راندن شتران را بر عهده داشتند، چون به صرار

  . مسلمانان تقسيم فرمود که به هر کس دو شتر رسيدبرگرفت و بقيه را که چهار صد شتر بود، ميان
__________________________________________________  

اند   الکدر گفته-نام آبی است در ناحيه معدن پس از سد معونه و ميان آن و مدينه هشت چاپار است، گاهی هم به آن قرقرة) ۱(
  ).۲۱، ص ۲طبقات، ج (

۱۳۳  
 در اين جنگ، ابن ام مکتوم را جانشني خود در مدينه قرار )ص(کنند که پيامرب از ابی عفري روايت می

کرد و در حالی که منرب رسول خدا در مست چپ او قرار داشت، برای آهنا خطبه  داد، و او مردم را مجع می
  .خواند می

   قتل ابن االشرف
  .تقتل او در ماه ربيع االول و آغاز بيست و پنجمني ماه هجرت صورت گرف

عبد احلميد بن جعفر از يزيد بن رومان، معمر از زهری و او از ابن کعب بن مالک، ابراهيم بن جعفر 
ابن اشرف شاعر : از پدرش و او از جابر بن عبد اهللا برامي نقل کردند و مهه آهنا در اين مهعقيده بودند که

  .انگيخت يش را عليه مسلمانان بر میکرد و در شعر خود کافران قر  و اصحاب او را هجو می)ص(بود و پيامرب
 به مدينه آمدند، مردم مدينه خملوطی از گروههای خمتلف بودند، برخی )ص(هنگامی که پيامرب

مسلمان بودند که دعوت اسالم آهنا را گرد هم مجع کرده بود، گروهی هم اهل سالح و حصار بودند و برخی 
 چون به مدينه آمد خواست ميان مهه را اصالح فرمايد و با )ص(پيامرب. های اوس و خزرج هم مهپيمان با قبيله

مشرکان و . مهه پيمان دوستی بندد، در عني حال گاهی مسلمانانی بودند که پدران ايشان کافر بودند
دادند و خداوند متعال پيامرب خود و   و اصحاب آن حضرت را بشدت آزار می)ص(يهوديان مدينه پيامرب

  : داد و در مورد آنان اين آيه نازل شد کيبايی و گذشت از ايشان میمسلمانان را فرمان به ش
ين أرشكوا أذى كثريا و إن تصربوا و  ين أوتوا الكتاب من قبلكم و من ا َو لتسمعن من ا َ َ َُ ِ ِْ َ َْ ً َ

ِ
َ ٰ َ َُ َ ْ َ َِ ِ

َّ َّْ ُ ِ ْ َ َ ِ ُ ُ َّ ُ َ ْ

ِيتقوا فإن ذلك من عزم األمور  ُ ُ ِ ْ َ َ ِ َّ َِ
َ ُ َّ)۳ :۱۸۶(  

و از کسانی که مشرک ) اهل کتاب(اند  از آنان که پيش از مشا کتاب داده شدههر آينه بشنويد 
  اند ناسزای فراوان و اگر صرب کنيد و بپرهيزيد آن از کارهای استوار است  شده

  : و هم درباره ايشان اين آيه را نازل فرموده است
ِود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من نعد إي ِ ِْ َ َْ ُْ َ ُّ َُّ َ َ

ِ ِ
ْ َ ٌ ِ ًمانكم كفاراَ َّ ُ ْ ُ ِ… )۲ :۱۰۹(  

  … خواستند بسياری از جهودان که از اميان به کافری برندتان
کرد   و مسلمانان خودداری منی)ص(به هر حال، ابن االشرف از ناسزا گفنت و آزار رساندن به پيامرب

ان را آورد و ابن شدگ کرد، چون زيد بن حارثه برای مژده از بدر آمد و خرب کشته بلکه در آن مبالغه هم می
وای بر مشا، به خدا سوگند، امروز : االشرف اسريان را هم در بند ديد، خوار و زبون شد و به قوم خود گفت

  زير زمني برای مشا هبتر از
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۱۳۴  
اينها که کشته و اسري شدند سران و بزرگان مردم بودند و حاال مشا چه خيال داريد؟ آهنا ! روی آن است

  :ابن االشرف گفت. ورزمي يم با حممد دمشنی میتا زنده هست: گفتند
روم و آهنا  چه ارزشی داريد؟ او خويشان خود را لگدکوب کرد و از ميان برد، ولی من پيش قريش می

گرمي، شايد آهنا راه بيفتند و من هم مهراه آهنا  گومي و می شدگانشان مرثيه می انگيزم و بر کشته را بر می
 آمد و به مکه رفت و به ابو وداعة بن ضبريه سهمی وارد شد، مهسر ابو وداعه، اين بود که بريون. آمي می

  :عاتکه دختر اسيد بن ابی العيص بود، ابن االشرف قريش را مرثيه سرود و چنني گفت
آسياب بدر برای نابودی اهل آن به گردش در آمد، آری، برای امثال بدر بايد گريست و اشک 

  .رخيت
ضهای آن کشته شدند، از خري و نيکی گريزان نباشيد، مهانا پادشاهان بزرگان مردم برگرد حو

  .اند کشته شده
  :گويند شوم، می مردمی که من با خشم آهنا خوار می

گويند، ای کاش ساعتی که ايشان کشته شدند زمني  کند، راست می ابن اشرف بر کعب زاری می
  .شد برد و از هم پاشيده می اهل خود را فرو می

  .بردند، کشته شدند رويی، که گرسنگان به آهنا پناه می سپيد چهرگان گرانقدر و گشادهچه بسا 
گريند و  کشند، غنيمت می گشاده دستانی که در خشکساليها بارهای سنگني را به دوش می

  .کنند سروری می
  .اند به من خرب رسيده است که مهه بنی مغريه از کشته شدن ابو احلکيم خوار و زبون شده

ها را داشته  و پسر ربيعه و منّبه که در بدر کشته شدند، آيا قوم تّبع توانسته است نظري اين کشتهو د
  باشد؟

  : سرودحسان بن ثابت در پاسخ ابن االشرف چنني
در دل بدر، ! چشم کعب اشکبار باشد و پياپی اشک ببارد و بينی بريده و کر باشد، آری

ای  رخيت، گريه کن بر برده گريست و اشک می ن میکشتگانی از آهنا ديدم که چشمها بر ايشا
  .کرد فرومايه، که چون توله سگی از ماده سگی کوچک پريوی می

  خداوند رمحان پيامرب را از ايشان تسکني داد
۱۳۵  

  .و قومی را که به جنگ او آمدند از ميان برد و کشت
نانکه نزديک بود از ترس کسانی هم که گرخيتند و جنات يافتند، دلی آکنده از خوف داشتند، چ

  . آری برخی رها يافتند و گروهی اندک، با سرعت، ترسان و لرزان گرخيتند)۱(.مبريند
 حسان را خواست و به او خرب داد که کعب بن اشرف نزد چه کسی فرود آمده است، و )ص(پيامرب

  :حسان چنني سرود
  .که فقط در شراب کار کشته استای است  از من اين پيام را به اسيد برسانيد که دايی تو برده

سوگند به جان تو، که نه اسيد برای پناهنده خود کاری کرده است و نه خالد و نه زينب 
  .گنده شکم

کند، دروغگويی است که در سر دروغ  ای است که به عهد خود وفا منی عّتاب هم بنده
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  .)۲(ای است دست آموز پروراند، گويی بوزينه می
ما را با : ن ثابت، به عاتکه دختر اسيد که مهسر ابی وداعه بود رسيد، گفتچون خرب هجای حسان ب

آورد؟ ناچار ابن  بينی که حّسان چه بر سر ما می چه کار است؟ مگر منی) کعب بن اشرف(اين يهودی 
فرمود که ابن  خواست و به او می  حسان را می)ص(رفت پيامرب اشرف از نزد آهنا رفت و پيش هر کسی که می

چون ابن . کرد تا ابن اشرف از پيش آهنا برود ف به کجا رفته است و حّسان مهچنان آهنا را هجو میاشر
:  رسيد فرمود)ص(اشرف پناهگاهی نيافت، به مدينه برگشت و چون خرب آمدن او به مدينه، به اطالع پيامرب

خواهی، او را  طريقی که میپروردگارا، در ازای اشعاری که او سروده و شّری که آشکار ساخته است، به هر 
  : فرمود)ص(و هم پيامرب. جزا فرمای

  :حممد بن مسلمه گفت. کند که مرا آزرده است چه کسی شر ابن اشرف را از من دفع می
چند . اين کار را بکن:  فرمود)ص(پيامرب. آمي ای رسول خدا، و او را خواهم کشت من از عهده او بر می

   او را احضار)ص(ورد، پيامربخ روزی حممد بن مسلمه چيزی منی
__________________________________________________  

اين ابيات که در کتاهبای خمتلف سريه به صورهتای خمتلف و کم و بيش آمده است، به گفته ابن هشام، اهل علم آهنا را از حسان ) ۱(
  . م-. است، اين اشعار نيامده استدانند، در ديوان حسان چاپ بريوت هم که در اختيار اين بنده منی

 ديوان حّسان، چاپ بريوت آمده است و در ۴۰رسد، در صفحه  اين سه بيت با تفاوهتای خمتصری که صحيحتر هم به نظر می) ۲(
  . م-.ترمجه ابيات به آجنا هم مراجعه شده است

۱۳۶  
ل خدا، تعهدی برای مشا ای رسو: ای؟ گفت حممد، چرا خوراک و آشاميدنی را ترک کرده: کرد و فرمود

و مهچنني . بر تو است که تالش کنی:  فرمود)ص(پيامرب. توامن آن را اجنام دهم يا نه دامن می ام که منی کرده
اين بود که حممد بن مسلمه مهراه تنی چند از اوس از . در مورد او با سعد بن معاذ مشورت کن: فرمود

: المه و حارث بن اوس و ابو عبس بن جرب مجع شدند و گفتندمجله، عّباد بن بشر و ابو نائله سلکان بن س
ای  کشيم، به ما اجازه بده که هر چه الزم باشد، بگوييم زيرا از اين کار چاره ای رسول خدا، ما او را می

ابو نائله به سوی کعب بن اشرف رفت، چون کعب او . خواهيد بگوييد هر چه می:  فرمود)ص(پيامرب. نيست
نيازی به تو : ابو نائله گفت. نيامد، بيمناک شد و ترسيد که نکند ديگران در کمني باشندرا ديد خوشش 
نزديک بيا و حاجت خود را : کعب در حالی که در ميان قوم خود و يهوديان بود، گفت. پيدا شده است

و  ابو نائله و حممد بن مسلمه هر د- .اش دگرگون شده و بيمناک بود در عني حال، رنگ چهره. بگو
 ابو نائله و کعب ساعتی گفتگو کردند و برای يک ديگر شعر خواندند، کعب -برادران شريی کعب بودند

سرود مهچنان برای او  حاجت تو چيست؟ ابو نائله که شعر هم می: شاد شد و در آن ميان از ابو نائله پرسيد
 که پيش ما هستند خواهی کسانی حاجت تو چيست؟ شايد می: خواند، کعب دو مرتبه پرسيد شعر می

خوش نداشتم که مردم گفتگوی ما را : ابو نائله گفت. برخيزند؟ چون مردم اين سخن را شنيدند برخاستند
  .بشنوند و بدگمان شوند

اند و متفقا ما  برای ما گرفتاری و بال بود، مهه عرب به جنگ ما برخاسته) )ص(پيامرب(آمدن اين مرد 
هاميان سخت  گی بر ما بسته شده است، به طوری که خودمان و خانوادهدهند، راههای زند را هدف قرار می
کعب . کنيم که خبورمي گريد، حال آنکه ما چيزی پيدا منی خواهد و می امي، او از ما زکوة می به زمحت افتاده

اران من مردانی از ي: ابو نائله گفت. کشد ای پسر سالمه، من که قبال به تو گفته بودم کار به اين جا می: گفت
هم مهراه منند که مهني نظر را دارند، تصميم گرفتم مهراه ايشان پيش تو بياييم و از تو خرما يا خوراک 
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ديگری خريداری کنيم و تو هم بايد با ما نيکو رفتار کنی، البته ما چيزی را هم که به آن توجه داشته باشی 
ه از خرماهای خوب و نرم است که دندان در ولی انبارهای من انباشت: کعب گفت. گذارمي نزد تو گرو می
  .شود آهنا پنهان می

ای ابو نائله، به خدا دوست نداشتم که تو را در اين گرفتاری ببينم، که تو در نظرم از : آنگاه گفت
آنچه درباره : او گفت. ام گراميترين مردم هستی، تو برادر منی و من با تو از يک پستان شري خورده

به : کعب به ابو نائله گفت. يک حرف از آن را خنواهم گفت: کعب گفت. فتم پوشيده دار به تو گ)ص(حممد
خوار ساخنت او و جدا شدن از : من راست بگو، در باطن خود نسبت به حممد چه تصميمی داريد؟ گفت

   خوشحامل: گفت. وی
۱۳۷  

  :گفتگذاريد، پسران و زنانتان؟ ابو نائله  کردی، حاال چه چيز را در گرو من می
گذارمي که  ولی ما آن قدر اسلحه در گرو تو می! خواهی ما را رسوا کنی و کار ما را آشکار سازی؟ نه می

گفت که وقتی با اسلحه آمدند تعجب نکند، کعب هم  ابو نائله اين مطلب را برای اين می. خوشنود شوی
از نزد کعب بريون رفت تا در ابو نائله . کند در سالح وفای به عهد است و مهان کفايت می! آری: گفت

. وقتی که قرار گذاشته بود برگردد، او پيش ياران خود آمد و تصميم گرفتند که شبانگاه پيش کعب بروند
 تا بقيع مهراه آهنا آمد و از آجنا ايشان را )ص( آمدند و خرب دادند، پيامرب)ص(آنگاه شب به حضور پيامرب

 در شب چهاردهم ماه ربيع )ص(ی خدا برويد، گفته شده است، پيامربدر پناه برکت و يار: روانه کرد و فرمود
االول بيست و پنجمني ماه هجرت، بعد از گزاردن مناز عشاء آهنا را روانه فرمود، شب مهتابی بود و مهچون 

  .روز روشن
 صدا چون کنار خانه او رسيدند، ابو نائله او را. به راه افتادند تا به حمله ابن اشرف رسيدند: گويد

روی؟  کجا می: زد، ابن اشرف تازه عروسی کرده بود، چون برخاست زنش گوشه لباس او را گرفت و گفت
با آهنا قرار : گفت. رود تو مردی هستی در حال جنگ و کسی مثل تو در اين ساعت از خانه بريون منی

اش را   و با دست خود جامهکرد، دانست خوامب بيدارم منی دارم، بعالوه او برادرم ابو نائله است، اگر می
  :گرفت و گفت

آنگاه پيش ايشان آمد و درودشان گفت و ساعتی . رود اگر جوامنرد را برای نيزه زدن هم خبوانند می
 )۱(آيا موافقی که به شرج العجوز: نشستند و گفتگو کردند به طوری که با آهنا انس گرفت، سپس آهنا گفتند

  :انيم؟ گويدبرومي و باقی شب را به گفتگو بگذر
ابو نائله دست خود را وارد موهای سر کعب کرد . بريون آمدند و به طرف شرج العجوز به راه افتادند

کعب مشک ممزوج با آب و عنرب و روغن به ! خوش به حالت، اين عطر تو چقدر خوشبو است: و گفت
.  زيبا و با موهای جمعد بودماند، او مردی بسيار ماليد به طوری که روی زلفهايش باقی می موهای خود می

ناگاه . سپس ساعتی راه رفتند و ابو نائله دوباره مهان کار را اجنام داد به طوری که کعب مطمئن گرديد
  :دستهای خود را در موهای او زجنريوار داخل کرد و طرفني سرش را حمکم گرفت و به ياران خود گفت

ولی چون مششريها به يک ديگر . جانش افتادندو آهنا با مششريهای خود به ! دمشن خدا را بکشيد
ناگاه : حممد بن مسلمه گويد. شد کرد و او هم خود را به ابو نائله چسبانده بود کاری ساخته منی برخورد می

اش هنادم و تا  يادم آمد که مششري کوچک و باريکی دارم که در نيامش بود، آن را بريون کشيدم و بر سينه



 ۱۱۶

  مشن خدازير نافش را دريدم، د
__________________________________________________  

  ).۳۲۸، ص ۲وفاء الوفا، ج (جايی است نزديک مدينه : شرج العجوز) ۱(
۱۳۸  

چنان فريادی کشيد که در مهه کوشکهای يهود آتش افروخته شد، در اين هنگام، ابن سنينه که يهودی از 
من بوی خونی را که در مدينه : و و کعب سه ميل بود، گفتيهود بنی حارثه بود و فاصله حمل زندگی ا

زدند، يکی شان بدون توجه ضربتی  ضمنا مهچنان که آهنا به کعب ضربت می. شنوم رخيته شده است، می
به حارث بن اوس زد که پايش را سخت جمروح کرد، ايشان چون از کشنت کعب فارغ شدند، سرش را 

ابان بريون آمدند چون از کمني يهوديان بيمناک بودند، به حمله بنی پس شت. بريدند و مهراه خود بردند
امية بن زيد و سپس به حمله يهود بنی قريظه رسيدند که آتشهای ايشان بر فراز کوشکهايشان روشن شده 

 رسيدند، چون به حرة العريض رسيدند، زخم حارث شروع به خونريزی کرد و از )۱(سپس به بعاث. بود
  :د، پس آهنا را صدا زد و گفتايشان عقب مان

 )ص(آهنا بر او حمبت کرده و به دوشش گرفتند تا به حضور پيامرب! سالم مرا به رسول خدا برسانيد
گزارد، چون   هم آن شب به پا خاسته و مناز می)ص(اتفاقا پيامرب. چون به بقيع رسيدند، تکبري گفتند. بيايند

آهنا با دو خود را به مسجد رساندند و . اند انست که او را کشتهصدای تکبري ايشان را شنيد، تکبري گفت و د
و چهره : گفتند. های مشا شاد باد چهره:  کنار در مسجد ايستاده است، حضرت فرمود)ص(ديدند که پيامرب

آهنا . حضرت خدای را برای قتل او ستايش کرد.  انداختند)ص(تو ای رسول خدا، و سر او را برابر پيامرب
 آب دهان خود را در حمل زخم افکند و آن زخم حارث را )ص(حارث را پيش آوردند، پيامربدوست خود 

  :زيانی نرساند، عباد بن بشر در اين مورد چنني سروده است
  .صدايش زدم ولی شتابی نکرد و از باالی قصر خود ظاهر شد

  .برادرت عباد بن بشر: منادی کيست؟ گفتم: بار ديگر صدايش زدم، گفت
امي تا از ما ميزبانی کنی و خبششی فرمايی، و به  بشتاب به سوی ما، که ما آمده:  او گفتحممد به

  .امي، به نيم جوالی از حبوبات يا خرما ما خوراکی دهی، که ما گرسنه آمده
  .امي، آهنا را برای يک ماه يا نصف ماه بگري های ماست که برای گرو آورده و اين زره

  .اند اند و بدون فقر غنا را از دست داده انده شدهگروهی که گرسنه و درم: گفت
__________________________________________________  

، ص ۲وفاء الوفا، ج (ای در حمله بنی قريظه  نام جايی در حومه مدينه است و گويند دژی است در دو ميلی مدينه يا مزرعه: بعاث) ۱(
۲۶۲.(  

۱۳۹  
  .ايد برای کار بزرگی آمده: گفت آمد و به ما می ن پيش میروی به جانب ما کرد او شتابا

در دستهای راست ما مششريهای سپيد بّرنده بود، مششريهايی که در نابود کردن کافران آزموده 
  .بود

ابن مسلمه مرادی دو کف دست خود را به مانند شري ژيان بر گردنش افکند، مششري برهنه خود 
  . عبس بن جرب او را از پای در آوردرا بشدت بر او فرود آورد و ابو

  .من و دو يارم هم مششري زدمي و سراجنام آن خبيث را مهچون ميشی کشتيم
  .دهند بر سر او بزرگانی گذشتند که از راستی و نيکی به تو خرب می



 ۱۱۷

  .خداوند نفر ششم ما بود و ما به هبترين نعمت و گراميترين پريوزی رسيدمي
اگر گفتار ابن ابی : گويد ابن ابی الزناد می.  گوينده اين شعر را ديدممن: گويد ابن ابی حبيبه می

  .دانستم حبيبه نبود، اين شعر را مستند منی
  : آن شب را که ابن اشرف کشته شد به صبح آورد، فرمود)ص(چون پيامرب: گويند

يچيک يهودان سخت ترسيدند به طوری که ه. به هر يک از بزرگان يهود که دست يافتيد، بکشيدش
ترسيدند که شبانه آهنا را بکشند، مهچنان که  گفتند و می شدند و سخنی هم منی از بزرگان ايشان ظاهر منی

  .ابن اشرف کشته شد
ابن سنينه از يهود بنی حارثه و مهپيمان حوّيصة بن مسعود بود، حويصه اسالم نياورده بود، برادرش 

: گفت زد و می ز برادر خود، حمّيصه بزرگتر بود، او را میبر ابن سنينه محله برد و او را کشت، حويصه که ا
های شکم تو از آن اوست، حميصه  ای دمشن خدا، ابن سنينه را کشتی؟ به خدا قسم، بسياری از پيه

. کشتمت داد، می به خدا سوگند، کسی که دستور به قتل او داد، اگر به من دستور قتل تو را هم می: گفت می
به : حويصه گفت! کشتی؟ گفت آری گفت مرا بکشی، می ه خدا قسم، اگر حممد میتو را ب: حويصه گفت

  .خدا، دينی که به اين حد برسد، دين عجيبی است و در آن روز اسالم آورد
  :گويد ام کسی آن را رد کند، می حمّيصه در اين مورد شعری گفته است که مستند است و من نديده

کند، و حال آنکه من با مششري سپيد بّران  مرا سرزنش میپسر مادرم اگر مأمور کشنت او شوم، 
  .کنم استخواهنای پشت گوشش را قطع می

  مششريی به رنگ منک، که پاک زدوده است،
۱۴۰  

  .گويد و هر گاه آن را به کار بگريی، دروغ منی
 کند که کشنت تو در اگر مهه آنچه ميان بصری و مأرب هست از آن من باشد، آنقدر خوشحامل منی

  .حال اطاعت فرمان
 آمدند و )ص(يهوديان و مشرکانی که مهراه ايشان بودند، ترسيدند و فردای آن شب پيش پيامرب

ديشب اين دوست ما که سروری از سروران ماست، بدون هيچ گناه و علتی که ما بدانيم، غافلگري و : گفتند
شد،  گرفت، غافلگري منی  خود آرام میکيشان اگر او هم مانند ديگر هم:  فرمود)ص(پيامرب. کشته شده است

. اما او ما را آزار داد و با شعر خود ما را هجا گفت و هر کس از مشا چنان کند، پاداشش مششري است
ای بنويسند و به مواد آن عمل کنند و آهنا ميان خود و رسول   آهنا را دعوت فرمود که عهد نامه)ص(پيامرب

ای خانه رمله دختر حارث نوشتند و يهود از روز کشته شدن ابن ای در زير درخت خرم خدا، عهد نامه
  .اشرف خوار و زبون گرديد

هنگامی که مروان بن حکم در مدينه بود و ابن يامني : ابراهيم بن جعفر از پدر خود برامي روايت کرد
  قتل ابن اشرف چگونه بود؟: نضری هم پيش او بود، مروان پرسيد

ای بود و در جملس نشسته  حممد بن مسلمه هم که پري ساخلورده. ودغدر و مکر ب: ابن يامني گفت
دهند؟ به خدا قسم، ما او را نکشتيم   نسبت غدر می)ص(ای مروان، آيا در حضور تو به پيامرب: بود، گفت

ای جز مسجد بر من و تو سايه  ، به خدا قسم، از اين پس سقف هيچ خانه)ص(مگر به فرمان رسول خدا
 اما تو ای ابن يامني، برای خدا بر عهده من است که اگر مششري در دستم باشد و بر تو خنواهد افکند و



 ۱۱۸

رفت مگر اينکه قبال کسی را  ابن يامني از ترس به حمله بنی قريظه منی! قدرت يامب، سرت را از تن جدا کنم
 بود، او با عجله فرستاد که ببيند حممد بن مسلمه در چه حال است، اگر حممد بن مسلمه در مزرعه خود می

اتفاقا روزی . آمد رفت و در غري آن صورت در آجنا فرود منی داد و می زد و کارش را اجنام می سری می
ای به بقيع آمده بود و ابن يامني هم آجنا بود، حممد بن مسلمه متوجه تابوت  حممد بن مسلمه مهراه جنازه

ای : مردم برخاستند و گفتند. ها را باز کرد رفت و ترکهزنی شد که بر آن مقداری ترکه تازه بود، به سراغ آن 
حممد بن مسلمه به سوی ابن يامني برخاست و با آن ! دهيم کنی؟ ما برايت اجنام می ابو عبد الرمحن چه می

ها به چهره و سر او کوبيد، به طوری که مهه آهنا را يکی يکی بر سر و روی او شکست و حتی يک ترکه  ترکه
:  نگذاشت و هنگامی که او را رها کرد که ديگر نريويی برايش باقی منانده بود، سپس گفتسامل هم باقی

  .زدمت يافتم با آن می به خدا قسم، اگر به مششري هم دست می
۱۴۱  

  )۱(غزوه غطفان در ذی امر
 )ص(پيامرب. اين جنگ در ماه ربيع االول، که آغاز بيست و پنجمني ماه هجرت بود، صورت گرفت

 حممد )۲(.شنبه دوازده روز از ربيع گذشته، از مدينه بريون رفتند و يازده روز از مدينه غايب بودندروز پنج
بن زياد بن ابی هنيده، عثمان بن ضحاک و عبد الرمحن بن حممد بن ابی بکر و بعضی ديگر غري از ايشان، 

لبه و حمارب در ذی امّر مجع  خرب رسيد که گروهی از قبايل ثع)ص(به پيامرب: برامي روايت کردند و گفتند
شده و آهنگ محله به اطراف مدينه را دارند و مردی به نام دعثور بن حارث بن حمارب آهنا را گرد آورده 

 مسلمانان را گرد آورد و مهراه چهار صد و پنجاه نفر، که گروهی هم سوار کار بودند، بريون )ص(پيامرب. است
.  بريون رفتند)۵( را طی کرده و به جانب ذی القّصه)۴(پس تنگه خبيت را پيش گرفتند، س)۳(آمده و راه منقی

قصد کجا :  به مردی به نام جّبار که از بنی ثعلبه بود، بر خوردند، از او پرسيدند)ص(در آجنا اصحاب پيامرب
خواهم برای خودم بگردم و  می: در يثرب چه کار داری؟ گفت: گفتند. روم به يثرب می: داری؟ گفت

نه، فقط شنيدم که دعثور بن : آيا به گروهی بر خنوردی و يا خربی از قوم خود نداری؟ گفت:  گفتند.ببينم
 بردند، حضرت )ص(مسلمانان او را به حضور پيامرب. حارث با گروهی از قوم خود، از قبيله بريون رفته است

 حرکت تو آگاه شوند، از ای حممد، اگر آهنا از: او را به اسالم دعوت فرمود و او مسلمان شد، پس گفت
آمي و تو را به  شوند، من هم با تو می ترس به باالی کوهها پناه خواهند برد و هرگز با تو رو در روی منی

  .کنم خمفيگاههای ايشان راهنمايی می
زار برد و   را از راههای ريگ)ص( او را مهراه خود برد و با بالل به کار گماشت، آن مرد پيامرب)ص(پيامرب

ر آن قوم فرود آورد، اعراب هم از ترس به قله کوهها گرخيته بودند و پيش از آن، چهار پايان و ستوران کنا
  .خود را هم در باالی کوه پنهان کرده بودند

  رسول خدا در ذی امر.  با کسی بر خورد نفرمود ولی آهنا را بر سر کوهها ديد)ص(پيامرب
__________________________________________________  

  ).۲۴۹، ص ۲وفاء الوفا، ج . (ای است در راه فيد و مدينه، در سه منزلی مدينه و کنار دهکده خنيل نام دره: ذی امّر) ۱(
 در دوازدهم ربيع االول منافات دارد با اقامت آن حضرت در چهاردهم ربيع االول در مدينه، که ضمن موضوع )ص(خروج پيامرب) ۲(

  . م-. به آن تصريح شده استکشته شدن ابن االشرف
  ).۳۷۹، ص ۲وفاء الوفا، ج (نام سرزمينی است ميان مدينه و احد : منقّی) ۳(
  ).۳۰۶معجم ما استعجم، ص (در يک چاپاری مدينه است : خبيت) ۴(



 ۱۱۹

  ).۳۶۲وفاء الوفا، ص (نام موضعی در يک چاپاری مدينه به سوی جند است : ذو القصه) ۵(
۱۴۲  

 هم، که برای قضای حاجت رفته بود، )ص(باران شديدی باريدن گرفت، پيامرب. ساختفرود آمد و لشکرگاه 
حضرت که هنر ذی امر را ميان خود و اصحاب فاصله قرار داده بود، . گرفتار باران شده و خيس شد

های خود را کند و فشرد و برای اينکه خشک شود بر درختی افکند و خود زير آن درخت دراز کشيد،  جامه
اکنون به حممد :  بودند، به دعثور که سرور و ساالرشان بود، گفتند)ص(ب که متوجه مهه کارهای پيامرباعرا

دسترسی داری چون او از ياران خود جدا شده است به طوری که اگر از آهنا کمک هم خبواهد، تا او را 
رگزيد و با آن به سوی دعثور مششري بسيار تيزی را از ميان مششريها ب. بکشی کمکی به او خنواهد رسيد

ای حممد، :  روی آورد و در حالی که مششري را کشيده بود، باالی سر آن حضرت ايستاد و گفت)ص(پيامرب
 چنان به )ع(در اين هنگام جربئيل: گويد. خدا:  فرمود)ص(کند؟ پيامرب اکنون چه کسی تو را از من حفظ می

حاال :  مششري را برداشت و بر سر او ايستاد و فرمود)ص(سينه دعثور کوفت که مششري از دستش افتاد، پيامرب
هيچ کس، و اشهد ان ال اله اال اهللا و انّ حمّمدا رسول اهللا و سوگند : کند؟ گفت چه کسی تو را از من حفظ می

دعثور به راه .  مششريش را پس دادند)ص(پيامرب. آورم به خدا، از اين پس هرگز مجعی را عليه تو گرد منی
. من به آن مششري از تو سزاوارترم:  فرمود)ص(پيامرب. به خدا قسم، تو از من هبتری: برگشت و گفتافتاد و 

: گفتی، مششري در دست تو و او در اختيارت بود؟ گفت پس چه می: دعثور پيش قوم خود آمد، به او گفتند
ام کوفت که به   به سينهبه خدا تصميم من مهان بود ولی مردی سپيد چهره و بلند قد در نظرم آمد که چنان

پشت در افتادم و دانستم که او فرشته است، اين بود که شهادت دادم به اينکه پروردگاری جز اهللا وجود 
دعثور شروع به دعوت . کنم ندارد و حممد رسول خداست و به خدا قسم، ديگر کسی را عليه او مجع منی

  :  استقوم خود به اسالم کرد و اين آيه درباره او نازل شده
كم أيدفهم فكف  ين آمنوا اذكروا نعمت اهللا عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إ َّيا كفها ا َ َ َْ ْ ْ ُْ َ ِ ِْ َ َ ََ َ َُ ُْ َ ِ ُِ ُ ْ َ ْ ٌ َّ َ ْ ْْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ِ

َّ ُّ

ْأيدفهم قنكم  ُْ ْ َ ُ َ ِ ْ
َ

… .)۵ :۱۱(  
 ای مؤمنان و گرويدگان، ياد کنيد نعمت خدا را بر مشا، چون مهت کردند قومی که بر مشا تطاول

  … کنند و دست درازی منايند، خدای تعالی دستهای ايشان از مشا باز داشت
 از مدينه يازده شب بود و عثمان بن عفان را در مدينه به جانشينی تعيني )ص(مدت غيبت پيامرب

  .فرمود
۱۴۳  

   غزوه بنی سليم در حبران از ناحيه فرع
 هفتمني ماه هجرت صورت گرفت و اين جنگ در چند شب از مجادی االول گذشته، در آغاز بيست و

  . ده شبانه روز از مدينه غايب بودند)ص(پيامرب
 خرب رسيد که گروه زيادی از بنی سليم در )ص(معمر بن راشد از زهری برامي نقل کرد، چون به پيامرب

اب اند، آماده مقابله شد و بدون اينکه مطلب را آشکار فرمايد، مهراه سيصد مرد از اصح حبران گرد آمده
در آجنا مردی از . پيمودند به طوری که يک شبه، به نزديک حبران رسيدند بريون آمد و بسرعت راه می

 خرب داد که آن گروه در )ص(بنی سليم را ديدند و از او درباره قوم و مجع ايشان پرسيدند، آن مرد به پيامرب



 ۱۲۰

رمان داد که او را پيش يکی از مسلمانان  ف)ص(پيامرب. اند روز گذشته پراکنده شده و به کنار آب خود برگشته
آنگاه حرکت فرمود تا به حبران رسيد، ولی در آجنا هيچ کس نبود، چند . که از بنی سليم بود حبس کنند

 ده )ص(مدت غيبت پيامرب. روزی آجنا اقامت فرمود و بدون برخوردی بازگشت و آن مرد را هم آزاد ساخت
  .شب بود

، ابن ام مکتوم را در مدينه جانشني )ص(ن سهل برامي روايت کرد که پيامربعبد اهللا بن نوح از حممد ب
  .فرمود

   سرّيه قرده
ای بود که زيد بن حارثه به امريی آن  فرماندهی اين سريه با زيد بن حارثه بود و اين خنستني سريه

  .)۱(بيست و هفتمني ماه هجرت بريون رفتغاز او روز اول مجادی اآلخر، آ. منصوب شد
مد بن حسن بن اسامة بن زيد از خويشان خود برامي روايت کرد، قريش که قومی بازرگان بودند، حم

صفوان بن اميه . ترسيدند که از راه شام طی طريق کنند، چه از رسول خدا و اصحابش بيم داشتند می
يم، از راه کناره دانيم با اصحاب او چه بکن اند و منی حممد و اصحاب او راه بازرگانی ما را بسته: گفت می

دانيم کدام راه را  اند و ما منی خورند، بعالوه، اهل منطقه ساحلی هم مهگی با آهنا مهپيمان شده تکان منی
  های خود را مصرف کنيم در آجنا اگر قرار باشد در مکه اقامت کرده و سرمايه. بپيماييم

__________________________________________________  
  . م- .بيست و هشتمني ماه باشد، چه قبال هم ديدمي که برای مجادی االول بيست و هفتمني نوشته استبايد ) ۱(

۱۴۴  
در آمدی برای ما نيست، ما ناچارمي سرمايه خود را در بازرگانی به کار بيندازمي، تابستان جتارت شام و 

من : صفوان گفت.  عراق برواز راه ساحل نرو، از راه: اسود بن مطلب به او گفت. زمستان جتارت حبشه
بندد و به  کنم، راهنمايی که چشمش را می من تو را با هبترين راهنما آشنا می: گفت. راه عراق را بلد نيستم

فرات بن حيان عجلی، که آن : او کيست؟ گفت: صفوان گفت. پيمايد خواست خداوند متعال راه را می
او کسی پيش فرات . تو را به خدا او را بياور: فوان گفتص. راهها را پيموده و بر آهنا مسلط و چريه است

خواهم به شام بروم ولی حممد راه بازرگانی ما را  می: فرستاد و چون فرات نزد صفوان آمد، صفوان گفت
فرات . خواهم از طريق عراق بروم کند، اکنون می بسته است و کارواهنای ما ناچار از منطقه او عبور می

برم، هيچيک از ياران حممد آن راه را نپيموده است چون آن سرزمني فالت  راه عراق میمن تو را از : گفت
خواهش من هم مهني است، اما درباره بی آبی، حاال در زمستانيم و نياز ما : صفوان گفت. و بی آب است
ره مهراه صفوان آماده شد، ابو زمعه هم مهراه او سيصد مثقال طال و مقدار زيادی مشش نق. به آب کم است

عبد اهللا بن ابی ربيعه و حويطب . کرد و مردانی از قريش را مهراه او ساخت که مهه کاالی جتارتی داشتند
ابن عبد العّزی هم مهراه گروهی از مردان قريش با او بريون آمدند، صفوان هم با اموال زيادی که مششها و 

  . بريون شدند)۱( و به ناحيه ذات عرقشد، راه افتاد ظرفهای نقره بود و معادل سی هزار درهم می
در اين ميان، نعيم بن مسعود اشجعی که بر دين قوم خود بود به مدينه آمد و در قبيله بنی نضري به 

سليط بن نعمان بن اسلم هم که مسلمان بود، پيش . خانه کنانة بن ابی احلقيق وارد شد و با او شراب خورد
 وی آن روز -آشاميد، چون در آن هنگام هنوز شراب حرام نشده بود آمد و از شراب ايشان می بنی نضري می

نعيم موضوع خروج صفوان را مهراه کاروان و اموالی را که مهراه . حضور داشت و مهراه او شراب خورد



 ۱۲۱

  .اوست گفت
 زيد بن حارثه )ص(پيامرب.  رساند و خرب را گزارش داد)ص(سليط مهان دم بريون آمد و خود را به پيامرب

بزرگان قريش مهگی گرخيتند و فقط يک يا دو مرد اسري . ا مهراه صد سوار فرستاد، آهنا کاروان را گرفتندر
بزرگان قريش مهگی گرخيتند و فقط يک يا دو مرد اسري شدند، آهنا کاروان . شدند، آهنا کاروان را گرفتند

رهم بود، برگرفت و بقيه را بني  آوردند، حضرت مخس آن را که معادل بيست هزار د)ص(را به حضور پيامرب
فرات بن حيان از اسريان بود، او را آوردند و گفتندش که اگر مسلمان شوی تو را . اهل لشکر تقسيم فرمود

  .کشيم، او مسلمان شد و نکشتندش منی
__________________________________________________  

  ).۱۵۴، ص ۶معجم البلدان، ج ( جند است مرز اهل عراق و سرحد ميان هتامه و: ذات عرق) ۱(
۱۴۵  

  غزوه احد
اين غزوه در روز شنبه هفت روز گذشته از ماه شوال، آغاز سی و دومني ماه هجرت اتفاق افتاد و 

  . ابن ام مکتوم را در مدينه جانشني فرمود)ص(پيامرب
 عبد اهللا بن جعفر، حممد بن عبد اهللا بن مسلم، موسی بن حممد بن ابراهيم بن حارث،: واقدی گويد

ابن ابی سربه، حممد بن صاحل بن دينار، معاذ بن حممد، ابن ابی حبيبه، حممد بن حييی بن سهل بن ابی 
حثمه، عبد الرمحن بن عبد العزيز، حييی بن عبد اهللا بن ابی قتاده، يونس بن حممد ظفری، معمر بن 

برم، هر کدام خبشی از احاديث احد  ه نام منیراشد، عبد الرمحن بن ابی زناد، ابو معشر و مردان ديگری ک
ام، آهنا  اند مجع کرده برخی از برخی ديگر شنيده بودند و آنچه را که برامي نقل کرده. را برامي نقل کردند

  :چنني گفتند
چون مشرکانی که در بدر شرکت کرده بودند به مکه باز گشتند، ابو سفيان بن حرب کاالهای کاروانی 

ابو سفيان به واسطه اينکه . کردند  مهواره چنني می- آورده بود در دار الندوه قرار داده بودرا که از شام 
. کرد داد و آهنا را توزيع منی صاحبان اموال آن کاروان غايب بودند، کاالها را از جای خود تکان منی

 جهل، حارث بن بزرگان قريش، اسود بن مطلّب بن اسد، جبري بن مطعم، صفوان بن اميه، عکرمة بن ابی
  :هشام، عبد اهللا بن ابی ربيعه، حويطب بن عبد العّزی و حجري بن ابی اهاب پيش ابو سفيان رفتند و گفتند

دانی که اينها اموال  ای، تصميمی بگري، می ای ابو سفيان، در مورد اين کاالها که آورده و نگهداشته
خواهند که آن را صرف جتهيز سپاهی به  ميل میو مال التجاره اهل مکه و قريش است و مهه آهنا با کمال 

قريش به : ابو سفيان گفت. اند بينی که پدران و پسران و خويشاوندان ما کشته شده سوی حممد کنی، می
  :اين کار راضی هستند؟ گفتند

دهم و بنو عبد مناف هم مهراه  من خنستني کس هستم که به اين خواسته پاسخ مثبت می: گفت. آری
توزم، مهانا پسرم حنظله و اشراف قوم من در بدر کشته  و به خدا قسم، من خوخنواهی کينهمن هستند 

اموال کاروان مهچنان باقی ماند تا هنگامی که آماده خروج برای احد شدند، پس مهه را فروختند . اند شده
 پيشنهاد کردند که اند که قريش به ابو سفيان و تبديل به طال کردند که پيش ابو سفيان باقی ماند و گفته

کاالها را بفروشد و سود آن را کنار بگذارد، در آن کاروان هزار شتر و کاالهايی به ارزش پنجاه هزار درهم 
  .کردند بود و معموال آهنا در بازرگانی خود از هر دينار يک دينار استفاده می



 ۱۲۲

  .رفتند بازار جتارتی قريش در شام شهر غّزه بود و از آن شهر به جای ديگری منی
  اند، ابو سفيان اموال بنی زهره را بازداشت کرده بود به هبانه اينکه آهنا از بدر برگشته

۱۴۶  
ولی آنچه که مال خمرمه و بستگان پدری او و بنی عبد مناف بن زهره بود خواست که تسليم کند اّما خمرمه 

اخنس هم در اين مورد . وداز پذيرفنت آن خودداری کرد، مگر اينکه اموال مهه بنی زهره پرداخت ش
مال التجاره بنی زهره با قريش چه تفاوتی دارد، تو خودت به سراغ قريش فرستادی و : صحبت کرد و گفت

قبيله زهره هم کاالهای خود را . امي و بيهوده بريون نرويد و ما هم برگشتيم گفتی کاروان را جنات داده
  .گرفت

تند و سود آن را متاما گرفتند، البته اينها وابستگی برخی از اهل مکه هم، آنچه در کاروان داش
اند، در  شود که مشرکان سود کاروان را برای اين کار ختصيص داده معلوم می. خانوادگی با قريش نداشتند

  : مورد ايشان اين آيه نازل شده است
صدوا قن سبيل اهللا ين كفروا فنفقون أموالهم  ِإن ا ِ َ ْ َْ َُّ ُ َ ِ ُ َ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ ُ َ َ ِ

َّ َّ ِ )۸ :۳۶(  
  .کنند برای اينکه از راه خدا باز دارند آهنا که کافرند، ماهلای خود را خرج می

طلبيم زيرا عبد منات  رومي و از ايشان ياری می ميان عرب می: چون تصميم به حرکت گرفتند، گفتند
کنند، گروهی هم از  گريند که آهنا بيشتر از مهه عرب پيوند خويشاوندی با ما را مراعات می از ما کناره منی

و مهاهنگ شدند که چهار نفر از قريش را به قبايل عرب . مهپيمانان غري عرب از ما پريوی خواهند کرد
عمرو بن عاص و هبرية بن ابی وهب و ابن الزبعری و . بفرستند تا آهنا را برای ياری کردن خود دعوت کنند

: د ولی ابو عّزه از حرکت خودداری کرد و گفتسه نفر اول اطاعت کردن. ابو عّزه مجحی را بر گزيدند
حممد روز بدر بر من منت گذارده و بدون دريافت فديه آزادم ساخته است و بر هيچ کس ديگر چنني منتی 

صفوان بن اميه . ننهاده است، من هم سوگند خوردم و پيمان بستم که هرگز دمشنی را عليه او ياری ندهم
ام که هرگز  من با حممد پيمان بسته: او خودداری کرد و گفت! ر بريون بروبرای اين کا: پيش او رفت و گفت

دمشنی را عليه او ياری نکنم و به اين عهد خود وفا خواهم کرد، حممد فقط بر من منت هناده است و بر هيچ 
ه ما بيا تو مهرا: صفوان گفت. کس ديگر غري از من منت ننهاده، يا آهنا را کشته يا از آهنا فديه گرفته است

دمهت و اگر کشته شدی زن و فرزندانت با زن و فرزندان من  اگر بسالمت جستی، هر قدر مال خبواهی می
  .خواهند بود

ابو عّزه مهچنان خودداری کرد به طوری که صفوان از او نااميد شد و برگشت، اما فردای آن روز 
 را به او گفت، و او مهچنان خودداری صفوان و جبري بن مطعم پيش او آمدند، صفوان مهان گفتار خنستني

کردم زنده مبامن و ببينم صفوان برای کاری پيش تو بيايد و تو از پذيرفنت آن  تصور منی: جبري گفت. کرد می
ابو عزه ميان قبايل عرب بريون شد، : گويد! من خواهم آمد: ابو عّزه گفت. او را حفظ کن! خودداری کنی
  :سرود که اين شعر را میکرد در حالی  آهنا را مجع می

۱۴۷  
  .)۱(ای فرزندان رزمنده عبد منات، مشا محايت کنندگانيد و پدرتان حام است

  .مرا تسليم نکنيد که اسالم مهه جا را فرا گريد و نصرت خود را برای سال بعد به من وعده ندهيد
چون مهگان . ندگروههايی مهراه او بريون آمدند و مهگی اعراب را گرد آوردند و مجع شد: گويد
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تصميم به خروج گرفتند و اعراب هم مجع شدند و حاضر گرديدند، قريش در مورد بردن زنان با يک ديگر 
  .اختالف پيدا کردند

زنان را با خود بربيد و من خنستني کسی : بکري بن مسمار برامي روايت کرد که صفوان بن اميه گفت
رند برای اينکه کشتگان بدر را به ياد مشا آورند و مشا را حفظ ت کنم، چه آهنا شايسته هستم که اين کار را می

کنند، موضوع بدر تازه است و ما هم قومی طالب مرگ هستيم و به هيچ وجه به خانه خود بر خنواهيم گشت، 
من اولني کسی هستم که اين : عکرمة بن ابی جهل گفت. تا اينکه انتقام خون خود را بگريمي يا کشته شومي

ای گروه : نوفل بن معاويه ديلی در اين مورد گفت. پذيرم، عمرو بن عاص هم چنني گفت را میدعوت تو 
قريش اين رأی درستی نيست که زهنای خود را به مقابله دمشن بربيد، من اطمينانی ندارم که پريوزی از 

غري از آنکه : صفوان بن اميه گفت. شويد آهنا نباشد که در آن صورت مشا در مورد زهنايتان هم رسوا می
: نوفل پيش ابو سفيان آمد و آن گفتار را به او هم گفت، هند دختر عتبه فرياد کشيد! گفتم هرگز خنواهد شد

  .آييم تا جنگ را ببينيم ما حتما می! تو روز بدر سامل ماندی و پيش زنانت برگشتی، آری
. ی از دوستان کشته شدنددر جنگ بدر کنيزکان را از جحفه برگردانده بودند و در آن جنگ بسيار

. دهم من مردی از قريشم و با ايشان خمالفت خنواهم کرد، هر چه بکنند من هم اجنام می: ابو سفيان گفت
  .پس زهنا را مهراه خود بردند

  .ابو سفيان دو زن مهراه خود برد، هند دختر عتبه و اميمه دختر سعد بن وهب: گويند
 برزه دختر مسعود ثقفی را که مادر عبد اهللا اکرب بود و بغوم صفوان بن اميه هم دو زن خود را برد،

طلحة بن ابی طلحه زن خود، سالفه دختر سعد بن شهيد . دختر معذّل بن کنانه را که مادر عبد اهللا اصغر بود
عکرمة بن ابی . را مهراه برد، سالفه از قبيله اوس و مادر مسافع، حارث، کالب و جالس، پسران طلحه بود

  .سر خود ام جهيمجهل مه
   حارث بن هشام مهسرش فاطمه دختر وليد بن مغريه. دختر حارث بن هشام را مهراه برد

__________________________________________________  
  . م-.استاند و هم به معنی محايت کننده   که او را جد سودانيان و بربريان و قبطيان دانسته)ع(نام يکی از فرزندان نوح: حام) ۱(

۱۴۸  
عمرو عاص مهراه زن خود هند دختر منّبه بن حّجاج بريون رفت که مادر عبد اهللا بن عمرو بن . را با خود برد
حارث بن . خناس دختر مالک بن مضّرب مهراه پسر خود ابو عزيز بن عمري عبدری رفت. عاص است

علی بن ابی ربيعة بن عبد العّزی مهسر کنانة بن . سفيان بن عبد االسد زنش رمله دختر طارق را مهراه برد
. سفيان بن عويف مهراه زن خود قتيله دختر عمرو بن هالل رفت. خود ام حکيم دختر طارق را مهراه برد

نعمان و جابر فرزندان مسک الذئب مادر خود دغنّيه را مهراه بردند و غراب بن سفيان بن عويف مهسر 
برد، او مهان زنی است که چون پرچم قريش سرنگون شد، خود عمره دختر حارث بن علقمه را مهراه 

سفيان بن عويف با ده فرزند خود : گويند. دوباره آن را بر افراشت و قريش گرد پرچم خود مجع شدند
روزی که قريش از مکه بريون رفتند سه پرچم داشتند که در . بريون رفت و بنو کنانه بسيار مجع شده بودند

کرد، يکی را مهپيمانان داشتند که مردی   بودند، يکی را سفيان بن عويف محل میدار الندوه فراهم کرده
اند که قريش بريون رفتند در حالی  نيز گفته. کرد و يکی را هم طلحة بن ابی طلحه از ايشان آن را محل می

  .برد که فقط يک پرچم داشتند که آن را طلحة بن ابی طلحه می
  . تر استاين در نظر ما ثابت: واقدی گويد
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قريش و کسانی که به آهنا پيوسته بودند، مجعا سه هزار نفر بودند که صد نفرشان از قبيله ثقيف 
بودند، ساز و برگ و سالح فراوان و دويست اسب داشتند، هفتصد تن از ايشان زره داشتند و سه هزار شتر 

ی نوشت و آن را بست و مردی ا چون تصميم به حرکت گرفتند، عباس بن عبد املطلب نامه. مهراهشان بود
 برساند و ضمنا خودش هم به آن )ص(از بنی غفار را اجري کرد و با او شرط کرد که سه روزه خود را به پيامرب

اند و هر کاری که برای هنگام آمدن آهنا الزم  حضرت بگويد که قريش برای حرکت به سوی تو مجع شده
 هزار نفرند که دويست اسب و سه هزار شتر مهراه آهناست و اند و سه است اجنام بده، آهنا آهنگ تو کرده

 را در )ص(مرد غفاری به مدينه آمد و پيامرب. هفتصد نفرشان زره پوش هستند و اسلحه فراوان هم دارند
 را کنار در )ص(به طرف قباء حرکت کرد و پيامرب.  است)۱(مدينه نيافت و دانست که آن حضرت در قباء

 )ص(وار بر االغش بود، نامه را به آن حضرت داد، ابی بن کعب نامه را برای پيامربمسجد قباء ديد که س
در خانه کسی هست؟ :  به خانه سعد بن ربيع رفت و پرسيد)ص(پيامرب. خواند و مطلب آن را پوشيده داشت

  موضوع نامه عباس بن عبد املطلب را برايش بيان)ص(پيامرب. نه، خواسته خود را بگوييد: سعد گفت
  اميدوارم در: فرمود، سعد گفت

__________________________________________________  
  ).۳۵۷، ص ۲وفاء الوفا، ج (ای در ناحيه باالی مدينه و متصل به آن است  دهکده: قباء) ۱(

۱۴۹  
مد خرب پراکنی کرده و گفتند که برای حم در مدينه يهوديان و منافقان شروع به شايعه. اين کار خري باشد

 از خانه )ص(چون پيامرب.  به مدينه آمدند و سعد هم خرب را پوشيده داشت)ص(پيامرب. خوشی نرسيده است
تو چه کار : رسول خدا به تو چه گفت؟ سعد گفت: سعد بن ربيع بريون آمد، مهسر سعد پيش او آمده و گفت

بازگو کرد، سعد انا هللا و اّنا اليه دادم و آن خرب را برای سعد  من گوش می: او گفت! داری، مادرت مبريد
ديگر نبينم که حرفهای ما را گوش بدهی، خمصوصا : راجعون گفت و سپس خطاب به زنش چنني گفت

سپس، با مهربانی زلف مهسر خود را گرفت و ! گومي خواسته خود را بگويد وقتی که من به رسول خدا می
 رسيدند، مهسر سعد سخت خسته شده و به نفس )ص(يامربمهراه او شروع به دويدن کرد تا آنکه کنار پل به پ

ای رسول خدا، مهسرم از من درباره مطالبی که گفته بودی سؤال کرد و من از : سعد گفت. نفس افتاده بود
ام و متام مطلب را بيان کرد، من  او پوشيده داشتم، ولی خودش گفت که من گفتار رسول خدا را شنيده

:  فرمود)ص(پيامرب. ام يله فاش شود و مشا تصور کنيد که من راز مشا را افشا کردهترسيدم که موضوع بدين وس
در اين هنگام، عمرو بن سامل خزاعی مهراه گروهی . خرب حرکت قريش ميان مردم شايع شد. آزادش بگذار

وردند، از خزاعه که چهار نفر بودند، از مکه راه افتادند و به قريش که در ذی طوی لشکر زده بودند، برخ
گشتند قريش را در دشت رابغ ديدند ولی خود  چون از مدينه بر می.  رساندند)ص(پس اين خرب را به پيامرب
  . رابغ با مدينه چند شبانروز راه است-را از آهنا پوشيده داشتند

عبد اهللا بن عمرو بن زهري، از عبد اهللا بن عمرو بن ابی حکيمه اسلمی برامي روايت کرد، چون ابو 
به خدا : اند، گفت ان به ابواء رسيد و آگاه شد که عمرو بن سامل و يارانش ديشب به سوی مکه بر گشتهسفي

اند و او را بر حذر داشته و عدد ما را  اند و حرکت ما را به او خرب داده خورم که آهنا پيش حممد رفته قسم می
کنم در مقابل خود با مسلمانان   و گمان منیاند اند و اکنون آهنا رد حصارهای خود رفته هم به او گزارش داده

اگر مسلمانان در مقابل ما به صحرا نيايند، به خنلستاهنای اوس و خزرج محله : صفوان گفت. برخورد کنيم
کنيم در حالی که اموالشان از ميان رفته است و آهنا هرگز  کنيم، پس آهنا را ترک می کرده و مهه را قطع می
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را جربان کنند، و اگر در صحرا به جنگ ما بيايند عده ما از عده ايشان و سالح ما از توانند اين خسارت  منی
جنگيم و حال آنکه  سالح ايشان بيشتر است، ما اسب دارمي که آهنا ندارند و ما با کينه و دمشنی با آهنا می

  .ای نسبت به ما ندارند ايشان چنني کينه
بو عامر فاسق مهراه پنجاه نفر از اوس به مکه وارد شده و  به مدينه آمد، ا)ص(از مهان وقت که پيامرب

  در اين هنگام او قوم خود را فرا خواند و. کرد ميان قريش زندگی می
۱۵۰  

بينيد که حممد امر خود را آشکار ساخته است، بياييد ما هم به کمک قريش بريون رومي  می: به ايشان گفت
اند و آنچه  گفت که ايشان برحق کرد و می ه جنگ حتريض میابو عامر قريش را ب. و ايشان را ياری دهيم

حممد آورده است باطل است، در عني حال، هنگامی که قريش به جنگ بدر رفتند او مهراهی نکرد، ولی 
اگر من پيش قوم خود بروم دو : چون قريش باری جنگ احد رفتند، با ايشان مهراهی کرد و به قريش گفت

قريش . خمالفت خنواهند کرد، وانگهی هم اکنون پنجاه نفر از قوم من مهراه منندنفر هم از ايشان با مشا 
  .کردند و طمع به ياری او بسته بودند هايش تصديق می هم او را در گفته

رسيدند، زنان در حالی که با خود دف و دايره داشتند بريون آمده و مردان را به  به هر منزل که می
رسيد توقف  قريش در کنار هر آبشخور که می. کردند ن بدر را ياد میشدگا جنگ حتريض کرده و کشته

کردند و از زاد و توشه  کشتند و خود را از حلاظ خوراک تقويت می کرد، از شتران کاروان ابو سفيان می می
مشا زهنا را : چون قريش به ابواء رسيدند، برخی از ايشان گفتند. خوردند فراوانی که مجع کرده بودند می

ترسيم، بياييد گور مادر حممد را نبش کنيم، به هر حال زهنا ناموس  ايد و ما بر زهنا می ا خود بريون آوردهب
گوييم اينها استخواهنای مادرت هست، اگر او چنان  مايند، اگر کسی از زهنای مشا اسري شود، به حممد می

کند و اگر هم کسی از  را مبادله میکه مدعی است نسبت به مادرش نکوکار باشد در قبال آن، زهنای اسري 
زهنای مشا را اسري نگرفتند، باز هم در صورتی که نسبت به مادرش نيکوکار باشد، برای اين استخواهنا مال 

ابو سفيان درباره اين پيشنهاد با خردمندان قريش مشورت کرد، گفتند در اين . زيادی پرداخت خواهد کرد
  .کشند بکنيم بنی بکر و بنی خزاعه متام اموات ما را از گور بريون میباره هيچ مگو، که اگر اين کار را 

قريش صبح روز پنجشنبه، دمهني روز بريون آمدنشان از مکه در ذی احلليفه بودند، خروج آهنا از 
مکه در پنجم ماه شوال و آغاز سی و دومني ماه هجرت صورت گرفته بود و آهنا سه هزار شتر و دويست اسب 

 )۱(چون به ذی احلليفه رسيدند ابو سفيان مهراه اسب سواران بريون آمد و آهنا را در وطاء. ندمهراه داشت
 هم شب پنجشنبه دو جاسوس را، که انيس و مونس، پسران فضاله بودند به سوی )ص(پيامرب. فرود آورد

 قريش در وطاء آن دو در عقيق به قريش بر خوردند و مهراه ايشان حرکت کردند و چون. قريش روانه فرمود
  . رسانده و خرب دادندش)ص(فرود آمدند، آن دو خود را به پيامرب

__________________________________________________  
  .ای نزديک مدينه است ظاهرا نام منطقه: وطاء) ۱(

۱۵۱  
صة عر) زمان واقدی( که ميان وطاء و احد و به سوی جرف است و امروز - مسلمانان در ناحيه عرض

در آن منطقه، بنی سلمه و بنی حارثه و ظفر و عبد االشهل .  زراعت کاشته بودند-شود البقل ناميده می
در آن هنگام چاههای جرف بسيار کم آب بود و شتربانان شتران آبکش برای يک سطل . کردند زندگی می

 چاهها را به کلی خشک شدند، قناهتايی که معاوية بن ابی سفيان حفر کرد، آب اين آب، ساعتی معطل می
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  .ساخت
مسلمانان شب پنجشنبه ابزار و وسايل کشاورزی خود را به مدينه منتقل کرده بودند، ولی مشرکان که 

 زراعت خوشه بسته و نزديک به -آمدند، شتران و اسبهای خود را به زراعت و کشت ايشان رها کردند،
 - کردند اشت که زراعت جو او را آبياری میدرو بود، اسيد بن حضري در منطقه عرض بيست شتر آبکش د

مشرکان روز . مسلمانان در مورد کارگران و شتران و ابزار کشاورزی خود، رعايت احتياط کرده بودند
مشرکان روز پنجشنبه را تا شب . پنجشنبه را تا شتران و ابزار کشاورزی خود، رعايت احتياط کرده بودند

کردند و به آهنا علف تازه دادند و شب مجعه هم مهني کار را دو مرتبه مهاجنا ماندند و شتران خود را مجع 
چون صبح مجعه رسيد خود و اسبانشان عرض را ترک کردند، در حالی که در آجنا هيچ . اجنام دادند

  .ای باقی منانده بود سبزه
ر بن مجوح  حباب بن منذ)ص(چون قريش فرود آمدند و بارهای خود را گشودند و آرام گرفتند، پيامرب

چون برگشتی نزد : را خمفيانه برای کسب خرب و ارزيابی دمشن ميان ايشان فرستاد و به او امر فرمود
حباب برگشت و در . هيچيک از مسلمانان به من گزارش نده، مگر اينکه بگويی دمشن را اندک ديدم

 خدا، عددشان را سه ای رسول: چه ديدی؟ گفت:  فرمودند)ص( گزارش داد، پيامرب)ص(خلوت به پيامرب
دويست اسب مهراه دارند و حدود هفتصد نفر . هزار ختمني زدم، ممکن است اندکی کم يا بيش باشند

آری زهنايی مهراه ايشان ديدم که دايره و طبل : آيا زهنا را هم ديدی؟ گفت:  پرسيد)ص(پيامرب. دار زره
. شدگان بدر را به ياد ايشان بياورند کشتهخواهند قوم را حتريک کنند و  می:  فرمود)ص(پيامرب. داشتند

به من هم مهني اخبار رسيده است، از ايشان چيزی بازگو نکن، خدای ما را بسنده و هبترين : آنگاه فرمود
  .گذارم برم و کار را به تو وا می وکيل است، خدايا به تو پناه می

 ناحيه عرض رسيد، ناگاه به سلمة بن سالمة بن وقش روز مجعه از مدينه بريون رفت، چون نزديک
آهنا از پی سلمه تاختند، سلمه در کناره حّره مقابل ايشان . طليعه سواران مشرکان برخورد که ده سوار بودند

چون آهنا . پراند تا آنکه از گرد او پراکنده شدند انداخت و گاهی سنگ می ايستاد، گاهی به آهنا تري می
 عرض بود، رفت، مششري و زره آهنی خود را که در گوشه مزرعه برگشتند، سلمه به مزرعه خود که پايني

   خاک کرده بود، بريون آورد و با سرعت دويد و خود را به بنی عبد االشهل رساند و قوم خود را به آنچه
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آمدن قريش روز پنجشنبه، پنج شب از شوال گذشته صورت گرفت و . که از ايشان ديده بود آگاه ساخت
  .ز شنبه هفتم شوال بودواقعه جنگ رو

ای، در  بزرگان اوس و خزرج مانند، سعد بن عباده، سعد بن معاذ و اسيد بن حضري مهراه با عده
 گذراندند، چون از شبيخون مشرکان )ص(حالی که مسلح بودند، شب مجعه را در مسجد و کنار خانه پيامرب

 خوابی ديد و چون )ص(مهان شب پيامرب. دشب مجعه از مدينه پاسداری کردند تا آنکه صبح ش. بيم داشتند
  .ای ايراد فرمود صبح کرد و مردم مجع شدند، خطبه

 بر منرب ظاهر شد و پس از ثنا و ستايش )ص(پيامرب: گفت از حممود بن لبيد برامي روايت کردند که می
تم و مششريم ای حمکم هس ام، در خواب ديدم که گويی در زره ای مردم من خوابی ديده: اهلی چنني فرمود

ذو الفقار، از قبضه شکسته و شکاف برداشته است، ديدم گاو نری کشته شد و من قوچی را از پی خود 
آن زره حمکم شهر مدينه است، پس در : فرمايی؟ فرمود آن را چگونه تعبري می: مردم گفتند. کشيدم می
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رسد، گاوی هم که کشته شد، کشته  مهاجنا مبانيد، اما شکسنت مششريم، اندوه و مصيبتی است که به من می
کشيدم، دمشن و لشکر است که به خواست خدا  شدن برخی از اصحاب من است، قوچی که از پی خود می

  .آن را خواهيم کشت
شکاف برداشنت مششريم دليل بر کشته شدن :  فرمود)ص(از ابن عباس برامي روايت کردند که پيامرب

  .مردی از خانواده من است
ای ديدم که آن را  در مششري خود رخنه:  فرمود)ص(خمرمه برامي روايت کردند که، پيامرباز مسور بن 

  .اش رسيد خوش نداشتم، و آن زمخی بود که به چهره
 خود تصميم داشت که به )ص(پيامرب! آرای خود را بر من بگوييد: پس از آن رسول خدا فرمود

ود، و هم دوست داشت که با او موافقت کنند که مناسبت مهني خواب هم که شده است از مدينه بريون نر
: عبد اهللا بن ابی به پا خاست و گفت. حتی االمکان مطابق مهان خواب و تعبريی که فرموده بود، عمل کند

کردمي، زنان و کودکان را در اين حصارها قرار  ای رسول خدا، در جاهليت ما در داخل مدينه جنگ می
ها  گذاشتيم به طوری که گاهی به خدا يک ماه بچه زيادی سنگ میدادمي و مهراه آهنا مقدار  می
های اطراف مدينه را هم  توانستند برای ما سنگ بياورند و ما را در ستيز با دمشن ياری دهند، خانه می

ها از باالی دژها و کوشکها  ساختيم که از هر طرف چون حصار بود، زهنا و بچه طوری متصل به هم می
ای رسول خدا، شهر ما دست خنورده است، . کردمي ها با مششري جنگ می  و ما در کوچهپراندند سنگ می

   امي و هر گاه هرگز عليه ما از هم پاشيده نشده است، هر گاه در برابر دمشن بريون رفتيم، شکست خورده
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، چه اگر خبواهند امي، اکنون هم ای رسول خدا، آهنا را واگذار دمشن بر ما در آمده است، او را شکست داده
اقامت کنند مثل اين است که در بدترين زنداهنا اقامت کرده باشند، و اگر باز گردند خوار و زبون باز 

ای رسول خدا، اين رأی مرا بپذيريد و بدانيد که من اين مطلب . خواهند گشت و به خريی خنواهند رسيد
 خردمندانی که در عني حال مرد جنگ و کار ام، را از بزرگان قوم خود و خردمندان ايشان به ارث برده

در :  فرمود)ص(پيامرب.  و بزرگان مهاجران و انصار هم مهني رأی بود)ص(رأی پيامرب. اند آزموده هم بوده
ها با آهنا جنگ  ها را در کوشکها بگذاريد، اگر دمشن بر ما وارد شد در کوچه مدينه مبانيد زهنا و بچه

های  خانه. ا واردترمي، بعالوه، از باالی حصارها و ايواهنا تري بارانشان کنيدکنيم، ما به مدينه از آهن می
 )ص(نوجوانانی که در بدر حضور نداشتند و از پيامرب. مدينه را متصل به هم ساخته بودند و چون حصار بود

خواسته بودند که آهنا را به جنگ بربد و رغبت به شهادت داشتند و برخورد با دمشن را دوست 
برخی از کامل مردان و خريخواهان چون محزة بن عبد ! ما را به سوی دمشن برب: داشتند، گفتند یم

ای رسول : املطلب، سعد بن عباده، نعمان بن مالک بن ثعلبه و برخی ديگر از اوس و خزرج هم گفتند
ضوع سبب گستاخی امي و اين مو ترسيم دمشن تصور کند که ما از ترس برخورد با آهنا بريون نرفته خدا، می

ايشان نسبت به ما گردد، مشا روز بدر مهراه سيصد مرد بودی و خداوند پريوزت فرمود و حال آنکه امروز 
کردمي، اکنون خداوند  مردم زيادی هستيم، ما آرزوی چنني روزی را داشتيم و از خداوند آن را مسألت می

يده و مششري بسته بودند و مهچون هپلوانان ايشان جامه جنگ پوش. اين را در کنارمان فراهم ساخته است
مالک بن سنان، پدر ابو سعيد خدری هم . داشت  اين اصرار ايشان را خوش منی)ص(منودند، ولی پيامرب می

کند که  ای رسول خدا، به خدا قسم ما ميان دو عمل خري قرار دارمي، يا خداوند ما را بر آهنا پريوز می: گفت
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 خداوند آهنا را در برابر ما خوار خواهد فرمود و اين واقعه هم مثل واقعه بدر خواهيم و مهان است که می
خواهد بود و جز گروهی پراکنده کسی از ايشان باقی خنواهد ماند، يا آنکه خداوند شهادت را روزی ما 

به ما خربی . خواهد فرمود، ای رسول خدا، برای ما مهم نيست که کداميک باشد چه هر دو خري است
: محزة بن عبد املطلب گفت. اند و او سکوت کرد  چه پاسخی به او فرموده)ص(يده است که پيامربنرس

سوگند به کسی که قرآن را بر تو نازل فرموده است، امروز هيچ خوراکی خنواهم خورد مگر آنکه بريون از 
 و هنگامی که با دمشن محزه روزهای مجعه و شنبه را روزه بود: گويند. مدينه با مششري خود به دمشن بتازم

  .هم برخورد کرد، مهچنان روزه داشت
  ای رسول خدا،: نعمان بن مالک بن ثعلبه که از بنی سامل بود، گفت: گويند
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دهم که من هم از آهنا هستم، چرا ما  کشته شدن گاو را که تعبري به کشته شدن اصحابت فرمودی، شهادت می

. خدايی که غري از او خدايی نيست، من وارد هبشت خواهم شدسازی؟ سوگند به  را از هبشت حمروم می
من خدا و رسول خدا را دوست دارم و روز جنگ : گويی؟ گفت به چه دليل اين را می:  فرمود)ص(پيامرب

  .خنواهم گرخيت
: اياس بن اوس بن عتيک گفت. و نعمان در آن روز به شهادت رسيد! راست گفتی:  فرمود)ص(پيامرب

امي، آرزومندمي که ميان مشرکان کشته   ما بنی عبد االشهل هم جزئی از مهان گاو کشته شدهای رسول خدا،
دارم که قريش نزد اقوام خود برگردند و بگويند  شومي و آهنا هم ميان ما کشته شوند، ضمنا من دوست منی

گهی آهنا حممد را در حصارها و کوشکهای يثرب حماصره کردمي و اين موجب گستاخی قريش گردد، وان
اند، اگر هم اکنون از آبرو و زمني خود دفاع نکنيم و بريونشان  منابع در آمد و زمينهای ما را زير پا گذاشته

توانيم زراعت کنيم، و ای رسول خدا، ما در جاهليت هم که بودمي و اعراب به قصد ما  نرانيم، منی
. شد راندمي طمع ايشان بريده منی و آهنا را منیرفتيم  آمدند تا با مششريهای خود به سوی آهنا بريون منی می

امروز ما بر اين کار سزاوارترمي زيرا خداوند متعال ما را به وجود تو تأييد فرموده است و سرنوشت خود را 
خيثمه، پدر سعد بن خيثمه هم . دهيم هاميان در حصار قرار منی امي، بنابر اين خودمان را در خانه شناخته

ای رسول خدا، قريش يک سال درنگ کرد، در اين مدت مجعيتها را مجع کرد، : تبر پا خاست و گف
اعراب را جلب کرد و اطرافيان و مهپيمانان غري عرب خود را فراهم ساخت، آنگاه در حالی که اسبها را 

ها و حصارهاميان  اند، به سرزمني ما آمده و ما را در خانه کشند و شتران را باره خود ساخته يدک می
شود و مرتب برای  ای نبينند موجب گستاخی ايشان می اند، اگر مهني طور برگردند و مقابله اصره کردهحم

غارت محله خواهند کرد و جاسوسان و مراقبان بر ما خواهند گماشت، بعالوه، اين کاری که نسبت به مزارع 
امي و اينها را از خود  بريون نرفتهاند، اعراب اطراف ما را هم گستاخ ساخت، اگر آهنا ببينند که ما  ما کرده
امي، طمع خواهند بست، از اين گذشته اميدوارمي که خداوند ما را بر آهنا پريوزی دهد و اين عادت  نرانده

در جنگ بدر با آنکه . اهلی برای ماست، اگر صورت ديگری هم اتفاق افتد، وصول به شهادت خواهد بود
رم قرعه کشيدم، قرعه من پوچ در آمد، قرعه به نام او زده شد و بسيار آرزومند شرکت در آن بودم با پس

  .خداوند شهادت روزيش فرمود ولی من هم سخت مشتاق شهادت بودم
ديشب پسرم را به هبترين صورت در خواب ديدم که ميان درختان ميوه و جويبارهای هبشت 

چه را که پروردگارم وعده داده بود حبق به ما بپيوند و در هبشت با ما رفاقت کن، آن: خرامد، به من گفت می
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   و به خدا قسم ای رسول خدا، سخت مشتاق. دريافتم
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دارم، ای  ام، استخوامن پوک شده و ديدار خدامي را دوست می ام، من ساخلورده رفاقت با او در هبشت شده
 برای او )ص(پيامرب. درسول خدا، از خدا خبواه که شهادت و رفاقت با سعد را در هبشت به من روزی فرماي

  .چنني دعايی فرمود و او در احد به شهادت رسيد
رسيم،  ای رسول خدا، به يکی از دو کار پسنديده و خوب می: انس بن قتاده هم گفت: گويند

  .ترسم من بر مشا از هزميت می:  فرمود)ص(پيامرب. شهادت يا پريوزی در قتل ايشان و غنيمت
 مناز مجعه را با مردم خواند و آهنا را موعظه )ص(خروج بودند، پيامربچون مردم فقط خواهان : گويند

و امر به تالش و کوشش فرمود و به آهنا خرب داد که اگر صرب و شکيبايی داشته باشند، پريوزی و نصرت از آن 
 به آهنا اعالم فرمود که به سوی دمشن بريون خواهند رفت خوشحال )ص(ايشان خواهد بود، چون پيامرب

 فرمان داد تا مهگی برای )ص(داشتند و پيامرب تعداد زيادی هم بريون رفنت از مدينه را دوست منی. ندشد
مردم و اهالی باالی مدينه مهه گرد آمده . مقابله با دمشن آماده باشند و آنگاه مناز عصر را با مردم گزارد

بستگان ايشان و قبيله نبيت و بودند، زنان باالی پشت بامها مجع شده بودند، بنی عمرو بن عوف و وا
 به خانه خود رفت و ابو بکر و )ص(در اين هنگام پيامرب. وابستگانشان هم آمده بودند و مهگی مسلح بودند

 کمک کردند، مردم از در خانه تا )ص(آن دو برای پوشيدن لباس و عمامه به پيامرب. عمر هم مهراه او بودند
سعد بن معاذ و اسيد بن حضري پيش مردم آمدند و . بودندمنرب صف کشيده و منتظر خروج آن حضرت 

خواستيد به رسول خدا گفتيد و او را به اکراه وادار به خروج از مدينه کرديد و  هر چه که خودتان می: گفتند
آيد، اکنون هم کار را به خود آن حضرت واگذاريد و به آنچه  حال آنکه امر اهلی بر او از آمسان فرو می

مهان . دهد تن در دهيد خواهد يا امر می هد عمل کرده و اطاعتش کنيد و به هر چيز که او مید فرمان می
گويد و برخی  گفتند گفتار صحيح مهني است که سعد می موقع که مردم مشغول گفتگو بودند و برخی می

 در )ص(ربداشتند، پيام گفتند بريون رفنت به مصلحت است و برخی هم بريون رفنت را دوست منی ديگر می
های جنگی پوشيده بودند بريون آمدند، رسول خدا زرهی بر روی لباس پوشيده و وسط آن  حالی که جامه

 اين محايل بعدها در دست خاندان ابو رافع خدمتگزار آن -را با محايل چرمی مششري خود بسته بودند
 بريون آمد، مهه )ص(امربچون پي. ای بر سر پيچيده و مششري بر دوش آوخيته بودند  عمامه-حضرت بود

مردم از اصراری که کرده بودند پشيمان شدند و کسانی که اصرار ورزيده بودند، گفتند شايسته و درست 
    خالف آن را اراده فرموده است)ص(نبوده است که ما بر کاری که پيامرب
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مان کرده بودند، اين بود که خردمندانی هم که معتقد به اقامت در مدينه بودند آهنا را پشي. اصرار بورزمي

گفتند ای رسول خدا، در حد ما نيست که با مشا خمالفت کنيم و در خور ما نيست که تو را به کاری وادارمي 
. خواهيد اجنام دهيد در صورتی که فرمان و امر به دست خدا و سپس به دست مشاست، بنابر اين هر چه می

ندم و سرپيچی کرديد، اکنون سزاوار نيست که پيامرب جامه من مشا را به آن کار فرا خوا: حضرت فرمود
  .جنگی خود را از تن بريون آورد تا اينکه خداوند ميان او و دمشنانش حکم فرمايد

پوشيدند، جامه را از تن بريون  پيامربان پيش از آن حضرت هم هر گاه جامه جنگ و سالح می
آنگاه . فرمود اوند ميان ايشان و دمشن حکم میتا اينکه خد) شدند از جنگ منصرف منی(آوردند  منی

دهم توجه کنيد و آن را پريوی کنيد، در پناه نام خدا راه بيفتيد، در  به آنچه که فرمان می:  فرمود)ص(پيامرب
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  .صورتی که شکيبايی کنيد نصرت از آن مشا خواهد بود
جنّاری روز مجعه يعقوب بن حممد ظفری از قول پدرش برامي روايت کرد که مالک بن عمرو 

ها   که لباس جنگ پوشيده بود، از خانه بريون آمد بر جنازه او که در جای جنازه)ص(چون پيامرب. درگذشت
  .هناده بودند مناز گزارد، آنگاه مرکب خود را خواست و برای رفنت به احد سوار شد

حد فرموده بود، جعال  آهنگ ا)ص(کرد که، در آن هنگام که پيامرب اسامة بن زيد از پدرش روايت می
او سخت غمگني بود و ! شوی ای رسول خدا، به من گفته شده است که مشا فردا کشته می: بن سراقه گفت

مگر مهه روزگار فردا :  با حمبت دست به سينه او زدند و فرمودند)ص(کشيد، پيامرب به زمحت نفس می
  نيست؟

يان را به اسيد بن حضري داد، پرچم پرچم اوس.  سه نی بلند خواست و سه پرچم بست)ص(پيامرب
اند که به سعد بن عباده داد، پرچم مهاجران را به علی  خزرج را به حباب بن منذر بن مجوح سپرد و هم گفته

 اسب خود را خواست و )ص(سپس پيامرب. اند که به مصعب بن عمري سپرد  سپرد و هم گفته)ع(بن ابی طالب
مسلمانان هم . اندودند  در آن هنگام نيزه را با مس می- دست گرفتای در سوار شد، کمان برداشت و نيزه

 سوار شدند، سعد بن معاذ و سعد )ص(مهينکه پيامرب. مهه مسلح بودند و صد نفر از ايشان زره پوشيده بودند
دويدند و در مهان حال مردم در چپ و راست او  بن عباده که زره پوشيده بودند، پيش روی آن حضرت می

   های  را پيمود و سپس از کوچه)۱( بدائع)ص(پيامرب.  بودنددر حرکت
__________________________________________________  

  ).۲۴۴معجم ما استعجم، ص (ای از حمله بنی خثعم است  نام منطقه: بدائع) ۱(
۱۵۷  

پريزنی کور که  شيخان وشکی بود که در جاهليت پريمرد و - رسيد)۲( عبور فرمود تا به شيخني)۱(حسی
چون . کردند و به مهني جهت به کوشک شيخان معروف شده بود گفتند، در آن زندگی می افسانه می

  : به دروازه ثنيه رسيد، متوجه گروهی سپاهی خشن شد، که هياهوی زيادی داشتند، فرمود)ص(پيامرب
از اهل شرک ياری :  فرمود)ص(پيامرب. مهپيمانان يهودی ابن ابی هستند: اند؟ گفتند اينها کی

 به راه ادامه داد و چون به شيخان رسيد لشکر را )ص(پيامرب. شود آن هم برای مقابله با مشرکان خواسته منی
فرود آورد و در آجنا نوجوانانی را سان ديد که عبد اهللا بن عمر، زيد بن ثابت، اسامة بن زيد، نعمان بن 

، عرابة بن اوس، ابو سعيد خدری، مسرة بن جندب و بشري، زيد بن ارقم، براء بن عازب، اسيد بن ظهري
ای : گويد، ظهري بن رافع گفت رافع بن خديج می.  مهه ايشان را رد فرمود)ص(پيامرب. رافع بن خديج بودند

کند، من هم دو موزه بر پای داشتم و تظاهر به قد  رسول خدا، رافع بن خديج تري انداز است و مرا کمک می
 به من )ص(چون پيامرب: گويد.  رسول خدا به من اجازه فرمود که در جنگ شرکت کنمپس. کردم بلندی می

پدر جان، رسول خدا به : اجازه فرمود، مسرة بن جندب به مری بن سنان حارثی که ناپدريش بود گفت
مری بن . رافع بن خديج اجازه داد و مرا منع فرمود و حال آنکه من حاضرم با رافع بن خديج کشتی بگريم

ای رسول خدا، مشا پسر مرا رد فرموديد و به رافع بن خديج اجازه شرکت در :  گفت)ص(سنان به پيامرب
مسره، رافع را ! کشتی بگريند:  فرمود)ص(پيامرب. جنگ داديد و پسرم حاضر است که با رافع کشتی بگريد

  .د به او هم اجازه دادند، مادر مسره زنی از بنی اسد بو)ص(به زمني زد و پيامرب
مهپيمانان او و ديگر منافقان به ابن ابی . ای از لشکرگاه فرود آمد ابن ابی هم آمد و در گوشه

تو رأی صحيح دادی و برای حممد خري خواهی کردی و به او خرب دادی که اين رأی نياکان : گفتند می



 ۱۳۱

ی تو خودداری کرده گذشته تو هم هست ولی با اينکه عقيده خودش هم مانند عقيده تو بود، از پذيرفنت رأ
  .پس مسلمانان متوجه نفاق و دورويی ابی شدند! و از اين گروه نوجوانان پريوی کرد

چون پيامرب از .  شب را در منطقه شيخان توقف فرمود، ابن ابی هم با اصحاب خود بود)ص(پيامرب
 ياران خود مناز  با)ص(سان ديدن سپاه خود فارغ شد آفتاب غروب کرد و بالل اذان مغرب گفت و پيامرب

 ميان بنی جنّار )ص(گزارد، سپس بالل اذان عشاء را گفت و آن حضرت مناز عشاء را هم به جا آورد، پيامرب
   رسول. فرود آمده بود

__________________________________________________  
  ).۲۴۷معجم ما استعجم، ص (در منطقه بطن الرمه مدينه است : حسی) ۱(
  ).۳۳۳، ص ۲وفاء الوفا، ج (نام جايی ميان مدينه و احد، در مست شرقی مدينه است : شيخان) ۲(

۱۵۸  
گشتند و پاسداری  خدا حممد بن مسلمه را مهراه پنجاه نفر به پاسداری گماشت و آهنا برگرد لشکر می

  . در آخر شب آهنگ حرکت فرمود)ص(دادند تا اينکه پيامرب می
ديدند و مهينکه در منطقه شيخان فرود  مود مشرکان او را می شب شنبه حرکت فر)ص(چون پيامرب

آمدند، مشرکان سواران و سپاهيان خود را مجع کردند و عکرمة بن ابی جهل را به سرپرستی پاسداران 
کشيدند و آرام نداشتند، پيشگامان آهنا چندان نزديک  منصوب ساختند، آن شب اسبهای آهنا شيهه می

رفتند، باالخره سواران آهنا برگشتند چه هم از  ودند ولی در آن منطقه پيش منیشدند که به حّره متصل ب
  .منطقه حّره و هم از پاسداران حممد بن مسلمه بيم داشتند

دهد؟ مردی برخاست و  چه کسی امشب ما را نگهبانی می:  چون مناز عشاء را گزارد فرمود)ص(پيامرب
چه : دو مرتبه فرمود. بنشني: فرمود. ان بن عبد قيسذکو: کيستی؟ گفت:  فرمود)ص(پيامرب. من: گفت

ابو : کيستی؟ گفت:  فرمود)ص(پيامرب. من: دهد؟ مردی برخاست و گفت کسی امشب ما را نگهبانی می
دهد؟ مردی برخاست  چه کسی امشب ما را نگهبانی می: برای بار سوم پيامرب فرمود. بنشني: فرمود. سبع

  :و گفت
 فرمود هر سه نفر )ص(پس از ساعتی پيامرب. بنشني: فرمود.  پسر عبد قيس:کيستی؟ گفت: فرمود. من
من خودم : دو رفيق تو کجايند؟ ذکوان گفت: ذکوان بن عبد قيس برخاست، رسول خدا فرمود. برخيزيد

ذکوان زره پوشيده و : گويد! به کار خود اقدام کن خدايت حفظ فرمايد: فرمود. دادم بودم که جواب می
 حراست و )ص(اند که او فقط از پيامرب گشت و گفته  برداشت و در آن شب بر گرد لشکر میسپر خود را
  .)۱(کرد و از آن حضرت جدا نشد نگهبانی می

راهنمايان : پيامرب مهاجنا خوابيد و در آخر شب حرکت فرمود، چون سپيده دم نزديک شد فرمود
های شنی ما را به مقابل دمشن رساند؟ ابو  اه تپهتواند راه را به ما نشان دهد و از ر کجايند؟ چه کسی می

اند که اوس بن قيظی يا حمّيصه اين کار را بر  من ای رسول خدا، و گفته: حثمه حارثی برخاست و گفت
 سوار بر اسب خود شد )ص(پيامرب: گويد. عهده گرفته است و در نظر ما از مهه ثابت تر مهان ابو حثمه است

مود و سپس در منطقه اموال به راه ادامه داد تا به مزرعه مربع بن قيظی رسيد که و منطقه بنی حارثه را پي
های   و اصحابش به مزرعه او رسيدند، برخاست و خاک به چهره)ص(چون پيامرب. مردی کور و منافق بود
در سعد بن زيد اشهلی با کمانی که . اگر تو پيامرب خدايی در مزرعه من داخل مشو: ايشان پاشاند و گفت

   دست داشت ضربتی به او زد که به
__________________________________________________  
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  . م-. از بدر مراجعت فرمودند نيز آمده است)ص(اين داستان عينا در جنگ بدر و شبی که پيامرب) ۱(
۱۵۹  

خشمگني شدند و سرش خورد و خون جاری شد، برخی از بنی حارثه که مانند مربع بن قيظی منافق بودند، 
اسيد بن . کنيد های دمشنی مشا با ماست که هرگز آن را رها منی ای بنی عبد االشهل، اين از نشانه: گفتند

 )ص(دامن پيامرب نه به خدا قسم، بلکه منودار نفاق مشاست، و به خدا قسم، فقط چون منی: حضري گفت
  .پس ساکت باشيد! زمن اند منی يدهموافق است يا نه، گردن مربع و مهه کسانی را که با او مهعق

رفت، ناگاه اسب ابی بردة بن نيار دمش را حرکت داد که به   راه افتاد و مهچنان که می)ص(پيامرب
  .قالب مششري ابی برده گري کرد و مششري او بريون کشيده شد

 و بسيار شوند کنم مششريها بزودی کشيده می مششريت را در نيام کن که خيال می:  فرمود)ص(پيامرب
داشت ولی فال بد زدن را ناخوش   گاهی فال زدن به خري را دوست می)ص(پيامرب! هم کشيده خواهند شد

  .داشت می
 از شيخان فقط زرهی در تن داشت و چون به احد رسيدند زره ديگری پوشيده و مغفر بر )ص(پيامرب

 حرکت کرد، مشرکان سپاه خود را  از شيخان)ص(چون پيامرب. سر هناد و باالی آن کالهخود بر سر گذاشت
 هم )ص(پيامرب. آراستند و موضع گريی کردند و در حملی که امروز زمني ابن عامر قرار دارد، توقف کردند

چون به احد رسيدند، در جايی که امروز پل قرار دارد فرود آمدند، در آن هنگام وقت مناز صبح رسيده 
  .بود

ديد دستور فرمود تا بالل اذان و اقامه گفت و مناز را با  می در عني حال که مشرکان را )ص(پيامرب
ابن ابی با گروهی از سپاهيان، که او چون شتر مرغی . اصحاب خود در حالی که صف بسته بودند گزارد

کرد، از آجنا برگشتند، عبد اهللا بن عمرو بن حرام از پی ايشان راه افتاد و بانگ  پيشاپيش ايشان حرکت می
آورم، مگر مشا شرط و پيمان نبستيد که مهچنان  من دين و خدا و پيامرب را به ياد مشا می: تبرداشت و گف

خيال : کنيد، از رسول خدا هم دفاع خواهيد کرد؟ ابن ابی گفت که از خود و زنان و فرزندانتان دفاع می
گردی، چه مهه کنی حتما بايد بر کنم ميان ايشان جنگ صورت بگريد و تو هم اگر از من اطاعت می منی

دهيم، ما رأی درست را به او  اند، وانگهی، ما پيامرب را در مدينه ياری می خردمندان و عاقالن هم برگشته
پس چون ابن ابی از برگشنت به سپاه . گفتيم ولی با ما خمالفت کرد و فقط از نوجوانان اطاعت کرد

خدا مشا را از : ن حرام خطاب به آهنا گفتهای مدينه شد، عبد اهللا بن عمرو ب خودداری کرد و وارد کوچه
ابن ابی هم ! نياز خواهد فرمود رمحت خود دور کناد، مهانا خداوند پيامرب و مؤمنان را از کمک مشا بی

کند؟ عبد اهللا بن عمرو بن  ها اطاعت می آيا باز هم حممد با من خمالفت و از پسر بچه: گفت مهچنان می
 صفها را مرتب )ص(ی سپاه اسالم برگشت و هنگامی رسيد که پيامربدويد به سو حرام در حالی که می

   چون گروهی از ياران. فرمود می
۱۶۰  

او از من :  کشته شدند، ابن ابی شاد شد و سرزنش نسبت به رسول خدا را آشکار ساخت و گفت)ص(پيامرب
  .ای نداشتند اطاعت کرد نافرمانی کرد و از کسانی که انديشه

ود را آراست و آن را مرتب فرمود، پنجاه مرد تري انداز را به فرماندهی عبد اهللا بن  سپاه خ)ص(پيامرب
گفته شده است که فرمانده ايشان سعد بن ابی وقاص بوده است ولی نزد ما .  گماشت)۱(جبري بر کوه عينني

روی و کوه رسول خدا احد را پشت سر خود قرار داد و مدينه را رويا. مهان عبد اهللا بن جبري صحيح است
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عينني را به مست چپ، مشرکان مدينه را پشت سر قرار دادند و احد را پيش روی و گفته شده است که 
 عينني را پشت سر خود قرار داد و پشت به آفتاب ايستاد و حال آنکه مشرکان رو به آفتاب )ص(پيامرب

 قرار داشت و مدينه پيش ايستادند، در نظر ما مهان قول اول ثابت تر است که احد پشت سر آن حضرت
  .رويش

 به احد رسيدند، مشرکان )ص(چون پيامرب: يعقوب بن حممد ظفری از يزيد بن سکن برامي روايت کرد
در عينني فرود آمده بودند، آن حضرت کوه احد را پشت سر خود قرار دادند، و فرمودند که پيش از فرمان 

آيا بايد کشتزارهای اوس و : ور را شنيد، گفتچون عمارة بن يزيد بن سکن اين دست. کسی جنگ نکند
  خزرج چريده شوند و ما هنوز هم ضربت نزنيم؟

مشرکان صفهای خود را آراستند، بر مست راست خالد بن وليد و بر مست چپ عکرمة بن ابی جهل 
رخی را گماردند، آهنا دويست اسب يدک و سوارکار داشتند که بر سواران صفوان بن امّيه را گماشتند و ب

اند که عمرو عاص را گماردند، بر ترياندازان، که صد نفر بودند، عبد اهللا بن ابی ربيعه را گماشتند،  گفته
پرچم خود را به طلحة بن ابی طلحه سپردند، نام ابی طلحه، عبد اهللا بن عبد العّزی بن عثمان بن عبد الدار 

دانيم که مشا برای  ی فرزندان عبد الدار، میا: در اين هنگام ابو سفيان فرياد کشيد و گفت. بن قصی بود
آنچه روز بدر به ما رسيد از سرنگونی پرچم بود و مسلمانان هم به آنچه ! پرچم سزاوارتر از ما هستيد

و آن را حفاظت کنيد و ما را با حممد شيد مشا فقط مواظب پرچم با. رسيدند از پرچم خودشان بود
. کنيم که فراموش نشده است و طالب مرگ و خونی را طلب میواگذاريد که ما قومی هستيم خوخنواه 

! هر گاه پرها سرنگون شود ديگر پس از آن قوام و بقايی برای قوم خنواهد بود: مهچنني ابو سفيان گفت
مگر ما پرچم خود را تسليم دمشن خواهيم : های ابو سفيان خشمگني شدند و گفتند بنی عبد الدار از گفته

    خنواهد بود، در مورد حفاظت پرچم هم خواهی ديد و به عالمت خشمکرد؟ هرگز چنني
__________________________________________________  

  ).۶۸۸معجم ما استعجم، ص (نام کوهی است در احد : عينني، عينان) ۱(
۱۶۱  

 و نسبت به ابو سفيان های خود را به جانب او گرفتند، به هر حال بنی عبد الدار پرچم را احاطه کرده نيزه
: خواهيد پرچم ديگری هم قرار دهيم؟ بنی عبد الدار گفتند می: ابو سفيان گفت. هم کمی تندی کردند

  .آری، ولی آن را هم بايد مردی از بنی عبد الدار محل کند، نه کس ديگری
 فالنی عقب و! فالنی جلو بيا: فرمود آراست و می کرد و صفها را می  هم پياده حرکت می)ص(پيامرب

برد و صفها را چنان راست و مستقيم  فرمود که شانه کسی جلو است، او را کنارتر می اگر مالحظه می! برو
  .آراست که گويی چون تري راست بودند می

  :پرچم مشرکان را چه کسی دارد؟ گفتند: چون صفها آراسته و به نظام شد، پرسيد
مصعب بن عمري : آنگاه فرمود! شان سزاوار ترميما در وفاداری از اي: فرمود. بنی عبد الدار

مصعب پرچم را گرفت و آن را پيشاپيش . پرچم را بگري: فرمود! اينجا هستم: کجاست؟ او خود پاسخ داد
  .برد رسول خدا می

ای مردم، مشا را سفارش :  به پا خاست و برای مردم خطبه خواند و ضمن آن فرمود)ص(آنگاه پيامرب
امي در کتاب خود، به من سفارش فرموده است و آن عمل به طاعت خدا و دوری جسنت کنم به آنچه خد می

از حمرمات اوست، مشا امروز در منزل مزد گرفنت و اندوخنت هستيد، برای هر کس که وظيفه خود را بياد 
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آرد و نفس خود را به شکيبايی و يقني و کوشش و تالش وادارد، که جهاد با دمشن سخت و گرفتاريش 
اند افرادی که سعادت رفنت به جهاد را داشته باشند مگر آنان که خداوند آهنگ رهنمونی  يد است، کمشد

آهنا فرمايد، مهانا خداوند مهراه کسی است که از او فرمان برداری کند و شيطان يار و مهراه کسی است که 
د آنچه را که خدا به مشا وعده از امر خدا سرپيچی کند، کردار خود را با صرب در جهاد آغاز کنيد، با جها

داده است، خبواهيد، سخت مواظب آنچه خدا به مشا فرمان داده است باشيد، من آرزومند رهنمونی 
گری و پراکندگی مايه ضعف و ناتوانی و از چيزهايی است که خداوند دوست  مشامي، اختالف و ستيزه

 ای مردم، در سينه من چنني است که هر .فرمايد دارد و در آن صورت نصرت و پريوزی عنايت منی منی
افکند و هر کس حمض خاطر خدا از گناه دوری  کس بر حرام باشد، خداوند ميان او و خود جدايی می

فرستند،  آمرزد، هر کس بر من درود فرستد خدا و فرشتگانش بر او ده درود می گزيند، خدای گناهش را می
د او بر عهده خداست که در اين جهان يا آن جهان پرداخت هر کس، چه مسلمان و چه کافر، نيکی کند مز

خواهد شد، هر کس که به خدا و روز آخر گرويده است، بر اوست که در مناز مجعه حاضر شود، به جز 
کودکان، زنان، بيماران و بردگان، هر کس که از مناز مجعه خود را بی نياز بداند خدای از او بی نياز 

  هيچ عملی را. از ستوده استخواهد بود و خدای بی ني
۱۶۲  

دامن که مشا  دامن که مشا را به خدا نزديک کند، مگر اينکه مشا را به آن فرمان دادم و هيچ عملی را منی منی
را به دوزخ نزديک کند مگر اينکه مشا را از آن هنی کردم، مهانا جربئيل به روح من القاء کرده است که هيچ 

شود اگر چه دير اجنام  نچه روزی اوست برسد، هيچ چيز از آن کم و کاسته منیمريد مگر اينکه به آ کس منی
از خدا که پروردگار مشاست، بترسيد و در طلب روزی خود به طريق پسنديده اقدام کنيد، اگر روزی . پذيرد

نزد مشا به تأخري افتاد مشا را وادار نکند که با معصيت پروردگار در طلب آن برآييد، به نعمتهايی که 
خدا برای مشا حالل و حرام را بيان فرموده . توان دست يافت مگر به فرمان برداری از او خداست منی

دانند مگر کسانی که  است، البته بني حالل و حرام اموری حمل شبهه است که گروه زيادی از مردم آن را منی
کند آبرو و دين خود را حفظ کرده  در پرده عصمت قرار گريند، به هر حال کسی که آن گونه امور را ترک می

است و هر کس که در آهنا بيفتد، مهچون چوپانی است که در کنار قرقگاه است و ممکن است در آن منطقه 
برای هر پادشاهی قرقگاهی است و مهانا قرقگاه خدا کارهايی است که آهنا را حرام فرموده . ممنوعه افتد

ن سر نسبت به پيکر است که چون به درد آيد مهه بدن به خاطر هر مؤمنی نسبت به مؤمنان ديگر، چو. است
خنستني کسی که : از مطلب بن عبد اهللا برامي روايت کردند که گفت! و السالم عليکم. آيد آن به درد می

آتش جنگ را ميان دو طرف بر افروخت، ابو عامر بود، او که نامش عبد عمرو بود، با پنجاه نفر از بندگان 
ای فاسق، بر تو درود و خوشامد : گفتند! ای اوسيان من ابو عامرم: مد و بانگ برداشت کهقريش پيش آ

بندگان اهل مکه مهراه او بودند، ايشان و مسلمانان ! پس از من، به قوم من شر خواهد رسيد: گفت! مباد
لحه مردم را آنگاه طلحة بن ابی ط. ساعتی به يک ديگر سنگ پراندند و ابو عامر و اصحاب او پشت کردند

به جنگ فرا خواند و گويند که بردگان جنگ نکردند بلکه قريش به آهنا فرمان پاسداری از اردوگاه خود را 
  .داده بودند
پيش از آنکه دو گروه برخورد کنند، زنان مشرکان جلوی صفهای ايشان بودند و دايره و طبل : گويد

ديک ما آمدند زهنا مهچنان در پشت صفها چون مشرکان نز. زدند و سپس به پشت صفها برگشتند می



 ۱۳۵

شدگان بدر را به  کردند و کشته کرد، او را به بازگشت تشويق می ايستاده بودند و اگر کسی به جنگ پشت می
  .آوردند يادش می

فردای آن روز، زهنای بنی . قزمان که از منافقان بود، از شرکت در جنگ احد خودداری کرده بود
د و گفتند ای قزمان مردان مهه به جنگ رفتند و تو باقی ماندی، آيا از اين کردار ظفر او را سرزنش کردن

  کشی؟ مهه قوم تو بريون رفتند و تو خود خجالت منی
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قزمان که به شجاعت هم معروف بود، به . ماندی، تو فقط مثل يک زن هستی و به حمافظت او پرداختند
دويد از مدينه بريون آمد، او  ا بريون آورد و در حالی که میاش رفت، مششري و تريدان و کمان خود ر خانه

 رسيد که آن حضرت مشغول مرتب کردن صفهای مسلمانان بود، او از پشت صفها آمد )ص(هنگامی به پيامرب
او خنستني فرد از مسلمانان بود که تري انداخت، تريهايی . و خود را به صف اول رساند و در آن جای گرفت

سپس به مششري روی آورد و کارهای . کشيد اخت مهچون نيزه بود و مهچون شتر نر نعره میاند که او می
کرد   از او صحبتی می)ص(ولی هر گاه پيامرب. ای اجنام داد تا اينکه سراجنام خودکشی کرد برجسته

 مرگ: چون مسلمانان پراکنده شدند غالف مششريش را شکست و شعار داد. از اهل دوزخ است: فرمود می
! کنم ای اوسيان، برای حفظ حيثيت و نژاد خود جنگ کنيد و چنان کنيد که من می! هبتر از گريز است

  :گويد
قزمان با مششري خود را ميان مشرکان افکند به طوری که گفتند کشته شده است، ولی دو مرتبه ظاهر 

کشت و خود زمخهای وی هفت نفر از کافران را ! من جوامنرد قبيله ظفر هستم: شد در حالی که گفت
! ابا غيداق: در اين هنگام، قتادة بن نعمان از کنار او گذشت و به او گفت. زيادی برداشت و به خاک افتاد

  :قتاده گفت! بلی: قزمان گفت
ای ابا عمرو، به خدا من برای دين جنگ نکردم، من به قصد : قزمان گفت! شهادت بر تو گوارا باد

چون زمخی شدن او را .  ما پريوز نشوند و زمينهای ما را لگدمال نکنندحفظ خود جنگ کردم که قريش بر
 )ص(پس پيامرب. به هر حال، زمخهای او از پا در آوردش. از اهل دوزخ است:  گفتند، فرمود)ص(به پيامرب
  .خداوند اين دين را به مردی فاجر تأييد کرد: فرمود

ترسم که از  مشا مواظب پشت سر ما باشيد، چه می:  روی به ترياندازان کرد و فرمود)ص(پيامرب: گويند
پشت سر محله کنند، بنابر اين مشا در جای خود استوار مبانيد و تکان خنوريد، اگر ديديد که ما آهنا را 

حتی اگر ديديد که ما . هزميت دادمي و حتی وارد لشکرگاه آهنا شدمي، باز هم از جای خود حرکت نکنيد
  :مهچنني فرمود! گريم  ياری و دفاع از ما نباشيد، خدايا، من ترا برايشان گواه میکشته شدمي، باز هم به فکر

مشرکان دو گروه اسب . توانند پيش آيند سواران دمشن را تري باران کنيد که سواران در برابر تري منی
 سوار داشتند، گروهی در مست راست به فرماندهی خالد بن وليد، و گروهی در مست چپ به فرماندهی

 هم برای سپاه خود ميمنه و ميسره قرار داد و پرچم بزرگ خود را به )ص(پيامرب: گويند. عکرمة بن ابی جهل
تري . مصعب بن عمري سپرد، پرچم اوس را به اسيد بن حضري داد و پرچم خزرج را به سعد، يا حباب سپرد

    تري باراناندازان مهچنان پشت سر را حفاظت کرده و در عني حال سواران مشرک را هم
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کردم  من به تريهای خودمان نگاه می: گفت يکی از ترياندازان می. کردند، پس سواران دمشن گرخيتند می
  .خورد يا به سوار رفت و يا به اسب می که هيچکدام هدر منی
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دو گروه به يک ديگر نزديک شدند، مشرکان طلحة بن ابی طلحة را، که پردارشان بود، : گويند
 خود فرستادند و صفوف خود را مرتب ساختند، زهنا هم پشت سر مردان قرار گرفتند و دف و پيشاپيش
شدگان بدر را ياد  زدند، هند و دوستان او شروع به حتريض و برانگيخنت مردان کردند و کشته دايره می

  :خواندند کردند و اين اشعار را می می
  .رومي ما دختران طارقيم که بر روی تشکچه راه می

  .اگر به دمشن رو کنيد با مشا دست به گردن خواهيم افکند
  .کنيم، دوری کسی که دوستدار نيست و اگر پشت به جنگ کنيد از مشا دوری می
آيا با من :  فرمود)ع(کند؟ علی چه کسی با من مبارزه می: طلحة بن ابی طلحه بانگ برداشت و گفت

 در حالی که دو زره و )ص(به مبارزه پرداختند و پيامربپس آن دو ميان دو لشکر . کنی؟ گفت آری مبارزه می
 پيشی )ع( به نربد مشغول شدند، علی)ع(طلحه و علی. مغفر و کالهخود پوشيده بود زير پرچم نشسته بودند

گرفت و ضربتی بر سر طلحه زد که مششريش فرق دمشن را شکافت و به ريش او رسيد، طلحه به خاک افتاد 
چون به زمني افتاد عورت او برهنه : چرا سرش را جدا نکردی؟ فرمود:  گفتند)ع(لیبه ع.  برگشت)ع(و علی

طلحه هپلوان . دامن که خداوند او را خواهد کشت شد و خويشاوندی مرا به شفقت واداشت، بعالوه، می
  .سپاه بود

 ضربت او را با سپر خود دفع کرد و )ع(مهچنني گفته شده است که خنست طلحه محله برد، علی
 به هر دو پای او مششري زد و )ع( محله کرد، زره طلحه تا کمرش بود، علی)ع(آنگاه علی. مششري کارگر نيفتاد

 از او )ع(هر دو را قطع کرد و چون خواست دوباره بر او محله کند، او خويشاوندی را مطرح کرد، علی
. ه محله کرد و او را کشتای نکرد، تا اينکه يکی ديگر از مسلمانان به طلح منصرف شد و ديگر محله

 خوشحال گرديد و با )ص(چون طلحه کشته شد، پيامرب.  خود او را کشت)ع(مهچنني گفته شده است که علی
صدای بلند تکبري گفت، مسلمانان هم تکبري گفتند و ياران رسول خدا به سپاه مشرکان محله کردند و چنان 

پس از کشته . ولی کسی غري از مهان طلحه کشته نشدايشان را زدند که صفهای ايشان از هم پاشيده شد، 
اش ابو شيبه بود، پرچم را گرفت، او پيشاپيش  شدن طلحة بن ابی طلحه، عثمان بن ابی طلحه، که کنيه

  :خواند کرد و اين رجز را می زنان حرکت می
۱۶۵  

  .نندها را خون آلود کنند يا آنکه آهنا را بشک بر پرداران است که به شايستگی نيزه
زدند، محزة بن عبد  کردند و دف می او با پرچم پيش آمد در حالی که زهنا مهچنان حتريض می

اش  املطلب بر او محله کرد و ضربتی به دوش او زد به طوری که دست و شانه او را قطع کرد و تا باالی سينه
! سر ساقی حاجيامنمن پ: گفت محزه بازگشت در حالی که می. را شکافت آنچنان که شش او آشکار شد

پس از عثمان، پرچم مشرکان را ابو سعد بن ابی طلحه گرفت، سعد بن ابی وقاص تريی به او انداخت که به 
  .اش خورد و زبانش چون زبان سگ بريون افتاد واسطه برهنه بودن گلوی او، به حنجره

  :گفتند میکردند و  مهچنني گويند، چون ابو سعد پرچم را گرفت، زنان پشت سرش حرکت می
ای بنی عبد الدار ضربت بزنيد، ای پشتيبانان سيه روزان ضربت بزنيد، با مششريهای بّران ضربت 

  .بزنيد
من ضربتی به او زدم و دست راستش را بريدم، او پرچم را به دست چپ : سعد بن ابی وقاص گويد
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ی خود نگهداشته و آن را به گرفت، من محله بردم و دست چپ او را هم قطع کردم، او پرچم را با دو بازو
سينه خود چسبانده و پشت خود را خم کرد، من با گوشه کمان خود، مغفر او را از زرهش جدا کردم و آن را 

های جنگی او کردم  پشت سرش افکندم، سپس ضربتی به او زدم و کشتمش و شروع به در آوردن زره و جامه
. گر به من محله آوردند و مرا از آن کار بازداشتندای دي که در اين هنگام، سبيع بن عبد عوف و عده

زرهی فراخ و بزرگ و مغفر و مششريی بسيار خوب، . های جنگی او هبترين جامه جنگی مشرکان بود جامه
اين روايت اخري صحيحتر است و اين هم مورد اتفاق است که او را سعد . ولی به هر حال مانع من شدند

  .کشته است
کان را مسافع بن طلحة بن ابی طلحه گرفت، عاصم بن ثابت بن ابی االقلح تريی پس از او پرچم مشر

آن تري سبب مرگ او شد، مسافع را پيش مادرش سالفه ! بگري که من پسر ابی االقلح هستم: به او زد و گفت
امن، د منی: چه کسی به تو تري زد؟ گفت: دختر سعد بن شهيد بردند که مهراه زنان بود، او به مسافع گفت

  .يعنی از خود ما! اقلحی بود: سالفه گفت! مهني قدر شنيدم که گفت، بگري که من پسر ابی االقلح هستم
 در -بگري که من پسر کسره هستم: مهچنني گفته شده است که چون عاصم تري انداخت، گفت

: شت؟ گفتچه کسی ترا ک: پس چون مادر مسافع از او پرسيد. گفتند جاهليت به آهنا فرزندان کسر می
! به خدا از قبيله خودمان بوده است: سالفه گفت! ام نفهميدم، ولی شنيدم که گفت، بگري که من پسر کسره

  در مهان هنگام سالفه نذر
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  .هر کس سر عاصم را بياورد، صد شتر جايزه دارد: گفت کرد که در کاسه سر عاصم شراب خبورد و می
رچم را گرفت، که زبري بن عّوام او را به قتل رساند، سپس پس از او، کالب بن طلحة بن ابی طلحه پ

بعد از او پرچم را ارطاة بن . جالس بن طلحة بن ابی طلحه پرچم را گرفت، که او را طلحة بن عبيد اهللا کشت
  . کشت)ع(شرحبيل گرفت و او را هم علی

  .ستدانيم چه کسی او را کشته ا پس از او پرچم را شريح بن قارظ گرتف، ولی منی
اند سعد  بعد از او صؤاب غالم ايشان پرچم را گرفت، در مورد کشنده او اختالف است، برخی گفته

دانند، در نظر ما   و برخی هم قزمان را کشنده او می)ع(اند علی بن ابی وقاص او را کشته است و برخی گفته
ع کرد، او پرچم را به دست قزمان خود را به او رساند و دست راستش را قط: گويد. تر است قزمان درست

چپ گرفت، قزمان دست چپش را هم قطع کرد، او پرچم را با دو بازوی خود نگهداشت و پشت خود را خم 
  .ای بنی عبد الدار، آيا خوب تالش کردم؟ آنگاه قزمان بر او محله برد و کشتش: کرد و بانگ برداشت که

 هيچ موردی مانند احد پريوزی نداد، ولی خداوند متعال، پيامرب خود و ياران او را در: گويند
  .مسلمانان عصيان و سرکشی کردند و با يک ديگر به ستيزه برخاستند

کردند،  پرداران مهه کشته شدند و مشرکان چنان به هزميت رفتند که به پشت سر خود نگاه منی
. و وا ويل برداشتندکردند، بانگ زاری  زدند و سخت شادی می زنان آهنا که در آغاز بر خورد دف می

ما هند و زنان : کنند که اند روايت می گروه زيادی از صحابه که در جنگ احد حضور داشته: واقدی گويد
خالد . گرخيتند اعتراضی نداشتند اند و ديگر به کسانی هم که می ديگر را ديدمي که روی به هزميت هناده

 بگذرد و خود را به سفح برساند، ولی ترياندازان )ص(کرد که از جانب چپ لشکر پيامرب هم بسيار تالش می
. ولی در مسلمانان از طرف ترياندازان رخنه افتاد. نشاندند، اين کار چند مرتبه تکرار شد او را عقب می
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مشا در جای خود باقی مبانيد و مواظب پشت سر :  به آهنا فرمان داده و فرموده بود)ص(بدين معنی که پيامرب
د که ما به مجع آوری غنيمت مشغول شدمي، مشا در آن کار شرکت نکنيد، حتی اگر هم باشيد و اگر ديدي

اما چون مشرکان منهزم شدند و مسلمانان به تعقيب . شومي باز هم به ياری ما نياييد ديديد که ما کشته می
ريون رانده و شروع خواستند سالح در ايشان هنادند و آهنا را از لشکرگاه ب ايشان پرداختند و بدان گونه که می

چرا بی جهت و بدون : به غارت کردن و غنيمت گرفنت کردند، بعضی از ترياندازان به بعضی ديگر گفتند
ايد؟ خداوند متعال دمشن را هزميت داد و برادران مشا مشغول غنيمت گرفنت و غارت  لزوم در اين جا مانده
  لشکرگاه ايشانند،

۱۶۷  
دانيد که  مگر منی: برخی ديگر از آهنا گفتند. انتان غنيمت برگرييدمشا هم وارد شويد و مهراه برادر

از جای خود حرکت نکنيد و مواظب پشت سر باشيد، حتی اگر ديديد که ما « به مشا فرمود که )ص(پيامرب
کنيم مشا با ما شرکت نکنيد و فقط  کشته شدمي باز هم به ياری ما نياييد و اگر هم ديديد غنيمت مجع می

رسول خدا چنني خنواسته است، خداوند متعال مشرکان : ؟ برخی ديگر گفتند».پشت سر ما باشيدهوادار 
چون . را خوار فرمود و آهنا را هزميت داد، مشا هم وارد لشکر شويد و مهراه برادرانتان غنيمت برگرييد

ه پوشيده بود مشخص و اختالف کردند عبد اهللا بن جبري که فرمانده ايشان بود و در آن روز با جامه سپيدی ک
منايان بود، برای ايشان خطبه خواند، خنست خدای را ستود و ستايش کرد و آنگاه به فرمان برداری از 

 نشود اشاره کرد، ولی آهنا سرپيچی کردند و رفتند، )ص(خدا و رسول خدا و اينکه خمالفتی با امر پيامرب
فر بودند، با فرمانده خود باقی ماندند، از مجله ايشان چنانچه از مهه ترياندازان عده کمی، که کمتر از ده ن

ای قوم، فرمان پيامربتان را، که به مشا فرمود، به ياد آوريد و از : گفت حارث بن انس بن رافع بود که می
نپذيرفتند و به لشکرگاه مشرکان رفتند که غارت کنند و کوه را رها کردند : گويد. فرمانده خود اطاعت کنيد

جويی گرد آمدند، مسري  صفهای مشرکان از هم پاشيده شد و سران ايشان به چاره. ت مشغول شدندو به غار
باد هم تغيري کرد، از اول روز تا هنگامی که برگشتند حرکت باد از مشال شرقی بود و هنگامی که مشرکان 

  .بودنددوباره محله کردند، حرکت باد از غرب بود، مسلمانان مهچنان به هنب و غارت مشغول 
من برده : نسطاس خدمتگزار صفوان بن اميه، که بعدها اسالم آورد و مسلمانی پسنديده بود، گويد

بودم و از زمره کسانی که در لشکرگاه باقی ماندند، در جنگ احد هيچيک از بردگان جبز وحشی و صؤاب 
  :ابو سفيان گفت. غالم بنی الدار، جنگ نکردند

دار  برای حفظ اموال بگذاريد و آهنا مواظبت از بارها را عهدهای گروه قريش، غالمان خود را 
ما هم بارها را در يک جا مجع کردمي و شتران را پای بند بستيم و بارها را در چادرها و روپوشها قرار . باشند

دادمي، دو سپاه به يک ديگر نزديک شدند و ساعتی جنگ کردند و چون ياران ما منهزم شدند و گرخيتند، 
ن حممد وارد لشکرگاه ما شدند، ما ميان بارها بودمي، آهنا به ما محله کردند و من هم از کسانی بودم که يارا

اموال صفوان بن : مسلماهنا لشکرگاه را به بدترين صورت غارت کردند، مردی از ايشان گفت. اسري شدم
او مرا پيش .  مهني بار استاو چيزی غري از اندازه خرج خود برنداشته که آن هم در: اميه کجاست؟ گفتم

ياران ما پشت کرده بودند و ما از آهنا نا اميد شده . راند تا اينکه از جوال يکصد و پنجاه مثقال بريون آوردم
   ها آماده بودمي، زهنا هم گرخيته و يا در خيمه

۱۶۸  
 بودمي که ناگاه مردان مسلمان مشغول مجع آوری بودند، ما هم مهچنان در حالت تسليم. تسليم شدن بودند
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متوجه کوه شدم که سواران ما از آجنا روی آوردند و وارد معرکه شدند، کسی نبود که آهنا را برگرداند، چه 
های تري  ديدم که ترياندازان کماهنا و جعبه ترياندازان آجنا را رها کرده و برای غارت آمده بودند، من می

بدين جهت هنگامی که .  خود چيزی داشت که گرفته بودخود را زير بغل گرفته و هر کس در دست يا دامن
سواران ما وارد شدند، به گروهی محله کردند که در کمال آسودگی مشغول غارت بودند و چنان مششري 

مسلمانان از هر سوی رو به گريز هنادند و پراکنده شدند و آنچه . برايشان هنادند که کشتاری سخت کردند
ما به کاالهای خود رسيدمي بدون آنکه چيزی از آن را .  از لشکرگاه ما بريون رفتندبرداشته بودند رها کرده و

من متوجه مردی از مسلمانان . يافتيم از دست داده باشيم، اسريان ما آزاد شدند و طالها را هم در معرکه می
است، ولی هنگامی شدم که صفوان بن اميه چنان با او درگري شده و ضربتی به او زده بود که پنداشتم مرده 

که به کنار او رسيدم هنوز رمقی داشت، با خنجر خود سرش را جدا کردم، بعدها درباره او پرسيدم، گفتند 
  .مردی از بنی ساعده بود، پس از ان خداوند مرا به اسالم هدايت فرمود
 را )ص(هيچيک از اصحاب پيامرب: ابن ابی سربه از عمر بن حکم برامي روايت کرد که گفته است

شناسم که در جنگ احد چيزی غارت کرده و يا زری به دست آورده باشد و پس از هجوم دوباره  منی
مشرکان، برايش باقی مانده باشد مگر دو نفر، يکی از ايشان عاصم بن ثابت بن ابی االقلح است، وی 

يگاه خود بست، عباد بن بشر مهيانی در ميدان پيدا کرد که در آن پنجاه دينار بود و آن را از زير پرياهن به هت
ای چرمی يافت که در آن سيزده مثقال بود که آن سيزده مثقال بود که آن را در جيب پرياهن خود  هم کيسه

آن دو آنچه را که يافته بودند به حضور . انداخت و بر تن او پرياهن و زره بود و کمر خود را استوار بسته بود
  .مخس بر نداشت و آن را به خودشان خبشيد آوردند، آن حضرت از آن )ص(پيامرب

چون ترياندازان به غنيمت رو کردند و فقط عده کمی باقی ماندند، خالد بن : رافع بن خديج گويد
وليد به آن تنگه و کمی ترياندازان توجه کرد و با سواران محله برد، عکرمه هم سواره به آن سو شتافت و به 

نده بودند، محله کردند، آهنا هم آن قدر تري انداختند تا مهگی کشته تنی چند از ترياندازان که باقی ما
اش  عبد اهللا بن جبري چندان تريانداخت تا تريهايش متام شد، سپس دست به نيزه برد تا نيزه. شدند

جعال بن سراقه و ابو : گويد. شکست، آنگاه با مششري چندان پيکار کرد که قبضه آن شکست و کشته شد
 که شاهد کشته شدن عبد اهللا بن جبري بودند، آخرين افرادی بودند که از کوه برگشتند و به بردة بن نيار

  تاختند و صفهای ما از مسلمانان پيوستند، مشرکان مهچنان سواره می
۱۶۹  

  :ابليس که به صورت جعال بن سراقه درآمده بود، سه مرتبه فرياد کشيد. هم گسيخت
ين جهت که ابليس به صورت او در آمده بود گرفتاری بزرگی جعال بن سراقه از ا! حممد کشته شد

پيدا کرد و حال آنکه جعال مهراه مسلمانان و در کنار ابو بردة بن نيا و خّوات بن جبري بسختی جنگ 
مسلمانان متوجه . تر از محله مشرکان در آن روز به خود نديده بودمي ای سريع به خدا، محله: گويد. کرد می

خّوات . »حممد کشته شد«اين فرياد کشيد که : گفتند خواستند او را بکشند و می  شدند و میجعال بن سراقه
بن جبري و ابو برده به نفع او گواهی دادند که در کنار آهنا مشغول جنگ بوده و فرياد زننده کس ديگری 

 واسطه سرپيچی از ما به: رافع گويد. من هم بعدا به نفع او گواهی دادم: رافع بن خديج گويد. بوده است
فرمان پيامربمان و از بدنفسی خودمان گرفتار شدمي، مسلمانان به يک ديگر رخيتند و بدون اينکه از ترس و 

زدند، چنانکه اسيد بن حضري در آن روز دو زخم  کنند، به يک ديگر ضربت می شتاب بفهمند چه می
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بگري که : گفت کند و می دانست چه می ی که منیبرداشت، که يکی از آن دو را ابو برده به او زده بود در حال
کرد و بدون توجه دو زخم به  ابو زعنه هم در ميدان جنگ محله می: و باز گويد! من جوامنردی از انصارم

از آن پس هر گاه ابو برده، ابو زعنه را . و بعد او را شناخت! ام بگري که من ابو زعنه: ابو برده زد و گفت
تو خودت هم بدون توجه، اسيد بن حضري را : گفت و ابو زعنه می!  به من چه کردیببني: گفت ديد می می

رساندند، آن  )ص(اين موضوع را به عرض پيامرب. جمروح ساختی، به هر حال اين زخم در راه خداست
  :حضرت فرمود

 به تو ای ابو برده، اين در راه خداست و اجر تو با خدا خواهد بود، مثل آن است که کسی از مشرکان
  .زخم زده باشد و هر کس چنني کشته شده باشد، شهيد است

ميان حسيل بن جابر و رفاعة بن وقش که هر دو پري ساخلورده بودند، مهراه زنان باالی پشت بامها 
خواهيم زنده مبانيم، امروز و  ای بی پدر، مگر من و تو چقدر می: بودند، يکی از آن دو به ديگری گفت

باقی منانده است، . کام مرگ خواهيم بود و از عمر ما باندازه آب خوردن چارپايی بيشترفرداست که ما در 
.  ملحق شومي، شايد خداوند متعال شهادت را روزی ما فرمايد)ص(بيا مششريهای خود را بردارمي و به پيامرب

  :گويد
ان حسيل را رفاعه را مشرکان کشتند، ولی مي.  پيوستند)ص(هنوز روز بود احد به سپاه پيامرب

مسلمانان، بدون اينکه بشناسندش در آن هنگام که هبم رخيته بودند، با مششري مورد هجوم قرار دادند، 
حذيفه . ولی او کشته شد! مواظب پدرم باشيد! اين پدر من است: کشيد فرزندش حذيفه فرياد می

 برای او آرزوی )ص(پيامرب! ديدترين مهربانان است، چه کار کر خدا مشا را بيامرزد که او مهربان: گفت می
   گويند کسی که او را کشت عتبة بن. خري بيشتر فرمود و فرمان داد تا ديه او را از اموال بپردازند
۱۷۰  

  .مسعود بود و حذيفة بن ميان ديه و خون هبای پدر را به مسلمانان خبشيد
تی از مردم به او روی مجاع! ای آل سلمه: کشيد حباب بن منذر بن مجوح در آن هنگام فرياد می

و جّبار بن صخر که ! گوش به فرمانيم ای فراخواننده به سوی خدا، گوش به فرمانيم: آوردند و گفتند
بود ! امت! کند، ضربتی سنگني بر سر او زد، تا اينکه مسلمانان شعار خود را که امت دانست چه می منی

  .تکرار کردند و دست از سر يک ديگر برداشتند
 پرچم را به مصعب بن عمري داده بود، )ص(پيامرب: عد از عبد اهللا بن فضل برامي روايت کردزبري بن س

 خطاب به او )ص(در آخر روز، پيامرب. ای به صورت وی پرچم را گرفت پس چون مصعب کشته شد، فرشته
 که او  دانست)ص(من مصعب نيستم و پيامرب: فرشته به او توجه کرد و گفت! ای مصعب پيش برو: فرمودند
  .از ابو معشر هم مهني موضوع را شنيدم. ای است که رسول خدا با او مؤيد شده است فرشته

عبيده دختر نائل از عايشه دختر سعد از قول پدرش سعد بن ابی وقاص برامي روايت کرد که 
نداختم او ا شناختم، هر تريی که می در آن روز مردی سپيد پوش و نيکو روی را ديدم که او را منی: گفت می

  .کنم که او فرشته بود گرداند، گمان می دوباره آن را به من بر می
دو مرد : گفت ابراهيم بن سعد از پدر و پدر بزرگ خود برامي روايت کرد که سعد بن ابی وقاص می

 بودند و به شدت )ص(سپيد پوش را ديدم که يکی بر جانب چپ و ديگری بر جانب راست پيامرب
  .دو را نه قبال ديده بودم و نه بعد ديدمجنگيدند و آن  می
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هنگامی که قريش از جنگ احد باز گشتند، در : گفت از عبيد بن عمري برامي روايت کردند که می
گفتند اسبان ابلق و مردان سپيد پوشی را که در  کردند و می جلسات خود صحبت از پريوزی خويش می

  :تگف عبيد بن عمري می. ديدمي، نديدمي جنگ بدر می
  .روز جنگ احد فرشتگان جنگ نکردند

 حتی به يک فرشته هم ياری )ص(در احد پيامرب: گفت از عمر بن حکم هم برامي روايت کردند که می
  .داده نشد و فرشتگان در جنگ بدر بودند

  .ابن خديج هم ياری داده نشد و فرشتگان در جنگ بدر بودند
  .کرد يت میاين خديج هم از عکرمه مانند مهني مطلب را روا

فرشتگان در جنگ احد حاضر شدند ولی : گفت معمر بن راشد از جماهد برامي روايت کرد که می
  .جنگ نکردند

فرشتگان جنگ نکردند مگر در روز : گفت سفيان بن سعيد هم از جماهد برامي روايت کرد که می
  .بدر

   د متعال بهخداون: گفته است ابن ابی سربه از ابو هريره برامي روايت کرد که می
۱۷۱  

مسلمانان وعده فرموده بود که اگر پايداری کنند، فرشتگان به ايشان مدد خواهند کرد ولی چون پراکنده 
  .شده و گرخيتند، فرشتگان جنگ نکردند

 و - حممد کشته شد:  فرياد کشيد)۱(چون شيطان ازّب العقبه: از ابو بشري مازنی برامي روايت کردند
 مسلمانان بر دست و پای مبردند و به هر سو پراکنده شده و -که چنني بانگی برآيداين به خواست خدا بود 

: گويد کعب می.  را داد، کعب بن مالک بود)ص(خنستني کس که مژده سالمت پيامرب. به باالی کوه گرخيتند
فرمود   می در حالی که انگشت بر دهان گذاشته بود به من اشاره)ص(شروع به فرياد کشيدن کردم، ولی پيامرب

  .که ساکت باشم
چون مسلمانان پراکنده شدند، : گفته است موسی بن شيبه از کعب بن مالک برامي روايت کرد که می

 را زنده و سر پا ديدم، پس شروع به مژده دادن به مسلمانان کردم، در آن )ص(من خنستني کس بودم که پيامرب
عب را که زرد يا قسمتی از آن زرد بود، خواست و آن  لباس جنگی ک)ص(پس پيامرب. هنگام من در دّره بودم

در آن روز کعب جنگ منايانی کرد به . را پوشيد و جامه جنگی خود را بريون آورد و کعب آن را پوشيد
  .طوری که هفده زخم برداشت

من در آن هنگام خنستني کسی : گفته است معمر بن راشد برامي روايت کرد که کعب بن مالک می
ای گروه :  را شناختم، من چشمان آن حضرت را از زير مغفر تشخيص دادم و فرياد کشيدم)ص(يامرببودم که پ

  . به من اشاره فرمود که ساکت شوم)ص(ولی پيامرب! اين رسول خداست! انصار مژده باد
حممد حتما کشته شده «چون شيطان بانگ برداشت که : ابن ابی سربه از اعرج برامي روايت کرد که

من : کداميک از مشا حممد را کشته است؟ ابن قميئه گفت: بو سفيان بن حرب به قريش گفت، ا»است
پوشانيم مهچنان که ايرانيان نسبت به هپلوانان  به تو لباس و نشان خمصوص می: ابو سفيان گفت. کشتمش

  .دهند خود اجنام می
يان کشتگان ببيند، چون به  را م)ص(گشت که جسد حممد ابو سفيان مهراه ابو عامر فاسق در ميدان می



 ۱۴۲

شناسی و  ای ابو سفيان آيا اين کشته را می: جسد خارجة بن زيد بن ابی زهري رسيدند، ابو عامر گفت
اين خارجة بن زيد بن ابی زهري خزرجی، سرور عشريه بلحارث بن : گفت. نه: دانی کيست؟ گفت می

اين معروف به ابن قوقل و مردی :  گفتدر کنار جسد او جسد عباس بن نضله بود، ابو عامر. خزرج است
   اين هم: سپس بر پيکر ذکوان بن عبد قيس گذشتند، گفت: گويد. شريف و از خاندان شرف است

__________________________________________________  
  ).۲۸، ص ۱هنايه، ج (از نامهای شيطان است : ازّب العقبه) ۱(

۱۷۲  
  :ر پيکر پسر خودش، حنظله گذشتند، ابو سفيان گفتچون ب. از سران مسلمانان است

تر است، اين حنظله پسر ابو عامر  اين برای من از مهه ايشان گرامی: ای ابو عامر اين کيست؟ گفت
ديدمي،  ما که جايگاه کشته شدن حممد را نديدمي، اگر ابن قميئه او را کشته بود می: ابو سفيان گفت. است

آيا کشته شدن حممد برای تو روشن :  هنگام خالد بن وليد را ديد، به او گفتدر اين! او دروغ گفته است
اين : ابو سفيان گفت. رفتند خودم او را ديدم که با گروهی از ياران خود به باالی کوه می: است؟ خالد گفت

  .پنداشته که او را کشته است ابن قميئه دروغ گفته و می! درست است
چون مسلمانان پراکنده و گريزان : گفته است رد که حممد بن مسلمه میابن ابی سربه برامي روايت ک

فالنی و فالنی پيش : فرمود شدند، با چشم خود رسول خدا را ديدم و با گوش خود شنيدم که آن حضرت می
  .ولی هيچيک از آن دو توجهی به آن حضرت نکردند و گرخيتند! من بياييد، من رسول خدامي
چون مسلمانان پراکنده و گريزان : گفت ايت کرد که خالد بن وليد در شام میابن ابی سربه برامي رو

فالنی و فالنی پيش : فرمود شدند، با چشم خود رسول خدا را ديدم و با گوش خود شنيدم که آن حضرت می
  .ولی هيچيک از آن دو توجهی به آن حضرت نکردند و گرخيتند! من بياييد، من رسول خدامي

سپاس خدای را که مرا به اسالم : گفت امي روايت کرد که خالد بن وليد در شام میابن ابی سربه بر
در روز جنگ احد چون مسلمانان منهزم شدند و گرخيتند، عمر بن خطاب را ديدم که تنها ! رهنمون فرمود

دم بود و من مهراه گروهی از سپاهيان خشن بودم، هيچ کس جز من او را نشناخت، من روی از او بر گردان
چون ترسيدم که مبادا مهراهان را متوجه او کنم و به سويش هجوم برند و ديدمش که روی به کوه آورده 

  .است
در : گفت شنيدم مردی از مهاجران می: گفت ابن ابی سربه برامي روايت کرد که نافع بن جبري می

، ولی مهه تريها از او بر  در ميان آهنا بود)ص(باريد و پيامرب جنگ احد حاضر بودم، از هر طرف تري می
مرا به حممد : گفت خورد، در مهان حال، عبد اهللا بن شهاب زهری را ديدم که می گشت و به او منی می

 تنها و در کنار او بود، عبد اهللا بن )ص(حال آنکه پيامرب! راهنمايی کنيد، که اگر او برهد من خنواهم رست
توانستی حممد  خاک بر سرت، مگر منی: ه او را ديد و گفت گذشت، صفوان بن امي)ص(شهاب از کنار پيامرب

را بکشی و اين غده را قطع کنی، حال آنکه خداوند او را در دسترس تو قرار داده بود؟ عبد اهللا بن شهاب 
  .آری، تو در کنار او بودی: مگر تو حممد را ديدی؟ گفت: گفت

 حمفوظ و نگهداشته شده است، ما خورم که او از ما سوگند می. به خدا قسم من نديدمش: گفت
چهار نفر بودمي و پيمان بسته و عهد کرده بودمي که او را بکشيم، به مهني منظور بريون آمدمي، ولی به اين 

  .کار موفق نشدمي
 نام ابی منله، عبد اهللا بن معاذ بود و معاذ برادر مادری براء بن -ابن ابی سربه از منلة بن ابی منله



 ۱۴۳

 را ديدم که فقط تنی )ص(چون مسلمانان در احد پراکنده و منهزم شدند، پيامرب: ايت کرد برامي رو-معرور
   از)ص(چند مهراه او بودند، ياران پيامرب

۱۷۳  
مهاجر و انصار، آن حضرت را مهراه خود به کنار کوه بردند، در اين حلظه، مسلمانان پری نداشتند، 

که سپاهيان دمشن از هر طرف در دشت جوالن هيچ گروه جنگجو و مشخصی هم نداشتند، حال آن
من از پی رسول خدا روان شدم و . کرد ساختند و هيچ کس از مردم، آهنا را دفع منی دادند و پراکنده می می

فرمود، مشرکان به لشکرگاه خود برگشتند و  کردم و آن حضرت به اصحاب خود اشاره می به او نگاه می
کردند، در مهان حال که ايشان اختالف نظر داشتند،  ما تبادل نظر میدرباره ورود به مدينه يا تعقيب 

 را ديدند که سالمت است، چنان خشنود )ص( به کنار اصحاب خود رسيد، مهينکه ايشان پيامرب)ص(پيامرب
  .شدند که گويی هيچ چيز بر سر ايشان نيامده است

پرچم مسلمانان : گفت ت کرد که میابراهيم بن حممد بن شرحبيل عبدری از قول پدر خود برامي رواي
کرد، وقتی مسلمانان پراکنده شدند او مهچنان پرچم را پايدار و استوار نگاه  را مصعب بن عمري محل می

داشت، ابن قميئه که سوار اسب بود، پيش آمد و ضربتی به دست راست او زد و آن را قطع کرد، در مهان 
  : خواند حال مصعب اين آيه را می

َو ما حم ُ ُمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل َ ُ ُُّ ِ ِ ْ َْ ََ َ ْ ٌ َ ّ
ِ ٌ َّ)۳ :۱۴۴(  

  .و نيست حممد مگر پيامربی که گذشتند پيش از وی پيامربان
مصعب پرچم را به دست چپ گرفت و خود را روی پرچم خم کرد تا دست چپش هم قطع شد، آنگاه 

گهداشت و به سينه چسباند و مهان آيه را خود را کامال روی پرچم خم کرد و با دو بازوی خود پرچم را ن
ابن قميئه برای بار سوم به مصعب محله کرد و چنان با نيزه به او زد که نيزه شکست و مصعب به . خواند می

خاک افتاد و پرچم سرنگون گرديد، مهاندم دو مرد از بنی عبد الدار به نامهای، سويبط بن حرمله و ابو 
 کردند، ابو الروم پرچم را برداشت و تا هنگام بازگشت مسلمانان به الروم برای جنات پرچم مبادرت

  .مدينه، در دست او بود
چون برای جنگ احد صف بستيم و : گفت موسی بن يعقوب برامي از مقداد روايت کرد که می

 زير پرچم مصعب بن عمري نشست و چون پرداران مشرکان کشته شده و )ص(روياروی قرار گرفتيم، پيامرب
يشان در آغاز به هزميت رفتند، مسلمانان به لشکرگاه آهنا محله کرده و به غارت سرگرم شدند، که ناگاه ا

 پرداران را فرا خواند، مصعب بن )ص(مشرکان از پشت سر محله کردند و مردم پراکنده شدند، پيامرب
 زير آن ايستاده و ياران آن )ص(پرچم خزرج را سعد بن عباده داشت و پيامرب. عمري پرچم را گرفت و کشته شد

 پرچم مهاجران را به ابو روم عبدری سپرد و من ديدم )ص(حضرت بر او گرد آمده بودند، در آخر روز، پيامرب
  که پرچم اوسيان را اسيد بن حضري

۱۷۴  
ناگاه مشرکان در حالی که شعار . مسلمانان ساعتی با مشرکان درگري شدند و صفها در هم رخيته بود. داشت

سخت بر ما محله کردند و کشتاری سخت اجنام دادند، در مهان حال، ! )۱(يا للعّزی، يا آل هبل: دادند یم
 را به حق )ص(دادند و او را جمروح ساختند، ولی سوگند به کسی که حممد نسبت به رسول خدا دشنام می

بر جا و روياروی مبعوث فرموده است، آن حضرت حتی يک وجب از جای خود تکان خنورد و مهچنان پا 
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رفتند و دوباره از نزد آن حضرت  گاهی گروهی از اصحاب به سوی آن حضرت می. دمشن ايستاده بود
انداخت و يا  ديدم که يا با کمان خود تري می شدند و من مهواره رسول خدا را ايستاده و بر پا می پراکنده می

شدند، آن حضرت مهراه با گروهی از ياران کرد و تا وقتی که دو گروه از يک ديگر جدا  سنگ پرتاب می
آن گروه هفت نفر از مهاجران و هفت نفر از . خود، که چهارده نفر بودند، شکيبايی و پايداری فرمود

  :از مهاجران. انصار بودند
، ابو بکر، عبد الرمحن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحة بن عبيد اهللا، ابو )ع(علی بن ابی طالب

حباب بن منذر، ابو دجانه، عاصم بن ثابت، حارث بن صّمه، : از انصار.  و زبري بن عّوامعبيدة بن جّراح
برخی سعد بن عباده و حممد بن مسلمه را به جای سعد . سهل بن حنيف، اسيد بن حضري و سعد بن معاذ

دند، سه  بيعت تا سر حد مرگ کر)ص(در آن روز، هشت نفر با پيامرب. اند بن معاذ و اسيد بن حضري نوشته
، طلحه و زبري از مهاجران، ابو دجانه، حارث بن صّمه، حباب )ع(نفر از مهاجران و پنج نفر از انصار، علی

 )ص(پس پيامرب. بن منذر، عاصم بن ثابت و سهل بن حنيف از انصار، که هيچيک از ايشان کشته نشدند
  . رسيدند)۲(خواند تا آنکه نزديک مهراس آهنا را فرا می

 )ص(در جنگ احد سی نفر مهراه پيامرب: گفت ن عمرو بن قتاده برامي روايت کردند که میاز يعقوب ب
  .جان و آبروی ما فدای جان و آبروی تو، و سالم بر تو باد، سالم جاودانه: گفتند پايداری کردند و مهه می

مشن  را احاطه کرد، مصعب بن عمري و ابو دجانه د)ص(چون جنگ سخت شد و دمشن پيامرب: گويند
چه کسی جان خود را در : کردند تا آنکه جراحات آن حضرت زياد شد، پس فرمود  دفع می)ص(را از پيامرب
فروشد؟ پنج جوان از انصار به ياری آمدند که يکی از ايشان عمارة بن زياد بن سکن بود، وی  راه خدا می

   ند و چندان پيکار کردند کهچندان جنگ کرد تا کار سامان گرفت و گروهی از مسلمانان به جنگ بازگشت
__________________________________________________  

  .نام دو بت از بتان بزرگ مشرکان است: عّزی، هبل) ۱(
شود و مهراس نام آن  آبی است در کوه احد و کنار دره آن، که باران در گوداهلای بزرگ مجع می: مسهودی گويد: مهراس) ۲(

  ).۳۷۹، ص ۲وفا، ج وفاء ال(گوداهلاست 
۱۷۵  

بيا، پيش من ! به من نزديک شو:  به عمارة بن زياد بن سکن فرمود)ص(پيامرب. دمشنان خدا پراکنده شدند
 )ص(پيامرب.  او را که چهارده زخم گران داشت، بر روی پاهای خود گرفت و او درگذشت)ص(پس پيامرب! بيا

کردند که  ود، برخی از مشرکان تري اندازی میفرم انگيخت و به جنگ حتريض می مسلمانان را بر می
 به سعد بن ابی )ص(پس پيامرب. مسلمانان را بترسانند، از مجله ايشان حّبان بن عرقه بود و ابو اسامه جشمی

حّبان بن عرقه تريی انداخت که به دامن جامه امين خورد ! فرمود تري بينداز پدر و مادرم فدای تو وقاص می
 سخت گران )ص(و ام امين برهنه شد، حّبان بن عرقه سخت خنديد و اين مسئله بر پيامربو آن را پاره کرد 

 تريی بدون سوفار برداشته و به )ص(پيامرب. آمد، ام امين در آن روز برای آب دادن به جمروحان آمده بود
تاد و عورتش، آن تري در گودی گلوی حّبان جا گرفت و او به پشت اف! بزن: سعد بن وقاص دادند و فرمودند

  . چنان خنديد که دنداهنای آن حضرت آشکار شد)ص(پيامرب: سعد گويد. آشکار شد
سعد به خاطر ام امين او را کشت، خدای دعايت را مستجاب و تريت را استوارتر : آنگاه فرمود

داخت، ان در آن روز مالک بن زهري جشمی برادر ابو اسامه جشمی هم مهراه حّبان بن عرقه تري می! بدارد
های  انداختند و گروه زيادی را با تري کشتند، آهنا خود را پشت صخره  تري می)ص(آن دو به اصحاب پيامرب

در مهني حني سعد بن ابی وقاص، مالک بن زهري را . کردند  اندازی می-کوه پنهان کرده و به مسلمانان تري
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و را نشانه گرفت و تريی انداخت که به اندازد، سعد ا آورد و تري می ديد که از پشت سنگی سر بريون می
چشم او خورد و از پشت سرش بريون آمد، او با متام قامت به آمسان پريد و سقوط کرد و خداوند عّز و جل 

  .او را کشت
 در آن روز چندان با کمان خود تري انداخت که زه آن پاره شد، قتادة بن نعمان آن کمان را )ص(پيامرب

در آن روز، چشم قتادة بن نعمان تري خورد به طوری که از حدقه بريون . تيار او بودگرفت و بعدها هم در اخ
  :قتاده گويد. اش افتاد آمد و بر گونه

دارم و  ای رسول خدا، من مهسری زيبا و جوان دارم که دوستش می:  آمدم و گفتم)ص(به حضور پيامرب
  .باشدترسم که اين زخم چشم مرا خوش نداشته  دارد و می دوستم می

 چشم مرا به جای خود هناد که به حال اول برگشت و بينا شد و هيچ ساعتی از شب و روز، )ص(پيامرب
تر  به خدا قسم، اين چشم من قوی: گفت زند، پس از اينکه قتاده ساخلورده شده بود، می چشم مرا منی

  .و از چشم ديگرش هم زيباتر بود! است
ان تري انداخت که تريهايش متام شد و سر کمانش  به جنگ مباشرت فرمود و چند)ص(پيامرب

شکست، پيش از آن، زه کمانش هم پاره شده بود، کمان رسول خدا، در حالی که زه آن بيش از يک وجب 
   نبود، در دست او مانده بود، عکّاشة بن حمصن کمان

۱۷۶  
آن را بکش :  فرمود)ص(پيامرب. رسد ای رسول خدا، اين زه منی: را گرفت تا به آن زه بيندازد، پس گفت

سوگند به کسی که او را به حق مبعوث فرموده است، مهان زه درست شد : گويد عکّاشه می! خواهد رسيد
 کمان خود را گرفت و مهواره تري )ص(پس پيامرب. چنانکه دو يا سه بار هم آن را به کناره کمان پيچ دادم

:  قرار داده بود، گويد)ص(ن سپری برای پيامربانداخت، ابو طلحه که پيشاپيش بود و خود را مهچو می
آن روز ابو طلحه تريدان خود را در .  شکست و قتادة بن نعمان آن را گرفت)ص(متوجه شدم که کمان پيامرب

: فرمود  می)ص( گشوده بود، او خود تري انداز بود و صدايی رسا داشت به طوری که پيامرب)ص(برابر پيامرب
در تريدان ابو طلحه، پنجاه تري بود که آهنا را . بيشتر و هبتر از چهل مرد استصدای ابو طلحه در لشکر 

و يکی يکی آن تريها را ! ای رسول خدا، جان من فدای جان تو باد:  رخيت و فرياد کشيد)ص(جلوی پيامرب
ون  پشت سر ابو طلحه ايستاده بود و سر خود را از فاصله سرو دوش ابو طلحه بري)ص(پرتاب کرد، پيامرب

گلوی من فدای گلوی : گفت فرمود، تا اينکه تريهای ابو طلحه متام شد و او می آورد و هدفها را نگاه می می
داشت و به ابو طلحه   چوبی از زمني بر می)ص(و چنان بود که اگر پيامرب! تو باد، خدا مرا فدای تو گرداند

  .برد  خوبی به کار میابو طلحه آن را مهچون تري! فرمود آن را بينداز داد و می می
  :تري اندازانی که در سپاه رسول خدا بوده و نامشان ثبت شده است، اينها هستند

سعد بن ابی وقاص، سائب بن عثمان بن مظعون، مقداد بن عمرو، زيد بن حارثه، حاطب بن ابی 
 ابو نائله سلکان بلتعه، عتبة بن غزوان، خراش بن صّمه، قطبة بن عامر بن حديده، بشر بن براء بن معرور،

  .بن سالمه، ابو طلحه، عاصم بن ثابت بن ابی االقلح و قتادة بن نعمان
 آمد و آن )ص(در اين روز، تريی به ابو رهم غفاری خورد که در گلوی او جا گرفت، او پيش پيامرب

 »سربريده«حضرت آب دهان خويش را به حمل زخم ماليد و او هببود يافت، از اين روی ابو رهم را 
  .ناميدند می
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 را بکشند و مشرکان هم ايشان را )ص(چهار نفر از قريش مهپيمان و متعهد شده بودند که پيامرب
عبد اهللا بن شهاب، عتبة بن ابی وقاص، ابن قميئه و ابی بن : شناختند، اين چهار نفر عبارت بودند از می

ياب و پيشني آن حضرت را  پرتاب کرد و دنداهنای بني ان)ص(عتبه چهار سنگ به رسول خدا. خلف
های پيامرب چنان شکافته شد که  شکست، به طوری که دندان پايني مست راست از ريشه کنده شد، گونه

ابو عامر فاسق هم گوداهلايی شبيه . های مغفر در آهنا پنهان شد، دو زانوی آن حضرت هم زمخی شد حلقه
  توجه کنار يکی از آهنا هم بدون )ص(خندق در راه مسلمانان کنده بود که پيامرب

۱۷۷  
های حضرت سنگ پرتاب  آنچه در نظر ما ثابت است، اين است که، ابن قميئه به گونه. توقف فرموده بود

ابن قميئه پيش آمد . کرد و عتبة بن ابی وقاص با سنگ لب آن حضرت با شکافت و دنداهنايش را شکست
خورند،  د که سوگند به آن کس که به او سوگند میمرا بر حممد راهنمايی کني: کشيد در حالی که فرياد می

 محله کرده بود، عتبة بن )ص(در مهان حال که ابن قميئه مششري کشيده و به پيامرب! کشمش اگر او را ببينم می
 دو زره بود، آن حضرت در گودالی که پيش پای )ص(ابی وقاص هم به آن حضرت تري انداخت، بر تن پيامرب

و زانويش آماس کرد، مششري ابن قميئه کارگر نيفتاد ولی به واسطه سنگينی آن، او بود افتاد و هر د
  . در گودال سقوط کرد)ص(پيامرب

کرد، به پا   دست او را گرفته بود و ابو طلحه هم از پشت سر کمک می)ع(رسول خدا در حالی که علی
  .خاست و ايستاد

ه نوجوان بودم، در جنگ احد حضور من در حالی ک: گفت از ابی بشري مازنی روايت است که می
 در گودالی که )ص( محله کرد و متوجه شدم که پيامرب)ص(داشتم و ديدم که ابن قميئه با مششري کشيده به پيامرب

روبروی او بود افتاد و پنهان شد، من شروع به فرياد کشيدن کردم و مسلمانان به آن سو دويدند و ديدم که ابو 
  .گرفت تا توانست بپا خيزد را )ص(طلحه دامن پيامرب

 سنگ زده و آن را شکسته، ابن شهاب )ص(مهچنني گفته شده است کسی که به گونه و پيشانی پيامرب
بوده است و کسی که موجب پارگی لب و شکسته شدن دنداهنای آن حضرت شده، عتبه بن ابی وقاص بوده 

فر در آهنا فرو رفته، ابن قميئه بوده های مغ است، و کسی که به گونه آن حضرت چنان سنگ زده که حلقه
سامل .  چندان خون جاری شد که ريش آن حضرت خون آلود شد)ص(است، از زخم پيشانی پيامرب

چگونه ممکن : فرمود  می)ص(زدود و پيامرب شست و می  می)ص(خدمتگزار ابو حذيفه خون از چهره پيامرب
کنند؟ پس  کند، چنني رفتار می را به خدا دعوت میاست رستگار شوند مردمی که با پيامرب خود، که ايشان 

  : در اين مورد خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود
ْليس لك من األمر  َ
ِ
ْ َْ َ َ َ ْء أو فتوب عليهم َ ِ ْ

َ َ َ ُ َ ْ َ ٌ… )۳ :۱۲۸(  
  … نيست هيچ به دست تو از کار اين کافران، يا توبه دهدشان

خشم خدا نسبت به مردمی که دهان : فرمود  می)ص(شنيدم که پيامرب: گويد سعد بن ابی وقاص می
پيامربش را خونني کردند، شديد است، خشم خدا بر مردمی که چهره پيامربش را خونني کردند، شديد 

 تا )ص(اين نفرين پيامرب: گويد سعد می! است، خشم خدا بر هر کس که پيامرب او را بکشد، شديد است
رد و حال آنکه چندان به کشنت او حريص بودم که نسبت به هيچ چيز حدودی دمل را نسبت به برادرم آرام ک

  آن قدر
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۱۷۸  
دو بار صفوف مشرکان را شکافتم و . دانستم بد خلق و عاق پدر نبود حرص نداشتم، هر چند تا آجنا که می

:  فرمود)ص(گرخيت، دفعه سوم پيامرب در جستجوی برادرم بر آمدم که بکشمش، اما مانند روباه از من می
. خواهی خودت را بکشی؟ پس، از آن کار صرف نظر کردم ای بنده خدا چه قصدی داری؟ آيا می

  : فرمود)ص(پيامرب
به خدا سوگند، هيچيک از کسانی که : سعد گويد! پروردگارا، سال را بر هيچيک از ايشان متام نکن

  .رسول خدا را سنگ و تري زده و جمروح کرده بودند، سال را به آخر نرساند
اند در ميدان کارزار کشته شد، برخی  عتبه مرد، اما در مورد ابن قميئه اختالف است، برخی گفته

و مصعب را کشت، ! ام بگري که من ابن قميئه: اند چون در احد به مصعب بن عمري تري زد و گفت گفته
ست ميشی را که خوا و او هنگامی که می! خدا خوار و ذليلش کند:  او را نفرين کرد و فرمود)ص(پيامرب

پاهايش را گرفته بود بدوشد، ميش به او شاخ زد و کشته شد و جسد او را در کوهها پيدا کردند، اين دمشن 
 را کشته است، او از )ص(خدا مهان کسی است که در احد پيش اصحاب خود برگشته و گفته بود که پيامرب

  .عشريه بنی ادرم، از قبيله بنی فهر بود
بن زهري چون رسول خدا را به اين حال ديد، در حالی که سراپا آهن پوشيده بود، عبد اهللا بن محيد 

من ابن زهريم، حممد را به من نشان دهيد تا : داد که اسب خود را به تاخت در آورده جلو آمده و شعار می
حممد را به جنگ کسی بيا که با جان خود جان : ابو دجانه راه را بر او گرفت و گفت! بکشمش يا کشته شوم

ابو دجانه ضربتی به اسب او زد و آن را پی کرد و اسب از پا در آمد، آنگاه با مششري به ! کند نگهداری می
: کرد، گفت  در حالی که به او نگاه می)ص(پيامرب! ام بگري که من ابن خرشه: ابن زهري محله کرد و گفت

  .نودمپروردگارا، از ابن خرشه خوشنود باش مهچنان که من از او خوش
 تري )ص(هنگامی که در احد پيامرب: گفت از ابو بکر شنيدم که می: گفت از عايشه روايت است که می

های او فروشده بود، شتابان به جانب آن حضرت دويدم، در مهان حال ديدم  خورد و دو حلقه مغفر در گونه
خدا کند که اين : گفتمآيد که گويی مرغ در حال پرواز است،  کسی هم از مست مشرق چنان بسرعت می

 رسيدمي، ديدم که ابو عبيدة بن جراح است، او )ص(چون با هم پيش پيامرب! طلحة بن عبيد اهللا باشد
ها را  دهم که مرا ترک نکنی و بگذاری که اين حلقه ای ابو بکر تو را به خدا قسم می: پيشدستی کرد و گفت

مواظب دوست خود : فرمود  می)ص( واگذاشتم، پيامربمن اين کار را به او. از چهره رسول خدا بريون بکشم
های مغفر را بريون کشيد،  ابو عبيده با دنداهنای جلو خود يکی از حلقه: گويد. طلحة بن عبيد اهللا هم باشيد

  حلقه چنان حمکم شده بود که چون آن را بريون کشيد، خود به زمني افتاد و يکی از دنداهنايش کنده شد، 
۱۷۹  

» بی دندان« را، با دندان ديگر خود بريون کشيد، بدين جهت ابو عبيده ميان مردم معروف به و حلقه ديگر
  .بود

 بريون کشيده است، عقبة بن وهب بن کلده )ص(اند کسی که دو حلقه را از چهره پيامرب مهچنني گفته
  . اين کار را کرده استاند که ابو اليسر بوده است، در نظر ما ثابت تر آن است که عقبه بوده است و هم گفته

های آن   زمخی شد و دو حلقه مغفر در گونه)ص(چون روز احد پيامرب: گويد ابو سعيد خدری می
آمد که گويی از دهانه مشک آب  ها را بريون آوردند، چنان خون بريون می حضرت فرو رفت، مهينکه حلقه

 )ص(رخيت، پيامرب ون را بريون میمکيد و خ ريزد، پس مالک بن سنان حمل زخم را با دهان خود می می
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هر کس دوست دارد به کسی نگاه کند که خون او با خون من آميخته شده است، به مالک بن سنان : فرمود
 )ص(پس پيامرب. آشامم آری، خون رسول خدا را می: آشامی؟ گفت خون می: به مالک گفتند. بنگرد
  .ه او خنواهد رسيدخون هر کس با خون من متاس بگريد، آتش جهنم ب: فرمود

من از کسانی بودم که از حمل شيخان برگردانده شده بودمي و اجازه : گويد ابو سعيد خدری می
 و پراکنده شدن )ص(شرکت در جنگ به ما داده نشده بود، ولی در آن روز چون خرب جمروح شدن پيامرب

 رساندمي تا از )ص(د را به پيامربهای بنی خدره خو مسلمانان به ما رسيد، من هم مهراه گروهی از پسر بچه
 متوجه شدمي که مردم )۱(هاميان خرب بدهيم، ما در بطن قناة سالمتی آن حضرت آگاه شومي و به خانواده

 به من نگاه فرمود، )ص(چون پيامرب.  نداشتيم)ص(گردند، ولی ما مقصدی جز ديدار پيامرب دارند بر می
به او نزديک شدم و هر دو زانويش را !  مادرم فدای تو بادآری، پدر و: سعد بن مالک هستی؟ گفتم: گفت

! خدا در مصيبت پدرت به تو پاداش دهاد: بوسيدم، آن حضرت که بر اسب خود سوار بود، به من فرمود
پس چون به چهره پيامرب نگريستم در هر گونه آن حضرت زمخی به اندازه درمهی ديدم، در پيشانی او هم، 

رخيت، دنداهنای مست راست هم از ريشه  کافی بود و از لب زيرين او خون مینزديک رستنگاه موی، ش
  :چيست؟ گفتند: شکسته بود، ديدم که بر روی زمخها چيز سياهی است، پرسيدم

  :های رسول خدا را جمروح کرده است؟ گفتند چه کسی گونه: پرسيدم. بوريای سوخته
لب او را چه کسی زمخی : گفتم. ابن شهاب: ندپيشانی او را که شکسته است؟ گفت: گفتم. ابن قميئه

دويدم تا آنکه بر در خانه فرود آمد، آن حضرت به   می)ص(من پيشاپيش پيامرب. عتبه: کرده است؟ گفتند
  سختی پياده شد و من متوجه شدم که هر دو زانوی او

__________________________________________________  
  ).۳۶۳، ص ۲وفاء الوفا، ج ( مدينه است يکی از مسيلهای: قناة) ۱(

۱۸۰  
چون .  که به سعد بن معاذ و سعد بن عباده تکيه داده بود، وارد خانه خود شد)ص(آماس کرده است، پيامرب

 در مهان حال که به سعد بن معاذ و سعد بن عباده تکيه داده )ص(آفتاب غروب کرد، بالل اذان گفت و پيامرب
مناز به خانه برگشت، مردم در مسجد چراغ و آتش برافروخته بودند و خستگان و بود، بريون آمد و پس از 

بالل اذان مناز عشاء را گفت و آن وقتی بود که قرمزی روز هم بکلی از . کردند جمروحان را زخم بندی می
د، چون يک  برای مناز بريون نيامد، بالل مهچنان بر در خانه پيامرب نشسته بو)ص(ميان رفته بود، ولی پيامرب

 که )ص(پس پيامرب! ای رسول خدا، وقت مناز است:  را صدا زد و گفت)ص(سوم شب گذشت، وی پيامرب
تر از وقتی که وارد خانه  تر و راحت متوجه شدم که آن حضرت سبک: گويد. خواب مانده بود، بريون آمد

به خانه خود برگشت، مردان در  گزاردم و آن حضرت )ص(رود، من هم مناز عشاء را مهراه پيامرب شد، راه می
اش شد، من به خانه  رفت تا وارد خانه  تنها راه می)ص(پيامرب. فاصله خانه تا جايگاه مناز صف کشيده بودند

خود برگشتم و مژده سالمتی رسول خدا را به ايشان دادم، خدای را سپاس گفتند و خوابيدند، سران اوس و 
ترسيدند که قريش دوباره   ماندند که پاسداری دهند، زيرا می)ص(خزرج در مسجد و کنار در خانه پيامرب

  .محله کنند
 را چنان ديد، او را در )ص( مهراه برخی از زنان بريون آمده بود، چون چهره پيامرب)ع(فاطمه: گويند

خشم اهلی : فرمود  می)ص(آغوش گرفت و شروع به پاک کردن خون از چهره آن حضرت فرمود و پيامرب
 برای آوردن آب به آبگري )ع(علی! ردمی که چهره پيامربش را خونني کردند شديد خواهد بودنسبت به م
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 )ص( در سپر خود آب آورد، پيامرب)ع(علی. اين مششري غري قابل نکوهش را بگري:  فرمود)ع(رفت و به فاطمه
وشش نيامد که سخت تشنه بود، خواست آب بياشامد ولی نتوانست، چون بويی از آب استشمام کرد که خ

 خون مجع شده بود، با )ص(چون در دهان پيامرب. اين آبی است که بو و طعم آن دگرگون شده است: و فرمود
 )ص(چون پيامرب.  هم خون از چهره پيامرب شست)ع(آن آب مضمضه فرمود و دهان خود را شستشو داد، فاطمه

بن ثابت و حارث بن صّمه و سهل بن چه نيکو جنگ کردی، عاصم :  را ديد فرمود)ع(مششري خون آلود علی
 نتوانست از آن )ص(پيامرب. حنيف هم خوب جنگ کردند، مششري ابو دجانه هم غري قابل نکوهش است

آب بياشامد، حممد بن مسلمه مهراه زهنا به جستجوی آب رفت، جمموعا چهارده زن آمده بودند که 
کردند و   و آشاميدنی بر پشت خود محل می هم با ايشان بود، زهنا خوراکی)ص( دختر پيامرب)ع(فاطمه

  .رساندند جمروحان را زخم بندی و مداوا کرده و به آهنا آب می
   ام سليم دختر ملحان و عايشه را روز جنگ احد ديدم که: گويد کعب بن مالک می
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داد و زمخيها را  کردند، محنه دختر جحش تشنگان را آب می مشکهای آب را بر پشت خود محل می

چون حممد بن مسلمه در آجنا آب قابل آشاميدن نيافت . داد کرد، ام امين هم زمخيها را آب می معاجله می
 نيز سخت تشنه بود، وی خود را به قناتی که در حمله قصور التيميّين قرار داشت، رساند و با )ص(و پيامرب

ای حممد بن مسلمه دعای خري  آشاميد و بر)ص(مشک خود از پی آب آن قنات، آب شريين آورد که پيامرب
دمشن ديگر بر ما چنني پريوزی ای : فرمود آمد و آن حضرت می  بند منی)ص(خون چهره پيامرب. فرمود

 )ع(شست و علی  را می)ص( خون چهره پيامرب)ع(فاطمه. خنواهد يافت و مشا رکن کعبه را استالم خواهيد کرد
آيد، قطعه حصريی را سوزاند و چون  ه خون بند منی ديد ک)ع(رخيت، ولی چون فاطمه با سپر خود آب می

مهچنني گفته شده است که با پشم سوخته آن را معاجله . خاکستر شد، آن را بر زخم پاشيد و خون بند آمد
فرمود تا اثر آن از بني برود،  اش را با استخوان پوسيده معاجله می  بعدها زمخهای چهره)ص(کرد، پيامرب

فرمود، شايد هم بيش از  ر ضربه سنگني مششري ابن قميئه را بر دوش خود حتمل میمهچنني تا يک ماه، اث
  .کرد يک ماه و آثار زمخهای چهره خود را با استخوان پوسيده معاجله می

از سعيد بن مسيب روايت است که در روز احد ابی بن خلف در حالی که اسب خود را به تاخت 
 رسيد، گروهی از اصحاب راه را بر او گرفتند که بکشندش، )ص(درآورده بود پيش آمد و نزديک پيامرب

و خود در حالی که زوبني در دست داشت برخاست و زوبني پرتاب ! از او کناره بگرييد:  فرمود)ص(پيامرب
هايش  کرد، زوبني به حمل فاصله ميان کاله خود و زره ابی خورد و او از اسب در افتاد و يکی از دنده

  :  با حال سنگني با خود بردند و او در راه مرد و اين آيه درباره او نازل شدشکست، قريش او را
ٰو ما رميت إذ رميت و لكن اهللا رىم َ َ ََّ ِ َ ََ َْ َْ َْ

ِ  )۸ :۱۷(  
  .و تو تري نينداختی آنگاه که تري انداختی، بلکه خدای تري انداخت

ديه پسر خود که در بدر ابی بن خلف برای پرداخت ف: کند کعب بن مالک از قول پدرش روايت می
من اسب بسيار خوبی دارم که مهه روزه مقدار زيادی ذرت :  گفت)ص(اسري شده بود به مدينه آمد و به پيامرب

انشاء اهللا، من تو را مهان :  فرمود)ص(پيامرب. دمهش، تو را در حالی که سوار بر آن باشم، خواهم کشت می
ند که ابی بن خلف اين موضوع را در مکه اظهار داشته بود و ا گفته. طور که سوار بر آن باشی خواهم کشت

انشاء اهللا، من او را در حالی که بر آن اسب :  رسيد، فرمود)ص(چون اين گفتار او در مدينه به عرض پيامرب
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  .سوار باشد خواهم کشت
  کرد و به اصحاب خود  در جنگ به پشت سر خود توجه منی)ص(پيامرب: گويند
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. ترسم که ابی بن خلف از پشت سر به من محله کند، هر گاه او را ديديد، مرا متوجه او کنيد می: فرمود می

 او را ديد و شناخت، ابی فرياد )ص(تاخت پيدا شد و پيامرب ناگاه، ابی بن خلف در حالی که اسب می
چون به تو : د گفتن)ص(مسلمانان به پيامرب! ای حممد اگر تو جنات يابی من جنات خنواهم يافت: کشيد می

 )ص(پيامرب. آيد، اگر اجازه فرمايی بعضی از ما آهنگ او کنيم کنی؟ او دارد به قصد تو می برسد چه می
موافقت نفرمود، چون ابی نزديک شد، حضرت حربه حارث بن صّمه را گرفت و به اصحاب خود بانگ 

شود، کنار رفتيم، چون هر گاه زد و آهنا را پراکنده ساخت، ما مهچون مگس که از گرد شتر نر پراکنده 
 حربه را گرفت و آن را به گردن )ص(پيامرب. پرداخت هيچ کس مانند او نبود  به تالش و کوشش می)ص(پيامرب

يارانش به او . کشد ابی که بر اسب خود سوار بود، پرتاب کرد، ابی به خرخر افتاد، چنانکه گاو خوار می
تصری که به تو خورده است، اگر به چشم هر يک از ما اين ضربت خم. تو را باکی نيست: گفتند می
سوگند به الت و عّزی، اين ضربت که به من خورد اگر به مهه مردم : ابی گفت. رساند خورد زيانی منی می

؟ قريش او را با خود »ترا خواهم کشت«مگر حممد نگفت که ! مردند خورد متامشان می  می)۱(ذی اجملاز
 در پای کوه به اصحاب خود )ص( باز مانند و پيامرب)ص( شد که از تعقيب پيامرببردند و اين مسأله موجب

  .نيز گفته شده است که آن حضرت حربه را از زبري بن عوام گرفته بود. پيوست
 درگذشت، من ساعتی از شب گذشته بود که در رابغ راه )۲(ابی بن خلف در رابغ: گفت ابن عمر می

افروخته شد، نزديک آن رفتم، ديدم مردی از ميان آتش بريون آمد در حالی رفتم، ناگاه ديدم آتشی بر  می
: گفت و مردی می! عطش! عطش: زد کشيد و فرياد می های زجنري بسته بود و آهنا را با خود می که در سلسله

 نابود و از رمحت: گفتم پس من می.  او را کشته است)ص(به او آب ندهی، اين ابی بن خلف است که پيامرب
 حربه زبري را گرفت و )ص(مهچنني گويند، چون پيامرب.  مرده است)۳(نيز گفته شده که در سرف. خدا دور باد

 حايل )ص(ابی بر آن حضرت محله آورد، مصعب بن عمري رو در روی او قرار گرفت و خود را ميان او و پيامرب
هخود و زره او که برهنه بود، شدند و ای ميان کال  هم متوجه نقطه)ص(ساخت و ضربتی به چهره او زد، پيامرب

   عثمان بن عبد اهللا بن مغريه: گويد. ضربتی به آجنا زدند، ابی از اسب سقوط کرد و به خرخر افتاد
__________________________________________________  

  ).۵۰۸معجم ما استعجم، ص (ته است نام يکی از بازارهای معروف عرب است که در مست راست عرفات قرار داش: ذی اجملاز) ۱(
  .از شهرهای ساحلی ميان مکه و مدينه است: رابغ) ۲(
  ).۷۷۲معجم ما استعجم، ص (ای در شش ميلی مکه است  نام منطقه: سرف) ۳(
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 کرد، آن )ص(خمزومی در حالی که بر اسب ابلقی سوار بود و کامال جامه جنگ پوشيده بود، آهنگ پيامرب

! اگر تو رهايی يابی من رهايی خنواهم يافت: کشيد وه روی کرده بود، عثمان فرياد میحضرت به جانب ک
 ايستاد و اسب عثمان در يکی از گوداهلايی که ابو عامر کنده بود، افتاد و برو در آمد، اسب )ص(پس پيامرب

حارث . ردند آن را گرفته و پی ک)ص(در حالی که چشمهايش صدمه ديده بود، بريون آمد و اصحاب پيامرب
اش را به کمر  بن صّمه پياده به سوی عثمان رفت و ساعتی با مششري به يک ديگر ضربت زدند، عثمان زره

زده بود، بدين جهت حارث ضربتی به پای او زد که قطع شد و در افتاد، سپس به او محله کرد و سرش را 
های   برداشت، شنيده نشده است که جامهبريد و جامه جنگی او را که زره و مغفر و مششري بسيار خوبی بود،
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نگريست، در مورد مرد کشته   که به مبارزه آن دو می)ص(پيامرب. جنگی کس ديگری را بريون آورده باشند
سپاس خدای را که : فرمود. شده سؤال فرمود، پاسخ دادند عثمان بن عبد اهللا بن مغريه خمزومی است

 آورده بود، )ص(حش در روز خنيله اسري گرفته و به حضور پيامربابن عثمان را عبد اهللا بن ج. هالکش ساخت
. او فديه پرداخت و خود را آزاد ساخت و نزد قريش بازگشت تا اينکه در جنگ احد شرکت کرد و کشته شد

ای محله آورد و ضربتی به  چون عبيد بن حاجز عامری کشته شدن عثمان را ديد، مهچون جانور درنده
  .ز ناحيه کتف زمخی ساخت، حارث به زمني افتاد ولی يارانش او را بلند کردندحارث زد که او را ا

ابو دجانه آهنگ عبيد کرد، آهنا ساعتی با يک ديگر مبارزه کردند و هر يک با سپر ضربه مششري 
 کرد، تا اينکه ابو دجانه بر او محله کرد و کمرش را گرفته و او را به زمني کوفت و مهچنان ديگری را رد می
  . پيوست)ص(کشند، سرش را بريد و به پيامرب که گوسپند را می

: فرمود  کرد و آن حضرت با حمبت می)ص(سهل بن حنيف شروع به دفع دادن تريها از پيامرب: گويند
 به ابو الّدرداء نگريست که ايستادگی )ص(سپس پيامرب! به سهل تري بدهيد که ترياندازی برای او سهل است

اند که  ولی برخی گفته! عومير نيکو سواری است: ه مردم از هر سوی گريزانند، فرمودکند در حالی ک می
  .ابو الّدرداء در جنگ احد حضور نداشته است

برامي روايت کردند که ابی اسرية بن حارث بن علقمه با يکی از بنی عوف درگري شد، : واقدی گويد
کرد، گويی دو جانور درنده بودند که گاهی   میضرباتی به يک دگر زدند که هر يک خود را از ديگری حفظ

  .کردند ايستادند و گاهی محله می از محله باز می
سپس دست به گريبان شدند و به يک دگر چسبيدند و به زمني افتادند، ولی ابو اسريه رقيب را خاک 

  برند و کرد و با مششري خود سر او را بريد، مهچنانکه گوسپند را سر می
۱۸۴  

در مهني هنگام، خالد بن وليد، که بر اسبی سياه با پيشانی و ساقهای سپيد سوار . د او برخاستاز روی جس
ای به پشت ابی اسريه زد که پيکان آن  بود و نيزه بلندی در دست داشت، سر رسيد و از پشت سر چنان نيزه
طلحة : گويند! ام ليمانمن ابو س: گفت از سينه او سر در آورد و مهاندم مرد، خالد برگشت در حالی که می

ديدم که ياران : گفت  دور کرد، طلحه می)ص(بن عبيد اهللا در آن روز جنگی سخت کرد و دمشن را از پيامرب
اند،   رو آورده و از هر طرف او را احاطه کرده)ص(اند و مشرکان محله کرده و به پيامرب رسول خدا گرخيته

راندم  ر، يا از چپ و يا راست، گاهی دمشن را از پيش روی میدانستم آيا از جلو محله کنم يا از پشت س منی
ات بود اجنام  آنچه بر عهده:  در آن روز به طلحه فرمود)ص(پيامرب. و گاه از پشت سر، تا پراکنده شدند

  :گفت آورد، می سعد بن وقاص هر گاه سخن از طلحه می! دادی
 را بی نياز کرده و از آن حضرت )ص(ربخدايش رمحت کناد، او در روز احد از مهه ما بيشتر پيام

 کناره گرفتيم و دوباره پيش او )ص(ما مهگی خنست از پيامرب: گفت چگونه؟ می: گفتند می. مواظبت کرد
گشت و خود را   می)ص(برگشتيم و حال آنکه او مهواره مالزم آن حضرت بود، خودم او را ديدم که گرد پيامرب

  .سپر او کرده بود
  :ای ابو حممد، انگشت کوچک دستت چطور شده است؟ گفت: از طلحه پرسيدند

شد، من دست   انداخت، معموال هدف او خطا منی)ص(مالک بن زهري جشمی تريی به طرف پيامرب
  . گرفتم و تري به انگشتم خورد)ص(خود را مقابل چهره پيامرب
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اگر :  فرمود)ص(پيامرب! آخ: چون مالک بن زهري او را تري زد، گفت: گويند. انگشت او فلج شده بود
هر کس دوست دارد به مردی از :  فرمود)ص(و پيامرب! ديدند شد و مردم می گفت بسم اهللا وارد هبشت می می

دارد، به طلحة بن عبيد اهللا بنگرد، طلحه از کسانی است که عهد و  اهل هبشت بنگرد که در دنيا گام بر می
  .پيمان خود را بر آورده است

ن مسلمانان به هزميت رفتند و برگشتند در آن فاصله، مردی از بنی عامر بن لؤی چو: گويد طلحه می
ای در دست داشت و سراپا غرق در آهن بود و بر اسبی سرخ با پيشانی و دم سپيد سوار  بن مالک، که نيزه

د های سپيد دريايی هستم، مرا به حمم من دارنده مهره: کشيد بود، پيش آمد و در مهان حال فرياد می
اش را گرفتم و چنان به او زدم که در  من اسب او را پی کردم که از پا در آمد، سپس نيزه! رهنمايی کنيد

اش هنادم  کشيد، از او جدا نشدم تا پای خود را بر گونه حدقه چشمش جا گرفت و بانگی چون بانگ گاو می
 صليب در آمده بود، مردی از بر سر طلحه دو ضربه خورده بود که به شکل. و جامه مرگ بر او پوشاندم

مشرکان او را دو ضربت زد، يک ضربه در حالی که به او روی آورده بود و ضربه ديگری در حالی که از او 
   برگشته بود، و از هر دو زخم خون جاری

۱۸۵  
من به سراغ ! مواظب پسر عمويت باش:  رسيدم، فرمود)ص(روز احد به حضور پيامرب: ابو بکر گويد. بود
: اش آب زدم تا به هوش آمد، پرسيد ه رفتم، او بيهوش افتاده و خون از زمخش جاری بود، بر چهرهطلح

خدا را شکر، هر مصيبتی : گفت. خوب است، او مرا نزد تو فرستاد: رسول خدا در چه حال است؟ گفتم
  .پس از او بزرگ است

تراشيد و اثر زمخی را  را میطلحه به عمره آمده بود، ديدم که سرش : گفت ضرار بن خطاب فهری می
به خدا قسم، من هر دو ضربت را به او زده بودم، او رويا روی من قرار . که چون صليب بود بر سرش ديدم

  .گرفت، ضربتی زدم و در حالی که از من گذشته بود، دوباره به او محله کردم و ضربتی ديگر زدم
دم را کشت و وارد بصره شد، مردی عرب  گروهی از مر)ع(در جنگ مجل پس از اينکه علی: گويند

 بر او بانگ زد و او را )ع(پيش آن حضرت آمد، برابرش ايستاد و صحبت کرد و به طلحه دشنام داد، علی
 پی )ص(تو در جنگ احد نبودی تا به امهيت خدمت او به اسالم و مقام او در نزد پيامرب: منع فرمود و گفت

خدمت و گرفتاری او در احد چگونه بود : مرد ديگری پرسيد. ردآن مرد سر شکسته شد و سکوت ک. بربی
من خود او را ديدم که جان خود را ! آری، خدايش رمحت کناد:  فرمود)ع(که خدايش رمحت کناد؟ علی

باريد و او مهچنان خود را سپر  سپر رسول خدا قرار داده بود، مششريها او را فرو گرفته و تري از هر سو می
 کشته شدند و )ص(خوب، در آن روز گروهی از اصحاب پيامرب: مرد ديگری گفت.  داده بودرسول خدا قرار

ای : فرمود  می)ص(دهم که خود شنيدم که پيامرب گواهی می:  فرمود)ع(علی. خود آن حضرت هم جمروح شد
يدی د اگر در آن روز بودی، می:  گفت)ع(سپس علی. کاش من هم مهراه اصحاب پايني کوه کشته شده بودم

راند و سعد بن  رامن، ابو دجانه هم در سويی ديگر، گروهی از دمشن را می که من از يک سو دمشن را می
در آن روز، من يکه . راند، تا اينکه خداوند مهه گرفتاريها را رفع فرمود ابی وقاص گروه ديگری را دور می

ميان آهنا بود، با مششري کشيده خود و تنها به گروهی خشن از دمشنان برخوردم که عکرمة بن ابی جهل هم 
زدم و آنان مرا احاطه کرده بودند، تا اينکه توانستم از ميان ايشان  را وسط ايشان انداختم، من مششري می

بريون روم، ولی دوباره محله کردم و به مهاجنا که آمده بودم بازگشتم، اما مرگ من به تأخري افتاد و خداوند 
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  .رساند فرموده و به اجنام میمتعال کار شدنی را مقدر 
نگريسته است، برامي روايت کردند که  از قول کسی که به حباب بن منذر بن مجوح می: واقدی گويد

کند و  کرد که گويی بر گله گوسپندان محله می آمد و محله می او چنان گرداگرد دمشن بر می: گفت می
   دمشنان چنان او را حماصره کرده بودند که گفته

۱۸۶  
اما او در حالی که مششري در دستش بود آشکار شد و دمشن از گرد او پراکنده » .حباب کشته شد«: شد یم

گرخيتند، پس، حباب پيش  کرد به سوی مجع می شدند، او شروع به محله کرد، به هر گروه که محله می
  .وددر آن روز حباب با دستار سبزی که بر سر خود بسته بود، مشخص ب.  برگشت)ص(پيامرب

در آن روز، عبد الرمحن بن ابی بکر که سوار بر اسب و آنچنان غرق در آهن بود که فقط دو چشم او 
  .من عبد الرمحن پسر عقيق هستم: شد، به ميدان آمد و گفت ديده می

ای رسول خدا، با او : ابو بکر برجست، مششري خود را کشيد و گفت: جنگد؟ گويد با من میی چه کس
  .مند دار مششريت را غالف کن، به جای خود برگرد و ما را از خود هبره:  فرمود)ص(مربمبارزه کنم؟ پيا

 مقصود آن حضرت -شناسم من برای مشاس بن عثمان مثلی هبتر از سپر منی: فرمود  می)ص(پيامرب
فرمود،   به هر طرف که روی می)ص(پيامرب. اين بود که مشاس بسيار خوب از رسول خدا دفاع کرده بود

 حماصره شد، باز هم خود را )ص(ديد که با مششري خود مشغول دفع دمشنان است و چون پيامرب س را میمشا
  .شبيهی غري از سپر برای مشاس نيافتم:  فرمود)ص(سپر بالی آن حضرت قرار داد تا کشته شد، پس پيامرب

انصار بودند، خنستني گروه از مسلمانان که پس از گريز برگشتند، قيس بن حمّرث و تنی چند از 
ايشان با آنکه تا آنکه تا حمله بنی حارثه رفته بودند، بسرعت و شتابان برگشتند و با دمشنان روبرو شده و 

قيس بن حمرث . خود را به ميان ايشان انداختند و هيچيک از ايشان نگرخيت تا اينکه مهگی کشته شدند
. ای را کشت کرد تا اينکه عده  از خود دفاع میزد و در مهان حال هم با مششري با مششري به آهنا ضربت می

چهارده زخم عميق نيزه در بدن او ديده شد و نشانه ده . دمشنان او را احاطه کرده و به وسيله نيزه کشتند
  .ضربت هم روی بدنش بود

عباس بن عبادة بن نضله و خارجة بن زيد بن ابی زهري و اوس بن ارقم بن زيد هم با هم بودند، 
اين باليی ! ای گروه مسلمانان، مشا را به خدا، از پيامربتان اطاعت کنيد: گفت کشيد و می ياد میعباس فر

که بر سر مشا آمده است به واسطه سرپيچی مشا از فرمان پيامرب است، او به مشا وعده نصر و پريوزی داد 
تو :  و به خارجه گفتآنگاه کالهخودش را از سر برگرفت و زرهش را بريون آورد! ولی مشا صرب نکرديد
خواهی  خواهم مهان کاری را بکنم که تو می نه، من هم می: خواهی؟ خارجه گفت کالهخود و زره مرا می

اگر رسول خدا کشته شود و کسی از ما : گفت آهنا خود را ميان دمشن انداختند، و عباس می. اجنام دهی
هيچ عذر و دليلی در پيشگاه : گفت  او میزنده مباند، عذر ما در پيشگاه اهلی چيست؟ خارجه در پاسخ

  عباس را. پروردگارمان ندارمي
۱۸۷  

سفيان بن عبد مشس سلمی کشت، عباس هم دو زخم کاری به او زده بود ولی او از معرکه گرخيت و يک 
 - خارجه را نيزه داران احاطه کردند و او سيزده. سالی از آن دو زخم رنج برد تا اينکه بعدا التيام يافت

اين از بزرگان : هارده زخم برداشت و در ميدان افتاد، صفوان بن اميه بر او گذشت، او را شناخت و گفتچ
  .اوس بن ارقم هم شهيد شد. و او را کشت! اصحاب حممد است و هنوز رمقی دارد
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خبيب بن يساف را که ديده است؟ او در جستجوی خبيب بود ولی به او : صفوان بن اميه گفت
. اين از کسانی است که در جنگ بدر به پدرم محله کرد: او خارجه را مثله کرد و گفت. ه بوددسترسی نيافت

اکنون که بزرگانی از اصحاب حممد را کشتم، تسکني يافتم، من ابن قوقل و ابن ابی زهري و : گفت او می
  .اوس بن ارقم را کشتم
حق آن :  که حق آن را ادا کند؟ گفتندگريد چه کسی اين مششري را از من می:  فرمود)ص(روز احد پيامرب

 از او روی برگرداند و دوباره )ص(ولی پيامرب. من: عمر گفت. که دمشن را با آن بکشد: چيست؟ فرمود
 از او هم روی بر گرداند، عمر و )ص(پيامرب. من: مششري را با مهان شرط عرضه فرمود، زبري برخاست و گفت

ای :  برای بار سوم مششري را عرضه داشت، ابو دجانه گفت)ص(ربآنگاه پيام. زبري هر دو ناراحت شدند
 مششري را به او داد و چون او دمشن را ديد، )ص(پيامرب. گريم که حقش را ادا کنم رسول خدا، من آن را می
با خود گفتم اين مرد مايه سر افکندگی : گفت يکی از آن دو مرد، عمر يا زبري می. براستی حق آن را ادا کرد

 مششري را به او لطف کرد و مرا از آن حمروم کرد، خوب است که از پی او بروم و )ص(شد چون پيامربمن 
به خدا سوگند، هيچ کس را نديدم که از او هبتر جنگ کند، ديدمش که آن قدر با آن مششري را به او . رفتم

 سوگند، هيچ کس را نديدم به خدا. لطف کرد و مرا از آن حمروم کرد، خوب است که از پی او بروم و رفتم
که از او هبتر جنگ کند، ديدمش که آن قدر با آن مششري ضربت زد تا کند شد و ترسيد که ضربه آن کاری 
نباشد، پس مششري را با سنگ تيز کرد و دوباره به دمشن محله کرد تا وقتی که مششري مهچون داسی مخيده 

  :گويد. شد
عنايت فرمود، ابو دجانه با کرب و غرور ميان دو لشکر راه  مششري را به او )ص(هنگامی که پيامرب

  :رود، فرمودند  متوجه شدند که او آنچنان راه می)ص(رفت، چون پيامرب می
  .دارد مگر در اين گونه موارد خداوند اين گونه راه رفنت را دمشن می

ز ايشان ابو دجانه  در ميان مهه سپاه عالمت و نشان داشتند، يکی ا)ص(چهار نفر از اصحاب پيامرب
دانستند که هر گاه دستار سرخ بر سر ببندد، بسيار،  بود که دستاری سرخ بسته بود و خويشاوندان او می

 هم با پارچه پشمی سفيدی مشخص بود، زبري با دستاری زرد منايان بود )ع(خوب جنگ خواهد کرد، علی
  .و محزه با پر شتر مرغ
کرد و سخت بر آهنا هجوم  از دمشن را ديدم که به مردم محله میدر آن روز زنی : گويد ابو دجانه می

  برد، من اول تصور کردم که مرد است و مششري بر او کشيدم، می
۱۸۸  

آن زن .  زنی را بکشم)ص(داشتم با مششري پيامرب ولی بعد که شناختمش، رهايش کردم چون دوست منی
  .عمره دختر حارث بود

زمخی شده و افتاده بودم ولی مهينکه متوجه شدم مشرکان روز احد : گويد کعب بن مالک می
کنند، برخاستم و خود را از ميان کشتگان کنار کشيدم و به  های مسلمان را به بدترين نوعی مثله می کشته
ای پناه بردم، مهاجنا بودم که خالد بن اعلم عقيلی که مسلح بود، به مسلمانان محله کرد و در مهان  گوشه

او که سرا پا غرق در آهن بود، فرياد ! کند، محله کنيد مهچون گرگ که بر گوسپندان محله می: گفت حال می
ای گروه قريش، حممد را نکشيد بلکه او را زنده اسري بگرييد، تا نشانش دهيم که چه : گفت کشيد و می می

اش بريون افتاد   ريهدر اين موقع قزمان آهنگ او کرد و ضربتی بر کتف او زد که: گويد. کارهايی کرده است
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  .و من آن را ديدم، سپس مششريش را گرفت و رفت
ديدم، به قزمان محله کرد، قزمان چنان ضربتی به  مرد ديگری از مشرکان، که فقط دو چشم او را می

مهچنان : کعب گويد. وليد بن عاص بن هشام: پرسيدمي او که بود؟ گفتند: گويد. اش کرد او زد که دو نيمه
ولی سراجنام او ! ام گفتم، من مردی به اين شجاعت در مششري زدن نديده کردم با خود می یکه نگاه م

او از اهل دوزخ است چون خودکشی : سراجنام او چه شد؟ گفت: از کعب پرسيدند. سراجنام شومی بود
  .کرد

بر : کشيد در مهان وقت مرد ديگری که کامال مسلح بود به ميدان آمد که فرياد می: گويد کعب می
اش پوشيده  مردی از مسلمانان که چهره. کنند مسلمانان محله کنيد مهچنانکه گرگان بر گوسپندان محله می

بود، در برابر او قرار گرفت، من خود را به پشت سر آهنا رساندم و برخاستم که آهنا را هبتر ببينم، مرد کافر 
م تا اينکه درگري شدند، مرد مسلمان ضربتی ساز و برگ بيشتری داشت، من مهچنان آن دو را زير نظر داشت

به کتف کافر زد که مششريش تا هتيگاه او رسيد و او را دو نيمه ساخت، آنگاه مرد مسلمان چهره خود را 
  .ام ای کعب، اين ضربت را چگونه ديدی؟ من ابو دجانه: گشود و گفت
نانه را ديد که سراپا پوشيده در رشيد فارسی، برده بنی معاويه، مردی از مشرکان قبيله بنی ک: گويد

سعد برده حاطب جلو او را گرفت و چنان ضربتی به او زد که ! من ابن عومي هستم: داد آهن بود و شعار می
 و )۱(] رشيد آهنگ او کرد و چنان ضربتی به او زد که زره او را پاره کرد و دو نيمش ساخت[دو نيمش ساخت 

تو گفتی بگري :  او را ديد و گفتارش را شنيد، پس فرمود)ص( پيامرب!بگري که من غالمی فارسی هستم: گفت
   که

__________________________________________________  
شود که مهني  ذکر شده است، حال آنکه از روايت معلوم می» ب«در منت آنچه که ميان دو قالب است، به عنوان اضافی از نسخه ) ۱(

  . م- .صحيح است
۱۸۹  

من : ام؟ و در اين موقع برادر مقتول مهچون سگی دويد و راه را بر رشيد بست و گفت می انصاریمن غال
بگري که من غالمی : رشيد ضربتی بر سر او زد که مغفر و سرش را به دو نيم کرد و گفت! ابن عومي هستم

 موقع فرزندی نداشت، با آنکه او در آن! آفرين ای ابا عبد اهللا:  لبخند زد و فرمود)ص(پيامرب! انصارمي
  .رسول خدا به او کنيه دادند
روز احد من مهراه مشرکان آمده بودم، ده برادر من هم بودند، که چهار تن از : ابو منر کنانی گويد

در آغاز برخورد، وزش باد به سود مسلمانان بود و ما پشت به جنگ دادمي و پراکنده . ايشان کشته شدند
 رسيدم، )۱(ع به غارت اردوی ما کردند، من با پای پياده به منطقه ّمجاء شرو)ص(شدمي، اصحاب پيامرب

به خدا قسم، بدون شک سواران : سواران ما از آجنا برگشتند و محله خود را شروع کردند، ما هم گفتيم
 ما هم با پای پياده مهچون سواران محله کردمي و هنگامی به آجنا رسيدمي. اند اند که محله کرده چيزی ديده

که مسلمانان به يک ديگر رخيته بودند، صفهای آهنا از هم پاشيده بود و آهنا متوجه نبودند چه کسی را 
  .زنند، مسلماهنا پرچم نداشتند، پرچم ما را مردی از بنی عبد الدار داشت می

امت يعنی : گفتم ، با خود می»!امت! امت«: گفتند شنيدم که می  را می)ص(من شعار اصحاب حممد
باريد  اند و از چپ و راست و روبروی او تري می آنگاه رسول خدا را ديدم که اصحابش او را ميان گرفتهچه؟ 

.  را زدم)ص(رخيت، من در آن روز پنجاه تري انداختم و برخی از اصحاب پيامرب و به پشت سرش فرو می



 ۱۵۶

  .بعدها خداوند مرا به اسالم هدايت فرمود
 که نسبت به اسالم شک داشت، خويشان او درباره اسالم با او عمرو بن ثابت بن وقش از کسانی بود

. کنم ای در پذيرش آن تأخري منی گوييد حق است، حلظه اگر بدامن آنچه می: گفت کردند، می صحبت می
 در احد بودند، او اسالم آورد، مششري خود را )ص(چون روز جنگ احد رسيد، در مهان زمان که پيامرب

شد و جنگيد تا اينکه بسختی زمخی شد، او را ميان جمروحان مشرف به مرگ ديدند برداشت و وارد ميدان 
  :چه چيز تو را به ميدان آورد؟ گفت: که هنوز رمقی داشت، به او نزديک شدند و پرسيدند

اسالم، من به خدا و رسول خدا اميان آوردم، مششريم را برداشتم و آمدم و خداوند شهادت را روزی 
  .او حتما اهل هبشت است:  فرمود)ص(پس، رسول خدا. در دستهای ايشان در گذشتعمرو . من فرمود

برامي نقل کردند که روزی ابو هريره، در حالی که مردم دور او مجع شده بودند، : گويد واقدی می
   توانيد از کسی به من خرب بدهيد که حتی يک سجده هم برای می: گفت

__________________________________________________  
  . م-).منتهی االرب(نام حملی در سه ميلی مدينه است : ّمجاء) ۱(

۱۹۰  
او عمرو بن ثابت بن : مردم سکوت کردند، پس ابو هريره گفت! خدا نکرده و داخل هبشت شده است

  .وقش از بنی عبد االشهل است
 جنگ در احد بود، او به  برای)ص(خمرييق يهودی از علمای يهود بود، روز شنبه که پيامرب: گويند

دانيد که حممد پيامرب است و نصرت و ياری او بر مشا فرض و واجب  به خدا قسم، مشا می: يهوديان گفت
سالح خود را برداشت و ! ديگر شنبه معنايی ندارد: آهنا هبانه آوردند که امروز شنبه است، گفت. است

. خمرييق هبترين يهودی است:  فرمود)ص(مربپس پيا. مهراه رسول خدا به ميدان جنگ آمد و کشته شد
اگر کشته شدم، اموال من مال حممد است که در راه خدا : رفت، گفت خمرييق وقتی از مدينه به احد می

  . شد)ص(آن اموال منشأ اصلی صدقات پيامرب. صرف کند
يزيد در . حاطب بن اميه مردی منافق بود، حال آنکه پسرش يزيد بن حاطب از مسلمانان راستني بود

اش  خويشاوندان او را به خانه.  شرکت کرد و در حالی که زمخی شده بود)ص(جنگ احد مهراه پيامرب
: گفتند! به خدا قسم، مشا او را چنني کرديد: گريند گفت رساندند، حاطب چون ديد اهل خانه بر او می

و کشته شد، بعالوه، او را فريب او را فريفتيد و به خودش مغرور کرديد تا اينکه بريون رفت : چطور؟ گفت
ديگری هم داديد، به او وعده هبشتی را داديد که داخل آن خواهد شد، هبشتی از گياهانی که بر گور 

  .حاطب هرگز اسالم نياورد! فعال که او کشته شده است: گفت! خدا تو را بکشد: گفتند! رويند می
دانست از کدام تريه آهناست، با آهنا مهربان  قزمان در مشار بنی ظفر بود ولی خودش هم منی: گويند

ای بود که نه زن داشت و نه فرزند، مردی شجاع  کرد، او شخص کم عائله بود و به کارهايشان رسيدگی می
او در احد حضور يافت و . ای ايشان، به اين صفت معروف شده بود بود، که طی جنگهای ميان قبيله

قزمان :  گفتند)ص( و زمخهای مهلک برداشت، به پيامربجنگی سخت کرد، شش يا هفت نفر را کشت
ای ابا : پيش قزمان آمدند و به او گفتند. او از اهل دوزخ است: فرمود! سخت زمخی شده و شهيد است
دهيد؟ به خدا قسم، ما فقط برای حفظ  به چه چيزی مرا مژده می: گفت! غيداق، شهادت بر تو مبارک باد
هبشتی از گياهان روينده بر : گفت. دهيم تو را به هبشت مژده می:  گفتند.شخصيت نژاد خود جنگ کردمي

و از ! گور؟ به خدا قسم، ما برای هبشت و جهنم جنگ نکردمي، بلکه برای حفظ حيثيت خود جنگيدمي



 ۱۵۷

تريدان خود تريی بريون آورد و شروع به ضربت زدن به خود کرد ولی چون ديد پيکان مؤثر نيست، مششري 
چون اين موضوع را . اشت و خود را با شکم روی آن انداخت به طوری که از پشت او بريون آمدخود را برد
  .او از اهل دوزخ است:  گزارش دادند، فرمود)ص(به پيامرب

۱۹۱  
 در جنگها )ص(عمرو بن مجوح مردی لنگ بود، او چهار پسر داشت که مهچون شري مهراه پيامرب

تو مردی لنگ هستی و بر : گفتند داشتند و می ز شرکت در احد باز میخانواده عمرو او را ا. شدند حاضر می
آهنا به سوی هبشت ! احسنت: عمرو گفت. روند  می)ص(تو حرجی نيست، پسرانت هم که مهراه پيامرب

من متوجه شدم که : گويد هند دختر عمرو بن حرام، که مهسر اوست، می! بروند و من پيش مشا بنشينم
! ام برنگردان پروردگارا، مرا با خواری به نزد خانواده: گويد گ خود را برداشته و میعمرو سپر و ابزار جن

عمرو به راه افتاد، پسرانش خود را به او رساندند که باز هم درباره عدم شرکت در جنگ با او صحبت 
د، حال آنکه خواهند مرا از آمدن مهراه تو و جنگ منع کنن پسرامن می:  آمد و گفت)ص(کنند، او پيش پيامرب

خداوند :  فرمود)ص(پيامرب. به خدا سوگند، آرزومندم که با مهني پای لنگ خود به سوی هبشت گام بردارم
مشا حق : ولی او اصرار کرد و آن حضرت به پسرانش فرمود. تو را معذور داشته و جهاد بر تو واجب نيست

  .مايدنداريد که او را منع کنيد، شايد خداوند شهادت را هبره او فر
  .فرزندانش او را آزاد گذاشتند و او در آن روز به شهادت رسيد

هنگامی که مسلمانان پراکنده شدند و دوباره برگشتند، عمرو بن مجوح را در : گويد ابو طلحه می
به خدا سوگند مشتاق : گفت کرد و می صف اول کسانی که برگشته بودند، ديدم که لنگ لنگان حرکت می

  .رود، هر دوی آهنا کشته شدند يکی از پسرانش را ديدم که در پی او میپس از او ! هبشتم
 در آن روز مهراه گروهی از زهنا برای کسب خرب بريون آمده بود، در آن هنگام )ص(عايشه مهسر پيامرب

رفت،  هنوز احکام حجاب وارد نشده بود، چون به کنار مدينه رسيد و از حمل بنی حارثه به مست صحرا می
تر عمرو بن حرام را، که مهسر عمرو بن مجوح و خواهر عبد اهللا پدر جابر است، ديد که جنازه شوهر هند دخ

البد اخبار حسابی پيش : عايشه به او گفت. و برادر و پسرش خالّد را بر شتری بار کرده و عازم مدينه است
و با سالمتی او هر خري است، رسول خدا سالمت است : تو است، بگو پشت سرت چه خرب است؟ هند گفت

مصيبتی اندک و قابل حتمل است، البته خداوند متعال گروهی از مؤمنان را به درجه شهادت نايل فرمود، 
خداوند کافران را با خشم آهنا «: فرمايد  را خواند که در آن خداوند می۳۳آنگاه آيه بيست و پنجم از سوره 

عايشه از . »ؤمنان را از جنگ و خدای قوی و عزيز استباز برد و پريوزی و نصرتی نيافتند و کفايت کرد م
عايشه . برادرم و پسرم خالّد و شوهرم عمرو بن مجوح: اينها جنازه چه کسانی است؟ گفت: هند پرسيد

به مدينه تا به خاک سپارم و شتر خود راهی کرد، ولی شتر به زانو در : بری؟ گفت آهنا را کجا می: پرسيد
  شايد طاقت محل آهنا: آمد، عايشه گويد، گفتم

۱۹۲  
کنم  کند، خيال می نه، اين چيزی نيست، گاهی اوقات او به اندازه بار دو شتر را محل می: را ندارد؟ گفت

بر شتر هنيب زد، حيوان به پا خاست ولی چون او را به طرف مدينه راند : گويد. دليل ديگری داشته باشد
هند پيش : گويد.  احد برگرداند حيوان شتابان به راه افتاددوباره زانو به زمني زد و چون او را به مست

آن شتر مأمور است، آيا عمرو بن مجوح :  فرمود)ص( برگشت و اين موضوع را خرب داد، پيامرب)ص(پيامرب
  :پيش از خروج رو به قبله ايستاد و گفت: هنگام خروج مطلبی نگفت؟ هند گفت
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  .»رنگردان و شهادت را روزی من قرار بدهام ب پروردگارا، مرا با خواری به خانواده«
کند، ای گروه انصار، ميان مشا نيکانی هستند  شتر هم به مهني جهت حرکت منی:  فرمود)ص(پيامرب

: آنگاه فرمود. پذيرد و عمرو بن مجوح از آهناست که اگر خدای را سوگند دهند، خداوند سوگندشان را می
است، فرشتگان بر او سايه افکنده و منتظرند ببينند کجا دفن ای هند، از هنگامی که برادرت کشته شده 

شوهرت عمرو بن مجوح و پسرت خالد و : آن حضرت پس از دفن آن سه جنازه به هند فرمود. شود می
ای رسول خدا، دعا فرمای و از خدا خبواه : هند گفت. برادرت عبد اهللا در هبشت دوستان يک ديگرند

  .دهدشايد مرا هم با ايشان قرار 
در جنگ احد گروهی شراب نوشيدند و شهيد شدند، پدر من هم از ايشان : گويد جابر بن عبد اهللا می

پدرم اولني کسی بود که در جنگ احد کشته شد، او را سفيان بن عبد مشس، پدر ابی :  و هم او گويد)۱(.بود
  . پيش از هزميت مسلمانان بر او مناز گزاردند)ص(اعور سلمی کشت و پيامرب

چه :  فرمودند)ص(ام شروع به گريه کرد، پيامرب چون پدرم به شهادت رسيد، عمه: دهد و ادامه می
اند تا اينکه  چيزی او را به گريه انداخته است، اکنون فرشتگان با باهلای خود بر پيکر عبد اهللا سايه افکنده

  .دفن شود
  :گفت  احد میيکی دو روز پيش از جنگ] پدر جابر[عبد اهللا بن عمرو بن خرام 

. چند روز ديگر پيش ما خواهی آمد: گفت دوست خود مبشر بن عبد املنذر را در خواب ديدم که می
  :گفتم. خرامم خواهم می در هبشتم و هر کجا که می: تو کجايی؟ گفت: گفتم

چون عبد اهللا اين خواب را برای . چرا، ولی بعد زنده شدم: مگر تو در بدر کشته نشدی؟ گفت
:  فرمود)ص(در روز احد پيامرب. ای ابا جابر، تعبري اين خواب شهادت است:  نقل کرد، فرمود)ص(پيامرب

   عبد اهللا بن عمرو بن حرام و عمرو بن مجوح را در يک گور دفن
__________________________________________________  

  . م- .ه استبا فرض صحت روايت، بايد توجه داشت که هنوز مسکرات حرام نبود) ۱(
۱۹۳  

متام بدن آهنا را قطعه قطعه کرده بودند، . آن دو را در حالی يافتند که بشدت مثله شده بودند: گويند. کنيد
 دستور فرمود که آن دو را در يک گور دفن )ص(شد، بدين سبب پيامرب به طوری که بدهنای آن دو شناخته منی

قت و صميميت آن دو، دستور فرمودند هر دو را در يک قرب  به واسطه رفا)ص(پيامرب: اند مهچنني گفته. کنند
عبد اهللا مردی سرخ رو، . بگذارند و اضافه فرمود که اين دو دوست صميمی را يک جا به خاک بسپريد

قرب آن دو کنار کوه بود، چون گور آهنا . طاس و نسبتا کوتاه قد بود، حال آنکه عمرو مردی بلند قامت بود
به چهره عبد اهللا . ای با خطوط سپيد و سياه پيچيدند و به خاکشان سپردند  پارچهآماده شد، بر هر يک

زمخی زده شده بود که دست او بر روی آن بود، چون دستش را برداشتند خون جاری شد، دستش را 
چون معاويه خواست در مدينه قناتی احداث کند، به : گويند. مهاجنا که بود گذاشتند و خون باز ايستاد

ی خود دستور داد که جار بزند تا هر کس در جنگ احد شهيدی داشته است حاضر شود، مردم کنار جارچ
  .گور شهدای خود آمدند و ايشان را تر و تازه ديدند

پدرم را در گورش ديدم که گويی خواب بود و در چهره او هيچ بيشی و کمی ديده : جابر گويد
او را با پارچه راه راهی کفن کرده بودند که بيشتر آن : ؟ گفتآيا کفن او را هم ديدی: به او گفتند. شد منی

آن پارچه راه راه و . های سپند رخيته بودند اش پيچيده بودند، بر پاهای او نيز بوته را بر سر و چهره



 ۱۵۹

های سپند مهچنان به حالت اول باقی مانده بود و حال آنکه، در آن موقع، چهل و شش سال از جنگ  بوته
  .وداحد گذشته ب

 مشورت کرد که مقداری مشک و مواد خوشبو بر جسد پدر بريزد، ولی آهنا )ص(جابر با اصحاب پيامرب
به پيکر يکی از شهيدان بيل خورد و خون تازه : گويند. هيچ چيز بر جسد آهنا نريز: او را منع کردند و گفتند

يگر هيچ کار زشتی، زشت پس از اين کار زشت د: در آمد، ابو سعيد خدری چنان ناراحت شد که گفت
عبد اهللا بن عمرو و عمرو بن مجوح را در يک گور يافتند و خارجة بن زيد و سعد بن . مشرده خنواهد شد

گور عبد اهللا و عمرو، چون در مسري قنات بود، به جای ديگری منتقل شد، ولی . ربيع را در يک گور ديگر
: گويد. ال خود گذاشته شد و بر آن دو خاک رخيتندگور خارجه و سعد، چون از مسري قنات دور بود، به ح

  .خاست کندند بوی مشک بر می هر يک وجب از خاک که می
  :ای بدهم؟ گفت ای جابر، آيا به تو مژده:  به جابر فرمود)ص(رسول خدا: گويند

و سپس با او گفتگو کرد . خداوند متعال پدرت را زنده فرمود: فرمود! آری پدر و مادرم فدای تو باد
آرزومندم که به جهان برگردم و در رکاب : از پروردگار خود هر متنايی که داری بکن، پدرت گفت: فرمود

قضای حمتوم من آن است که رفتگان به : حق تعالی فرمود. پيامربت کشته شوم و باز زنده شوم و کشته شوم
  .جهان برنگردند

۱۹۴  
بن عمرو است، مهراه شوهر و دو پسر خود در نسيبه دختر کعب که مادر عماره و مهسر غزية : گويند

داد، سپس ناچار به  جنگ احد حاضر شد، وی از آغاز روز مشک آبی برداشته و جمروحان را آب می
  .جنگ پرداخت و متحمل زمحات بسيار شد، دوازده زخم برداشت که يا به ضرب مششري بود و يا نيزه

. خاله جان، داستان خودت را برامي بگو:  و گفتمپيش نسيبه رفتم: ام سعد دختر سعد بن ربيع گويد
کنند، مهراه خود مشک پر از آبی بردم، خود را  من اول صبح به احد رفتم تا ببينم مردم چه می: گفت

 رساندم که در ميان يارانش بود، مسلمانان بر کار سوار بودند و وزش باد هم به نفع آهنا )ص(نزديک پيامرب
گشتم، پس شروع به جنگ کردم، گاه با  زميت گرخيتند، من گرد رسول خدا میچون مسلمانان به ه. بود

بر شانه او : ام سعد گويد. کردم تا اينکه به سختی زمخی شدم  دفاع می)ص(مششري و گاه با کمان از پيامرب
ای ام عماره، چه کسی اين زخم را به تو زده است؟ : جای زخم عميقی را، که گود شده بود، ديدم، گفتم

: کشيد موقعی که مردم از اطراف رسول خدا پراکنده شدند، ابن قميئه جلو آمد در حالی که فرياد می: گفت
مصعب بن عمري و گروهی از مردم، که من ! حممد را به من نشان دهيد، اگر او برهد من رهايی خنواهم يافت

ن هم چندين ضربه به او زدم ولی چون آن هم مهراه آهنا بودم، راه را بر او بستيم و او اين زخم را بر من زد، م
  :دستت چه شده است؟ گفت: گويد، گفتم. دمشن خدا دو زره بر تن داشت، کارگر نشد

در جنگ ميامه صدمه ديده است، در آن روز، مهينکه اعراب مسلمانان را به هزميت راندند، من به 
 رسيدمي، در آجنا ساعتی جنگ )۱(وتپس مهگی گرد آمدمي تا به حديقة امل» گرد آييد«: انصار بانگ زدم

کردمي تا اينکه ابو دجانه کنار در آن باغ کشته شد، من وارد باغ شدم و مقصودم اين بود که خود را به 
آجنا مردی راه را بر من بست و ضربتی زد که دستم را قطع کرد، به خدا  مسيلمه برسامن و بکشمش، در

ماندم تا وقتی که کنار الشه مسيلمه ايستادم و ديدم پسرم عبد اهللا بن قسم، نه اعتنايی کردم و نه از کار باز 
پس من سجده شکر به جا . آری: او را کشتی؟ گفت: گفتم. کند زيد مازنی مششريش را با جامه او پاک می
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  .آوردم
ضمرة بن سعيد از قول مادر بزرگ خود، که برای آب دادن به جمروحان در احد شرکت داشته است، 

مقام نسيبه دختر کعب هبتر از مقام فالن و فالن : فرمود  می)ص(شنيدم پيامرب: گفته است کند که می نقل می
 ديده بود که نسيبه در حالی که چادرش را به کمر بسته بود، به هبترين صورت جنگ کرد )ص(پيامرب. است

   تا آنکه سيزده زخم
__________________________________________________  

  ).۲۳۷، ص ۳معجم البلدان، ج (حديقة املوت نام بوستانی در سرزمني ميامه است ) ۱(
۱۹۵  

دار غسل او بودمي، زمخهايش را مشردم،  چون نسيبه درگذشت، من از کسانی بودم که عهده. برداشت
د و آن زن بينم که بر او ضربت می گويی اآلن ابن قميئه را می: گويد وی می. جای سيزده زخم بر تن او بود

 برای )ص(چون منادی پيامرب: گويد. ترين زخم او بود، وی يک سال به معاجله آن زخم اشتغال داشت سخت
هايش را بر خود پيچيد، ولی به  جنگ محراء االسد مردم را فرا خواند، نسيبه هم قصد شرکت کرد و جامه

  .دی کردميدر آن شب ما جمروحان را زمخبن. واسطه شدت خونريزی نتوانست شرکت کند
 از محراء االسد مراجعت فرمود پيش از آنکه به خانه خود بروند، عبد اهللا بن کعب )ص(چون پيامرب

  .مازنی را به احوالپرسی نسيبه فرستادند و از خرب سالمت او شادمان شدند
مردم از دور رسول خدا پراکنده شدند و فقط چند نفری که مشارشان به ده : گويد نسيبه می

جنگيدمي و دمشن را از آن   می)ص(من و دو پسرم و مهسرم پيش روی پيامرب. ، باقی ماندندرسيد منی
 متوجه شدند که من سپر )ص(گذشتند، پيامرب کردمي، مردم در حال فرار از کنار رسول خدا می حضرت دور می

تا کسانی که سپرت را بينداز : ندارم و مهان وقت مردی را در حال فرار ديدند که سپر داشت، فرمودند
 مشغول شدم، هر )ص(او سپرش را انداخت و من برداشتم و مهچنان به دفاع از پيامرب! جنگند، بردارند می

سواری به طرف ! آمدمي شان بر می بودند ما از عهده چه به سر ما آمد، از سواران بود و اگر آهنا هم پياده می
مششريش کارگر نيفتاد و پشت کرد، من اسب او را پی من آمد و ضربتی به من زد که با سپر آن را رد کردم، 

او به ياری ! ای پسر ام عماره، مادرت را درياب:  فرياد کشيدند)ص(کردم و او با پشت به زمني خورد، پيامرب
  .من شتافت و من دمشن را کشتم

 درخت در جنگ احد بازوی چپم زمخی شد، مردی به تناوری: گويد می]  پسر نسيبه[عبد اهللا بن زيد 
مادرم . زمخت را ببند:  فرمود)ص(آمد، پيامرب خرما، ضربتی به من زد و بدون توجه رفت، خون بند منی

 )ص(هايی داشت که برای زخم بندی آماده کرده بود، او زخم مرا بست و پيامرب پيش من آمد، با خود پارچه
  .کرد ايستاده بود و نگاه می

چه کسی مثل تو، ای ام عماره، :  فرمودند)ص(پيامرب. پسرم، بپاخيز و جنگ کن: سپس مادرم گفت
  .در اين موقع، مردی که به من ضربت زده بود باز آمد: گويد! طاقت دارد
من ضربتی : نسيبه گويد. کسی که پسرت را زمخی کرد مهني مرد است:  به نسيبه فرمودند)ص(پيامرب

 چنان تبسم فرمود که دنداهنايش آشکار شد و )ص(به ساق پای او زدم و او به زانو در آمد، پس ديدم پيامرب
. سپس چند نفری به آن مرد هجوم بردمي و او را کشتيم! ای ام عماره، انتقام خودت را گرفتی: فرمود
   سپاس:  فرمود)ص(پيامرب
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۱۹۶  
خدای را که تو را پريوزی داد و چشمت را به مرگ دمشنت روشن کرد و مقرر فرمود تا گرفته شدن انتقامت 

  .ا به چشم خودت ببينیر
مقداری پارچه پشمی برای عمر آوردند، ميان آهنا عبای : از ضمرة بن سعيد روايت است که گفت

اين عبا خيلی گران قيمت است و بسيار : بزرگی بود که بسيار خوب و نفيس بود، يکی از ياران عمر گفت
عبد اهللا بن عمر ازدواج کرده است، مناسب است که آن را برای صفيه دختر ابی عبيد، که به تازگی با 

تر است، او ام عماره، نسيبه دختر کعب  فرستم که از او شايسته اين را برای کسی می: عمر گفت. بفرستی
هر وقت به چپ و راست خود نگاه کردم، او را ديدم که بر : فرمود  می)ص(من روز احد شنيدم پيامرب. است

  .کند جنگد و از من دفاع می گرد من می
اند آيا زهنای قريش هم مهراه شوهران خود  برامي نقل کردند که از ام عماره پرسيده: گويد واقدی می

من نديدم که يکی از زهنای ايشان تريی بيندازد يا سنگی ! اعوذ باهللا: کردند؟ و او گفته است جنگ می
آوردند، مهچنني آهنا  ن میزدند و کشتگان بدر را به ياد ايشا بزند، مهراه آهنا دف و دايره بود که می

کرد، يکی از آن زهنا  گرخيت يا سستی می دان و ميل سرمه با خود داشتند، هر وقت مردی از جنگ می سرمه
های خود را به کمر  من آن زهنا را ديدم که جامه! تو زن هستی: گفت داد و می دانی و ميلی به او می سرمه

ان بدون توجه به آهنا در صدد خالص خود بودند و مهچنان گرخيتند، سوارکار بسته بودند و با سرعت می
دويدند و مرتب زمني  گرخيتند، زنان پای پياده از پی آهنا می که بر پشت اسبها سوار بودند، می

ای بر تن داشت و نشسته بود و  من هند دختر عتبه را که سنگني وزن بود، ديدم که جامه کهنه. خوردند می
ترسيد، زن ديگری هم مهراه او بود، تا اينکه قريش دوباره   از گريز اسبان میقدرت حرکت نداشت، گويی

باز گشته و محله کردند و به ما رساندند آنچه رساندند، ما اين گرفتاری را که در آن روز از سوی ترياندازان 
 )ص( پيامربخودمان متوجه ما شد، در پيشگاه اهلی حساب خواهيم کرد، زيرا آهنا معصيت کرده و از فرمان

  .سرپيچی کردند
در جنگ احد حضور : گفت برامي از عبد اهللا بن زيد بن عاصم روايت کردند که می: واقدی گويد

 پراکنده شدند، من به آن حضرت نزديک شدم، مادرم هم )ص(داشتم، مهينکه مردم از اطراف پيامرب
! تري بينداز: فرمود. بله: گفتم! عمارهای پسر ام : رسول خدا به من فرمود.  بود)ص(مشغول دفاع از پيامرب

من در حضور آن حضرت سنگی به يکی از سواران قريش انداختم که به چشم اسب او خورد، اسب رم کرد 
من چندان سنگ بر او زدم که تلی از سنگ بر جسد او مجع . و سراجنام خود و سوارش به خاک افتادند

    ناگاه متوجه زمخی سخت بر کتفزد که کرد و لبخند می  نگاه می)ص(شد، پيامرب
۱۹۷  

زمخش را ببند، خداوند به خانواده مشا خري و برکت ! مادرت، مادرت را درياب: مادرم شده و فرمود
مقام مادرت هبتر از مقام فالن و هبمان، مقام ناپدريت هبتر از فالن و هبمان و مقام خودت هم هبتر از ! بدهد

از خدا خبواه که را :  گفت)ص(مادرم به پيامرب! واده مشا را رمحت کنادمقام فالن و فالن است، خداوند خان
. پروردگارا، ايشان را در هبشت دوستان من قرار بده: آن حضرت گفت. در هبشت دوستان تو قرار دهد

  .از اين پس هر چه در دنيا به سرم بيايد، مهم نيست: مادرم گفت
 اهللا بن ابی بن سلول نامزد شده بود، مراسم عروسی حنظلة بن ابی عامر با مجيله دختر عبد: گويند

 اجازه گرفت که آن شب را کنار مهسر )ص(حنظله از پيامرب. آهنا شبی بود که فردايش جنگ احد اتفاق افتاد
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وی پس از اينکه مناز صبح خود را خواند، با مهسر خود نزديکی . خود باشد و آن حضرت اجازه فرمود
د، آهنگ احد کرد، مهسرش چهار نفر از قوم خود را شاهد گرفت، که به اقرار کرد و در حالی که جنب بو

اين کار را برای چه کردی؟ : حنظله درباره نزديکی او با مجيله گوش دهند، بعدها از مجيله پرسيدند
در خواب ديدم که آمسان شکافته شد، حنظله در آن رفت و دوباره به هم پيوست، دانستم که او به : گفت
مجيله عبد اهللا بن حنظله را باردار شد، وی بعدها مهسر . ت خواهد رسيد، خواستم که حرفی نباشدشهاد

  .ثابت بن قيس شد و حممد بن ثابت را برای او به دنيا آورد
. کرد  پيوست، در حالی که آن حضرت صفها را رو براه می)ص(حنظله سالح برداشت و به پيامرب

ظله به ابو سفيان محله کرد و اسب او را پی کرد، اسب به زانو در آمد و مهينکه مشرکان پراکنده شدند، حن
خواست سر او را  حنظله می! ابو سفيان به زمني افتاد و فرياد کشيد ای گروه قريش، منم ابو سفيان بن حرب

 کردند، تا شنيدند ولی اعتنايی منی بربد، گروهی از مردان در حال فرار قريش، صدای ابو سفيان را می
ای به او زد که کارگر افتاد، حنظله برای دفاع از خود به  آنکه اسود بن شعوب به حنظله محله کرد و نيزه

ابو سفيان هم پای پياده فرار کرد تا آنکه به . طرف اسود برگشت ولی اسود ضربت ديگری زد و او را کشت
چون .  سفيان نقل کرده استيکی از سواران قريش رسيد و بر ترک او سوار شد، اين مطلب را خود ابو

حنظله کشته شد، پدرش که از خمالفان اسالم بود، بر جسد او که ميان محزة بن عبد املطلب و عبد اهللا بن 
هر چند تو را از حممد بر حذر : وی خطاب به پيکر فرزند خود گفت. جحش به زمني افتاده بود، گذشت

ود مردی نيکوکار بودی و در زندگی اخالق پسنديده خورم که تو نسبت به پدر خ داشتم ولی سوگند می می
خداوند متعال اين کشته ديگر را هم که محزه است . داشتی، مرگ تو هم مهراه مرگ بزرگان و گزيدگان بود

   و ديگر ياران حممد را جزای خري دهد و به تو هم
۱۹۸  

با من و مشا خمالفت کرد و از ای گروه قريش، هر چند که حنظله : آنگاه فرياد زد. پاداش عنايت فرمايد
های ديگر را مثله کردند ولی او را مثله  مشرکان جنازه. عمر خود خريی نديد، ولی نبايد او را مثله کنيد

  .نکردند
 کرد، او به زهنا دستور داد تا گوش و )ص(هند خنستني کس بود که شروع به مثله کردن ياران پيامرب

برای خود بردارند، به طوری که هر يک از آن زهنا به دو گوشوار و بينی شهيدان را بربند و زيورها را 
من ديدم که :  فرمود)ص(پيامرب. دستبند و خلخال دست يافتند و مهه شهدا را مثله کردند جبز حنظله

. دهند فرشتگان، حنظلة بن ابی عامر را ميان زمني و آمسان با آب لطيف ابر و در ظرفهای سيمني غسل می
برگشتم و موضوع را : گويد. چکد رفتيم نگاه کردمي و ديدمي که از سر حنظله آب می: عدی گويدابو اسيد سا

 گفتم، حضرت کسی را به سراغ مهسرش فرستاد و از او پرسيد، او گفت که حنظله هنگام خروج )ص(به پيامرب
  .از مدينه، جنب بوده است

س مهراه گوسپندان خود از کوه مزينه اش حارث بن عقبة بن قابو وهب بن قابوس مزنی و برادرزاده
  مردم کجايند؟: به مدينه آمدند ولی مدينه را خلوت ديدند، پرسيدند

نبايد : آن دو گفتند. اند اند، رسول خدا برای جنگ با مشرکان قريش بريون رفته به احد رفته: گفتند
اند و رسول  دم مشغول جنگ رساندند و ديدند که مر)ص(پس، بريون رفتند و خود را به پيامرب. معطل شد

خدا و ياران برتری دارند، پس آن دو هم مهراه ديگران مشغول غارت شدند، که ناگاه سواران قريش به 
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فرماندهی خالد بن وليد و عکرمة بن ابی جهل از پشت سر رسيدند و در هم آميختند و جنگ سختی در 
چه کسی به مقابله با اين گروه :  فرمود)ص(در اين هنگام گروهی از کافران روی آوردند، پيامرب. گرفت

پس برخاست و آن قدر تري انداخت، تا آهنا برگشتند . من، ای رسول خدا: رود؟ وهب بن قابوس گفت می
شود؟  دار اين گروه می چه کسی عهده: گروه ديگری جلو آمدند، پيامرب فرمود. و سپس خود نيز بازگشت

  .من، ای رسول خدا: مزنی ديگر بار گفت
آنگاه . پس برخاست و مششري در ايشان هناد و پراکنده شان ساخت و به حضور رسول خدا باز آمد

خيزد؟ باز هم  چه کسی برای مقابله با اينها برمی:  فرمود)ص(گروهی ديگر از دمشنان پيش آمدند، پيامرب
  : فرمود)ص(پيامرب. من، ای رسول خدا: مزنی گفت

به خدا قسم، به هيچ وجه : گفت مزنی خوشحال برخاست و می. دبر خيز که تو را به هبشت مژده با
کردند،   و مسلمانان او را نظاره می)ص(پس محله برد و مششري در ايشان هناد، پيامرب. فروگذار خنواهم کرد

مزنی چند ! خدايا، به او رحم کن: فرمود کرد و می تا اينکه او از آن سوی گروه بريون رفت، پيامرب دعا می
 مهچنان محله کرد و دمشن که بر او گرد آمده بود، باالخره با زخم مششري و نيزه او را کشتند، بر پيکر مرتبه

   او اثر بيست
۱۹۹  

. زخم نيزه يافتند که متاما در نقاط حساس بدن او بود، مهچنني او را به طرز بسيار بدی مثله کرده بودند
هبترين مرگی که : گفت عمر بن خطاب می. داش به جنگ رفت و جنگيد تا کشته ش سپس، برادرزاده

  .دوست دارم به سراغم بيايد، مرگی مهچون مرگ مزنی است
در جنگ قادسيه مهراه سعد بن ابی وقاص شرکت داشتم، پس از : گفت بالل بن حارث مزنی می

قابوس از مزينه اينکه خداوند متعال به ما پريوزی داد، قرار بود غنامي ميان ما تقسيم شود، نام جوانی از آل 
از قلم افتاده بود، هنگامی که سعد بن ابی وقاص از خواب برخاست، من پيش او رفتم و آن جوان را نيز 

آفرين بر تو، اين کيست که : گفت. آری: تو باللی؟ گفتم: مهراه خود بردم، سعد مهينکه مرا ديد پرسيد
  مهراه تو است؟

ای جوان، تو با آن مزنی که در جنگ : د به او گفتسع. مردی از خويشامن از خاندان قابوس: گفتم
آفرين، درود بر تو، خدا چشمت را : سعد گفت. برادرزاده اومي: احد کشته شد چه نسبتی داری؟ گفت

ام، در جنگ احد دمشن ما را  من در جنگ احد از آن مرد حالتی ديدم که در هيچ کس نديده. روشن بدارد
 )ص(يافت، پيامرب  ميان ما بود و سپاه دمشن از هر طرف افزايش می)ص(رباز هر سو حماصره کرده بود، پيام

: گفت کند؟ در متام موارد هم مزنی می چه کسی با اين گروه مقابله می: فرمود چشم به مردم دوخته بود و می
 )ص(کنم در آخرين مرتبه پيامرب راند، فراموش منی و در متام موارد هم آهنا را عقب می! من، ای رسول خدا

داند که من  من هم از پی او برخاستم و خدا می: سعد ادامه داد! بر خيز که تو را به هبشت مژده باد: فرمود
هم مانند او طالب شهادت بودم، ما خود را ميان ايشان انداختيم و صف ايشان را شکافتيم، سپس، دوباره 

شتم که من هم مهراه او کشته شوم ولی اجل دا محله کردمي و دمشن او را از پای در آورد، به خدا، دوست می
آنگاه سعد دستور داد که مهاندم سهم برادرزاده مزنی را از غنامي پرداخت کردند و . من به تأخري افتاد

او : گويد بالل می. اگر مايلی مهراه ما باش و گر نه به نزد خانواده خود برگرد: بيشتر هم داد، بعد به او گفت
  .، پس برگشتيمدوست داشت که برگردد



 ۱۶۴

  :فرمود به چشم خود ديدم که رسول خدا کنار پيکر مزنی ايستاده و می: سعد گفت
آنگاه با آنکه پاهای آن حضرت جمروح و . خدای از تو خشنود باشد که من از تو راضی و خشنودم

دند، بر تن او ايستادن بر ايشان بسيار دشوار بود، ديدم که کنار گور او ايستادند تا پيکرش را در گور هنا
اش پيچيدند و بقيه آن را   به دست خود برد او را بر سر و چهره)ص(بردی بود که خطهای سبز داشت، پيامرب

  های اسپند مجع کردمي و روی پاهايش را به بدن او بستند و چون تا نيمه ساق او رسيد، دستور فرمود تا بوته
۲۰۰  

التی که دوست دارم در آن حال مبريم، اين است که خدا را  بازگشت، هبترين ح)ص(پوشاندمي و آنگاه پيامرب
  .آنچنان مالقات کنم که مزنی مالقات کرد

، مردم پراکنده شدند و برخی از ايشان »حممد کشته شد«مهينکه شيطان بانگ برداشت که : گويند
، سعد بن عثمان به مدينه برگشتند، خنستني کسی که به مدينه آمد و خرب آورد که رسول خدا کشته شده است

آيا از : گفتند رفتند، زهنا می بعد از او مردان ديگری آمدند، که چون پيش زهنای خود می. ابو عباده بود
  ايد؟ رکاب رسول خدا گرخيته

مشا از :  او را برای اقامه مناز در مدينه باقی گذاشته بود، به آهنا گفت)ص(ابن ام مکتوم هم که پيامرب
. راه احد را به من نشان بدهيد: يد؟ آنگاه شروع به سرزنش آهنا کرد و سپس گفتا پيش رسول خدا گرخيته

شد، تا آنکه گروهی رسيدند و   جويا می)ص(ديد از سالمت پيامرب او را در آن راه بردند و او از هر کس که می
 و حارث )۱( بوداز مجله کسانی که گرخيته بودند، فالن.  را آوردند، آنگاه او برگشت)ص(خرب سالمتی پيامرب

بن حاطب، ثعلبة بن حاطب، سواد بن غزّيه، سعد بن عثمان، عقبة بن عثمان و خارجة بن عامر که خود را 
 رسانده بودند، )۳( رسانده بود، اوس بن قيظی مهراه تنی چند از بنی حارثه، که خود را به شقره)۲(به ملل

مششريت را بده و : ی از آهنا دوک آورد و گفتهای ايشان پاشاند و برای برخ ولی ام امين خاک بر چهره
  .ام امين مهراه بعضی از زهنا عازم احد شد! دوک بريس

مسلمانان از کوه نگذشتند، مهگی در : اند اند، گفته بعضی از کسانی که اين مطلب را روايت کرده
  . هم ميان ايشان بود)ص(دامن کوه بودند و از آجنا به جای ديگری نرفتند و پيامرب

ميان عبد الرمحن و عثمان بگو مگويی بود، عبد الرمحن کسی را پی وليد بن عقبه فرستاد و : گويند
گومي به او بگو و من کسی غري از تو سراغ ندارم که اين  پيش عثمان برو و آنچه می: او را خواست و گفت

  .اجنام خواهم داد: وليد گفت. پيام را ابالغ کند
گويد، در جنگ بدر حضور داشتم و تو حضور نداشتی، در جنگ  میبه او بگو عبد الرمحن : گفت

وليد پيش عثمان آمد و پيام . احد پايداری کردم و تو گرخيتی و در بيعت رضوان حضور داشتم و تو نبودی
  گويد، برادرم راست می: عثمان گفت. او را رساند

__________________________________________________  
ی از نسخ به جای فالن، عمر و عثمان است و بالذری در انساب االشراف، عثمان را ثبت کرده است و از عمر نام نربده در بعض) ۱(

  ).۳۲۶، ص ۱انساب االشراف، ج (است 
  ).۱۵۳، ص ۸معجم البلدان، ج (نام منزلی است در بيست و هشت ميلی مدينه در راه مکه : ملل) ۲(
  ).۳۳۰، ص ۲وفاء الوفا، ج (از مدينه و در راه فيد قرار دارد به فاصله دو روز راه : شقره) ۳(

۲۰۱  
در جنگ بدر شرکت نکردم چون مواظبت و پرستاری دختر رسول خدا را که بيمار بود، بر عهده داشتم و 

 سهم مرا از غنامي پرداخت فرمود، پس من هم مانند کسانی بودم که شرکت کرده بودند، روز احد )ص(پيامرب



 ۱۶۵

خداوند متعال مرا عفو فرمود، اما هنگام بيعت رضوان، من به فرمان رسول خدا به مکه رفته بودم گرخيتم و 
  : فرمودند)ص(و پيامرب

 از طرف من با يک دست خود با دست )ص(و پيامرب. عثمان در اطاعت از خدا و رسول خداست
ون وليد اين پيام را چ. ديگرش بيعت کرد و دست چپ رسول خدا به مراتب هبتر از دست راست من است

  .گويد برادرم راست می: به عبد الرمحن رساند، گفت
اين از کسانی است که خدا او را عفو کرده است : عمر بن خطاب به عثمان بن عفان نگريست و گفت

و خداوند متعال از هر چه که عفو فرمايد، ديگر در آن مورد بازخواستی نيست، عثمان روز احد گرخيته 
  .بود

او در احد گناه بسيار بزرگی مرتکب شد، چون در آن :  عمر در مورد عثمان پرسيدند، گفتاز ابن
روز گرخيت، با وجود اين خداوند او را عفو فرمود، ولی ميان مشا مرتکب گناه کوچکی شد و مشا او را 

  .کشتيد
ه که زره بر چون روز احد مردم قريش جوالنی دادند، امية بن ابی حذيفة بن مغري: گويد  می)ع(علی

امروز به جای : گفت شد، جلو آمد، وی می تن داشت و چنان غرق در آهن بود که فقط چشمهايش ديده می
خواستم  من آهنگ او کردم و می. مردی از مسلمانان به مقابله او شتافت که اميه او را کشت. روز بدر است

 ضربت من به واسطه کوتاهی قد من، که با مششري به جلو سرش بزمن، او هم کالهخود داشت و هم مغفر،
خطا رفت و او با مششريش ضربتی بر من فرود آورد که من آن را با سپر خود گرفتم و مششريش در سپرم گري 
کرد، او زرهش را به کمرش زده بود و من توانستم يک پای او را قطع کنم، او به زمني افتاد ولی تالش کرد و 

 مهچنان که روی زانوی خود تکيه داده بود، شروع به زد و خورد کرد، مششريش را از سپرم بريون کشيد و
من متوجه شدم خبشی از زره او در زير بغلش پاره است، مششريم را به مهاجنا فرو بردم، پس او فرو غلتيد و 

  .مرد و من برگشتم
  

ربی هستم که هرگز من پيام. )۱(ها هستم من پسر عاتکه: فرمود داد و می  در روز احد شعار می)ص(پيامرب
  !دروغ نگفته است، من فرزند عبد املطلبم

__________________________________________________  
اند، يکی عاتکه دختر هالل، که مادر عبد مناف است، ديگر عاتکه دختر مّره،   عاتکه نام داشته)ص(سه نفر از مادر بزرگهای پيامرب) ۱(

هناية، ج (ه دختر اوقص، که مادر وهب پدر آمنه است، اولی عمه دومی و دومی عمه سومی است که مادر هاشم است و سوم عاتک
  ).۶۶، ص ۳

۲۰۲  
ای نشسته بودند، انس بن نضر بن ضمضم،  عمر بن خطاب مهراه گروهی برگشته و در گوشه: گويند

ينجا بنشينيد؟ چه چيز موجب شده است که در ا: که عموی انس بن مالک است، بر ايشان گذشت و پرسيد
  :گفت. رسول خدا کشته شده است: گفتند

آيد؟ برخيزيد و به مهان طريقی که او کشته شد مشا هم کشته  زندگی پس از او به چه کار مشا می
من آرزومندم خداوند : گفت عمر بن خطاب می. آنگاه خود مششري کشيد و جنگ کرد تا کشته شد! شويد

گويند اثر هفتاد ضربه در چهره او يافت شد و در ابتدا او را .  زنده کنددر روز قيامت او را به صورتی يکتا
  .نشناختند تا اينکه خواهرش از انگشتان و لباسهايش او را شناخت

مالک بن دخشم بر خارجة بن زيد بن ابی زهري عبور کرد و ديد که او در حالی که سيزده زخم : گويند



 ۱۶۶

دانی که حممد کشته شده است؟  مگر منی:  است، گفتخطرناک برداشته، بر روی زيلوی خود نشسته
 وظيفه خود را تبليغ )ص(بر فرض که کشته شده باشد، خدا که زنده پاينده است، حممد: خارجه گفت

  .فرمود، تو از دين خود پاسداری کن
مالک بن دخشم بر سعد بن ربيع گذشت، او دوازده زخم داشت که مهه خطرناک بود، پس به او هم 

دهم که آن حضرت رسالت  من گواهی می: دانی که حممد کشته شده است؟ سعد گفت گر منیم: گفت
  .پروردگارش را تبليغ فرمود، تو برای حفظ دين خودت جنگ کن، که خدا زنده جاويد است

رسول خدا قطعا کشته شده است، به سوی خويشان خود برگرديد که ممکن : گفت مرد منافقی هم می
  .ا هجوم آورده است دمشن به خانه

در مهان موقع که مسلمانان پراکنده شده و دست و پای خود را گم : گويد حارث بن فضيل خطمی می
ای گروه انصار، پيش من بياييد، پيش من : کشيد کرده بودند، ثابت بن دحداحه پيش آمد، او فرياد می

مريد،  ده جاويد است و منیام، بر فرض که حممد کشته شده باشد، خدا زن بياييد، من ثابت بن دحداحه
گروهی از انصار برخاستند ! مشا برای حفظ دين خود جنگ کنيد، که خداوند مشا را پشتيبان و ياور است

و او مسلمانانی را که مهراهش شده بودند به راه انداخت، سپاهی گران از دمشن، که سران قريش چون 
 بن خطاب در آن بودند، به ايشان برخوردند، خالد بن وليد و عمرو عاص و عکرمة بن ابی جهل و ضرار

خالد بن وليد بر ثابت بن دحداحه محله آورد و چنان با نيزه به او زد که در افتاد و کشته شد، گروه انصاری 
  .هم که مهراه او بودند مهگی کشته شدند

گر ياران خود  مهراه دي)ص(گويند اين گروه آخرين دسته از مسلمانان بودند که کشته شدند، و پيامرب
  .به کنار کوه رسيد و در آجنا جنگ ديگری صورت نگرفت
۲۰۳  

 احد، يتيمی از انصار بر سر يک درخت خرما با ابو لبابه اختالف داشت، موضوع را  پيش از جنگ
 هم به نفع او حکم فرمود، پسرک يتيم برای )ص(با رسول خدا در ميان گذاشتند، حق با ابو لبابه بود و پيامرب

 ابو لبابه را فرا خواندند و از او خواستند که خرما بن را به پسرک )ص( خرما بيتابی کرد، پيامربدرخت
در عوض اين خرما بن، خرما بنی برای تو در هبشت :  به او گفتند)ص(ببخشد، ولی او نپذيرفت، پيامرب

  : گفت)ص( پيامرببا وجود اين، ابو لبابه خودداری کرد و نپذيرفت، ثابت بن دحداحه به. خواهد بود
خرما :  فرمود)ص(اگر من اين خرما بن را به پسرک يتيم بدهم، چه چيزی برای من خواهد بود؟ پيامرب

ثابت رفت و آن درخت خرما را از ابو لبابه به يک خنلستان خريد و آن را به پسرک يتيم . بنی در هبشت
. ه در هبشت برای ابن دحداحه خواهد بودچه بسيار درختان خرمای پر بار ک:  فرمودند)ص(پيامرب. پس داد

  . به درجه شهادت برسد تا آنکه در احد شهيد شد)ص(رفت که در اثر دعای پيامرب برای او اين احتمال می
ای بلند مهراه داشت، جلو آمد و به عمرو بن معاذ  ضرار بن خطاب، که سوار بر اسب بود و نيزه

  .ی از پای در آمد و در افتادای سخت زد، عمرو او را دنبال کرد ول نيزه
او افتخار ! تو نبايد مردی را بکشی که تو را به حور العني تزويج کرد: ضرار به استهزاء به او گفت

  .من ده نفر از اصحاب حممد را با فرشتگان تزويج کردم: گفت کرد و می می
 را کشته )ص(امرباز ابن جعفر پرسيدم که آيا ضرار بن خطاب ده نفر از اصحاب پي: واقدی گويد

تا آجنا که به ما خرب رسيده فقط سه نفر را کشته است، در آن روز هنگام گريز مسلمانان ضرار : است؟ گفت
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  :بن خطاب ضربتی هم به عمر بن خطاب زد و گفت
خواستم تو را  ای پسر خطاب، اين برای تو نعمت قابل شکری است و به خدا سوگند، من هرگز منی

  .بکشم
گفت، برای انصار طلب آمرزش و رمحت   بن خطاب بعدها داستان احد را که میضرار: گويند

چون اشراف قوم من در : گفت ستود و می کرد و ارزش آهنا و شجاعت و استقبال ايشان را از مرگ می می
امية بن خلف : گفتم. ابن عفراء: ابو جهل را چه کسی کشته است؟ گفتند: جنگ بدر کشته شدند، پرسيدم

  کسی کشته است؟را چه 
عاصم بن ثابت بن ابی : گفتم عقبة بن ابی معيط را که کشته است؟ گفتند. خبيب بن يساف: گفتند

  .گفتند فالنی است پرسيدم و می مهچنني درباره قاتل هر يک می. االقلح
چون به جنگ احد . مالک بن دخشم: سهيل بن عمرو را چه کسی اسري گرفت؟ گفتند: بعد پرسيدم

خود گفتم اگر مسلماهنا در حصارهای استوار خود مبانند و بريون نيايند ما به آهنا دسترسی آمدمي با 
گردمي ولی اگر بريون بيايند ايشان را شکست خواهيم  مانيم و بر می خنواهيم داشت، ناچار چند روزی می
  داد، چه مشار ما از مشار ايشان بيشتر

۲۰۴  
امي که کشتگان بدر را به ياد ما آورند،  و زهنا را هم با خود آوردهامي  است، بعالوه، ما به کني خواهی آمده

امي در حالی که آهنا اسبی و سالحی چنانکه بايد و شايد  وانگهی ما دارای اسلحه بيشتر و اسبان آماده
چنان شد که ايشان بريون آمدند و با يک ديگر در آوخيتيم و ما نتوانستيم پايداری کنيم، پس . ندارند
به : به خالد بن وليد گفتم. اينکه از جنگ بدر هم سخت تر شد: يم و پراکنده شدمي، با خود گفتمگرخيت

بينی؟ ناگاه متوجه شدم که کوه از تري اندازان خالی  مگر راهی برای محله می: گفت! مسلمانان محله کن
 ما هم مهراه او محله او سر اسب را برگرداند و محله کرد و! ای خالد، به پشت سرت نگاه کن: است، گفتم

کردمي، به دهانه کوه رسيدمي، در آجنا فقط چند نفری از مسلمانان را ديدمي، بعد از کشنت آهنا وارد اردوگاه 
مسلمانان شدمي، آهنا مشغول غارت و مجع غنيمت بودند، بر آهنا اسب تاختيم و آهنا از هر سوی گريزان 

ن هنادمي، من در جستجوی بزرگان اوس خزرج، که قاتالن خواستيم مششري در ايشا شدند و ما چنانکه می
به اندازه دوشيدن ماده . عزيزان ما در بدر بودند، بر آمدم ولی هيچيک را نديدم که مهه گرخيته بودند

شتری بيشتر طول نکشيد که انصار باز آمدند و خود را به ما زدند و با آنکه ما سوار بودمي، آهنا سخت 
کردند و براستی جان باختند، آهنا اسب مرا پی کردند، ناچار پياده جنگ کردم و ده پايداری و شکيبايی 

کرد، برای خود مرگی سخت را  نفر از ايشان را کشتم، از مردی از ايشان که گردن مرا گرفته بود و رهامي منی
 او را احاطه احساس کرده به طوری که حتی بوی خون را استشمام کردم، تا سراجنام نيزه داران از هر سو

کردند و به خاک افتاد، به هر حال خدا را شکر که آهنا را به دست من به کرامت شهادت رساند و مرا به 
  .دست ايشان خوار و بدخبت نکرد

  کسی از ذکوان بن عبد قيس خربی دارد؟: در روز احد رسول خدا فرمود: گويند
اگر تو رهايی يابی من : گفت و رسيد و میمن ديدم که سواری او را تعقيب کرد و به ا:  گفت)ع(علی

بگري که : او با اسب خود به ذکوان که پياده بود، محله کرد و ضربتی به او زد و گفت! رهايی خنواهم يافت
من آهنگ او کردم و مهچنان که سواره بود ضربتی به پايش زدم که از نيمه ران پايش را ! من ابن عالجم
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  .يني کشيدم و کشتم، او ابو احلکم بن اخنس بن شريق بن عالج ثقفی بودقطع کرد، سپس او را از اسب پا
چون کافران محله جمدد خود را شروع : گفت کند که می يزيد ابن رومان از خوات بن جبري روايت می

کردند، به دهانه کوه که خالی از مسلمانان شده بود رسيدند، در آجنا فقط عبد اهللا بن جبري مهراه ده نفر 
چون خالد بن وليد و عکرمة بن ابی جهل . شد مانده بود و آهنا در حملی بودند که دو چشمه ناميده میباقی 

صفی تشکيل دهيد تا شايد اين کافران : با سواران آشکار شدند، عبد اهللا بن جبري به ياران خود گفت
  نتوانند

۲۰۵  
 بودند، ساعتی جنگ کردند تا آهنا در مقابل دمشن صف کشيدند و در حالی که رو به آفتاب! بگذرند

چون عبد اهللا بن جبري به زمني . اينکه عبد اهللا بن جبري به شهادت رسيد و ديگران به سختی زمخی شدند
افتاد، دمشن او را برهنه و به بدترين شکلی مثله کرد، آن قدر نيزه در شکم او فرو کرده بودند که از زير 

در حالی که مسلمانان : گويد او می. هايش بريون رخيته بود  و رودهاش دريده شده قفسه سينه تا باالی مثانه
من يک مرتبه در . به حرکت در آمده بودند، بر پيکر عبد اهللا بن جبري که به مهان وضع افتاده بود گذشتم

ام که هيچ کس چرت نزده است و در  ام که هيچ کس خننديده است، در جايی چرت زده جايی خنديده
من مشغول محل جسد : چگونه بود؟ گفت: به او گفتند. ورزد ام که هيچ کس خبل منی يدهموردی خبل ورز

عبد اهللا بن جبري شدم، دو بازويش را من گرفتم و دو پايش را ابو حّنه گرفت و من شکاف شکم او را با 
امه من که بر ای بود، ناگهان عم کردمي و دمشن هم در گوشه عمامه خود بستم، مهان طور که ما او را محل می
های او بريون رخيت، ابو حنه به وحشت افتاد و به پشت  شکاف زخم او بسته بودم باز شد و افتاد و روده

در مهان موقع . کرد دمشن اين کار را کرده است، در اينجا بود که خنديدم کرد و خيال می سرش نگاه می
زدم که در نتيجه نيزه  نه گرفته بود و من چرت میمردی از دمشن با نيزه به من محله کرد، او زير گلومي را نشا

خواستم برای او گوری بکنم فقط کمامن مهراهم بود ولی کندن کوه دشوار  وقتی هم می. به من اصابت نکرد
و سخت بود، ناچار او را به دشت آوردمي و من شروع به کندن گور با نوک کمان کردم، زه کمان به آن بود، با 

را نبايد خراب کنم و آن را گشودم و با چوب کمان گوری کندم و او را موقتا پنهان کردم و خود گفتم زه کمان 
  .کردند که پس از اندکی پشت کردند و رفتند برگشتيم، مشرکان در ناحيه ديگری جنگ می

اند که برده جبري بن مطعم  وحشی برده دختر حارث بن عامر بن نوفل بود، برخی هم گفته: گويند
پدر من در بدر کشته شده است، اينک اگر تو بتوانی يکی از اين سه :  دختر حارث به او گفتبوده است،
گومي، بکشی آزاد خواهی شد، حممد، محزة بن عبد املطلب و يا علی بن ابی طالب و من کس  نفر را که می

 رسول خدا، به او گفتم در مورد: گويد وحشی می. بينم ديگری غري از اين سه نفر را مهسنگ پدرم منی
در . گذارند دانی که ممکن نيست و من بر او دست خنواهم يافت و اصحابش او را تنها منی خودت هم می

به خدا، اگر او خواب هم باشد، من از ترس جرأت ندارم نزديکش شوم و : مورد محزه هم با خود گفتم
 بني مردم در جستجوی علی مهچنان که. بيدارش کنم، ولی در مورد علی اميد موفقيت برای خود داشتم

پايد، با  بودم، او ظاهر شد، ولی متوجه شدم که مردی آزموده و دورانديش است و مهه اطراف خود را می
   اين کسی: خود گفتم

۲۰۶  
کند، پس  ناگاه متوجه محزه شدم که سر از پا نشناخته به مردم محله می! نيست که من در جستجويش باشم
اش را پوشانده بود، سباع پسر اّم   محزه کم نور بود و گرد و خاک هم چهرهپشت سنگی کمني کردم، چشم
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امنار، که مادرش کنيز شريف بن عالج و ختنه کننده دختران مکی بود، راه را بر محزه بست، کنيه سباع ابو 
ا محله ها، کارت به آجنا کشيده که بر م تو هم ای پسر برنده چوچوله: نيار بود، محزه بانگ برداشت و گفت

محزه چند قدم او را با خود کشيد و مهينکه از پای در آمد، سرش را جدا کرد، مهچنان که ! کنی، پيش بيا
آنگاه مهينکه متوجه من شد به سوی من خيز برداشت، ولی به جايی رسيد که به . کشند گوسپند را می

ود را به سويش پرتاب کردم و واسطه سيل گل شده بود، پايش لغزيد و درست در مهني موقع هم من حربه خ
گروهی از يارانش گرد او مجع شدند . اش بريون آمد خوشحال شدم، چه حربه به هتيگاه او بر خود و از مثانه

! به خدا، حتما مرده است: داد، با خود گفتم ولی او جواب منی! ابا عماره: زنند و شنيدم که او را صدا می
رادر و عمويش به ياد آوردم، مهينکه ياران محزه از مرگ او مطمئن آنگاه مصيبت هند را در مورد پدر و ب

ديدند، من دويدم و شکمش را دريده و جگرش را بريون  شدند، از گرد او پراکنده شدند، آهنا مرا منی
: دهی؟ گفت اگر قاتل پدرت را کشته باشم به من چه می: آوردم و آن را پيش هند دختر عتبه بردم و گفتم

آن را از من گرفت و به دندان گزيد و . اين جگر محزه است: گفتم! ای گران هبا و زر و زيورم راه مهه جامه
هند . ای از آن را جويد و سپس از دهان بريون انداخت، من نفهميدم چرا نتوانست آن را ببلعد پاره
آمدی ده دينار برايت چون به مکه : های گران هبا و زر و زيور خود را بريون آورد و به من داد و گفت جامه

نشانش دادم، اندامهای نرينه، گوشها و بينی او را بريد ! جسد را به من نشان بده: سپس گفت. خواهد بود
و از آهنا برای خود دست بند و گوشواره و خلخال درست کرد و با آهنا به مکه آمد، جگر محزه را هم با خود 

  .به مکه آورد
به روزگار عثمان بن عفان در شام : گفت کند که می ن خيار روايت میعروه از قول عبيد اهللا بن عدی ب

حاال به او : کردمي، نزديک غروب به شهر محص رسيدمي و سراغ خانه وحشی را گرفتيم، گفتند جنگ می
ما که هشتاد نفر بودمي، به منظور ديدار او شب را در . خورد دسترسی نداريد، او از حاال تا صبح شراب می

اش رفتيم، پريمردی فرتوت شده بود، برايش  پس از اينکه مناز صبح را خواندمي، به خانه. ميمحص ماند
درباره قتل محزه و مسيلمه : گرفت، گسترده بودند، به او گفتيم پالسی که فقط خودش روی آن جا می

ينجا ما فقط به خاطر تو ديشب را در ا: خوشش نيامد و سکوت کرد، به او گفتيم. براميان حرف بزن
   من برده جبري بن مطعم بن عدی: آنگاه او گفت. امي مانده

۲۰۷  
حتما به ياد داری که طعيمة بن عدی : بودم، چون مردم برای جنگ احد راه افتادند، مرا خواست و گفت

اند، اگر موفق شوی که  را محزه روز بدر کشت و زهنای ما از آن روز تاکنون در اندوهی سخت به سر برده
من با مردم بريون آمدم و با خود چند زوبني داشتم، چون از کنار هند . بکشی، آزاد خواهی بودمحزه را 

چون به احد ! ای ابا دمسه، امروز بايد انتقام بگريی و دهلا را خنک کنی: دختر عتبه گذشتم، به من گفت
ر درختی به کمني او شناسد، من زي کند و سر از پا منی رسيدمي، محزه را ديدم که سخت به مردم محله می

نشسته بودم، محزه مرا ديد و آهنگ من کرد، ولی مهاندم سباع خزاعی راه را بر او گرفت، محزه متوجه او 
محزه به او ! ها، کارت به آجنا رسيده که به ما محله کنی، جلو بيا تو ای پسر برنده چوچوله: شد و گفت

سپس با شتاب به طرف من خيز برداشت، ولی . شمحله کرد و پاهايش را کشيد و به زمينش کوفت و کشت
پيش پای او گل بود، او سر خورد و به زمني افتاد و من هم زوبني را به سويش پرت کردم که به زير نافش 
خورد و از ميان دو پايش بريون آمد و به اين ترتيب او را کشتم، پس چون بر هند دختر عتبه گذشتم، 
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اما در مورد مسيلمه، ما وارد حديقة املوت شدمي، من .  خود را به من دادهای گران هبا و زر و زيور جامه
مهينکه مسيلمه را ديدم زوبني را به سويش پرتاب کردم که به او خورد، در مهان حال مردی از انصار هم 
مششريی به او زد، خدای تو داناتر است که کداميک او را کشتيم، البته من شنيدم که زنی از باالی بام 

  .مسيلمه را غالم حبشی کشت: کرد فرياد می
  :شناسی؟ نگاهی به من کرد و گفت مرا می: به او گفتم: گويد عبيد اهللا بن عدی می

به خدا قسم، من فقط يک مرتبه، : گفت. جرا: تو پسر عدی و عاتکه دختر ابی العيص نيستی؟ گفتم
ه برداشتم و به مادرت دادم که شريت بدهد، ام، آن روز تو را از گهوار وقتی شريخواره بودی، تو را ديده

هند دو دستبند، که از : وحشی گفت. ام هنوز الغری پاهايت را به خاطر دارم ولی تاکنون ديگر تو را نديده
  .ای را که به انگشتان پاهايش بود به من خبشيد گوهرهای ظفار بود، دو خلخال نقره، و انگشترهای نقره

 )۱(ما زهنا در برجها و پشت بامهای مدينه بودمي، ما در برج فارع: ويدگ صفيه دختر عبد املطلب می
بودمي و حسان بن ثابت هم مهراه ما بود، تنی چند از يهود به سوی برجها آمدند و ما را زير رگبار سنگ و 

که بينی  توامن، مگر منی به خدا قسم، منی: گفت! کاری بکن ای ابن فريعه: تري گرفتند، من به حسان گفتم
يک يهودی شروع به باال آمدن از برج کرد، : صفيه گويد! از ترس نتوانستم مهراه رسول خدا به احد بروم؟

   من به حسان
__________________________________________________  

  )۳۵۴، ص ۲وفاء الوفا، ج . ( است)ص(نام برجی است نزديک باب الرمحه که از درهای مسجد پيامرب: فارع) ۱(
۲۰۸  

او اين کار را کرد، من گردن آن يهودی را زدم و سرش را ! مششريت را به من بده و خودت کناری برو: گفتم
من در آغاز : صفيه مهچنني گويد. به طرف بقيه پرتاب کردم و آهنا چون سر بريده او را ديدند، گرخيتند

کردم، از دور زوبينها را ديدم که  اه میروز احد، مهان طور که بر باالی برج فارع بودم، به ميدان جنگ نگ
دانستم که برادرم با مهني  مگر دمشن زوبني هم دارد؟ در آن موقع منی: کردند، با خود گفتم پرتاب می

  . رساندم)ص(در آخر روز طاقت نياوردم، بريون آمدم و خود را به پيامرب. اسلحه از پای در آمده است
بام برج بودم، متوجه گريز اصحاب رسول خدا شدم، حسان از من مهچنانکه بر لبه : گويد صفيه می

ترس خود را به دورترين نقطه برج رساند ولی چون دو مرتبه پريوزی اصحاب را ديد، به روی ديوار برج 
من، که مششري در دست داشتم، بريون آمدم و چون به منطقه بنی حارثه رسيدم گروهی از زهنای . برگشت

 برسيم، )ص(امين هم مهراهشان بود، مهه ما شروع به دويدن کردمي تا به حضور پيامربانصار را ديدم که ام 
عمه جان :  بود، گفت)ع(اصحاب آن حضرت پراکنده بودند، اولني کسی را که ديدم برادرزاده ام علی

خدا را شکر، : رسول خدا در چه حالی است؟ گفت: گفتم. اند ها کامال برهنه برگرد، برخی از جنازه
او با اشاره، به طوری که مشرکان متوجه نشوند، حمل . مرا راهنمايی کن که او را ببينم: گفتم. مت استسال

 )ص(پيامرب: گويد.  را به من نشان داد و من خود را پيش آن حضرت، که زمخی شده بود، رساندم)ص(پيامرب
  ه خرب؟عمومي چه کرد؟ از محزه چ: گفت شروع به پرس و جو درباره محزه فرمود، می

 به آن منظور رفت و در )ع(پس، حارث بن صمه برای کسب خرب رفت، اما دير کرد، علی بن ابی طالب
  :خواند مهان حال اين رجز را می

پروردگارا، حارث بن صمه از دوستان متعهد ماست او در پی مهّمی رفت، گويی در جستجوی 
   )۱(.هبشت است



 ۱۷۱

 از اصبغ بن عبد العزيز، که هم سن و سال ابی الزناد اين رجز را در طفوليت خود: گويد واقدی می
 خرب )ص( هنگامی که به حارث رسيد، محزه را کشته يافت، پس برگشت و به پيامرب)ع(علی. ام بود، شنيده

! ام در هيچ جا خشمگينتر از اينجا نبوده: رسول خدا به راه افتاد و چون کنار پيکر محزه ايستاد، فرمود. داد
  .ای زبري، برو و مادرت را از من دور کن:  به زبري فرمودند)ص( صفيه از دور پيدا شد، پيامربدر اين هنگام

__________________________________________________  
  . م-).۱۷۵، ص ۳سريه ابن هشام، چاپ مصطفی السقاء، ج (اين رجز به صورت سه بيت در سريه ابن هشام آمده است ) ۱(

۲۰۹  
مادر جان برگرد، برخی از : ل کندن گور برای محزه بودند، زبري به مادرش گفتکسانی مشغو

ولی چون آن حضرت را ديد، . گردم من تا رسول خدا را نبينم، بر منی: گفت. اند ها کامال خلت جنازه
زبري . گردم تا او را نبينم بر منی: گفت. ميان مردم: ای رسول خدا، برادرم محزه کجاست؟ فرمود: گفت

اگر زهنای ما افسرده :  فرمود)ص(پيامرب. من مادرم را نگهداشتم تا اينکه محزه را به خاک سپردند: گويد یم
کردم تا خوراک مرغان هوا و درندگان شود و روز قيامت از شکم درندگان و  شدند، عمومي را دفن منی منی
  .دان پرندگان حمشور شود چينه

  :تازد، گفت د که سخت بر دمشن میصفوان بن اميه روز جنگ احد محزه را دي
تا به امروز نديده بودم که مردی چنني بر خويشان : گفت. محزة بن عبد املطلب: اين کيست؟ گفتند

چون محزه : گويند. محزه در آن روز با پر عقابی، که بر کالهخود خود زده بود، مشخص بود. خود بتازد
آمد، انصار ميان او و جسد محزه مانع شدند، کشته شد، صفيه دختر عبد املطلب به جستجوی او بر

  .آزادش بگذاريد:  فرمود)ص(پيامرب
کرد و هر گاه او   هم گريه می)ص(گريست پيامرب صفيه آمد و کنار پيکر محزه نشست و چون او بلند می

گريست و آن   هم می)ص( دختر پيامرب)ع(فاطمه. کردند  هم آهسته گريه می)ص(گريست، پيامرب آهسته می
! هرگز مصيبتی به بزرگی مصيبت تو به من نرسيده است: فرمود کرد و می ضرت هم با گريه او گريه میح

هم اکنون جربئيل به من خرب داد که در آمساهنای ! مژده دهيد: آنگاه، خطاب به صفيه و فاطمه فرمود
  .اند که شري خدا و شري رسول خداست هفتگانه برای محزه نوشته

اند، اندوهگني شد و   متوجه شد که کافران مسلمانان را به شدت مثله کرده)ص(چون پيامرب: گويند
 سوره ۱۲۶پس در اين مورد آيه ! اگر به قريش پريوز شوم، سی نفر از ايشان را مثله خواهم کرد: فرمود

 کنيد، مکافات کنيد مانند آنچه به مشا کرده شده اگر مکافات می: فرمايد شانزدهم قرآن نازل شد که می
 عفو فرمود و هرگز کسی را )ص(پس پيامرب. است و اگر شکيبايی کنيد به مراتب برای شکيبايان هبتر است

  .مثله نکرد
 را در مورد قتل محزه و مثله کردن او ديد، ناراحت شد و )ص(ابو قتاده چون اندوه شديد پيامرب

: حضرت سه مرتبه به او فرمودند. ردمهچنان که ايستاده بود، شروع به دشنام دادن و ناسزا گفنت به قريش ک
آنگاه . در اين مورد در پيشگاه خدا از تو حساب خواهم خواست: دفعه چهارم فرمود. بنشني و آرام بگري

مورد به آهنا دشنام دهد خداوند دهانش را به خاک  اند، هر کس بی ای ابو قتاده، قريش اهل امانت: فرمود
 که اعمال و کارهای خودت را در قبال اعمال و کارهای ايشان کوچک مالد، شايد هم آن قدر زنده مبانی می

   شد، به منزلت ايشان در پيشگاه اهلی بشمری، اگر قريش سرمست منی
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۲۱۰  
به خدا قسم، من وقتی رفتار آهنا را با مشا ديدم، برای خاطر خدا و رسول : ابو قتاده گفت. دادم خربشان می

عبد اهللا ! گويی، آهنا برای پيامرب خود بد خويشانی بودند درست می:  فرمود)ص(پيامرب! خدا خشمگني شدم
اند، من از خدا و رسول  بينی که قريش در کجا فرود آمده ای رسول خدا، می:  گفت)ص(بن جحش به پيامرب

دهم که چون فردا با دمشن برخوردمي، مرا بکشند و  پروردگارا، تو را سوگند می: او مسألت کردم، و گفتم
ام کنند و من به ديدار تو نايل شوم در حالی که با من چنان کرده باشند، آنگاه تو  را بربند و مثلهسرم 

  :بگويی
اکنون از تو ای رسول ! در راه تو: اند؟ و من عرضه دارم چرا و به خاطر چه کسی با تو چنني کرده

 هم )ص(پيامرب. ول فرمايیخدا، خواهش ديگری دارم و آن اين است که سرپرستی اموال مرا پس از من قب
آنگاه عبد اهللا بن جحش به جنگ رفت و چندان جنگ کرد تا کشته شد، او را به بدترين . قبول فرمود

 سرپرستی اموال او را به عهده گرفتند )ص(او و محزه را در يک گور دفن کردند و پيامرب. صورت مثله کردند
  .و برای مادرش چيزهايی در خيرب خريدند

  : چون او را ديدند، فرمودند)ص(محنه دختر جحش به احد آمد، پيامربخواهر او 
  .داييت محزه: برای چه کسی ای رسول خدا؟ فرمود: گفت! ای محنه، خوددار باش

  : محنه گفت
!  خدايش رمحت کند و بيامرزد، شهادت بر او گوارا و مبارک باد)۱۵۶: ۲(إِنَّا ِللَِّه َو إِنَّا إِلَْيِه راجُِعونَ 

برای چه کسی ای : محنه گفت! خوددار باش و اجر خودت را با خدا حساب کن:  فرمود)ص( پيامربباز
انا هللا و انا اليه راجعون، خدايش رمحت کند و بيامرزد، هبشت : محنه گفت. برادرت: رسول خدا؟ فرمود

: سول خدا؟ فرمودبرای چه کسی ای ر: گفت! خوددار باش:  فرمود)ص(باز پيامرب! بر او گوارا و مبارک باد
 )ص(پيامرب! وای بر بيوگی: اند که گفت و گفته! وای بر اندوه من: محنه گفت. مصعب بن عمري مهسرت

سپس رسول . شوهر برای زن منزلتی دارد که هيچ کس را چنان منزلتی نيست: خطاب به حاضران فرمودند
فرزندانش را به خاطر آوردم و ای رسول خدا، يتيم شدن : چرا چنني گفتی؟ گفت: خدا به محنه گفتند

 دعا فرمودند که خداوند متعال سرپرستی نيکوکار برای آهنا فراهم )ص(پيامرب. وحشت مرا فرا گرفت
محنه بعدها با طلحة بن عبيد اهللا ازدواج کرد و حممد بن طلحه را زاييد، طلحه نسبت به فرزندان او . فرمايد

انی بود که در جنگ احد، مهراه زنان ديگر، برای آب دادن به محنه از زن. بسيار مهربان و خوشرفتار بود
  .زمخيها بريون آمده بود

 به احد آمده بود، دو پسرش نعمان )ص(مسرياء دختر قيس هم که از زنان بنی دينار بود، مهراه پيامرب
   بن عبد عمرو و سليم بن حارث کشته شدند و چون خرب مرگ آن

۲۱۱  
سالمت است، احلمد للّه مهان طور که تو :  در چه حال است؟ گفتند)ص(امربپي: دو را به او دادند، گفت
  .او را به من نشان دهيد: گفت. دوست داری، سامل است

ای رسول خدا، هر مصيبتی در قبال سالمت تو ناچيز و قابل حتمل : پس چون نشانش دادند، گفت
به سوی مدينه راه افتاد، عايشه در راه آنگاه شتری برداشت و جسد هر دو پسرش را بر آن گذاشت و . است

 سالمت است و منرده، البته )ص(کنم که پيامرب خدا را شکر می: چه خرب است؟ گفت: او را ديد و پرسيد
  خداوند گروهی از مؤمنان را به درجه شهادت رساند 
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ين كفروا بغيظهم لم ينالوا خريا و كىف اهللا َو رد اهللا ا َ ََ ًَ ْ َْ َُّ َ ْ ْ ِ ِ َ
ِ ُ َ َ َ ِ

َّ َ المؤمنني القتال َ ِ َِ ِ ْ ُ)۳۳ :۲۵(  

خداوند کافران را با خشم برگرداند و خريی نديدند و خداوند متعال مؤمنان را از جنگ کفايت 
  . فرمود

  .آنگاه، بدون معطلی شتر را به راه انداخت! دو پسرم: های کيست؟ گفت اينها جنازه: عايشه گفت
آورد؟ من او را ديدم که دوازده  ی از سعد بن ربيع میچه کسی برای من خرب:  فرمود)ص(پيامرب: گويند

 يا به -حممد بن مسلمه: گويد. زخم نيزه خورده بود، سپس با دست خود به جايی از دشت اشاره فرمود
من ميان کشتگان و افتادگان مشغول شناسايی شدم، ناگاه به : او گويد.  به آن سو رفت-قولی ابی بن کعب

مرا رسول خدا پيش تو : ه در صحرا افتاده بود، صدايش زدم، پاسخم نداد، گفتمسعد بن ربيع بر خوردم ک
. اش خارج شد او بزمحت نفسی کشيد که صدايی مهچون صدای دم آهنگران از سينه! فرستاده است
. ای آری و به ما خرب داد که تو دوازده زخم نيزه خورده: آيا رسول خدا زنده است؟ گفتم: سپس، گفت

وازده زخم نيزه که مهه به شکمم خورده است، از طرف من به انصار سالم برسان و بگو مشا آری، د: گفت
اگر کسی از مشا زنده . ايد به خاطر داشته باشيد را به خدا، پيمانی را که در شب عقبه با رسول خدا بسته

 به راه نيفتاده من هنوز: گويد! باشد و به رسول خدا آسيبی برسد، در پيشگاه اهلی معذور خنواهيد بود
پس ديدم که آن حضرت رو .   عرض کردم)ص(من برگشتم و خرب و پيام او را به پيامرب. بودم، که او درگذشت

پروردگارا، سعد بن ربيع را : به قبله ايستادند، دستهای خود را به طرف آمسان بلند کردند و عرض کردند
چون شيطان به قصد خوار و اندوهگني :  گويند!در حالی که کامال از او خوشنود هستی، به حضور بپذير

، آنان از هر سو رو به گريز هنادند، مردم از کنار »حممد کشته شد«کردن مسلمانان بانگ برداشت که 
  خواند اما  آنان را فرا می)ص(کردند، پيامرب گذشتند و به آن حضرت توجهی منی  می)ص(پيامرب

۲۱۲  
  . به قصد رسيدن به آهنا آهنگ گردنه کوه کرد)ص(تند، پس پيامربآهنا بدون اعتنا تا منطقه مهراس گرخي

 به ايشان رسيد، مهگی )ص(چون پيامرب: موسی بن حممد بن ابراهيم برای من از پدرش نقل کرد
  .مهچنان فدايی او بودند

  به ايشان رسيد، مهه يار و ياور)ص(چون پيامرب: گفت از ضمرة بن سعيد هم برامي روايت کردند که می
های خود و   به کنار دره رسيد ولی اصحاب او در کوه پراکنده بودند و درباره کشته)ص(او گشتند، پيامرب

من که در دامنه کوه بودم، اولني کسی بودم که : کعب گويد. کردند  گفتگو می)ص(مصيبت کشته شدن پيامرب
! ل خدا است که زنده و سر پاستاين رسو:  را، با آنکه مغفر بسته بود، شناختم و فرياد کشيدم)ص(پيامرب

 دست خود را روی دهان خويش گذاشتند و به من اشاره فرمودند که ساکت باشم آنگاه، )ص(ولی پيامرب
های جنگی خود را کندند و آهنا را پوشيدند و در  های جنگی مرا، که زرد رنگ بود، خواستند، جامه جامه

 تکيه داده بودند، بر اصحاب خود وارد شدند، زره بر -ذ سعد بن عباده و سعد بن معا- حالی که به دو سعد
. شد، در مواقع معمولی هم حالتشان چنني بود تن آن حضرت بود و هنگام راه رفنت کمی به جلو خم می

 جمروح شده بود، به طوری )ص(پيامرب. اند که آن حضرت به طلحة بن عبيد اهللا تکيه داده بود مهچنني گفته
پس آن حضرت را از ! من هنوز نريومندم: طلحه به رسول خدا گفت. را نشسته گزاردندکه مناز ظهر آن روز 

حضرت از آن خبش کوه دورتر نرفتند، . راه احد تا کنار سنگی که در راه دره جّزارين است، محل کرد
د، که  مهراه گروهی از ياران خو)ص(پيامرب.  را به باالی کوه رساند)ص(طلحه کمک کرد و از مهاجنا پيامرب
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پايداری کرده بودند، مهاجنا ماند، باقی مسلمانان وقتی که اين عده را ديدند، پنداشتند که دمشنند و 
گرخيتند، تا اينکه ابو دجانه با عمامه سرخی که بر سر داشت، به آهنا عالمت داد، آنگاه، مسلمانان ايشان 

  .را شناختند و برگشتند، يا اينکه گروهی از ايشان برگشتند
 مهراه چهارده نفری که با او پايداری کرده بودند، که هفت نفر از انصار و )ص(مهينکه پيامرب: ندگوي

 به ابو بکر، که )ص(هفت نفر از مهاجران بودند، ظاهر شدند، مسلمانان در کوه شروع به فرار کردند، پيامرب
ت دادن کرد ولی مسلمانان ابو بکر شروع به عالم! به آهنا عالمت بده: کنارش بود، لبخند زد و فرمود

مراجعت نکردند، تا اينکه ابو دجانه دستار سرخی را که بر سر داشت، باز کرد و بر کوه بر آمد و شروع به 
  :گويند. فرياد کشيدن و عالمت دادن کرد، پس در مهاجنا ماندند تا مسلماهنا مهگی برگشتند

   ه طرف آن گروه پرتاب کند، ولیابو بردة بن نيار تريی بر چله کمان خود هناده بود که ب
۲۱۳  

 صحبت فرمود و آهنا را صدا زد و به حمض اينکه مسلماهنا آن حضرت را شناختند، گويی )ص(چون پيامرب
  .هيچ مصيبتی به ايشان نرسيده بود

در اين حالت هم شيطان از وسوسه کردن و اندوهگني کردن مسلمانان خودداری نکرد، آهنا چون 
من کنار ابو : گويد رافع بن خديج می.  آهنا دور است، به فکر شهيدان خود افتادندديدند که دمشن از

پرسيد،  کرد و درباره آهنا می مسعود انصاری بودم، او خويشاوندان خود را، که کشته شده بودند، ياد می
گفت و برای  إِلَْيِه راجُِعونَ میداد، إِنَّا ِللَِّه َو إِنَّا  خرب مرگ مردانی مانند سعد بن ربيع و خارجة بن زهري را می

پرسيدند و به  کرد، مسلمانان از يک ديگر درباره دوستان صميمی خود می آهنا طلب رمحت و آمرزش می
در چنني حالی، برای اينکه اندوه آهنا از ميان برود، خداوند متعال دمشن را بر . دادند يک ديگر خرب می

وه و باالتر از خود ديدند، سپاهيان دمشن سر رسيدند و آهنا گفتگوی گرداند و آهنا ناگاه دمشن را بر فراز ک
ديدم که فالن و هبمان در هپنه کوه   ما را به جنگ فرا خواند و من می)ص(خود را فراموش کردند، پيامرب

  :گفت عمر می. دويدند می
و از آن باال من مانند ماده بز کوهی آهنگ کوه کردم » حممد کشته شد«مهينکه شيطان فرياد کشيد 

  : فرمود  رسيدم که می)ص(رفتم و به پيامرب
ُو ما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل ُ ُُّ ِ ِ ْ َْ ََ َ ْ ٌ َ ّ

ِ ٌ َّ َ ُ َ…) ۳ :۱۴۴(  

  . حممد جز پيامربی نيست که پيش از او هم پيامربان بودند و گذشتند
شان نيست که باالتر و برتر از ما حق اي:  فرمود)ص(ابو سفيان در کوهپايه و باالتر از ما بود، پس پيامرب

  .پس آهنا پراکنده شدند! باشند
پيش از اينکه خواب بر ما غلبه کند، چنان حالت تسليمی داشتيم و چنان : گويد ابو اسيد ساعدی می

شدمي، اما چون خواب ما را فرا گرفت و اندکی  کرد تسليم می اندوهی بر ما چريه بود که هر کس قصد ما می
  .دو مرتبه سپرها شاخ بشاخ شد، چنانکه گويی هيچ ترس و وحشتی نبوده استخوابيدمي، 

  .خواب ما را در ربود و دوباره سپرها درگري شدند: گويد طلحة بن عبيد اهللا هم می
  .خواب ما را در ربود و دوباره سپرها درگري شدند: گويد زبري بن عوام هم می

اش بر روی  رفت که هيچ کس از ما نبود که چانهچنان ما را خواب گ: گويد زبري بن عوام هم می
اش نيفتاده باشد، تا اينکه دوباره سپرها درگري شد، من مهچنان که ميان خواب و بيداری بودم،  سينه
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  : گويد شنيدم که معّتب بن قشري می
ْلو اكن جا من األمر  َ
ِ
ْ َ َ َ ْ ُء ما قتلنا هاهنا  َ ِ ُ ٌ)۳ :۱۵۴(  

  . شدمي شد، در اينجا کشته منی به فرمان ما رفتار میبود،  اگر برای ما فرمان می
  .که در مهني هنگام خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود

۲۱۴  
من مهراه چهارده نفر از قوم خود در آن روز کنار رسول خدا بودم و برای اينکه : گويد ابو اليسر هم می

ب بر او چريه نشده باشد، تا اينکه سپرها در امان باشيم خواب بر ما چريه شد و هيچ کس مناند که خوا
دوباره به کار افتادند، من ديدم که مششري بشر بن براء بن معرور از دستش افتاد و او نفهميد و پس از اينکه 

  .خبود آمد آن را برداشت، و در اين موقع دمشن پايينتر از ما بود
 از دستم افتاد، در آن روز منافقان و چنان خواب بر من چريه شد، که مششريم: گويد ابو طلحه هم می

گفت، خواب فقط به  کسانی را که شک داشتند، خواب نگرفت و هر منافقی هر چه که در دل داشت می
  .سراغ اهل اميان و يقني آمد

گويند چون دو سپاه از يک ديگر جدا شدند، ابو سفيان آهنگ بازگشت به مکه کرد، او در حالی که 
، که در دامنه کوه بودند، با صدای بلند )ص( بود پيش آمد و خطاب به اصحاب پيامربسوار بر ماديان سياهی

کجاست؟ ) حممد(پسر ابی کبشه : آنگاه فرياد کشيد! هبل دوباره مقام خود را يافت و ارمجند شد: گفت
پسر ابو قحافه کجاست؟ پسر خطاب کجاست؟ امروز در عوض روز بدر بود، روزگار نوبت به نوبت است و 

 )ص(عمر به پيامرب. ای کشتيم ای را به جای حنظله پريوزی در جنگ هم نوبتی است، به هر حال حنظله
هبل : ابو سفيان دوباره فرياد کشيد. آری، پاسخش را بده:  فرمود)ص(جوابش را بدهم؟ پيامرب: گفت

: و سفيان گفتاب! خداوند برتر و شکومهندتر است: عمر گفت! دوباره مقام خود را يافت و ارمجند شد
پسر ابی کبشه : آنگاه گفت! خدايان ما نيکوکاری کردند و نعمت خبشيدند، از دشنام دادن به آهنا در گذر

اين رسول خداست، اين ابو بکر : کجاست؟ پسر ابی قحافه کجاست؟ پسر خطاب کجاست؟ عمر گفت
ت و جنگ پريوزی و شکست امروز عوض روز بدر، روزگار نوبتی اس: ابو سفيان گفت. است و اين هم عمر

مشا اين : ابو سفيان گفت! های مشا در آتش های ما در هبشتند و کشته چنني نيست، کشته: عمر گفت. دارد
ما عّزی دارمي و : سپس ابو سفيان گفت! پس در اين صورت ما زيان کردمي و درمانده شدمي! طور بگوييد

ای پسر : ابو سفيان باز هم گفت! ولی نداريدخدا موالی ماست و مشا م: عمر گفت! مشا عّزی نداريد
ای پسر خطاب، : سپس ابو سفيان گفت. خطاب، خدايان ما نعمت دادند، از بد گفنت به آهنا در گذر

دهم که راست  تو را به دينت سوگند می: عمر برخاست، ابو سفيان گفت. برخيز تا با تو صحبت کنم
تو : ابو سفيان گفت. شنود هرگز، او هم اکنون گفتار تو را می: امي؟ عمر گفت بگويی، آيا ما حممد را کشته

آنگاه ابو سفيان با .  را کشته است)ص( ابن قميئه به آهنا گفته بود که پيامرب-ای راستگوتر از ابن قميئه
   اند، اين کار به خواست بينيد که آهنا را مثله کرده مشا ميان کشتگان خود کسانی را می: صدای بلند گفت

۲۱۵  
در عني حال، از اين کار : ولی تعصب جاهليت ابو سفيان را واداشت تا بگويد. بزرگان ما نبوده است

عمر پاسخی نداد و منتظر ماند که ! سال ديگر وعده ما و مشا در بدر: آنگاه فرياد برداشت. بدمان هم نيامد
  :فرمايد، حضرت فرمود  چه می)ص(ببيند پيامرب
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ابو سفيان پيش ياران خود برگشت و شروع به کوچيدن . سيار خوبب: عمر گفت. بگو، بسيار خوب
پيامرب به . ها را بکشند  و مسلمانان ترسيدند که نکند آهنا مدينه را غارت کنند و زهنا و بچه)ص(کردن، پيامرب

سعد بن ابی وقاص امر فرمودند که برو و خرب بياور، اگر ديدی که سوار بر شتران شدند و اسبها را يدک 
يدند، دليل آن است که به مکه خواهند کوچيد و اگر بر اسبها سوار شدند و شتران را يدک کشيدند، کش

سوگند به کسی که جامن در دست اوست، اگر آهنگ . دليل آن است که آهنگ غارت کردن مدينه را دارند
  .مدينه کنند، به سوی ايشان خواهم رفت و با آهنا جنگ خواهم کرد

به دويدن کردم، تصميم گرفتم که اگر چيزی ديدم که موجب ترس باشد، فوری من شروع : سعد گويد
دويدم، چون   برگردم، اين بود که از مهان اول به حالت دو به راه افتادم و از پی مشرکان می)ص(پيش پيامرب

ک به حمل عقيق رسيدند، آهنا را از دور زير نظر گرفتم، ديدم که سوار بر شتران شدند و اسبها را يد
مشرکان در عقيق توقفی کرده و درباره : گويد. کشيدند، با خود گفتم اين بازگشت به شهر خودشان است

مشا گروهی از مسلماهنا را کشتيد، پس برگرديد و به : غارت مدينه رايزنی کردند، صفوان بن اميه گفت
. آيد دانيم که بعد چه بيش می یايد، ما من منديد و حاال هم که پريوز شده مدينه داخل نشويد، مشا مهه عائله

صفوان :  فرمود)ص(پيامرب! بعالوه، مشا روز بدر گرخيتيد و آهنا پريوز شدند، ولی مشا را تعقيب نکردند
سعد بن ابی وقاص چون متوجه شد که مشرکان آهنگ رفنت دارند و چون . ايشان را از غارت مدينه منع کرد

:  گفت)ص( برگشت ولی سيمای او افسرده بود، سعد به پيامرب)ص( شدند، به حضور پيامرب)۱(آهنا وارد مکيمن
گويی؟  چه می:  فرمود)ص(پيامرب. مشرکان آهنگ مکه کردند، بر شتران سوار شدند و اسبها را يدک کشيدند

  :سعد گويد. و او گفته خود را تکرار کرد
  .ول خداآری، ای رس: گويی؟ گفتم راست می:  با من خلوت فرمود و پرسيد)ص(پيامرب
خوش نداشتم که نزد مسلمانان از اينکه مشرکان به مکه : بينمت؟ گفتم پس چرا افسرده می: فرمود

سعد : اند مهچنني گفته! ای است سعد مرد کار آزموده:  فرمود)ص(پيامرب. اند، اظهار مسرت کنم برگشته
پس، . سبها را يدک کشيدندکشيد که دمشن شتران را سوار شدند و ا چون برگشت، با صدای بلند فرياد می

    به)ص(پيامرب
__________________________________________________  

  ).۳۷۶، ص ۲وفاء الوفا، ج (نام کوهی است در وادی عقيق : مکيمن) ۱(
۲۱۶  

نبايد برای بازگشت کافران به شهر ! جنگ خدعه و مکر است: او اشاره فرمود که آرام صحبت کن و گفتند
  .چنني شادمان شد، ايشان را خداوند تبارک و تعالی برگرداندخودشان، 

اگر ديدی که :  به سعد فرمود)ص(پيامرب: گفت برامي از ابی جعفر روايت کردند که می: واقدی گويد
سعد رفت و . مشرکان آهنگ مدينه دارند، فقط به خودم بگو که موجب تضعيف روحيه مسلمانان نشود

سوار شدند، بسرعت برگشت و نتوانست خودداری کند و به آواز بلند و با حلنی چون ديد که آهنا بر شتران 
  .شاد، خرب مراجعت آهنا را اعالم داشت

نعمت دادی و : چون ابو سفيان به مکه رسيد، هنوز به خانه خود نرفته پيش هبل در آمد و به او گفت
  .ر خود را تراشيدآنگاه س! مرا ياری کردی و انتقام مرا از حممد و اصحاب او گرفتی

چه : مشرکان و مسلمانان در روز احد چگونه از يک ديگر جدا شدند؟ گفت: به عمرو عاص گفته شد
چون ما به آهنا : آنگاه گفت. پرسيد؟ خداوند متعال اسالم را آورد و کفر و اهل آن را نابود کرد چيزی می
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بعد گروهی از ايشان مجع شدند و . ه شدندمحله کردمي گروهی از ايشان را کشتيم و آهنا از هر سو پراکند
حاال که غالب شدمي خوب است برگردمي، خمصوصا که خرب : قريش با يک ديگر مشورت کردند و گفتند

رسيده است که عبد اهللا بن ابی با يک سوم مردم به مدينه برگشته است و گروهی از اوس و خزرج هم 
ای نکنند، گروهی از ما زمخی هستند،  آهنا محله دوبارهاند، بعالوه، در امان نيستيم که  پراکنده شده

اين بود که برگشتند، ما هنوز به روحاء نرسيده بودمي که . اند اسبهای ما هم غالبا تري خورده و لنگ شده
  .گروهی به سراغ ما آمدند و ما هم برگشتيم

  نام مسلمانانی که در احد کشته شدند
در جنگ احد هفتاد نفر از : گفته است  روايت کردند که میبرامي از سعيد بن مسّيب: واقدی گويد
  .انصار شهيد شدند

از جماهد هم مهني طور نقل شده است، . اند از ابو سعيد خدری هم مهني روايت را برامي نقل کرده
اند که مجعا  اش و دو پسر هبيت هم بوده که چهار نفر از قريش و بقيه از انصار بودند، مزنی و برادرزاده

  .شوند و اين قول مورد امجاع است فتاد و چهار نفر میه
۲۱۷  

محزة بن عبد املطلب، که او را وحشی کشته است، مهني صحيح است : از قريش، از قبيله بنی هاشم
  .و از حلاظ ما اختالفی هم در اين باره نيست

  .شته استعبد اهللا بن جحش بن رئاب، که او را ابو احلکم بن اخنس بن شريق ک: از بنی اميه
مشّاس بن عثمان بن شريد، که او را ابی بن : سعد خدمتکار حاطب، از بنی خمزوم: از بنی اسد
  .اند  مهچنني گفته شده است که از قريش پنج نفر شهيد شده-خلف کشته است

ابو سلمة بن عبد االسد در احد زمخی شد و بعد در اثر مهان زخم در گذشت، او را در حمله : گويند
ای که امروز بر باالی چاه عبد الصمد بن علی قرار دارد  ة بن زيد، در باالی مدينه، ميان دو منارهبنی امي

  .غسل دادند
  .مصعب بن عمري، که او را ابن قميئه کشته است: از بنی عبد الدار

  .از بنی سعد بن ليث، عبد اهللا و عبد الرمحن دو پسر هبيت
  .اش حارث بن عقبة بن قابوس ادهوهب بن قابوس و برادرز: از مزينه دو مرد

عمرو بن معاذ بن نعمان، که او را ضرار بن خطاب : از انصار، از قبيله بنی عبد االشهل، دوازده مرد
کشت، حارث بن انس بن رافع، عمارة بن زياد بن سکن، سلمة بن ثابت بن وقش، که او را ابو سفيان 

ب کشت، رفاعة بن وقش، که او را خالد بن وليد کشت، عمرو بن ثابت بن وقش، که او را ضرار بن خطا
کشت، ميان پدر حذيفه، که مسلمانان اشتباها او را کشتند و گفته شده است که عتبة بن مسعود او را 
اشتباهی کشت، صيفی بن قيظی، که ضرار بن خطاب او را کشت، حباب بن قيظی، عّباد بن سهل، که او را 

 است و ايشان هم جزو بنی عبد االشهل -نام يکی از حصارهای مدينه -صفوان بن اميه کشت، او از راتج
شوند، اياس بن اوس بن عتيک، که ضرار بن خطاب او را کشت، عبيد بن تّيهان، که عکرمة بن  مشرده می

ابو سفيان بن :  از بنی عمرو بن عوف، از خاندان بنی ضبيعه)۱(.ابی جهل او را کشت، حبيب بن قّيم
کنم و سپس پيش دخترامن  من جنگ می: گفت  می)ص( پدر چند دختر بود، او به پيامربحارث بن قيس، که
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  .خدای عز و جل درست فرموده است:  فرمود)ص(پس پيامرب. گردم بر می
   حنظلة بن ابی عامر، که او را اسود بن ابی شعوب به: از بنی امية بن زيد بن ضبيعه

__________________________________________________  
گويد دوازده نفر و حال آنکه نام سيزده نفر را آورده است، برای مقايسه و اطالع بيشتر،  شود، در اول می به طوری که مالحظه می) ۱(

  . م-. مراجعه شود۱۲۹، ص ۳لطفا به سريه ابن هشام، چاپ مصطفی السقاء، ج 
۲۱۸  

  .قتل رساند
را ابو احلکم بن اخنس بن شريق شهيد کرد، عبد اهللا بن انيس بن قتاده، که او : از بنی عبيد بن زيد

 به فرماندهی تري اندازان منصوب شده بود و عکرمة بن ابی جهل او )ص(جبري بن نعمان، که از طرف پيامرب
  .را کشت

  .خيثمه پدر سعد، که او را هبرية بن ابی وهب به قتل رساند: از بنی غنم بن سلم بن مالک بن اوس
  . عبد اهللا بن سلمه، که ابن الزبعری او را کشت:از بنی عجالن
  .سبيق بن حاطب بن حارث، که او را ضرار بن خطاب کشت، مجعا هشت نفر: از بنی معاويه

خارجة بن زيد بن ابی زهري، که صفوان بن اميه او را کشت، سعد بن : از خاندان بلحارث بن خزرج
 از خاندان )۱(. ارقم بن زيد بن قيس، مجعا چهار نفرربيع، که اين دو را در يک گور دفن کردند، اوس بن

مالک بن سنان بن اجبر، که پدر ابو سعيد خدری است و او را غراب : بنی اجبر، که مهان بنی خدره هستند
  .بن سفيان کشت، سعد بن سويد بن قيس بن عامر، عتبة بن ربيع بن رافع بن معاويه، مجعا سه نفر

  . بن مالک، حارثة بن عمرو، نفث بن فروة بن بدی، مجعا سه نفرثعلبة بن سعد: از بنی ساعده
عبد اهللا بن ثعلبه، قيس بن ثعلبه، طريف و ضمره، که دو نفر اخري از جهينه و مهپيمان : از بنی طريف

  .ايشان بودند
نوفل بن عبد اهللا، که به دست سفيان بن عويف کشته : از بنی عوف بن خزرج، از خاندان بنی سامل

باس بن عبادة بن نضله، که به دست سفيان بن عبد مشس سلمی کشته شد، نعمان بن مالک بن شد، ع
ثعلبة بن غنم، که صفوان بن اميه او را به قتل رساند، عبدة بن حسحاس، که دو نفر اخري هم در يک گور 

  .دفن شدند، جمذّر بن ذياد، که حارث بن سويد او را غافلگري کرده و کشت
روز احد سه نفر را در يک گور به خاک سپردند و آن : گفت مي روايت کردند که میاز ابی وجزه برا

  .سه، نعمان بن مالک، جمذر بن ذياد و عبدة بن حسحاس بودند
  داستان جمذر بن ذياد چنني بود که، حضري نزد بنی عمرو بن عوف آمد و با سويد

__________________________________________________  
 ۱۳۲، ص ۳کنيد که سه نفر را چهار نفر مشرده است، به هر حال در سريه ابن هشام، چاپ مصطفی السقاء، ج  از هم مالحظه میب) ۱(

  . م-.به طور صحيح ضبط شده است
۲۱۹  

بن صامت، خّوات بن جبري، ابو لبابة بن عبد املنذر يا سهل بن حنيف صحبت کرد، او آهنا را دعوت کرد و 
فالن روز : گفتند.  من بياييد تا شراب بنوشيم و گوسپندی بکشيم و کباب خبورميچند روزی پيش: گفت

پس در روز موعد به ديدار حضري رفتند، او چند گوسپند برای ايشان کشت و شراب فراهم . خواهيم آمد
ساخت، آهنا سه روز ماندند به طوری که گوشتها رو به فساد گذاشته بود، در آن هنگام سويد بسيار 

مثل اينکه : حضري گفت. بايد پيش خانواده خود برگردمي: پس از سه روز گفتند. ورده و فرتوت بودساخل
خواهيد برويد، ميل خودتان  خواهد بيشتر مبانيد و اگر هم می اينجا را دوست نداشتيد؟ اگر دلتان می



 ۱۷۹

ون به حومه مدينه و چ. خوات بن جبري و ابو لبابه مهراه سويد، که سياه مست بود، به راه افتادند. است
نزديک قبيله بنی غصينه، که حمل اقامت آهنا در مشرق زمينهای قبيله بنی سامل است، رسيدند، سويد که 

اتفاقا کسی از قبيله خزرج او را ديد و خود را به . هنوز سياه مست بود، برای قضای حاجت به زمني نشست
  :موضوع چيست؟ گفت: هی؟ گفتخوا غنيمت باد آورده منی: جمذر بن ذياد رساند و گفت

جمذر بن ذياد، با مششري برهنه، آهنگ آهنا کرد، : گويد. سويد اينجاست بدون اسلحه و سياه مست
ای مهراه خود نداشتند و  مهينکه دو جوانی که مهراه سويد بودند او را ديدند، گرخيتند، زيرا اسلحه

جمذر بن ذياد باال سر . بی حرکت باقی مانددمشنی ميان اوس و خزرج هم در کمال شدت بود، ولی سويد 
خواهم  می: با من چه کار داری؟ گفت: سويد گفت! خداوند تو را در اختيار من قرار داد: او ايستاد و گفت

  :گفت. بکشمت
پس، ضربه مششريت را پايينتر از خمچه و باالتر از گردن بزن و چون پيش مادرت برگشتی، بگو که 

 به مدينه آمدند، حارث )ص( کشته شدن سويد موجب واقعه بعاث شد، چون پيامرب.سويد بن صامت را کشتم
پسر سويد بن صامت و جمذر بن ذياد هر دو مسلمان شدند و هر دو در جنگ بدر شرکت کردند، حارث در 
جنگ بدر در صدد بر آمد که جمذر را به جای پدرش بکشد ولی در آن موقع موفق نشد، اما در جنگ احد 

  .مسلمانان پراکنده شدند، حارث از پشت سر جمذر در آمد و گردن او را زدمهينکه 
 به مدينه مراجعت کرده و آهنگ جنگ محراء االسد فرمود، چون از آجنا برگشت، جربئيل )ص(پيامرب

حارث بن سويد، جمذر بن ذياد را غافلگري کرده و کشته است، درباره وی حکم : به آن حضرت خرب داد که
 داد، با اينکه روز بسيار گرمی بود و )ص(در مهان روز که جربئيل اين خرب را به پيامرب. را کنقصاص را اج

 معموال روزهای شنبه و )ص(شد، آهنگ قباء فرمود، پيامرب معموال آن حضرت در چنان روزی سوار منی
از گزاردند، چون  به مسجد قباء رسيدند، چند رکعتی من)ص(مهينکه پيامرب. رفتند دوشنبه به مسجد قباء می

  انصار متوجه آمدن آن حضرت شدند، با اينکه از حضور آن حضرت در
۲۲۰  

 با مردم مشغول گفتگو و )ص(پيامرب. آن ساعت و در آن روز تعجب کردند، برای عرض سالم به مسجد آمدند
مهينکه . ای زرد رنگ به خود پيچيده بود، آمد پرسی شدند تا اينکه حارث بن سويد، که مالفه احوال
حارث بن سويد را نزديک در مسجد برب و :  او را ديدند، عومي بن ساعده را خواستند و فرمودند)ص(پيامرب

عومي، حارث را گرفت، حارث . گردنش را بزن که او جمذر بن ذياد را در جنگ احد عمدا کشته است
  :گفت

 که خود را از دست او کرد حارث تالش می. ولی عومي نپذيرفت! بگذار با رسول خدا صحبتی کنم
 صحبت کند، حضرت هم به قصد سوار شدن برخاستند و امر فرمودند که )ص(بريون بکشد تا بتواند با پيامرب

ای رسول خدا، سوگند به خدا که من او :  گفت)ص(پس حارث به پيامرب. مرکوبشان را به در مسجد بياورند
 در آن شک کرده باشم، شيطان بر من چريه شد و اختيارم ام، اما چنني نبوده که از اسالم برگشته يا را کشته

کنم، خون هبای او را  را به دست هوای دمل دادم، اکنون هم از عمل خود، در پيشگاه خدا و رسول او توبه می
دهم، من از  کنم و شصت فقري را خوراک می ای آزاد می گريم، برده پردازم و دو ماه پياپی روزه می هم می

فرزندان جمذر هم .  را گرفته بود)ص(او رکاب پيامرب! کنم  او توبه میل  پيشگاه خدا و رسوعمل خود، در
 خطاب به )ص( به آهنا چيزی نفرمود، چون گفتار حارث متام شد، پيامرب)ص(حضور داشتند، ولی پيامرب
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: گويند. دن زدآنگاه سوار شدند، عومي هم حارث را در برابر مسجد قباء گر! گردنش را بزن: عومي فرمودند
اند  مهچنني گفته.  آمد و خرب داد)ص(خبيب بن يساف، ناظر اجرای حکم بود و پس از آن به حضور پيامرب

رفتند که بني راه، جربئيل بر آن حضرت نازل شد   به قصد حتقيق درباره اين قضيه به قباء می)ص(که، پيامرب
  :گويد حسان بن ثابت در مهني مورد می. ا بزند دستور فرمود که عومي گردن او ر)ص(و خرب داد و پيامرب

 )۱(ای حارث، گويی تو هنوز در حالت چرت جاهليت بودی، وای بر تو، مگر از جربئيل غافل بودی
جمّمع بن يعقوب از قول پريمردان قبيله خود برامي نقل کرد که، سويد بن صامت هنگام کشته : واقدی گويد

  :شدن، اين دو بيت را سروده است
ای، مواظب باش آن دو را  سوی من به جالس و عبد اهللا پيامی برسان که اگر ساخلورده هم شدهاز 

  خوار و ذليل بگري،
__________________________________________________  

  . م-. چهار بيت از اين قطعه آمده است۱۸۵در ديوان حسان بن ثابت، چاپ بريوت، ص ) ۱(
۲۲۱  

  .، او را بکش، پسنديده يا ناپسند، مهچنني قبيله عوف رااگر با جداره برخوردی
  .عنتر، خدمتکار ايشان، که نوفل بن معاويه ديلی او را به قتل رساند: از بنی سلمه
  .رفاعة بن عمرو: از بلحبلی

عبد اهللا بن عمرو بن حرام، که او را سفيان بن عبد مشس شهيد کرد، عمرو بن مجوح، : از بنی حرام
  .د بن عمرو بن اجلموح، که او را اسود بن جعونه شهيد کرد، مجعا سه نفرپسر او خالّ

معلّی بن لوذان بن حارثة بن رستم بن ثعلبه، که عکرمة بن ابی جهل او : از بنی حبيب بن عبد حارثه
  .را کشت

  .ذکوان بن عبد قيس، که او را ابو احلکم بن اخنس بن شريق به قتل رساند: از بنی زريق
عمرو بن قيس، که به دست نوفل بن معاويه ديلی به قتل رسيد، : ار، از خاندان بنی سواداز بنی جنّ

  .پسر او قيس بن عمرو، سليط بن عمرو، عامر بن خملّد
ابو اسرية بن حارث بن علقمة بن عمرو بن مالک، که به دست خالد بن وليد : از بنی عمرو بن مبذول

  .وعمرو بن مطّرف بن علقمة بن عمر. کشته شد
  .اوس بن حرام: شوند از بنی عمرو بن مالک که بنو مغاله هم ناميده می

  .انس بن نضر بن ضمضم، که او را سفيان بن عويف به قتل رساند: از بنی عدی بن جنّار
ای هم از ايشان، که  اند برده قيس بن خملد، کيسان خدمتگزار ايشان و گفته: از بنی مازن بن جنّار

  .دندهنوز آزادش نکرده بو
  .سليم بن حارث، نعمان بن عمرو، که اين دو فرزندان مسرياء دختر قيس بودند: از بنی دينار

  .از بنی جنار مجعا دوازده نفر

   شدگان مشرکان اسامی کشته
  .عبد اهللا بن محيد بن زهري بن حارث، که او را ابو دجانه کشت: از بنی اسد

کشيد و او را علی بن ابی   مشرکان را بر دوش میطلحة بن ابی طلحه، که پرچم: از بنی عبد الدار
 کشت، عثمان بن طلحه، که او را محزة بن عبد املطلب کشت، ابو سعيد بن ابی طلحه، که او را )ع(طالب
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  سعد بن ابی وقاص کشت، مسافع بن طلحة بن ابی طلحه،
۲۲۲  

 عاصم بن ثابت کشت، کالب که او را عاصم بن ثابت ابن ابی االقلح کشت، حارث بن طلحه، که او را هم
بن طلحه، که او را زبري بن عوام کشت، جالس بن طلحه، که او را طلحة بن عبيد اهللا کشت، ارطاة بن عبد 

 کشت، قاسط بن شريح بن عثمان، که گفته شده است صؤاب يا )ع(شرحبيل، که او را علی بن ابی طالب
  .هم قزمان کشتاند، ابو عزيز بن عمري، که او را  قزمان او را کشته

 کشت، سباع بن عبد )ع(ابو احلکم بن اخنس بن شريق، که او را علی بن ابی طالب: از بنی زهره
  .العزی خزاعی، که مادرش ام امنار بود و او را محزة بن عبد املطلب کشت

هشام بن ابی امية بن مغريه، که به دست قزمان کشته شد، وليد بن عاص بن هشام، که : از بنی خمزوم
 کشت، خالد بن اعلم عقيلی، که به دست )ع(قزمان او را کشت، امية بن ابی حذيفة بن مغريه، که او را علی

چون قزمان به مشرکان محله : يونس بن حممد ظفری از پدرش بر اميان روايت کرد که. قزمان کشته شد
له کردند، در اين هنگام، کرد، به خالد بن اعلم برخورد، هر دو پياده بودند، و با مششري به يک ديگر مح

کرد با مهان نيزه  ای به قزمان زد که کاری نبود، ولی خالد که تصور می خالد بن وليد بر آن دو گذشت و نيزه
عمرو بن عاص هم، مهچنان که آن دو مشغول جنگ بودند، فرا رسيد . قزمان را کشته است، گذشت و رفت

 نيفتاد و قزمان مهچنان با خالد بن اعلم درگري بود تا او را و ضربت ديگری به قزمان زد، آن ضربه هم کارگر
عثمان بن عبد اهللا بن . کشت و خودش هم در مهان ساعت، به واسطه زمخهايی که برداشته بود، کشته شد

  .مغريه، که او را حارث بن صمه کشت، مجعا پنج نفر
بة بن مالک بن مضّرب، که او را عبيد بن حاجز، که او را ابو دجانه کشت، شي: از بنی عامر بن لؤی
  .طلحة بن عبيد اهللا کشت

 کشته شد، عمرو بن عبد اهللا بن عمري بن )ص(اّيب بن خلف، که به دست رسول خدا: از بنی مجح
 جز او اسريی )ص( او را اسري کرد، در جنگ احد، پيامرب)ص(وهب، که مهان ابو عّزه شاعر است و پيامرب

مؤمن از يک سوراخ :  فرمودند)ص(پيامرب! مد، بر من منت بگذار و آزادم کنای حم: ابو عّزه گفت. نگرفت
هايت دست بکشی و بگويی دو بار  شود، تو ديگر به مکه برخنواهی گشت که به گونه دو بار گزيده منی

  . به عاصم بن ثابت دستور فرمود تا گردن او را بزند)ص(آنگاه پيامرب! حممد را مسخره کردم
بکري بن مسمار . ام در مورد اسري شدن او روايت ديگری هم شنيده: گويد اقدی میابو عبد اهللا و

چون مشرکان از احد برگشتند، در حمل محراء االسد فرود آمدند و ساعتی از اول : کرد که براميان نقل می
  شب را آجنا بودند و بعد کوچيدند، ابو عّزه خواب ماند و تا

۲۲۳  
د، در اين هنگام، سپاه مسلمانان به آجنا رسيد و عاصم بن ثابت او را، که هنگامی که روز برآمد بيدار نش

 دستور فرمود تا گردنش را )ص(گرخيت، گرفت و پيامرب تازه بيدار شده و سرگردان به چپ و راست می
  .بزنند

 خالد بن سفيان بن عويف، ابو الّشعثاء بن سفيان بن عويف، ابو احلمراء: از بنی عبد مناة بن کنانه
  .بن سفيان بن عويف، غراب بن سفيان بن عويف

 بر )ص(شدگان خود پرداختند، پيامرب چون مشرکان احد را ترک کردند، مسلمانان به کشته: گويند
دهند، زيرا محزه در آن روز  ديدم که فرشتگان او را غسل می: بالني محزه آمد و بر او مناز گزارد و فرمود
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آهنا را با خوهنا و :  تا هيچيک از شهدا را غسل ندهند و فرمود دستور فرمود)ص(پيامرب. جنب بود
شود،  زمخهايشان بپيچيد که هر کس در راه خدا جمروح شود، روز قيامت با مهان جراحت برانگيخته می

آهنا را رها کنيد که من در روز قيامت : مهچنني فرمود. رنگ او رنگ خون خواهد بود و بوی او بوی مشک
 بر او چهار تکبري گفت، شهيدان ديگر را هم )ص(محزه خنستني کسی بود که پيامرب. هم بودگواه ايشان خوا

گزارد، چنانکه هفتاد مرتبه   بر محزه و يکايک شهيدان مناز می)ص(گذاشتند و پيامرب آوردند و کنار او می می
آوردند و  نه نفر نه نفر میشهيدان را : اند مهچنني گفته. بر او مناز گزارد، چون عده شهيدان هفتاد نفر بود

داشتند  شد، آنگاه نه نفر را بر می شدند و بر آهنا مناز خوانده می گذاشتند، که با او ده نفر می کنار محزه می
اند که حضرت بر آهنا نه بار و  و گفته. آوردند ماند و نه نفر ديگر را می ولی جنازه محزه مهچنان باقی می

 طلحة بن عبيد اهللا و ابن عباس و )۱(.گفت و اين کار هفت مرتبه صورت گرفت هفت بار و پنج بار تکبري می
من گواه اينان :  هنگامی که بر کشتگان احد منازگزاردند، فرمودند)ص(پيامرب: گويند جابر بن عبد اهللا می

کردمي؟ ای رسول خدا، مگر آهنا برادران ما نبودند و ما هم مانند ايشان جهاد ن: ابو بکر گفت. خواهم بود
دامن مشا بعد از من چه کارها  چرا، ولی اوال اين گروه هبره و نصيبی از اين جنگ نربدند، ثانيا منی: فرمود

  مگر ما بعد از تو زنده خواهيم بود؟: ابو بکر گريست و گفت. خواهيد کرد
حد مناز  بر شهدای ا)ص(اسامة بن زيد از زهری و او از انس بن مالک برامي روايت کردند که پيامرب

  .نگزارد، از سعيد بن مسيب هم نظري مهني روايت نقل شده است
__________________________________________________  

  . م-. نفر هم ذکر شده است۷۴ نفر خواهد شد و حال آنکه عده آهنا ۶۳ مرتبه باشد، ۷ مرتبه صحيح باشد، چه اگر ۹بايد ) ۱(
۲۲۴  

گورها را خوب و وسيع بکنيد، دو يا سه نفر را با هم در يک : ن فرمود خطاب به مسلمانا)ص(پيامرب
مسلمانان چنني کردند و هر . دانستند، زودتر خباک بسپريد گور دفن کنيد و هر کدام را که بيشتر قرآن می

از مجله کسانی که معروف است با هم دفن . گذاشتند دانست خنست در گور می کس را که بيشتر قرآن می
  :د، اينها هستندان شده

عبد اهللا بن عمرو بن حرام، عمرو بن مجوح، خارجة بن زيد، سعد بن ربيع، نعمان بن مالک و عبدة 
 امر فرمود تا بردی بر او )ص(چون محزه را در گور هنادند، پيامرب. بن حسحاس را در يک گور دفن کردند

کشيدند، سر و  د و چون روی پاهايش میمان کشيدند، پاهايش بريون می بکشند، چون آن را به سر محزه می
های اسپند  اش را بپوشانيد و روی پاهايش بوته چهره:  فرمود)ص(ماند، پس پيامرب اش بريون می چهره
 )ص(پيامرب! شود ای وای که برای عموی رسول خدا کفنی پيدا منی: مسلمانان گريستند و گفتند! بريزيد
د و مردم به آهنا خواهند رفت، در آجنا برای خويشاوندان بزودی شهرهای بزرگ گشوده خواهد ش: فرمود

کنيد و حال آنکه مدينه برای  خود خواهند گفت که مشا در سرزمينی خشک و بی آب و درخت زندگی می
مشا هبتر است اگر بفهميد، سوگند به کسی که جان من در دست اوست، هر کس که بر سختی و گرفتاری 

به روزگار خالفت عثمان، برای : گويند!  قيامت شفيع و گواه او خواهم بودمدينه شکيبا باشد، من در روز
 شهيد شد ولی کفن - يا مرد ديگری-محزه: ای، او گفت عبد الرمحن بن عوف خوراکی آوردند و جامه

شد، مصعب بن عمري هم شهيد شد برای او کفنی پيدا نشد، مگر بردی، در صورتی که هر  برايش پيدا منی
 بر جنازه مصعب بن عمري عبور فرمود و او را فقط پوشيده در بردی )ص(پيامرب. ز من هبتر بودنددوی آهنا ا

ديدم، در حالی که هيچ کس جامه و سر و لباسی هبتر  کنم که تو را در مکه می فراموش منی: ديد، پس گفت
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و را به خاک بسپرند، پس امر فرمود تا ا. ای از تو نداشت و امروز با سر خاک آلود در بردی پوشيده شده
  .برادرش، ابو الروم و عامر بن ربيعه و سويبط بن عمرو بن حرمله، وارد گور او شدند و به خاکش سپردند

  . کنار گور نشسته بودند)ص( و زبري و ابو بکر و عمر هم وارد گور محزه شدند در حالی که پيامرب)ع(علی
 دفن کرده بودند، گروهی از ايشان در بقيع بيشتر مردم، شهدای خود را به مدينه منتقل کرده و

مدفون شدند و گروهی در حملی نزديک خانه زيد بن ثابت، که امروز بازار مدينه است، گروهی هم در 
حمله بنی سلمه دفن شدند، مالک بن سنان را در حمل اصحاب عبا، که نزديک دار خنله است، دفن 

  : ندا داد)ص(سپس منادی پيامرب. کردند
   ولی مردم شهدای خود را دفن! اند، برگردانيد هيدان را به مهاجنا که کشته شدهبايد ش

۲۲۵  
کرده بودند و در نتيجه امکان انتقال فراهم نشد، جبز در مورد يک نفر که او هم مشاس بن عثمان خمزومی 

 مهسر رسول بود، او را که بشدت زمخی شده بود ولی هنوز رمقی داشت، به مدينه آوردند و به خانه عايشه
پس ! بريد پسر عموی مرا به خانه ديگری می:  گفت)ص( بردند، ام سلمه مهسر ديگر پيامرب)ص(خدا

اين کار را اجنام دادند، مشاس يک شبانروز زنده بود ولی . او را به خانه ام سلمه بربيد:  فرمود)ص(پيامرب
 دستور فرمود تا او را با مهان لباسها )ص(پس، پيامرب. نتوانست هيچ چيز خبورد و در خانه ام سلمه درگذشت

  .که بر تن داشت، بدون اينکه غسلش دهند، دفن کنند و مناز هم بر او نگزارند
بعد از آن، هر گاه از طلحة بن عبيد اهللا . شهدای مسلمانان در صحرا به خاک سپرده شدند: گويند

بور گروهی از اعراب است که به اينها ق: گفت پرسيدند، می درباره اين گورهايی که در يکجاست می
ما : گفتند ابن ابی ذئب و عبد العزيز بن حممد هم می. اند روزگار عمر بن خطاب مرده و در اين جا دفن شده

شناسيم، اينها گورهای اهل باديه است، قبور شهيدان احد پنهان است و  اين گورها را که در يکجاست منی
از ايشان سراغ ندارمي، فقط قرب محزة بن عبد املطلب و سهيل بن ما در صحرا و مدينه و اطراف آن گوری 

 سالی يک بار به زيارت آهنا )ص(پيامرب. شناسيم قيس و عبد اهللا بن عمرو بن حرام و عمرو بن مجوح را می
سالم بر مشا باد به واسطه : فرمود رسيد، با صدای بلند می آمد و چون به اولني نقطه گورستان می می

ابو بکر و عمر و عثمان هم هر سال يک بار !  شکيبايی که کرديد و خانه آخرت چه نيکوستپايداری و
گذشت، به زيارت ايشان  کردند و معاويه هم هر وقت برای حج يا عمره از مدينه می مهني کار را می

  .رفت می
 دختر )ع(فاطمه. شدم شهيد می] احد[ای کاش من هم با شهيدان کوه : فرمود  مکرر می)ص(پيامرب
. کرد گريست و دعا می رفت و کنار قبور ايشان می  هر دو سه روز يک بار به زيارت شهدا می)ص(رسول خدا

گذشت و  رفت، از پشت قبور شهدا می سعد بن ابی وقاص هم هر گاه برای سرکشی از اموال خود به بيشه می
آيا به قومی که پاسخ : گفت رد و میک آنگاه روی به مهراهان خود می! سالم بر مشا باد: گفت سه مرتبه می

. دهند کنيد؟ هر کس تا روز قيامت به ايشان سالم کند، پاسخش را می دهند، سالم منی سالم مشا را می
 بر گور مصعب بن عمري گذشت، توقف فرمود و برای او دعا کرد و آيه بيست و چهارم از سوره )ص(پيامرب

ی هستند که راست کردند آن عهدی که با خدای تعالی کرده از مؤمنان، مردان«: احزاب را تالوت فرمود
  بودند، از ايشان کسانی هستند که پيمان خود را متام کردند و جان خويش را فدا کردند و از

۲۲۶  
دهم که در روز  گواهی می: آنگاه فرمود. »آيد ايشان کسانی هستند که منتظرند و از ايشان تغيريی منی
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خدايند، به زيارت اينها بياييد و به ايشان سالم دهيد، سوگند به آن کس که جان قيامت ايشان شهيدان راه 
ابو سعيد خدری کنار . دهند من در دست اوست، تا روز قيامت هر کس به ايشان سالم دهد، پاسخش را می

هر کس بر ايشان سالم دهد، پاسخش را : گفت کرد و به مهراهان خود می ايستاد و دعا می گور محزه می
گفت که مهراه  ابو سفيان، خادم ابن ابی امحد می. خواهند داد، زيارت و سالم کردن بر ايشان را رها مکنيد

رفتند، خنست بر  حممد بن مسلمه و سلمة بن سالمة بن وقش در هر ماه يک بار به زيارت شهيدان احد می
م و قبور ديگری که آجناست، توقف دادند و کنار گور او و گور عبد اهللا بن عمرو بن حرا گور محزه سالم می

رفت، بر آهنا  ام سلمه مهسر گرامی رسول خدا هم در هر ماه يک روز به زيارت شهدای احد می. کردند می
ماند، روزی مهراه غالم خود نبهان آمده بود و نبهان بر قبور شهدا سالم  داد و متام روز را آجنا می سالم می

دهی؟ به خدا سوگند، تا روز قيامت، هر کس به   ايشان سالم منیای بدخبت، به: نداد، ام سلمه گفت
عبد اهللا بن عمر هم هر . رفت ابو هريره هم بسيار به زيارت ايشان می. دهند ايشان سالم کند، پاسخ او را می
گشت و به ايشان سالم  رسيد، به سوی قرب شهدا بر می شد، چون به ذباب می گاه برای رفنت به بيشه سوار می

. گشت و دوست نداشت که از گورستان شهدا به عنوان راه استفاده کند داد و دوباره به ذباب بر می یم
گذشتيم، گفتم بيا به  روزی هنگام غروب آفتاب با خواهرم از آجنا می: گفت فاطمه خزاعی را ديدم که می

سالم بر تو باد : مي و گفتيمما کنار گور محزه ايستاد. بسيار خوب: گفت. قرب محزه سالمی بدهيم و برگردمي
در حالی که هيچ . سالم و رمحت خدا بر مشا باد: ای عموی پيامرب، شنيدمي که کسی پاسخ ما را داد و گفت

  .کس نزديک ما نبود
 از دفن اصحاب خود فارغ شد، اسب خود را خواست و سوار شد، مسلمانان )ص(چون پيامرب: گويند

ای به اندازه بنی سلمه و بنی عبد   حضرت راه افتادند، هيچ قبيلههم که غالبا زمخی بودند، مهراه آن
 )ص( بودند، چون به کنار مدينه رسيدند، پيامرب)ص(االشهل زمخی نداشتند، چهارده زن هم مهراه پيامرب

مردم در دو صف ايستادند و زهنا پشت سر مردها قرار ! به صف بايستيد که خدای را ستايش کنيم: فرمود
اش از آن تو  پروردگارا، ستايش مهه«:  دعا کرد و به پيشگاه اهلی چنني معروض داشت)ص(امربگرفتند، پي

خدايا، آنچه را تو بگشايی، کسی نيست که آن را ببندد، برای هر خبششی که بفرمايی، مانعی ! است
برايش نيست، آنچه را که تو بازداری، هيچ کس عطا کننده آن نيست، هر کس را گمراه کنی، راهنمايی 

ای برايش نيست، هر کس را از خود برانی، هيچ  نيست و هر آن کس را که رهنمون فرمايی، گمراه کننده
   کس نزديک کننده

۲۲۷  
خدايا، من برکت و رمحت و عافيت از تو ! ای ندارد او نيست و آن را که به خود نزديک فرمايی، دور کننده

ای  خدايا، من از تو نعمت پاينده! کنم مسألت میخدايا، من فضل و خبشش از تو ! کنم درخواست می
و توانگری ]  قيامت[خدايا من زينهار در روز ترس ! شود و متامی ندارد کنم، که دگرگون منی درخواست می

ای به  ای و آنچه که از ما باز داشته خدايا، از شر آنچه که به ما عنايت کرده! خواهم روز فقر را از تو می
خدايا، اميان را در نظر ما حمبوب کن و دهلای ما را با آن ! خدايا، ما را مسلمان مبريان! برم خودت پناه می

بار ! شدگان قرار بده زينت خبش، کفر و سرکشی و تبهکاری را برای ما ناخوشايند کن و ما را از رهنمون
دارند، عذاب  یکنند و خلق را از راه تو باز م خدايا، کافران اهل کتاب را، که رسولت را تکذيب می

 به جانب مدينه )ص(پيامرب. »آمني! ای پروردگار بر حق، پليدی و عذاب را بر ايشان نازل فرمای! فرمای
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روی آوردند تا آنکه در مست راست، ميان بنی حارثه فرود آمد و سپس از کنار قبيله عبد االشهل عبور 
  : فرمود)ص(گريستند، پس پيامرب فرمود، آهنا بر شهدای خود می

  .ای ندارد محزه گريه کننده
ما سرگرم : گويد ها بريون آمدند، ام عامر اشهلی می  از خانه)ص(زهنا برای اطالع از سالمتی پيامرب

، که )ص(گريسنت بر شهيدان خود بودمي که گفتند رسول خدا آمد، من هم بريون آمدم، چون چشمم به پيامرب
ای رسول خدا، در مقابل سالمت تو، هر :  کردم و گفتمهنوز زره بر تن داشت، افتاد، به آن حضرت نگاه

  .پذير و اندک است مصيبتی حتمل
مادر سعد بن معاذ هم، که کبشه دختر عبيد بن معاوية بن بلحارث بن خزرج است، بريون آمد و دوان 

  رساند، آن حضرت سوار بر اسب ايستاده بودند و سعد بن معاذ لگام)ص(دوان خود را به حضور پيامرب
! درود بر او باد:  فرمود)ص(پيامرب! ای رسول خدا، مادرم آمده است: اسب را در دست داشت، سعد گفت

  : آمد و گفت)ص(او نزديک پيامرب
 درباره مرگ پسرش، عمرو بن معاذ، به او )ص(پيامرب. بينم، مصيبت اندک شد اکنون که تو را سامل می

ژده باد و به خانواده شهدا هم مژده بده که مجع شهيدان ای مادر سعد، تو را م: تسليت گفتند و فرمودند
توانند افراد   در هبشت دوستان يک ديگرند و ايشان می- از آن قبيله دوازده مرد شهيد شده بودند-ايشان

ای رسول خدا، بسيار خوشنود شدمي، از اين پس کسی بر : مادر سعد گفت. خانواده خود را شفاعت کنند
ای رسول خدا، برای بازماندگان دعای خري :  گفت)ص(آنگاه خطاب به پيامرب. ردايشان گريه خنواهد ک

پروردگارا، اندوه دهلای ايشان را از ميان برب و مصيبت آهنا را جربان «:  چنني گفت)ص(پس پيامرب. فرمای
  .»فرمای و بازماندگان ايشان را نکو حال فرمای

۲۲۸  
او لگام اسب را . اسب مرا رها کن ای ابا عمرو: ند خطاب به سعد بن معاذ فرمود)ص(سپس، پيامرب

ای ابا عمرو، زمخيهای خاندان تو زيادند و :  فرمودند)ص(آنگاه پيامرب. رها کرد و مردم هم چنني کردند
شوند که زمخشان تازه خواهد بود، خونی که از آن زمخها در  جمروحني در روز قيامت، در حالی حمشور می

گش به رنگ خون و بوی آن مهچون بوی مشک خواهد بود، اکنون هم هر کس شود، رن قيامت جاری می
ام مهراهی  که زمخی است، در خانه خود قرار گريد و زمخش را مداوا کند، من هم مايلم که کسی مرا تا خانه

سعد اين مطلب را با صدای بلند اعالن کرد که هيچ جمروحی از بنی عبد االشهل نبايد دنبال . نکند
آن شب را تا صبح مهگی بيدار مانده، . های خود ماندند پس، جمروحان مهه در خانه.  برود)ص(پيامرب

سعد بن معاذ، . آتش افروختند و زمخيهای خود را مداوا کردند، در ميان ايشان سی نفر زمخی بودند
برداشت و  را تا خانه آن حضرت مهراهی کرد و سپس به خانه خود رفت، زهنای خانواده خود را )ص(پيامرب

 برگشت، زهنا در فاصله ميان مناز مغرب و عشاء، در خانه )ص(مهراه ايشان و ديگر زنان، به خانه پيامرب
 از خواب برخاستند، يک سوم از شب گذشته بود، )ص(چون پيامرب.  عزاداری کردند و گريستند)ص(پيامرب

. گريند هنای انصار بر محزه میز: چه خرب است؟ گفته شد: در خانه خود صدای گريه شنيدند، پرسيدند
 از خواب برخاستند، يک سوم از شب گذشته بود، در خانه خود صدای گريه شنيدند، )ص(پيامرب: گويد

  : به ما فرمود)ص(پيامرب: گويد. گريند زهنای انصار بر محزه می: چه خرب است؟ گفته شد: پرسيدند
های خود برگردمي، پس ما در حالی  ه به خانهو امر فرمود ک! خدای از مشا و فرزندانتان خوشنود باد
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هاميان بگشتيم، از آن پس تاکنون، هر گاه زنی از  که مردامنان مهرامهان بودند، در آخر شب، به خانه
  .گريد انصار خبواهد بر مصيبتی گريه کند، خنست بر محزه می

، زنان بلحارث را برای اقامه اند که پس از آن، معاذ بن جبل زنان بنی سلمه و عبد اهللا بن رواحه گفته
و فردای آن ! خواهم الزم نيست، من اين کار را منی:  آوردند، حضرت فرمود)ص(عزاداری به خانه پيامرب

  .روز زهنا را از گريه و زاری کردن بشدت هنی فرمود
 مناز مغرب را در مدينه گزارد، مردم گرفته و اندوهگني بودند، چون گروهی از ياران )ص(پيامرب

  . کشته شده بودند و خود آن حضرت هم جمروح شده بود)ص(پيامرب
کردند، آهنا از اين پيش   را مشاتت می)ص(ابن ابی و منافقانی که با او مهعقيده بودند، ياران پيامرب

، که از احد برگشته بودند، )ص(ياران پيامرب. گفتند کردند و سخنان بسيار ناپسند می آمد اظهار شادی می
ی بودند، عبد اهللا بن عبد اهللا بن ابی، که جمروح شده بود، متام شب را بيدار بود و زمخهای عموما زمخ

حممد ! بريون رفنت تو مهراه حممد درست نبود: گفت کرد، عبد اهللا بن ابی به فرزندش می خود را داغ می
   از گفتار من

۲۲۹  
عبد . ديدم ين وضع را به طور کامل میها را پذيرفت، به خدا قسم، من پيشاپيش ا سرپيچی کرد و حرف بچه

  .آنچه که خدا برای رسول خود اجنام داده است، مبراتب هبتر است: اهللا به پدر گفت
حممد فقط طالب پادشاهی است، هرگز هيچ : گفتند آهنا می. گفتند يهوديان هم سخنان ناپسندی می

منافقان ! ابش کشته و زمخی شدندپيامربی چنني مصيبت زده نشده است، او هم خود زمخی شد و هم اصح
 )ص(کردند که از اطراف پيامرب  کرده و ايشان را تشويق می)ص(هم شروع به خوار کردن اصحاب پيامرب

که عمر بن . شدند اگر با ما بودند کشته منی. دندکسانی از مشا که کشته ش: گفتند پراکنده شوند، به آهنا می
 رفت تا اجازه بگريد که از هر )ص(می شنيد، پس به حضور پيامربخطاب اين گفته را در يکی از جلسات عمو

ای عمر، خداوند دين خود را :  به او فرمود)ص(پيامرب. يهودی يا منافقی که اين مطلب را شنيد، بکشدش
پريوز خواهد کرد و پيامرب خود را عزيز خواهد فرمود، وانگهی، يهوديان در ذمه ما هستند و من ايشان را 

مگر آهنا به ظاهر شهادت :  فرمود)ص(گوييد؟ پيامرب درباره اين منافقان چه می: عمر گفت. کشم یبيهوده من
بلی ای رسول خدا، ولی از روی ترس و برای اين که از : دهند؟ گفت به يگانگی خدا و رسالت من منی

های آهنا  ند کينهمششري در امان باشند، اکنون که اين گرفتاری پيش آمده، ماهيت ايشان روشن شده و خداو
به هر حال، من از کشنت بيهوده کسانی که شهادت يگانگی خدا و :  فرمود)ص(پيامرب. را آشکار کرده است

ای خنواهند يافت  ام، بعالوه، ای پسر خطاب، قريش ديگر بر ما چنني غلبه دهند هنی شده پيامربی من می
  .تا اينکه ما حجر االسود را استالم کنيم

دانست و   بن ابی در مسجد جای معينی داشت که آن را مايه شرف خود میعبد اهللا: گويند
 از احد برگشتند و روز مجعه برای خطبه به منرب رفتند، عبد )ص(چون پيامرب. خواست آجنا را ترک کند منی

  :اهللا بن ابی برخاست و خطاب به مسلمانان گفت
اش  به خاطر او گرامی داشته است، ياریخوشحامل که رسول خدا باز ميان مشاست و خداوند مشا را 

ولی چون در احد آن کار را کرده بود، مهينکه برخاست، گروهی از مسلمانان به پا . دهيد و اطاعتش کنيد
ابو ايوب و عبادة بن صامت شدت بيشتری خبرج دادند، البته ! بنشني ای دمشن خدا: خاستند و گفتند
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زد  و ايوب ريش او را گرفت و عبادة بن صامت به پس گردن او میهيچ کس از مهاجران به او محله نکرد، اب
پس از اينکه آن دو با او چنني رفتار کردند، خودش در حالی ! تو شايسته اين مقام نيستی: گفتند و به او می

  :گذشت، از مسجد بريون رفت و گفت که از روی سر و گردن مردم می
   معوذ بن! و را حمکم و استوار کنممگر من سخن زشتی گفتم؟ من که خواستم کار ا

۲۳۰  
خاستم، برخاستم که صحبتی  من مهان طور که قبال بر می: چه شده است؟ گفت: عفراء او را ديد و گفت

تر عباده و خالد بن زيد بودند، که بريومن  بکنم، مردانی از خويشامن برخاستند و از مهه خشمگني
خواهم که او برامي  به خدا، منی: گفت.  طلب آمرزش فرمايدبرگرد تا رسول خدا برای تو: انداختند، گفت

  پس در اين مورد اين آيه نازل شد . استغفار کند
ْو إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اهللا لووا رؤسهم ْ ْ ُْ َُ ُ ُ ْ َّ َْ َ َُ ُ َ ُ َ

ِ ْ َ َْ َ َ ِ ِ َ…) ۶۳ :۵(  

  .کنند  سرپيچی میو چون به ايشان گفته شود بياييد تا رسول خدا برای مشا استغفار کند،
حممد : گفت  ابی می-کرد، عبد اهللا بن پسر او ميان مردم نشسته بود و به سوی پدر نگاه منی: گويد

  )۱(.کند مرا از زمني سهل و سهيل بريون می

   آياتی از قرآن که درباره احد نازل شده است
:  بن عوف گفته استاز ابو املسور بن خمرمه برامي نقل کردند که به عبد الرمحن: واقدی گويد

ای برادرزاده، از آيه صد و بيستم : عبد الرمحن در پاسخ گفته است! درباره جنگ احد برای ما روايت کن
  . ای سوره آل عمران به بعد را خبوان، چنان خواهد بود که گويی با ما مهراه بوده

ِو إذ غدوت من أهلك يبوئ المؤمنني مقاعد للقت ِ ِِ َِ ََ َ َِ ْ ُ ُ ّ ِْ
ُ َ ْ َ َ َ ْ

ِ   )۱۲۱: ۳( …ِالَ
و چون بامداد بريون رفتی از اهل خود که آماده گردانی گروندگان را در جاهای نشست برای 

  …جنگ 
 بامداد به احد حرکت فرمود، ياران خود را برای جنگ در صف )ص(چون پيامرب: عبد الرمحن گويد

ای را   تري بودند، اگر سينهمرتبی قرار داد و آهنا را چنان راست و در يک نظام قرار داد، که چون چوبه
  وی درباره آيه بعد، . عقب برو: گفت فرمود که جلوتر آمده است، می مالحظه می

َإذ همت طائفتان منكم أن يفشال ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ِ َِ ِ ْ َّ َ ْ…) ۳ :۱۲۲(  
  …چون قصد کردند دو گروه از مشا که بددلی کنند 

 بريون نروند، )ص( داشتند با پيامربدر مورد بنو سلمه و بنو حارثه است، که خنست تصميم: گفت می
  در مورد آيه بعد . ولی بعد تصميم خود را عوض کردند و مهراه آن حضرت بريون رفتند

ٌو لقد نرصكم اهللا ببدر و أغتم أذلة َّ ِ
َ َْ ُ ْ َ ٍَ

ْ َْ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ…) ۳ :۱۲۳(  
  …به حتقيق که خدا مشا را در بدر ياری فرمود و مشا خوار و ذليل بوديد 

   ور از خواری و ذلت، کمی عده مسلمانان است، که سيصد و دهمنظ: گفت می
__________________________________________________  

  . م-. قبال متعلق به آهنا بوده است)ص(نام دو يتيم است که زمني مسجد پيامرب:  سهل و سهيل)۱( 
۲۳۱  

  . و اندی نفر بودند
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َإذ يقول للمؤمنني أ لن ي ْ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ِ ُ ُ َ ْ
َكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة مزنلني ِ َ ُّ َِ ِ ٍ َِ ْ َُ َ ِ َ

ِ ْ ْ ُْ ُ َُ َّ ِ ُ ْ َ ِ)۳ :
۱۲۴(  

کند مشا را که پروردگارتان مشا را مدد  گفتی آيا کفايت منی و ياد کن هنگامی را که به مؤمنان می
  کند به سه هزار فرشته فرو فرستاده
  .  به طرف احد بريون رود)ص(در مورد روز احد است و پيش از آنکه پيامرب

َو ما َجَعلَُه .  إِنْ َتْصبُِروا َو َتتَّقُوا َو َيأُْتوکُْم من فَْورِِهْم هذا ُيْمِدْدکُْم َربُّکُْم بَِخْمَسِة آالٍف من املَالِئکَِة ُمَسوِِّمَني َبلی
  )۱۲۶ -۱۲۵: ۳(…  لَکُْم اهللا إِالّ ُبْشری

 بيايند دمشنان بر مهني جوش به سوی مشا، مدد آری، اگر صرب کنيد و پرهيزکاری کنيد و
فرستدتان پروردگارتان به پنج هزار فرشته نشان دار و نکرد خدای فرستادن فرشتگان را مگر 

  …بشارتی برای مشا 
در روز احد، چون مسلمانان پايداری نکردند و گرخيتند، حتی يک فرشته هم به ياری رسول خدا 

  .نيامد
ًقطع طرفا من َ َ ََ ْ َ ين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبني ِ َ ا َِ ِ ُ ِ َ ْ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ ِ

َّ)۳ :۱۲۷(  
  فرستادشان تا قطع کند قسمتی از کافران را، يا خوار کندشان و برگردند نوميدان

  . برمي و بقيه هم نااميد برخواهند گشت منظور اين است که گروهی از ايشان را از ميان می: گويد
ِليس لك من األمر
ْ َْ َ َ َ َ ْ َء أو فتوب عليهم أو فعذنهم فإغهم ظالمون  َ ُ ِ ْ ْ ُْ ُ َُّ

ِ ِ
َ َ ّ ِ َ ُ ْ َْ َْ َ َ َ َ ٌ)۳ :۱۲۸(  

  پذيرد يا عذاب کندشان، که ايشانند ستمکاران کاری به دست تو نيست، يا توبه ايشان را می
ده منظور مسلمانانی هستند که در روز احد گرخيتند و هم گويند اين آيه درباره کافران نازل ش: گويد

  : فرموده بود)ص(است، آهنا که محزه را به بدترين شکلی مثله کرده بودند، چه پيامرب
اند، اين آيه  مهچنني، گفته. پس، اين آيه نازل شد! من هم گروهی از ايشان را مثله خواهم کرد

ه با چگونه مردمی ک:  در احد مورد اصابت تري و سنگ قرار گرفت و فرمود)ص(هنگامی نازل شد که پيامرب
  شوند؟ درباره آيه بعد  کنند رستگار می پيامرب خود چنني می

ين آمنوا ال تأكلوا الربوا أضعافا مضاقفة و ايقوا اهللا لعلكم يفلحون  َيا كفها ا َُ ِ ْ ُ ْ ُ َّ ََ ُ َّ َ ً َ َ ُ ً ْ َ ََ ِّ
ُ ُ ْ ُ َ ََ ِ

َّ ُّ)۳ :۱۳۰(  
  ستگاری برسيدای مؤمنان، ربا خموريد بر افزوده چند بار و از خدای تعالی بترسيد تا به ر

رسيد، اگر شخص مقروض چيزی نداشت، به  اهل جاهليت چون هنگام دريافت وام ايشان می: گويد
  درباره آيه . کردند دادند و سود را چند برابر می او مهلت می

ٰو سارعوا إىل ِ ُ ِ ُ مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات و األرض َ ْ َ َ َ َُ َُّ َ َ َ َُ ْ ٍ َّ ْ ِّ َ ٍ ِ ْ…) ۳ :۱۳۳(  
ابيد به سوی آمرزش از پروردگارتان و هبشتی که هپنای آن، چون هپنه آمساهنا و زمني است و بشت

…  
منظور، شتاب کردن برای رسيدن و اقتدا کردن به امام مجاعت در تکبرية االحرام است و هم : گويد

  در مورد آيه . گويد که هبشت در آمسان چهارم است
ين فنفقون يف الرساء و َا ِ َّ ََّ َ ُ ِ ْ ُ ِ

ِ الرضاء و الاكظمني الغيظ و العافني عن اجاسَّ َّ َ َِ
َ َ َِ َ ْ ََّ ِ ِ ِ َّ…) ۳ :۱۳۴(  
کنند و خشم فرو خورندگان و عفو  کسانی که ماهلای خويش را در فراخی و تنگی انفاق می
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  …کنندگان از مردم 
  منظور از سّراء، خوشی و منظور از ضّراء، ناخوشی و سختی است و: گويد

۲۳۲  
  .اند، ببخشند ردن خشم آن است که کسانی را که آزارشان دادهمنظور از فرو خو

نوبهم ين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أغفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا  ْو ا ِْ ِ
ُ ُ ُِ ُ َُ ْ َ ْ َ ََ ََ ُ َ ْ َ َُ َ ْ ً َ ِ ُ َ ِ َ ِ

َّ َ…) ۳ :۱۳۵(  
و آنان که چون کاری زشت کنند، يا بر تن خويش ستم کنند، خدای تعالی را ياد کنند، و مر 

  …ناهان خويش از وی آمرزش خواهند گ
  درباره آيه 

ٰو لم يرصوا بل َ ُّ ِ ُ ْ َ ُ ما فعلوا َ َ َ…) ۳ :۱۳۵(  
  …و اصرار ننمودند بر آنچه کردند 

اگر در تکرار گناه صغريه اصرار ورزند، ديگر صغريه خنواهد بود و گناه کبريه هم با توبه : گويند
  هذا . شود خبشوده می

  )۱۳۹ -۱۳۸: ۳(… َو ال َتهُِنوا َو ال َتْحَزُنوا َو أَْنُتُم اَألْعلَْونَ. ی َو َمْوِعظَةٌ ِللُمتَِّقَنيَبيانٌ ِللنَّاسِ َو ُهد
اين بيانی است برای مردم و هدايت و پندی است برای پرهيزکاران و سستی مکنيد و اندوهگني 

  …مگرديد و مشا برترانيد 
دوهگني نبودن برای کشتگان و جمروحان منظور سستی نکردن در جنگ با دمشن است و ان: گويد

اند، مشا دو برابر آن را  برتر بودن مسلمني هم بدين جهت است که در جنگ احد هر چه از مشا کشته. احد
  .ايد در جنگ بدر از ايشان کشته

َإن فمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك األيام نداوهلا نني َّ َْ َ َُّ
ِ

ُ ُ َ َ َ َ ِْ َ ُ ُُ ْ ِ ٌ ٌ ْْ َْ َ َْ َْ ْ ْ َ َ علم اهللا ِ َ اجاس و  َ ْ َ ِ َ َِّ
ين آمنوا و فتخذ منكم شهداء َا ََ َُ ْ ُ ْ ِ َِ ِ َّ َ ُ َ َّ

…) ۳ :۱۴۰(  
گردانيم ميان مردمان و  اگر به مشا زمخی رسيد، رسيد به ايشان زمخی مانند آن و اين روزگار را می
  …تا معلوم گرداند خدای تعالی حال مؤمنان را و پديد آورد از مشا شهيدان را 

شدگان مسلمان در جنگ احد است و هم مقصود اين است که اگر   اين آيه منظور از شهيدان، کشتهدر
  چه آهنا اکنون برتری دارند، ولی سراجنام برتری مسلمانان را خواهد بود 

ين آمنوا و فمحق الاكفرين  محص اهللا ا َو  َِ ِ َ َ ْ َ َ َُ َ ِّ
َّ َ ِ َ ُ ِ)۳ :۱۴۱(  

در اين آيه :  گويد- ا که اميان آوردند و نابود گرداند کافران راو تا پاکيزه گرداند خدای، کسانی ر
منظور از مؤمنان، کسانی هستند که در جنگ احد پايداری کردند و ثابت قدم بودند و منظور از کافران، 

  . اند که به جنگ آمدند مشرکان مکه
ِأم حسبتم أن تدخلوا اجلنة و لما فعلم اهللا ا
َّ

ِ
َ َْ ََّ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َْ ُ ْ ِ َ َين جاهدوا منكم و فعلم الصابرين ْ َ َِ ِ

َّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ ُ َ)۳ :۱۴۲(  
شويد و هنوز جدا نکرده باشد خداوند آهنايی را از مشا که جهاد  آيا پنداشتيد که داخل هبشت می

  ؟کردند يا صرب کنندگان را
ته در اين آيه هم منظور از جهاد و صرب در مهان مرود جنگ احد است، يعنی، کسانی که کش: گويد

  .شدند و پايداری و شکيبايی کردند
َو لقد كنتم يمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأفتموه و أغتم ينظرون  َ َُ ُ ْ ْ ْ َْ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ َ َ ََ َُ ُُ ْ َ َ َ ْ ََ َ

ِ
ْ َ َ ََّ ُ َ)۳ :۱۴۳(  



 ۱۹۰

کرديد مرگ را، پيش از آنکه با آن برخورد مناييد و به حقيقت آن را  و به درستی که آرزو می
  کرديد یديديد و مشا نظر م

منظور اين است که گروهی از مسلمانان مششري به دست و آماده جهاد تا پای مرگ بودند و : گويد
 به )ص(ورزيدند که پيامرب آهنا اصرار می. ايشان غالبا افرادی بودند که در جنگ بدر شرکت نکرده بودند

  .گاه گروهی از ايشان گرخيتندجنگ احد بريون برود تا آهنا هم به اجر معنوی و هم به غنيمت برسند و آن
۲۳۳  

 تصميم به خروج از مدينه )ص(اند که اين آيه درباره گروهی است که پيش از آن که پيامرب مهچنني گفته
شومي و يا به  ای کاش، با دمشن روياروی شومي که يا بر آهنا پريوز می: گفتند برای جنگ احد بگريد، می

  . حد، مرگ را مشاهده کردند گرخيتندولی چون، روز ا. رسيم افتخار شهادت می
ُو ما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل ُ ُُّ ِ ِ ْ َْ ََ َ ْ ٌ َ ّ

ِ ٌ َّ َ ُ ٰو من فنقلب بل …َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ عقبيه َ ْ َ ِ َ…) ۳ :۱۴۴(  
  … اند پيش از او رسوالن و نيست حممد مگر پيامربی که به حتقيق گذشته

حممد «ثعلبی درآمد و بانگ برداشت که چون روز احد، ابليس به صورت جعال بن سراقه : گويد
من مهچون ماده بز کوهی سر به کوه : گفت مردم از هر سوی گرخيتند، به طوری که عمر می» !کشته شد

  . گذاشتم تا آنکه به رسول خدا رسيدم و اين آيه بر آن حضرت نازل شد
َّو ما اكن جفس أن يموت إال بإذن اهللا كتابا مؤج َ ُ ً ِ ِِ ِ

ْ
ِ ِ

ّ َ ُ َ ْ َ ٍ ْ َ َ نيا نؤته منها و من يرد َ ْال و من يرد ثواب ا ْ
ِ ُِ َُ َْ ِْ ِ ِ ُ ْ ُّ َ َ ً

َثواب اآلخرة نؤته منها و سنجزي الشاكرين  ِ ِِ َّ ْ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ُِ ِ َ َ)۳ :۱۴۵(  
و نيست، مر کسی را که مبريد، مگر به فرمان خدا و مدت نام برده و هر که ثواب دنيا خواهد، وی 

وی را آن دهيم و هر آينه بزودی پاداش دهيم شکر گزاران را آن دهيم و هر که هبره آخرت خواهد، 
  .را
اين آيه، در پاسخ اعتراض ابن ابی نازل شده است که چون مهراه ياران خود جنگ ناکرده از : گويد

و خداوند متعال . شدند بودند، کشته منی اگر مهراه ما می: گفت شدگان احد می احد برگشت، درباره کشته
  . ر کس بستگی به اجل او داردفرمايد که مرگ ه می

َو ككين من نيب قاتل معه ربيون كثري فما وهنوا ملا أصانهم يف سبيل اهللا و ما ضعفوا و ما  ََ َ َ َُ ُ َ
ِ ِ َ ّ ّْ ُْ َ َ

ِ ُ َ َ ٌ ِ
َ ََ َ َُّ َ

ِ ِ
ُ َ ٍّ ِ ِ

َ

َاستاكنوا و اهللا حيب الصابرين ِ ِ
َّ َُّ ِ ُ َ ُ َو ما اكن قولهم إال أن قالوا ربنا اغفر ج. ْ ّْ ِ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ِ ْ ُْ َ َ َ َا ذنوبنا و إرسافنا يف َ ْ ِ َ َ ُ ُ

َأمرنا و ثبت أقدامنا و انرصنا بل القوم الاكفرين ِ ِِ ِ ْ َ َْ َ ْ ُ َ ََ ْ َ َْ ِّ
َ نيا و حسن ثواب اآلخرة . ْ ِفآتاهم اهللا ثواب ا َ َِ ِ

َ ََ ْ ُ ْ ُّ َ ُ ُ َ

َو اهللا حيب المحسنني  ِ ِ ْ ُ ُّ ِ ُ َ)۳ :۱۴۶ - ۱۴۸(  
ار، سستی نکردند با وجود آنچه که به و چه بسيار پيامرب که با وی کارزار کردند سپاهيان بسي

و . ايشان، در راه خدا، رسيد و ضعيف نشدند و عاجزی نکردند و خدای دوست دارد صابران را
نبود گفتارشان در کارزار، مگر اينکه گفتندی ای پروردگار ما، بيامرز گناه بسيار ما را و از حد 

پس دادشان . نصرت ده ما را بر اين قوم کافرانگذشنت ما را در کارها و استوار دار قدمهای ما را و 
  .خدا ثواب دنيا و خوبی ثواب آخرت و خدا دوست دارد نيکوکاران را

منظور، شرکت مجاعت زيادی مهراه پيامربان در جنگهاست و اينکه آهنا به هيچ وجه تسليم : گويد
در اين جهان و هبشت در آن نشدند و به فرمان دمشن گردن ننهادند، در نتيجه، خداوند فتح و پريوزی 

  . جهان را به ايشان عنايت فرمود
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ين كفروا يردوكم بل ين آمنوا إن تطيعوا ا ٰيا كفها ا َ ُْ ُ ُّ ُ َُ َ َ َ َِ ِ
َّ َّ

ِ ُ ْ ِ ُ َ َ ُّ َ أعقابكم فتنقلبوا خارسين َ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ ْ ُ ِ ْ َ
ِبل اهللا .  َ

َموالكم و هو خري اجارصين َِ ِ َّ َُ ْ َ ُ ُْ ْ ِسنليق يف قلوب ا. َ
َّ

ِ
ُ ُ

ِ ُ َين كفروا الرعبَ ْ ُّ ُ َ َ َ…) ۳ :۱۴۹ - ۱۵۱(  
  ای مؤمنان، اگر از کسانی که کافرند، فرمان برداری کنيد،

۲۳۴  
نکنيد که خدای ياور و صاحب اختيار . برگردانندتان از اميان و خواهيد گشت زيان کاران

 ترسی هر آينه بزودی، در افکنيم در دل کافران هيبت و. مشاست و او هبترين ياری کنندگان است
…  
من با ترس :  فرمود)ص(منظور آن است که به گفتار يهودان و منافقان گوش مدهيد و پيامرب: گويد

انداخنت خداوند در دل دمشنان ياری شدم به طوری که اين ترس در دل دمشنان که با من يک ماه راه فاصله 
  . دارند افتاده است

وَنُهْم بِإِذْنِِه َحتَّی إِذا فَِشلُتْم َو َتناَزْعُتْم يف اَألْمرِ َو َعَصْيُتْم من َبْعِد ما َو لَقَْد َصَدقَکُُم اهللا َوْعَدُه إِذْ َتُحسُّ
  )۱۵۲: ۳(أَراکُْم ما ُتِحبُّونَ 

کشتيد، تا  و هر آينه خداوند وعده خود را با مشا راست کرد، هنگامی که آهنا را به فرمان خدا می
فرمانی کرديد، پس از آنکه به مشا نشان داد آنچه را که آنکه بد دلی و منازعه در کار کرديد و نا

  داشتيد  دوست می
کرديد، پروردگارتان مشا را به پنج هزار فرشته  منظور از وعده اهلی آن بود که اگر پايداری می :گويد
 )ص(حال آنکه سستی کرديد، تري اندازان با يک ديگر اختالف کردند و با آنکه پيامرب. فرمود ياری می

موده بود، از جای خود تکان خنوريد، نافرمانی کردند و با اينکه مشرکان گرخيته بودند، مشا از ايشان فر
  . گرخيتيد و پشت به جنگ کرديد

بتليكم و لقد عفا  نيا و منكم من يريد اآلخرة عم رصفكم قنهم  َمنكم من يريد ا َ َْ ْ ْ َْ َْ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ِ ْ َ ِ ُ َ ََ َ َّ ُ ِ ُ ُ
ِ ُِ ُِ ُِّ

َقنكم و  ْ ُ ْ َاهللا ذو فضل بل المؤمنني َ ِ ِ ْ ُْ َ َُ
ٍ

َ)۳ :۱۵۲(  
خواهند، پس  خواهند و از مشا کسانی هستند که آخرت را می از مشا کسانی هستند که دنيا می

گردانيد مشا را از ايشان تا بيازمايدتان و به درستی که عفو کرد مشا را و خدای تعالی فضل کننده 
  .است بر مؤمنان

ه طالب آخرت بودند، عبد اهللا بن جبري و کسانی است که با او پايداری منظور از کسانی ک: گويد
کردم که کسی از  پيش از نزول اين آيه تصور منی: ابن مسعود گويد. کردند و در پی گردآوری غنيمت نرفتند

منظور از آزمايش هم بازگشت مشرکان است که گروهی را کشتند و گروهی .  طالب دنيا باشد)ص(ياران پيامرب
  . را زمخی کردند و خداوند گناه کسانی را که به جنگ پشت کردند و پی غارت رفتند، عفو فرمود

ٰإذ تصعدون و ال تلوون بل َ َ َ َُ َ ُ ِ ْ ُ ْ
ْ أحد و الرسول يدعوكم يف أخراكم فأثابكم لما بغم لكيال  ِ َ ِ ٍّ َ

ِ ًّ َ ْ ْ ُْ َُ ََ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ ُ َّ َ ٍ َ َ

ٰحتزنوا بل َ ُ َ ْ ُ ما فاتكم و ال ما أصابك َ َُ َ َ ْ َم و اهللا خبري بما يعملون َ َُ َ ْ َ ِ ٌ ِ َ ْ)۳ :۱۵۳(  
خواندتان در عقب مشا،  چون روی هناديد به هزميت و نايستاديد بر کسی از هيبت و رسول می

پاداش دادتان غمی به غمی، تا اندوهگني نشويد به آنچه از غنيمت از دست داديد و نه بر آنچه 
  .کنيد رسيدتان و خدا آگاه است به آنچه می

 ايشان را )ص(رفتند، پيامرب منظور آن است که، مسلمانان روی به هزميت هناده و از کوه باال می: دگوي
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ولی هيچ کس ! به سوی من بياييد! بياييد! ای گروه مسلمانان، من رسول خدامي: گفت خواند و می فرا می
  غم خنست،. را خبشيدبرای آن حضرت نايستاد و به او توجه نکرد، در عني حال خداوند اين گناه آنان 

۲۳۵  
مسئله زمخی و کشته شدن است و غم دوم، شنيدن خرب کشته شدن رسول خدا، که موجب شد غم اول را 

 است و )ص(غم اول، مسئله گريز مسلمانان به سوی کوه و تنها گذاشنت پيامرب: مهچنني گويند. فراموش کنند
طه باالتر کوه جای داشتند و بر مسلمانان مسلط غم دوم، هجوم مشرکان است بر ايشان اينکه مشرکان در نق

  . بودند و اين موجب شد که غم اول را فراموش کنند
ًعم أنزل عليكم من نعد الغم أمنة نعاسا  ُ ً َ َْ ََ َّ َِّ َ ِ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ)۳ :۱۵۴(  

  : گويد تا آجنا که می
ُما قتلنا هاهنا  ِ ُ)۳ :۱۵۴(  

  شدمي در اين جا کشته منی… پس فرو فرستاد بر مشا پس از غم، امينی و غنودنی
خواند و آنچنان خواب بر  من اين کالم را از معّتب بن قشري شنيدم که می: گفت زبري در اين مورد می

کردم که اين گفتار خود  خواند و فکر می ديدم که او اين آيه را می من چريه شده بود، که گويی در خواب می
  . اوست

َقل لو كنتم يف نيوتكم ل ْ ْ ُْ ِ ُ ُ ُ ْ ُ َ ين كتب عليهم القتل إىلُ ٰربز ا ِ
ُ ْ َ ُ ِ ْ

َ َ َ َِ ُ َ ِ
َّ َ بتيل اهللا ما يف  َ َ مضاجعهم و  ِ

َ َْ َ ِ َ ْ ِ ِ ِ
محص ما يف قلوبكم و اهللا عليم بذات الصدور  ِصدوركم و  ِ

ُ ُُّ َ ِّ ِ ٌ ِ َ َْ ُْ
ِ

ُ ُ َ ِ َ ُ ِ ُ ُ)۳ :۱۵۴(  
هنا قتل تا جايگاه آمدند آهنا که نوشته شده بود بر آ هايتان، هر آينه می بوديد در خانه بگو، اگر می

های مشاست و تا خالص گرداند آنچه را در  کشته شدنشان، تا بيازمايد خدا آنچه را که در سينه
  .هاست دهلای مشاست و خدا داناست به آنچه که در سينه

ای جز رفنت به جنگ و حمل کشته شدن خود نداشتند و هم  منظور اين است که آهنا چاره: گويد
ها و غشها را از دهلا زدود و حق تعالی هر چه از خري خواهی و  اوند متعال کينهمقصود اين است که خد

  . داند هاست می بدخواهی که در سينه
ين تولوا منكم يوم احكىق اجلمعان إغما اسزتلهم الشيطان ببعض ما كسبوا و لقد قفا  َإن ا َ ْ َْ َّ َ ََّ ََّ َُ َ َ

ِ ْ َ َ َِ ُ ْ ْ ُْ ُ َ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ ُ ِ َِّ َ ََ َّ َّ

ْاهللا قنهم ُ ْ ٌ إن اهللا لفور حليم َ ِ َ ٌ ُ َ َّ ِ)۳ :۱۵۵(  
آهنا که پشت گردانيدند از مشا، روزی که روبرو شدند دو گروه، مهانا که شيطان ايشان را لغزانيد 
به واسطه برخی از آنچه کرده بودند از گناهان و به درستی که عفو کرد خدا از ايشان، به درستی 

  .که خدا، آمرزنده بردبار است
سانی هستند، که در جنگ احد گرخيتند و اين عمل به واسطه برخی از گناهان ايشان منظور ک: گويد

  . بود ولی به هر حال خداوند هزميت و گريز ايشان را عفو فرمود
ين كفروا و قالوا إلخوانهم إذا رضبوا يف األرض أو اكن ين آمنوا ال تكونوا اك ُيا كفها ا ُْ َ َ َ

ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َِ ْ ِ ِِ ِْ ُ َ ُ َ َ َ ََّ ََّ ُ َ ُ وا ُّ
جعل اهللا ذلك حرسة يف قلوبهم و اهللا حييي و يميت و  َغزى لو اكنوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا  َ َ َُ ِ ُِ

ِ
ْ ُْ ْ ِْ ِ

ُ ُُ ًُ َ َ َ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َُ ْ َ ًّ ُ

ٌاهللا بما يعملون بصري ِ َ َ ُ َ ْ َ َّو لنئ قتلتم يف سبيل اهللا أو متم لمغفرة من اهللا و رمحة خري مم. ِ ِ ٌ ْْ ُّ َْ ٌٌ َ َ َْ َْ َ َ َِ َِ ْ ُْ َُ
ِ ِ ِ ُ

ا َ
َجيمعون ُ َ ْ َو لنئ متم أو قتلتم إلىل اهللا حترشون . َ ُ َ ْ ُ َ

ِ ْ ُْ ُِ ُ ْ َ ُّ ْ ِ
َ َ)۳ :۱۵۶- ۱۵۸(  



 ۱۹۳

ای آنان که اميان آورديد، مباشيد مهچون آنان که کافر شدند و گفتند به برادرانشان، چون در 
تا شدند،  مردند و کشته منی رفتند، اگر بودند نزد ما منی کردند يا به جنگ می زمني سفر می

کنيد  مرياند و خدا به آنچه می کند و می بگرداند خدا آن را حسرتی در دهلايشان و خدا زنده می
   و اگر کشته. بيناست

۲۳۶  
کنيد و  شويد در راه خدا يا مرديد، هر آينه آمرزشی از خدا و رمحتی هبتر است از آنچه مجع می

  .دشوي اگر مبرييد يا کشته شويد، مهانا به سوی خدا حمشور می
  . اين آيه درباره ابن ابی نازل شده است: گويد

َفبما رمحة من اهللا جت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب ال
ِ

َ َ ِ َ ًّ َ ََ َ َْ ُ ْ َْ ََ ُ ْ ِ ٍ ْ َ َغفضوا من حولك فاقف قنهم و ِ ْ ُْ ْ َ ُ ْ َ َ ِ َ ُّ َ ْ

َّاستغفر لهم و شاورهم يف األمر فإذا عزمت فتولك بل اهللا إن  ِ
َ َ َ َ َ َ ََ ََ ْ َْ ِ ِ

َ ْ ُْ ْ ِ َ ُ َ ْ ِ ْ َاهللا حيب المتولكني ْ ِ ِ َ َ ُ ُّ ِ ُ)۳ :۱۵۹(  
به رمحت خدای تعالی بر ايشان نرم سان شدی و اگر درشت زبان و درشت دل بودی مهه از گرد 
تو برميدندی، تو عفو کن از ايشان و طلب آمرزش کن برای ايشان و مشورت کن با ايشان در کار و 

  .متوکالن را دوست داردچون آهنگ کار کردی، توکل کن به خدا، چه خدای تعالی 
 با هيچ کس، در )ص(منظور اين است که، فقط در کار جنگ با ايشان مشورت فرمايد، پيامرب: گويد

  . فرمود هيچ موردی، به جز مورد جنگ مشورت منی
ِو ما اكن جيب أن فغل و من فغلل يأت بما غل يوم القيامة َِ ِ َ ْ َ ََّ ََّ

ِ ِ
ْ ُ ْ َ ََ َُ ْ َ ٍّ ِ َ

َ…) ۳ :۱۶۱(  
يچ پيامربی که خيانت کند و کسی که خيانت کند، بيايد به آنچه خيانت کرده است در نيايد از ه

  …روز قيامت 
ای سرخ رنگ را غنيمت گرفته بودند و چون ديدند  اين آيه در جنگ بدر نازل شد، قطيفه: گويد

  . ايشان نازل شد برای خود برداشته است و اين آيه در رّد ادعا و تصور )ص(موجود نيست، گفتند ال بد پيامرب
ٍأ فمن ايبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا َ ََّ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ

ِ ِ
َ َ

…) ۳ :۱۶۲(  
آيا کسی که پريوی کرد رضايت خدا را، چون کسی است که به واسطه خمالفت سزاوار خشم 

  …خداست؟ 
  . منظور، مقايسه مؤمنان با کافران است: گويد

َهم درجات عند اهللا ْ ِ ٌ َ َ ْ ُ…) ۳ :۱۶۳(  
  …ان به نزد خدای تعالی طبقاتند ايش
  . منظور برتريهای آهناست نزد خداوند: گويد

َلقد من اهللا بل المؤمنني إذ نعث فيهم رسوال من أغفسهم فتلوا عليهم آياته و يزكيهم و  َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ُ ِ ِ ْ َ َ ُ ْ َ ِْ ُِ َ ً ُ َُ ِ َ َ َ ْ
ِ َ ِ ْ َْ َ َ َ

ْفعلمهم الكتاب و احلكمة و إن اكنوا من قب َ ُ ْ ِ َ ََ َ ِ َ ِ ُ ُ ُ ّ ِ َ ٍل ليف ضالل مبني ُ ِ ُ ٍ َ ِ
َ ُ)۳ :۱۶۴(  

به درستی که منت هناد خداوند بر مؤمنان، چون برانگيخت ميان ايشان رسولی از خودشان، که 
خبواند بر ايشان آيات خدا را و پاک گرداندشان و بياموزدشان قرآن و حکمت را، اگر چه بودند از پيش در 

 است و منظور از حکمت، گفتار )ص(، حضرت حممدمنظور از رسول در اين آيه:  گويد- گمراهی آشکار
  . راست و درست

ٰأ و لما أصانتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم ك هذا قل هو من عند أغفسكم إن اهللا بل َ َّ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُِ ُ ْ َ َ َ َ َ
ِ ْ ِْ َ ُ ُٰ َّ ُ ُ ُْ َْ َْ ِ َ ََ ٌ ِ ْ َ َّ َ  



 ۱۹۴

ْلك  َ ّ
ِ
ٌء قدير  ُ ِ َ ٍ)۳ :۱۶۵(  

يد دو چندان را، گفتيد اين از کجا بود، بگو اين به آيا چون رسيد مشا را مصيبتی که رسانيد
  .سبب خمالفت مشاست، خدای تعالی بر هر چيزی تواناست

منظور گرفتاری آهنا در احد است که هفتاد نفر از مسلمانان کشته و گروهی زمخی شدند و اين : گويد
بدر هفتاد نفر کشتند و هفتاد مهچنني منظور اين است که، مسلمانان در . نتيجه نافرمانی ترياندازان بود

  . نفر اسري گرفتند
۲۳۷  

علم المؤمنني َو ما أصابكم يوم احكىق اجلمعان فبإذن اهللا و  َِ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ِ َ َ َِ ِ
ْ
ِ ِ
َ ْ َ َ ْ َْ َُ َ

ين نافقوا و قيل لهم  َو.  ْعلم ا ُ َ ََ ِ َ ُ َ َ َِ
َّ ْ َ ِ

ُتعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا أو ادفعوا قالوا لو غعلم َ َ َْ َ ْْ ُْ ُُ َ ِ
َ

ِ ِ َ ِ ُ قتاال أليبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب َ َ ْ َ ٍ ِ َ ْ ْ َْ ِ
ْ ُ ُ ُِ ْ َ َّ ً ِ

َمنهم لإليمان فقولون بأفواههم ما ليس يف قلوبهم و اهللا أعلم بما يكتمون َُ ُ َُ ِ ُِ َ ْ َْ َ ْ ْ ِْ ِِ
ُ ُُ َ َ ِ ْ َ ُ َ ِ ِ ِ ْ ين قالوا . ِ ُا َ ِ

َّ

ْإلخوانهم و قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤا قن ْ َْ ُ َ ْ َ َُ ُُ ِ ُ َ َ ُ َ َ ِ ِِ َ أغفسكم الموت إن كنتم صادقني ِْ َِ ِ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ َ ُ ُ ِ ُ ْ َ)۳ :
۱۶۶ - ۱۶۸(  

آنچه رسيد مشا را، روزی که دو گروه برخورد کردند، به فرمان خدا بود تا بداند گروندگان را و تا 
بداند آنان را که نفاق کردند و گفته شد به ايشان که بياييد در راه خدا کارزار کنيد و يا دفاع کنيد، 

کردمي، ايشان در آن روز به کفر  دانستيم، از مشا پريوی می ر کارزار کردن را میگفتند اگ
گويند به زباهنايشان آنچه نيست در دهلايشان و خدا داناست به آنچه  نزديکترند تا به اميان، می

 -آهنا به برادران خود گفتند و از جنگ کردن فرو نشستند که اگر از ما فرمان. دارند هنان می
   .شدند، بگو مرگ را از خود دفع کنيد اگر راستگوييد کردند، کشته منی  میبرداری

  .اين آيه درباره ابن ابی و رفتار و گفتار او و يارانش در روز احد نازل شده است: گويد
ين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون َو ال حتسنب ا ُ َُ َْ ُ ْ ِ ّ َِ َ ََ ْ ِ ٌ ْ ْ َْ ًَ

ِ ِ
ُ ِ َ ِ

َّ َّ َ َ ُ فرحني بما آتاهم اهللا .َ ُ ِ َ ِ ِ
َ

ِمن فضله ِ ْ َو أن اهللا ال يضيع أجر المؤمنني …َ ِ ِ ْ ُ َُ َْ َ َ
ِ ُ َّ .)۳: ۱۶۹ - ۱۷۱(  

مپندار يا حممد، آهنا را که در راه خدا کشته شدند، که مردگانند، بلکه ايشان نزد خدا زندگانند، 
خدای تعالی ضايع و … شادمانند بدانچه خدای دادشان از فضل خويش .شوند روزی داده می

  .کند جزای هيچيک از مؤمنان را منی
برادران مشا که در احد کشته شدند، ارواحشان در :  فرمودند)ص(پيامرب: گفت ابن عباس می: گويد

های آن برخوردار  کالبد مرغانی سبز رنگ درآمدند، که وارد باغها و جويبارهای هبشت شدند، از ميوه
های طال و در سايه عرش خدا بود، مکان گرفتند، چون خوبی خوراک و  يلهايی که از قند شدند و در النه

ای کاش، برادران ما : آشاميدنی خود را احساس کردند و سراجنام پسنديده خويش را ديدند گفتند
دانستند که خداوند چقدر ما را گرامی داشت و ما در چه وضع خوبی هستيم، تا در جنگ کوتاهی نکنند  می

پس آيه باال را . من آهنا را از اين موضوع با خرب خواهم کرد: حق تعالی فرمود. رزار نگريزندو از ميدان کا
شهدا در هبشت، در کنار هنری، در : فرمود  برای ما نقل شده است که می)ص(و هم از پيامرب. نازل فرمود

  .شود کنند و هر صبح و شام روزی آهنا برايشان فرستاده می خيمه و خرگاه سبزی زندگی می
ارواح شهيدان در پيشگاه اهلی مهچون مرغانی سبزند، که : گويد ابن مسعود درباره اين آيه می

حق تعالی بر آهنا عنايتی . خرامند های آهنا از عرش آوخيته است و در هر جای هبشت که خبواهند، می النه



 ۱۹۵

 پروردگارا، مگر ما در هبشت :خواهيد که برای مشا بيشتر کنم؟ گويند آيا چيزی می: گويد فرمايد و می می
  کند فرمايد و مهان گفته را تکرار می خراميم؟ باز برايشان مرمحت می خواهيم، منی نيستيم و هر کجا که می

۲۳۸  
پروردگارا، چه خوب است که ارواح ما را به کالبدهای ما برگردانی تا دوباره در : دارند و ايشان عرضه می
  . راه تو کشته شومي
ين ا َا ِ

ٌستجابوا ب و الرسول من نعد ما أصانهم القرح لثين أحسنوا منهم و ايقوا أجر عظيم َّ ِْ َ ٌَ َّْ َْ َ َْ َْ ََّ َ َُ ُ ُْ ِ ُ َ َ ِ ِ
َّ ُ َ َِ ْ َِّ ُ ِ ِ ُ ْ

)۳ :۱۷۲(  
آهنا که اجابت کردند خدای تعالی را و رسول را از بعد رسيدن جراحتها، مر آهنا را که نيکويی 

  .کردند و پرهيز کردند، مزدی بزرگ است
  .اين آيه درباره کسانی نازل شده است که در جنگ محراء االسد شرکت کردند: گويد

 به مدينه و خانه خود )ص(چون پيامرب: عبد احلميد بن جعفر، از قول پدر خود، برامي روايت کرد که
رسيد، شب يکشنبه، عبد اهللا بن عمرو بن عوف مزنی، خود را به در خانه آن حضرت رساند، بالل اذان 

چون رسول خدا بريون آمد، مزنی خود را به آن حضرت .  بود)ص(فته بود و منتظر بريون آمدن پيامربگ
آمدم، چون به ملل رسيدم، ديدم که قريش هم برگشته و آجنا فرود آمده  من از حمل خود می: رساند و گفت

ه ايشان نشستم، شنيدم که پس، مهرا. بودند، گفتم ميان ايشان بروم بلکه چيزی از اخبار آهنا به دست آورم
کاری نکردمي، مشا که عمده سپاه حممد را کشتيد، خوب است برگردمي و : گفت ابو سفيان به ياران خود می
پس، . کرد کرد و موافقت منی ولی صفوان بن اميه آهنا را از اين کار منع می! بقيه را هم از پا درآورمي

بايد : نچه را که مزنی گفته بود، به آن دو فرمودند، آهنا گفتند عمر و ابو بکر را فرا خواندند و آ)ص(پيامرب
 مناز را سالم داد و مردم خواستند )ص(چون پيامرب! دمشن را تعقيب کرد که مبادا بر زن و فرزند ما محله کنند

 بروند، حضرت به بالل امر فرمود که جار بزند و مردم را برای تعقيب دمشن فرا خواند و چون آفتاب دميد،
  .مهان صبح يکشنبه، فرمان حرکت صادر شد و مسلمانان، با آنکه جمروح و زمخی بودند، به راه افتادند

ين قال لهم اجاس إن اجاس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا و قالوا حسبنا اهللا و  َا َ َّ ََّ ُ ُ ُْ َ َُ ً
ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ َّْ ُ َ َ ِ

َّ

ُنعم الوكيل  ِ َ َ ْ ِ)۳ :۱۷۳(  
اند و از ايشان بترسيد، اما  مردم به ايشان گفتند که، مردم برای مبارزه با مشا مجع شدهکسانی که 

  .اين مطلب سبب افزونی اميان ايشان شد و گفتند بس است ما را خدا و او هبترين کارگزار است
ز  را هتديد کرده بود که پس ا)ص(اين آيه در اين مورد نازل شده است که ابو سفيان، پيامرب: گويد

آيا پيامرب را در : به ابو سفيان گفته شد. جنگ احد در سر سال، در بدر، يک ديگر را مالقات خواهند کرد
گذاری؟ پس او نعيم بن مسعود اشجعی را به مدينه فرستاد، تا مسلمانان را از ياری کردن  جريان منی

نعيم به مدينه آمد . رد، ده شتر جايزه دارد باز دارد و گفت که اگر او بتواند آهنا را از اين کار باز دا)ص(پيامرب
کافران گروه زيادی هستند و ديديد که دفعه قبل آهنا به سراغ مشا آمدند، حاال هم مشا : و به مسلمانان گفت
  نعيم نزديک بود. آهنگ ايشان نکنيد

۲۳۹  
 از اين )ص(موفق شود و مسلمانان يا گروهی از ايشان را از حرکت به جنگ باز دارد، ولی چون پيامرب

سوگند به کسی که جان من در دست اوست، اگر هيچ کس هم با من بريون : موضوع آگاه شدند، فرمودند



 ۱۹۶

و به اين ترتيب، مسلمانان را بيدار و متوجه ساخت و مسلمانان با . نيايد، خودم به تنهايی خواهم رفت
  . کت کردنداموال جتارتی خود به سوی بدر، که يکی از بازارهای جتارتی بود، حر

ٍفاغقلبوا بنعمة من اهللا و فضل لم فمسسهم سوء و ايبعوا رضوان اهللا و اهللا ذو فضل عظيم  ِ َِ
ٍ ٍ

ْ ْ َْ َ َُ َ َ ََ
ِ ُ َ ََّ ٌ ُ ُْ ُْ ْ َ ْ َ َْ ٍَ ْ ِ

َ)۳ :
۱۷۴(  

بازگشتند با نعمت و فضلی از خداوند و نرسيدشان هيچ بدی و پريوی کردند خوشنودی خدا را و 
  .خدا صاحب فضل بزرگ است

نظور اين است که در جتارت سود نصيب مسلمانان شد، آهنا هشت روز در آجنا ماندند و م: گويد
  . بدون هيچ گونه برخوردی برگشتند

اءه فال ختافوهم و خافون إن كنتم مؤمنني َإنما ذلكم الشيطان خيوف أو ِ ِ ْ ُْ ُْ ُْ ْ َِّ ِ ُِ َُ َُ َُ َ ُ ِ ِْ َّ ُ
ِ
َ َُّ ُ ْ ين . ُ َو ال حيزنك ا ِ

َّ َ ْ َُ ْ َ
َيسارعون يف ُ ْ الكفر إغهم لن يرضوا اهللا شيئا يريد اهللا أال جيعل لهم حظا يف اآلخرة و لهم ُِ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ََ َِ ِ ًّ َ َ َ ْ َْ ّ َ ُ

ِ ُِ ً َ ُّ َ َ َّ ِ
ْ ُ

ٌعذاب عظيم ِ َ م. ٌَ ين اشرتوا الكفر باإليمان لن يرضوا اهللا شيئا و لهم عذاب أ ٌإن ا َِ
َ ٌ َ ْْ ُْ َُ َ ًَ ْ َ ُّ ََ َ

ِ ِِ ِ
ْ ُ ُ َ َّْ ِ

َو ال . َّ
ِحيسنب ا
َّ َّ َ َ ْ ٌين كفروا كنما غميل لهم خري ألغفسهم إنما غميل لهم لزيدادوا إثما و لهم عذاب َ ْ ْ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ََ ً ْ

ِ ُِ ْ َ ِ ِ ِ
ُ َُّ َِّ ِ ُ ْ ٌ َ َ ُ َ َ َ

ٌمهني ِ ذر المؤمنني بل. ُ ٰما اكن اهللا  َ َ ِ ِ ْ ُ َ َ َ ِ ِ ما أغتم عليه ح يمزي اخلبيث من الطيب  َ ّ َِ َّ ََ ِ َ ِ ٰ َّ َ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ)۳ :۱۷۵ - ۱۷۹(  
ترساند، از ايشان مترسيد و از من بترسيد اگر  ن است که مشا را با دوستان خود میهر آينه شيطا
ورزند در کفر، ايشان هيچ زيانی به خدا  و اندوهگني نسازندت آنان که شتاب می. هستيد مؤمنان

ای در آخرت قرار ندهد و ايشان راست عذابی  خواهد که برای ايشان هبره رسانند، خدا می منی
رسانند و برای آهناست عذابی  ی که برگزيدند کفر را بر اميان هيچ زيانی به خدا منیکسان. بزرگ

و گمان مربند کافران که زمان دادن ما ايشان را، هبتری ايشان است، بلکه، زمان دادمي . دردناک
نباشد خدا را . ايشان را تا بيفزايند بزه بر بزه و برای ايشان است عذاب خوار کننده بدان جهان

  .ه واگذارد مؤمنان را بر آنچه مشا تا جدا سازد پليد را از پاکيزهک
طلعكم بل الغيب و لكن اهللا جيتيب من رسله من يشاء فآمنوا باب و رسله و  َو ما اكن اهللا  َ َ َِ ِِ ِ ُِ ُُ ُِ َّ ِ ُ ِ َ ُ َ َ

ِ
ْ َ َّ ِ ِ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ِ َ

ٌإن تؤمنوا و يتقوا فلكم أجر عظيم ِ َ ٌ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ َ ُ ِ ْ ُ ْ َو ال حيس. ِ ْ َ ين فبخلون بما آتاهم اهللا من فضله هو َ َنب ا َُ ُِ ِ ْ َ ُ ِ َ ُ َ ْ َ ِ
َّ َّ َ

ْخريا لهم بل هو رش لهم ُْ َُ ٌَّ ََ ُ َ ً ْ َسيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة و ب مرياث السماوات و األرض و . َ َ َِ ِْ َ ِ َّ َُ ِ َّ ِ ِ َِ ِ َ َْ ُ َ َ ُ َّ َ ُ

ٌاهللا بما يعملون خبري ِ َ َ ُ َ ْ َ ِلقد سمع اهللا قول ا. ِ
َّ َ ْ َ َ َِ ْ َ ُين قالوا إن اهللا فقري و حنن أغنياء سنكتب ما قالوا َ ُُ ُ َ َ ُ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ ٌ َ َّ ِ َ

ِو قتلهم األنبياء بغري حق و غقول ذوقوا عذاب احلريق ِ َ
َ َ َُ ُ ُ ُ َ َ َ ٍَّ ِ

ْ َ ِ ِ ْ
َ ُ ُ َ ْ َّذلك بما قدمت أيديكم و أن اهللا . َ َ ََ ْ ُ ِ ْ َْ َّ َ ِ

َ ِ
ِليس بظالم للعبيد ِ َ ِ ٍ ّ ََ ِ َ ين قالوا إن اهللا. ْ َّا ِ

ُ َ ِ
نا أال نؤمن لرسول ح يأتينا بقربان تأكله اجار َّ ُ عهد إ َّ َُ ُ ُ ْ َْ ٍ ٍ ِْ ُ ِ َ َ َِ َ ٰ َّ ُ ِ َ ِ ْ ُ ّ ََ ْ َ ِ

)۳ :۱۷۹ - ۱۸۳(  
   گزيند از رسوالنش هر که را که و نباشد که خدا مشا را مطلع گرداند بر غيب، و ليکن خدا برمی

۲۴۰  
. يد برای مشا مزد بزرگی استخواهد، پس بگرويد به خدا و رسوالنش و اگر بگرويد و بپرهيز می

و گمان مربند آهنايی که خبل ميورزند به آنچه دادشان خدای تعالی از فضل خويش که مر ايشان 
هر آينه طوق کرده شوند بزودی در روز قيامت . را هبتر است، بلکه آن مر ايشان را بدتر است

کنيد   خدا به آنچه میآنچه را که خبيلی کردند و برای خدا مرياث آمساهنا و زمني است و



 ۱۹۷

نيازمي،  به درستی که شنيد خدا گفتار آن کسانی را که گفتند خدا حمتاج است و ما بی. بيناست
زود باشد که بنويسيم آنچه گفتند و کشتنشان پيامربان را به ناحق و گوييم بچشيد عذاب آتش 

 تعالی ستم کننده اين عقوبت به واسطه کفر و معاصی پيش فرستاده مشاست و خدای. سوزان را
آهنا که گفتند خدای تعالی عهد کرد با ما که نگرومي به رسولی تا بياورد برای ما . بر بندگان نيست

  .شقربانی که خبوردش آت
اند هر مالی که حقوق اهلی آن پرداخت نشده  منظور از غيب، وقايع احد است و هم گفته: گويد

گزد و  زند و او را مرتب می  که بر گردن صاحب مال حلقه میآيد باشد، در روز قيامت به صورت ماری در می
و آيات بعد درباره يهود نازل شده است و مردی بنام فنحاص که . من مال اندوخته تو هستم: گويد می

آيه بعد هم درباره ! نيازمي که از ما وام خواسته است خدا نيازمند است و ما بی: گفت يهودی بود و می
  . مهاهناست

َو لت َ ين أرشكوا أذَ ين أوتوا الكتاب من قبلكم و من ا ًسمعن من ا َ َُ َ ْ َ َِ ِ
َّ ََّ ْ ُ ِ ْ َ َ ِ ُ ُ َّ ُ َ َى كثريا و إن تصربوا و ْ َُ ِ ِْ َ ْ ً

ِ
َ

ِيتقوا فإن ذلك من عزم األمور  ُ ُ ِ ْ َ َ ِ َّ َِ
َ ُ َّ)۳ :۱۸۶(  

ز هر آينه بشنويد از اهل کتاب و مشرکان ناسزاهای فراوان، و اگر صرب کنيد و بپرهيزيد، آن ا
  .کارهای استوار است

منظور از اهل کتاب در اين آيه، يهوديانند و منظور از کافران، اعراب و گفته شده است که اين : گويد
  .  مأمور به جنگ کردن شوند نازل شده است)ص(آيه پيش از آنکه پيامرب

ين أوتوا الكتاب حكبيننه للن َّو إذ أخذ اهللا ميثاق ا َِّ ُ ُ ُِّ َ َُ َ ِ
ُ َ ِ ِ

َّ َ َ َ َ ْ
ِ َاس و ال تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم و َ َ َ َْ ِ ِ ُ ُُ ُُ ُ َ َ َ َ َُ ِ

َاشرتوا به عمنا قليال فبئس ما يشرتون ُ َ َْ َْ َ ْ
ِ
َ ًَ ِ

ً َ َ ْ ين ففرحون بما أتوا و حيبون أن حيمدوا . َ ُال حتسنب ا َ ْ ُْ ُْ َ ََ َ َُّ َِّ َ َْ ِ ُ ْ َ َ ِ
َّ َ َ َ

ِبما لم ففعلوا فال حتسبنهم بمفازة من العذاب َ ٍَ َ َ ِ ِْ ُْ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ م َ ٌ و لهم عذاب أ ِ
َ ٌ َ ْ ُ َ َ)۳ :۱۸۷- ۱۸۸(  

اند که آن را برای مردم بيان کنند و پنهان  و چون عهد کرد خدای تعالی با آهنا که کتاب داده شده
نکنند آن را، پس پشت سر انداختند و از وی عوض اندک گرفتند، بد عوض که ايشان 

دارند که ستوده شوند  کردند و دوست میکنند بر آنچه  گمان مرب آهنا را که شادی می. برگزيدند
  .بدانچه نياوردند، گمان مربشان که برهند از عقوبت و ايشان را عذابی دردناک بود به آخرت

 را بيان )ص(منظور اين است که حق تعالی با دانشمندان يهود عهد بسته بود که صفات پيامرب: گويد
کردند و آن را وسيله معاش   خدا را دگرگونه بيان میکنند و پنهان ندارند، و حال آنکه ايشان صفات رسول

  )ص(و آيه دّوم در مورد گروهی از منافقان نازل شده است که چون پيامرب. و زندگی خود قرار داده بودند
۲۴۱  

ولی چون آن حضرت به . کنيم چون حرکت کنی ما هم مهراه تو حرکت می: آهنگ جنگ فرمود، گفتند
  . اند که ايشان هم گروهی از يهود بودند  هم گفتهو. جنگ رفت مهراهی نکردند

ين يذكرون اهللا قياما و قعودا و بل ٰا َ َُ ًَ ُ ً ِ َ ُ ُ ْ َ َ ِ
َّ جنوبهم و فتفكرون يف خلق السماوات و األرض ربنا  َّ َ ِ ْ

َ َ َِ َّ ِ
َ َ ُ َ َ َ َ ْ ِ ِ

ُ ُ

ِما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب اجار  َّ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ ً َِ َ ْ)۳ :۱۹۱(  
د خدا را در حال ايستادن و نشسنت و بر هپلو خفنت و تفکر کنند در آفرينش آمساهنا آهنا که ياد کنن

  .و زمني، گويند ای پروردگار، اين را باطل نيافريدی پاکی تو، نگاه دار ما را از عذاب آتش
  . منظور مناز گزاردن در آن حاالت است: گويد



 ۱۹۸

ِربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان ِِ ِ ِ ُِ ً ُ ْ ِ َ ََّّ َّ أن آمنوا بربكم فآمنا َ َ َ ْ ُ ِّ َ ِ
ُ ِ ْ َ)۳ :۱۹۳(  

  .پروردگارا، ما ندای منادی، شنيدمي که گفت بگرويد به پروردگارتان و ما گرويدمي
  . منظور از منادی، قرآن است نه رسول خدا، که مهه مسلمانان آن حضرت را نديده بودند: گويد

ين هاجروا و أخرجوا من ديارهم  ْفا ِ ِ ِ ُ
ِ
ْ ُ َ ُ َ َ ِ

َّ ْو أوذوا يف سبييل و قاتلوا و قتلوا ألكفرن قنهم َ ُ ْ َ َّ َ َ َ َِّ َ ُ ُِ ُ َ
ِ ِ َ ُ ُ

ْسيئاتهم ِ ِ ّ ِ َ…) ۳ :۱۹۵(  
هايشان بريون راندند و در راه من آزار ديدند و با کافران  آنانی که هجرت کردند و آنان را از خانه

  .کارزار کردند و کشته شدند، هر آينه در گذارم گناهان ايشان را
  . ر از اين آيه مهاجران هستند که ايشان را از مکه بريون راندندمنظو: گويد

ين كفروا يف اكالد ِال فغرنك يقلب ا ِ ُ َ َ َ ِ
َّ ُ ُّ َ ََ َّ َّ ُ ُمتاع قليل عم مأواهم جهنم . َ َّ َ َ َ َْ ُ ْ َّ ُ ٌ ِ َ ٌ)۳ :۱۹۶ - ۱۹۷(  

ت، ها، چه اين اندک برخورداری اس نفريبد تو را برگشنت کافران در شهرها با نعمتها و هبره
  …بازشان به دوزخ گرفتاری است 

  . های آهنا اندک است منظور اين است که جتارت و پيشه: گويد
هم كم و ما أنزل إ ْو إن من أهل الكتاب لمن يؤمن باب و ما أنزل إ ْ ِْ ِْ َْ َ

ِ ِ ِ
َ َ َ
ِ ِ
ْ ُْ َُ َ َُ ِ َّ ِ ُ ِ ْ ُ َ ِ ِ

ْ َ َّ…) ۳ :۱۹۹(  
چه فرستاده شد به مشا و آنچه فرستاده آورد به خدا و به آن و از اهل کتاب کس است که اميان می

  …شد به ايشان 
  . منظور عبد اهللا بن سالم است: گويد

ين آمنوا اصربوا و صابروا و رابطوا و ايقوا اهللا لعلكم يفلحون  َيا كفها ا ُ ِ ْ ُ ْ ُ َّ ََ ُ َّ َ َ َُ ِ ُِ ُ ِ ْ ُ َ ََ ِ
َّ ُّ َ)۳ :۲۰۰(  

  .از خدا، باشد که رستگار شويدای مؤمنان صرب کنيد و پايداری کنيد و آماده باشيد و بترسيد 
  .در عهد رسول خدا آماده باش نبود و منظور آمادگی برای هر مناز بعد از مناز ديگر است: گويد

 از احد و )ص(سعد بن ربيع در احد شهيد شده بود، پس از مراجعت پيامرب: جابر بن عبد اهللا گويد
سعد دو دختر .  و مرياث او را تصرف کردعزميت آن حضرت به محراء االسد، برادر سعد به مدينه آمد

در آن موقع هنوز احکام ارث نازل نشده بود، مسلمانان مرياث را بر مبنای . داشت و مهسرش هم حامله بود
کردند و به مهني جهت، عموی آن دو دختر، پس از شهادت سعد، ارث را  احکام دوره جاهليت تقسيم می

   وی.  سکونت داشت)۱( بود، در آن موقع در حمله اسوافزن سعد که بانويی دورانديش. تصرف کرد
__________________________________________________  

  ).۲۴۸، ص ۱معجم البلدان، ج (ای در مدينه، نزديک حرم مطهر نبوی يا نزديک بقيع است  نام حمله: اسواف) ۱(
۲۴۲  

پس از ادای مناز صبح، حضور : جابر گويد. کرد را دعوت )ص(خوراکی از نان و گوشت فراهم آورد و پيامرب
کردمي چون  کردمي، و از شهدای خود ياد می  نشسته بودمي، ما درباره واقعه احد صحبت می)ص(پيامرب

ما که بيست مرد بودمي مهراه آن حضرت برخاستيم ! برخيزيد: صحبت از سعد بن ربيع شد، حضرت فرمود
نه سعد بن ربيع شد و ما هم به دنبال ايشان وارد شدمي و ديدمي که  وارد خا)ص(و به اسواف رفتيم، پيامرب

  .پاشی و متيز کرده و فقط حصريی گسترده است مهسرش فاصله ميان دو ديوار را آب
مهه نشستيم و رسول . ای به خدا قسم، نه فرش ديگری داشت و نه تشک و تشکچه: جابر گويد

ها بر  در آن روز ديدم که نيزه: ر او رمحت فرستاد و فرمود از سعد بن ربيع برای ما صحبت کرد، ب)ص(خدا



 ۱۹۹

 هم )ص(چون زهنا اين مطلب را شنيدند، گريستند، چشمهای پيامرب. شد تا اينکه کشته شد بدن او فرو می
مردی از اهل :  فرمود)ص(آنگاه، پيامرب: جابر گويد. اشک آلود شد و زهنا را از گريه کردن منع نفرمود

آيد، ديدمي ابو بکر است، برخاستيم و به گفتار  نگاه کردمي ببينيم چه کسی می. شود رد میهبشت بر مشا وا
مردی از اهل :  دوباره فرمود)ص(پيامرب.  او را مژده دادمي، سالم داد، پاسخش دادند و نشست)ص(پيامرب

شد، برخاستيم و از الی پرچني نگاه کردمي ببينيم کيست، عمر بن خطاب ظاهر . شود هبشت بر مشا وارد می
  .مژده دادميش، سالم داد و نشست
 را ديدمي، )ع(نگاه کردمي، علی. شود مردی از اهل هبشت بر مشا وارد می: پيامرب برای بار سوم فرمود

  .پس آمد و سالم کرد و نشست. برخاستيم و او را به هبشت مژده دادمي
 )ص(کرد، پيامرب  يک يا دو نفر را سري میمقدار غذا آن قدر بود که: آنگاه غذا را آوردند، جابر گويد
مهه از آن غذا خوردمي به طوری که سري شدمي ! به نام خدا خبوريد: دست خود را بر ظرف غذا هناد و فرمود

! اين غذا را برداريد:  فرمود)ص(آنگاه پيامرب. و به خدا سوگند، نديدمي که از آن چيزی کاسته شود
! به نام خدا خبوريد:  فرمود)ص(آوردند، که نورس و نوبر بود، پيامرببرداشتند و برای ما خرمای تازه 

ظهر فرا رسيد، . خوردمي تا سري شدمي و خرمايی که در ظرف باقی ماند، به مهان اندازه بود که آورده بودند
 و ، بدون آنکه حمتاج به وضو گرفنت باشد، با ما مناز ظهر را گزارد، آنگاه، به حمل خود برگشت)ص(پيامرب

 خوردند و مهچنان، بدون آنکه )ص(مشغول صحبت شدمي، بعد از ظهر، بقيه مهان غذا را آوردند، پيامرب
ای : آنگاه، مهسر سعد بن ربيع برخاست و گفت. حمتاج به جتديد وضو باشند، مناز عصر را گزاردند

نده بود، گرفت، از سعد رسول خدا، سعد بن ربيع در احد کشته شد، برادرش آمد و آنچه را که از او باز ما
. گريند دانيد که زهنا را در قبال مال به مهسری می دو فرزند باقی مانده است که چيزی ندارند و مشا می

    دعا فرمود و از پيشگاه اهلی مسألت فرمود که به)ص(پيامرب
۲۴۳  

می بر من نازل در اين مورد حک: آنگاه به مهسر او فرمود. بازماندگان سعد خري و برکت عنايت فرمايد
  :گويد. نشده است ولی پس از اينکه به مدينه رفتم، بيا تا ببينيم

 برگشت و بر در خانه خود نشست، ما هم با او نشستيم، حالتی بر پيامرب عارض شد که )ص(پيامرب
های عرق مهچون  متوجه شدمي حالت نزول وحی است، چهره آن حضرت عرق کرد، به طوری که دانه

عقبة بن عمرو پی او رفت و او را آورد، او ! مهسر سعد بن ربيع را بياوريد: پس فرمود. شد میمرواريد ظاهر 
اش ای رسول  در خانه: هايت کجاست؟ گفت عموی بچه:  فرمود)ص(پيامرب. زنی خردمند و چابک بود

ر حمله پس مردی را پی او، که د! تو بنشني: سپس فرمود! او را پيش من بياور:  فرمود)ص(پيامرب. خدا
دو سوم :  به او فرمودند)ص(پيامرب. بلحارث بن خزرج ساکن بود، فرستاد، او که خسته شده بود، حاضر شد

مهسر سعد چنان بلند تکبري گفت، که صدايش را مردمی که در . مرياث برادرت را به دخترانش پس بده
سر برادرت بپرداز و بقيه آن يک هشتم آن را هم به مه:  دوباره فرمود)ص(پيامرب. مسجد بودند، شنيدند

آن طفل هم . اند، نازل نشده بود در آن هنگام، حکم ارث کودکانی، که هنوز متولد نشده. متعلق به تو است
که بعدا به دنيا آمد، دختری بود به نام ام سعد، که بعدها مهسر زيد بن ثابت شد، در زمان خالفت عمر، 

پردازد، اگر   اکنون عمر سهم کودکان متولد نشده را از ارث می:زيد به مهسر خود، که حامله هم بود، گفت
نه، من چيزی از خواهرامن مطالبه : ام سعد گفت. ميل داری در مورد مرياث تو از پدرت با او صحبت کنم



 ۲۰۰

  .کنم منی
چون مشرکان در احد منهزم شدند، خنستني کسی که به مشرکان مکه اين خرب را رساند، عبد : گويند

بی امّية بن مغريه بود، او که شاهد پريوزی اوليه مسلمانان بود، خوش نداشت که به مکه برود، پس اهللا بن ا
! ام اصحاب حممد پريوز شدند و ما گرخيتيم، من هم خنستني کسی هستم که آمده: به طائف رفت و خرب داد

ند، اولني کسی که خرب اما چون مشرکان، بعد از فرار اوليه، دوباره به جنگ برگشتند و به پريوزی رسيد
  . را به مکه آورد، وحشی بود)ص(پريوزی قريش و کشته شدن اصحاب پيامرب

چون وحشی خرب کشته شدن ياران : کرد که موسی بن شيبه از قطر بن وهب ليثی برامي روايت می
 به جانب ای که  را به مکه آورد، وی چهار روزه راه ميان مکه و مدينه را طی کرد و از دروازه)ص(پيامرب
تا اينکه مردم ! ای گروه قريش:  است، وارد مکه شد و با صدای بسيار بلند، چند بار فرياد کشيد)۱(حجون

ترسيدند که او خرب ناگواری آورده باشد، چون مجعيت به حد کافی مجع شد،  گرد او مجع شدند، آهنا می
  مژده دهيد: گفت

__________________________________________________  
  ).۲۶۸معجم ما استعجم، ص (از حمالت مکه و کوهی است که مشرف به مسجد احلرام است : حجون) ۱(

۲۴۴  
که اصحاب حممد را کشتيم، چنان کشتنی که نظري آن در هيچ جنگی نبوده است، حممد را زمخی کردمي و 

راکنده شدند، در حالی مردم پ. در يک جا متوقفش ساختيم و من خودم رئيس سپاه ايشان، محزه را کشتم
جبري بن مطعم، وحشی را در خلوت خواست . کردند گفتند و اظهار مسرت می که به يک ديگر شادباش می

: ای؟ گفت تو محزه را کشته: گفت. گومي به خدا راست می: گفت! گويی تو را به خدا راست می: و گفت
ميان دو پايش بريون آمد و شنيدم که هر چه آری، به خدا سوگند، چنان زوبني خود را به شکمش زدم، که از 

اندوه زهنای ما را از : گفت. او را صدا زدند پاسخ نداد، جگر او را هم درآوردم و با خود آوردم که تو ببينی
  .پس، دستور داد که زهنايش روغن و بوی خوش به کار برند! ميان بردی و آتش دهلای ما را فرو نشاندی

العاص، که از مشرکان است، از احد گرخيته بود، او شب را نزديک مدينه معاوية بن مغرية بن ابی 
خوابيد، صبح وارد مدينه شد و خود را به خانه عثمان بن عفان رساند، در خانه را زد، ام کلثوم دختر 

: معاوية بن مغريه گفت. عثمان خانه نيست، در خدمت پيامرب خداست: ، مهسر عثمان، گفت)ص(پيامرب
ام و اگر او نيايد  ام، آورده سراغ او بفرست تا بيايد، زيرا، پول شتری را که اول سال از او خريدهکسی را به 

  .روم من می
وای : ام کلثوم کسی را به سراغ عثمان فرستاد و او آمد، مهينکه عثمان، معاويه را ديد، گفت: گويد

 جان، هيچ کس از تو به من نزديکتر پسر عمو: ای؟ گفت بر تو، خودت و من را به هالک افکندی، چرا آمده
 رفت تا بلکه از آن )ص(سپس، به حضور پيامرب. پس، عثمان او را در گوشه خانه جا داد. و سزاوارتر نيست

 هم، پيش از آنکه عثمان به حضورش بيايد، فرموده )ص(پيامرب. حضرت، برای معاوية بن مغريه امان بگريد
  :بود

مردم هم به جستجوی او برآمدند، ولی او را نيافتند، .  او را جبوييدمعاوية بن مغريه در مدينه است،
پس، مردم به خانه عثمان وارد شدند و از ام کلثوم . او را در خانه عثمان جبوييد: بعضی از آهنا گفتند

 . بردند)ص(ای بريون کشيدند و به حضور پيامرب و مردم معاويه را از زير سه پايه. پرسيدند، او اشاره کرد
:  عرض کرد)ص(عثمان هم نزد رسول خدا نشسته بود، چون عثمان ديد که معاويه را آوردند، به پيامرب



 ۲۰۱

سوگند به کسی که تو را به حق برانگيخته است، من به حضورت نيامده بودم، مگر برای اينکه او را امان 
ا به او سپردند و سه روز به او  معاوية بن مغريه ر)ص(پيامرب! کنم که او را به من ببخشيد بدهی و استدعا می

عثمان برای معاوية بن مغريه : گويد. مهلت دادند که برود و اگر پس از روز سوم او را يافتند، بکشندش
 به سوی محراء )ص(پيامرب. و او حرکت کرد! حرکت کن: اش را فراهم کرد و گفت شتری خريد و زاد و توشه

   ان به آجنا رفت، معاوية بن مغريه سه روزی را که مهلتاالسد حرکت فرمود، عثمان هم مهراه مسلمان
۲۴۵  

داشت، در مدينه ماند و روز سوم شتر خود را سوار شد و حرکت کرد، چون به اوايل وادی عقيق رسيد، 
مردم به جستجوی او برآمدند، . معاوية بن مغريه نزديک ماست، در جستجويش برآييد:  فرمود)ص(پيامرب

کرده است، پس رد او را گرفتند و روز چهارم او را پيدا کردند، زيد بن حارثه و عمار معلوم شد راه را گم 
ياسر، که در جستجوی او از ديگران پيشی گرفته بودند، در حمل ّمجاء به او رسيدند، زيد بن حارثه زمخی 

آنگاه به حضور پس او هم تريی به معاويه زد و او را کشتند، ! مرا هم حقی است: به او زد، عّمار هم گفت
ای به نام دروازه شريد،  زيد و عّمار در منطقه: اند که مهچنني گفته.  برگشتند و او را آگاه ساختند)ص(پيامرب

در هشت ميلی مدينه، به او رسيدند، چون او راه را گم کرده بود، توانستند به او برسند، آهنا معاويه را 
  . گرفتند تا کشته شدهدف قرار دادند و او را زير رگبار تري و سنگ

  )۱( محراء االسدغزوه
اين جنگ در روز يکشنبه هشتم شوال که سی و دومني ماه هجرت است صورت گرفته است، 

  . مجعه مهان هفته به مدينه برگشت و مدت غيبت آن حضرت پنج روز بود)ص(پيامرب
ن حضرت بودند و چون رسول خدا مناز صبح يکشنبه را گزارد، سران اوس و خزرج مهراه آ: گويند

گروهی از ايشان از مجله سعد بن عباده، حباب بن منذر، سعد بن معاذ، اوس بن خولی، قتادة بن نعمان، 
 از )ص(چون پيامرب.  گذرانيده بودند)ص(ای ديگر شب را در مسجد و کنار خانه پيامرب عبيد بن اوس و عده

د و بگويد که رسول خدا دستور فرموده است به مناز صبح به خانه مراجعت فرمود، بالل را گفت تا جار بزن
  .تعقيب دمشن برومي و فقط کسانی خواهند آمد که ديروز در جنگ شرکت کرده باشند

سعد بن معاذ از مسجد بريون آمد تا به خانه و حمله خود برگردد و قوم خويش را برای حرکت : گويد
که مهه بنی عبد االشهل زمخی بودند، سعد پيش فرمان دهد، گروه زيادی از مردم جمروح بودند، بيشتر، بل

اسيد بن حضري، : گويد.  دستور فرموده است که دمشنانتان را تعقيب کنيد)ص(پيامرب: قوم خود آمد و گفت
  که هفت زخم داشت،

__________________________________________________  
  ).۷۰، ص ۲ج : شرح علی املواهب اللدنيه(راه ذو احلليفه است در هشت يا ده ميلی مدينه، در مست چپ : محراء االسد) ۱(

۲۴۶  
  :خواست که به مداوا و زخم بندی خود مشغول شود، چون اين خرب را شنيد، گفت و می

اسلحه خود را برداشت و معطل مداوای خود نشد و مهان دم به ! گوش به فرمان خدا و رسول اومي
آهنا .  بنی ساعده، که اقوام او بودند، آمد و فرمان حرکت دادسعد بن عباده هم پيش. رسول خدا پيوست

ابو قتاده به سراغ مردم خربی آمد، آهنا مشغول مداوای زمخهای .  پيوستند)ص(هم جامه پوشيدند و به پيامرب
 به مشا فرمان تعقيب دمشن را داده )ص(کند که پيامرب جارچی رسول خدا اعالن می: خود بودند، وی گفت



 ۲۰۲

  .است
  .ان به سوی سالحهای خود پريدند و اعتنايی به مداوای زمخهای خود نکردندايش

از قبيله بنی سلمه چهل زمخی حاضر شدند، طفيل بن نعمان سيزده زخم داشت، خراش بن : گويند
چون به خدمت .  بن حديده نه زخم- چهارده زخم و قطبة بن عامر-صّمه ده زخم، کعب بن مالک سيزده

 مهه سالح بر تن داشتند و سر چاه ابی عنبه، بر دروازه راهی که امروز راه اصلی است،  رسيدند،)ص(پيامرب
 ايشان را به آن حال مالحظه کرد، که غالبا )ص(چون پيامرب. مجع شدند و برابر آن حضرت صف کشيدند

  .پروردگارا، بنی سلمه را رمحت فرمای: جمروح بودند، عرضه داشت
که عبد اهللا بن سهل و رافع بن : ز قول مردان قبيله خود برامي نقل کردعتبة بن جبريه ا: واقدی گويد

سهل بن عبد االشهل از احد برگشتند در حالی که زمخهای فراوانی برداشته بودند، حال عبد اهللا وخيمتر 
 امر به تعقيب دمشن داده )ص(بود، چون شب را به صبح آوردند و سعد بن معاذ آمد و خربشان داد که پيامرب

به خدا سوگند، عدم مهراهی رسول خدا در هر يک از غزوات، غنب : است، يکی از آهنا به ديگری گفت
: عبد اهللا گفت! دانيم چه بکنيم در عني حال، ستوری هم ندارمي که بر آن سوار شومي و منی! بزرگی است

  .نه، به خدا، من قدرت راه رفنت ندارم: رافع گفت! راه بيفت برومي
گويد آن دو بريون آمدند و ! کشانيم راه بيفت، خود را، هر طور باشد، آرام آرام می: برادرش گفت

کرد و اين  افتان و خيزان به راه افتادند، رافع سست و ناتوان شد و عبد اهللا او را گاهی بر دوش خود محل می
 )ص(ضور پيامربدادند و به مهني جهت، نزديک نيمه شب، به ح کار را نسبت به يک ديگر نوبتی اجنام می

 از آن دو )ص(پيامرب. رسيدند، در اردوی مسلمانان آتش افروخته بودند و نگهبان آن شب عّباد بن بشر بود
 برای آهنا دعای )ص(چه چيز موجب تأخري مشا شد؟ وقتی سبب و علت آن را بازگو کردند، پيامرب: پرسيد

هبايی از اسب و استر و شتر خواهيد شد، ولی خري کرد و فرمود اگر زندگی مشا به درازا بکشد، صاحب مرکو
عبد العزيز بن حممد از يعقوب بن عمر بن قتاده برامي نقل کرد که اين ! اين برای مشا خوب خنواهد بود

  .داستان مربوط به انس و مونس بوده است
۲۴۷  

ر جنگ زد کسی که ديروز د ای رسول خدا، منادی فرياد می:  گفت)ص(جابر بن عبد اهللا به پيامرب
من ديروز مشتاق حضور در جنگ احد بودم ولی پدرم . شرکت نکرده باشد، حق ندارد با مشا بريون بيايد
  :به من دستور داد که پيش خواهرهامي مبامن و گفت

ترسم چون  پسرم، صحيح نيست که هر دوی ما اينها را بدون مرد رها کنيم، من بر ايشان می
روم شايد خداوند مرتبه و درجه شهادت را به من لطف  رسول خدا میدخترکانی ضعيف و ناتوانند، من با 

پس، من پيش خواهرامن ماندم و خداوند او را برگزيد و شهادت را روزی او کرد و حال آنکه من هم . فرمايد
 اجازه )ص(پس، پيامرب. آرزو داشتم که به شهادت برسم، اکنون استدعا دارم اجازه دهی که مهراه مشا بيامي

  .ودفرم
غري از من کسی که در جنگ احد شرکت نکرده بود، مهراه رسول خدا نبود، گروهی : جابر گويد

 کردند، ولی آن حضرت )ص(ديگر هم که در جنگ احد شرکت نکرده بودند، چنني تقاضايی از پيامرب
 بود و  پرچم خود را خواست، آن را حاضر کردند، پرچم از روز گذشته آماده)ص(پيامرب. موافقت نفرمود

  .اش باز نکرده بود کسی آن را از چوبه



 ۲۰۳

  .اند که به ابی بکر عنايت کرد  لطف فرمود و هم گفته)ع( پرچم را به علی)ص(پيامرب
، در حالی که جمروح بودند، به طرف محراء االسد حرکت کردند، در چهره آن حضرت اثر )ص(پيامرب

ستنگاه موی، زخم داشت، دندان چهارم او شد، پيشانی او، در نزديک ر زخم دو حلقه مغفر ديده می
شکسته بود، لب آن حضرت از داخل متورم و زخم بود، دوش او، به واسطه ضربت ابن قميئه، آسيب ديده 

 وارد مسجد شدند و دو رکعت مناز گزاردند، )ص(پيامرب. بود و هر دو زانوی آن حضرت آماس کرده بود
  .م وقتی فرمان را شنيدند، خود را به مسجد رساندندمردم مجع شده بودند، اهالی باالی مدينه ه

طلحه .  دو رکعت ديگر مناز گزارد و فرمود که اسبش را بر در مسجد حاضر کنند)ص(سپس، پيامرب
 به )ص(کند، پيامرب هم، که فرمان را شنيده بود، بريون آمده و منتظر بود ببيند رسول خدا چه وقت حرکت می

آن حضرت زره پوشيده بودند و مغفر بر سر و روی انداخته بودند به طوری : گويد طلحه می. او برخوردند
! ای طلحه، سالح بپوش:  فرمودند)ص(پيامرب. شد که چيزی از چهره ايشان، جبز دو چشمشان، ديده منی

شروع به دويدن کردم، زره خود را پوشيدم، مششري برداشتم و سپرم را : طلحه گويد. هم اکنون: طلحه گفت
دادم بلکه، نگران زمخهای  ام آوخيتم، من نه زخم داشتم ولی به جراحات خود امهيت منی سينهجلو 
  : به طلحه رو کرد و فرمود)ص(پيامرب.  بودم)ص(پيامرب

  .قاعدتا بايد در منطقه سّياله باشد: ای باشد؟ گفت کنی دمشن در چه منطقه فکر می
 طلحه، آهنا ديگر مثل ديروز بر ما پريوز ای: آنگاه فرمود. کنم من هم چنني گمان می: فرمود

  ، سه نفر)ص(پيامرب. شوند و خداوند متعال مکه را هم برای ما خواهد گشود منی
۲۴۸  

از قبيله اسلم را به عنوان پيشاهنگ، برای رد يابی دمشن، فرستاد که دو نفر از آهنا سليط و نعمان پسران 
ند و سومني نفر از خاندان بنی عومير که نامش را ذکر سفيان بن خالد بن عوف بن دارم از بنی سهل بود

رفتند ولی سومی عقب ماند، بند کفش يکی از آن دو پاره شد، پس، به  دو نفر اول بسرعت می. اند نکرده
يکی از آهنا لگدی به سينه او ! کنم نه، به خدا، اين کار را منی: گفت. کفشت را به من بده: نفر سوم گفت

آن دو در محراء االسد به قريش رسيدند که مشغول هياهو بودند . تاد، و کفش او را برداشتزد که به زمني اف
قريش متوجه . کرد کردند و صفوان آهنا را از بازگشت به مدينه هنی می و برای بازگشت به مدينه رايزنی می

، به حمل کشته شدن چون مسلمانان به محراء االسد رسيدند. اين دو مرد شدند و هر دو را گرفتند و کشتند
هر دو : گفت داد و می ابن عباس گور آن دو را نشان می. آن دو برخوردند و هر دو را در يک گور دفن کردند

 با اصحاب خود مهچنان به راه ادامه دادند تا آنکه در محراء )ص(پيامرب. را در يک گور به خاک سپردند
ا بود و سعد بن عباده سی شتر نر با خود آورده بود تا خوراک معمولی ما خرم: جابر گويد. االسد اردو زدند

 )ص(پيامرب. گوسپند هم با خود آورده بودند که در روز دوشنبه و سه شنبه کشتند. به محراء االسد رسيد
داد که آتش برافروزمي و هر  رسيد، دستور می دستور داده بود تا روزها هيزم مجع کنند و چون شب فرا می

  .شد شد که از راه دور هم ديده می کرد، به طوری که شبها پانصد آتش افروخته می کس آتشی روشن می
افروختيم در مهه جا شايع شده بود و اين خود از وسايلی بود  آوازه اردوی ما و آتشهايی که شبها می

  .که خداوند با آن دمشن ما را منکوب کرد و ترساند
 برخورد، البته قبيله خزاعه نسبت به )ص(ه پيامربمعبد بن ابی معبد خزاعی، که هنوز مشرک بود، ب

ای حممد مصيبتی که به تو رسيد بر ما گران است، ما دوست :  آرام و مالمي بودند، معبد گفت)ص(پيامرب



 ۲۰۴

. افتاد داد و اين مصيبت برای کس ديگری اتفاق می داشتيم که خداوند شرف و منزلت تو را افزونی می می
هنری : گفتند د و در روحاء با ابو سفيان و قريش برخورد کرد که به يک ديگر می جدا ش)ص(معبد از پيامرب

و تصميم داشتند که ! نکرديد، نه حممد را کشتيد و نه دختران نارپستان را اسري کرديد، چه کار بدی کرديد
 کشتيم و کاری نکردمي، اشراف و بزرگان مسلمانان را: گفت عکرمة بن ابی جهل هم می. به مدينه بازگردند

شان کنيم بازگشتيم و اکنون هم، پيش از آنکه قدرت يابند، بايد از  چاره پيش از آنکه کامال مستأصل و بی
اين معبد است، خرب صحيح پيش : چون معبد پيش ابو سفيان آمد، ابو سفيان گفت. ميان بردارميشان

م، آهنا نسبت به مشا سخت حممد و ياران او را پشت سر گذاشت: ای معبد، چه خرب بود؟ گفت. اوست
  خشمگني و آتشينند، هر کس هم که ديروز در جنگ احد شرکت نکرده، امروز بر گرد او

۲۴۹  
اند که برنگردند تا انتقام خون خود را بگريند، آهنا برای  مجع شده و مهه اوس و خزرج مهپيمان شده

. اند عصبانی و خشمگني شدهمصيبتهايی که به ايشان رسيده، و برای کشته شدن بزرگان خود، سخت 
کنم پيش از آنکه از اين جا بکوچيم، پيشانی  به خدا قسم، فکر می: گويی؟ گفت چه می! گفتند، وای بر تو

  .اسبهای ايشان را ببينيم
  :آنچه از مسلمانان ديدم مرا واداشت که اين ابيات را بسرامي: سپس، معبد گفت

  .اقه من نزديک بود از ترس از پای درآيدچون گروه سواران مهچون سيل راه افتادند، ن
تاختند در حالی که شريان بلند بااليی را مهراه داشتند که به هنگام جنگ و  اسبها بسرعت می

  .کنند و از آن گروه نبودند که بدون اسلحه و سپر باشند رويارويی سخت مقاومت می
 که اين گروه در بطحا به محله و با خود گفتم وای بر پسر حرب از برخورد با ايشان و از آن وقتی

   )۱(.هجوم بپردازد
و از چيزهای ديگری که خداوند متعال به آن وسيله شر ابو سفيان و ياران او را کم کرد، گفتار صفوان 

ترسم  اند و می اين کار را نکنيد که مسلمانان اندوهگني شده: بن اميه بود، او پيش از آنکه معبد بيايد گفت
 هم، که ديروز شرکت نکرده بودند، گرد آيند، اکنون که پريوزی از آن مشاست، برگرديد مهه افراد خزرج

: فرمود  هم می)ص(پيامرب. چه من مطمئن نيستم که اگر برنگرديد و محله کنيد، پريوزی از آن ايشان نباشد
و سوگند به .  بن اميه، هر چند که خود رهنمون شده نيست، ولی در اين مورد ايشان را هدايت کرد- صفوان

باريد و ايشان را، چون  گشتند از آمسان بر سرشان سنگ می آن کسی که جان من در دست اوست، اگر بر می
گروهی از . مشرکان، از ترس تعقيب مسلمانان، شتابان گرخيتند! کرد روزگار گذشته، نيست و نابود می

اگر پيامی : ابو سفيان به آهنا گفت. ردندقبيله بنی عبد القيس، که عازم مدينه بودند، به ابو سفيان برخو
آييد شتران مشا  کنيد؟ اگر پيام را برسانيد، در آينده که به بازار عکاظ می برای حممد بفرستم به او ابالغ می

امي هر کجا که باشيد به سوی  به او بگوييد ما تصميم گرفته: گفت. آری: گفتند. کنم را از کشمش بار می
 رسيدند که با ياران خود )ص(يان به سوی مکه حرکت کرد و آن گروه به حضور پيامربابو سف. مشا برگردمي

خدای ما را :  و ياران او گفتند)ص(پس، پيامرب. هنوز در محراء االسد بودند و پيام ابو سفيان را رساندند
   بسنده است و هبترين

__________________________________________________  
  . م-. مراجعه شود که در آجنا تعداد ابيات بيشتر است۱۰۹، ص ۳ع بيشتر به سريه ابن هشام، ج برای اطال) ۱(



 ۲۰۵

۲۵۰  
  : و در اين مورد خداوند اين آيه را نازل فرمود! کارگزار ماست

ين استجابوا ب و الرسول من نعد ما أصانهم القرح ُا ُْ َ ُ َ ََ
ِ ْ َِّ ُ َّ َ ِ ِ ُ َ ْ َ ِ

َّ
…) ۳ :۱۷۲(  

  …  خدای تعالی را و رسول را از بعد رسيدن جراحتهاآهنا که اجابت کردند
  : و اين آيه را هم در مهني مورد نازل فرموده است

ين قال لهم اجاس إن اجاس قد مجعوا لكم ْا ُ َ ُ َ َ َّْ َ َ َّ َِّ ُ ُُ َ َ ِ
َّ

…) ۳ :۱۷۳(  

  … آهنا که گفتند ايشان را مردمان، که مردم گرد کردند برای جنگ با مشا سپاهها را
 فرستاد و به آن حضرت اطالع داد که ابو سفيان و ياران )ص(دی از خزاعه را به حضور پيامربمعبد، مر

  . به مدينه مراجعت فرمودند)ص(و پيامرب. او ترسان و بيمناک گرخيتند و رفتند

  )۳(سريّه ابو سلمة بن عبد االسد در قطن
ان برامي نقل کردند که ابو عمر بن عثمان بن عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع و ديگر: واقدی گويد

او در حمله باالی مدينه، ميان بنی امية بن زيد منزل . سلمة بن عبد االسد در جنگ احد شرکت داشت
ابو سلمه در جنگ احد بازويش زمخی شده و . مهسرش ام سلمه، دختر ابی اميه، هم مهراه او بود. داشت
پس، سوار خری شد که . اند راء االسد حرکت کرده به سوی مح)ص(اش برگشته بود که شنيد پيامرب به خانه

 به طرف وادی عقيق حرکت )۴(هنگامی که رسول خدا از منزل عصبه.  برساند)ص(خود را به پيامرب
 به مدينه، ابو )ص(پس از مراجعت پيامرب.  به محراء االسد رفت)ص(فرمود، ابو سلمه رسيد و مهراه پيامرب می

ل مداوای زمخش بود تا آنکه نسبتا هببود يافت، زمخش با آنکه چرکني سلمه يک ماه در منزل خود مشغو
 ابو سلمه را احضار )ص(در اول ماه حمرم که سی و پنجمني ماه هجرت بود، پيامرب. شده بود، سر هبم آورد

تو را به سرپرستی و فرماندهی اين سپاه منصوب : پری برای او بسته شد و رسول خدا فرمود. فرمود
  .کنم می

به سرزمينهای قبيله بنی اسد حرکت کن و پيش از آنکه با مجع ايشان برخورد کنی، بر آهنا شبيخون 
  و به او درباره پرهيزکاری و ترس از خدا و خوش رفتاری با. بزن

__________________________________________________  
  .، آل عمران۳، سوره ۱۷۰آيه ) ۱(
  .ران، آل عم۳، سوره ۱۷۱آيه ) ۲(
  ).۳۵، ص ۲طبقات ابن سعد، ج (نام کوهی در ناحيه فيد است که در آجنا آهبايی است متعلق به بنی اسد : قطن) ۳(
  ).۳۴۶، ص ۲وفاء الوفاء، ج (نام منطقه غربی مسجد قبا است : عصبه) ۴(

۲۵۱  
از مجله آهنا، اين يک صد و پنجاه نفر مهراه او رفتند که . رفتند سفارش فرمود مسلمانانی که مهراه او می

ابو سربة بن ابی رهم، که برادر مادری ابو سلمه بود و مادر آهنا بّره دختر عبد املطلب بود، : اشخاص بودند
معتب بن فضل بن محراء خزاعی، : عبد اهللا بن سهيل بن عمرو، عبد اهللا بن خمرمه عامری، از بنی خمزوم

: از انصار. ابو عبيدة بن جّراح، سهيل بن بيضاء: نی فهر بن ابی ارقم، از ب-ارقم: که مهپيمان ايشان بود
اسيد بن حضري، عّباد بن بشر، ابو نائله، ابو عبس، قتادة بن نعمان، نضر بن حارث ظفری، ابو قتاده، ابو 

  .اند عّياش زرقی، عبد اهللا بن زيد، خبيب بن يساف و گروه ديگری که نامشان را برای ما ذکر نکرده
ن سريه شد اين بود که مردی از قبيله طی به مدينه آمد و به ديدار زنی از آنچه که موجب اي



 ۲۰۶

خويشاوندان خود رفت که مهسر مردی از اصحاب رسول خدا بود، وی ضمن صحبت، به آن مرد صحابی 
خرب داد که طليحه و سلمه پسران خويلد را در حالی ترک کرده است که خويشان و ياران خود را برای جنگ 

ما به حمل اصلی و خانه حممد محله : اند گفته اند و آهنگ مدينه داشتند و می خوانده دا فرا میبا رسول خ
ما با . اند های مسلمانان نزديک مدينه آورمي، زيرا، رمه کنيم و غنيمتی از اطراف مدينه به دست می می

کشيم، اگر موفق  ا هم يدک میکنيم و شتران گزيده تيزرو ر اند، محله می اسبهاميان، که در هبار کامال چريده
شومي چيزی به غارت بربمي، کسی به ما خنواهد رسيد و اگر هم با مسلمانان روياروی شومي، آماده جنگ 

وانگهی مسلمانان . اند هستيم، ما اسب دارمي که آهنا ندارند و شترانی تيزرو مهراه ماست که مهچون اسب
اند و تا مدهتا سر و سامان خنواهند گرفت و   ايشان درافتادهاند، چه، بتازگی قريش با سرکوب شده و ترسيده

 بن عمري بود، برخاست و -مردی از ايشان، که نامش قيس بن حارث. کسی گرد ايشان مجع خنواهد شد
اوال ما خونی بر گردن آهنا ندارمي، بعالوه، آهنا غارت ! ای قوم، به خدا، اين کار مشا صحيح نيست: گفت
قريش . رتگر نيستند، سرزمني ما از مدينه دور است و مجع ما چون مجع قريش نيستای برای غا آماده

مدهتا صرب کرد و از مهه اعراب ياری طلبيد، وانگهی، آهنا از مسلمانان خون طلب داشتند و در حالی که 
 حال آنکه اسبها و شتران فراوان و اسلحه زياد و سه هزار جنگجو، غري از اتباع خود، داشتند محله کردند، و

متام تالش مشا در اين است که مهراه سيصد نفر، آن هم اگر به اين مقدار برسد، خود را به زمحت اندازيد و 
وی نزديک بود که آهنا را در . از سرزمني خود بريون برويد و من مطمئن نيستم که کار به زيان مشا متام نشود

مرد صحابی پس از شنيدن .  تصميم خود باقی هستندحرکت به سوی مدينه مرّدد کند، ولی، ظاهراً آهنا به
   شتافت و اخباری را که از آن مرد شنيده بود،)ص(اين مطلب به حضور پيامرب

۲۵۲  
 ابو سلمه را به اين مأموريت گسيل فرمود و او مهراه ياران خود بريون )ص(پيامرب. به اطالع آن حضرت رساند

 با خود برد، و شب و روز، از راههای فرعی، شتابان راه رفت و مهان مرد طايی را، به عنوان راهنما
پيمودند، بطوری که، پيش از آنکه خرب به آهنا برسد، به قطن، که نام آبی از آهبای بنی اسد است، رسيدند 

  .و آهنا در آجنا مجع بودند
انان را هم، که سه نفر از سارب. ای از ايشان را ديدند و آن را به غنيمت گرفتند مسلمانان در آجنا رمه

. برده و مملوک بودند، گرفتند، ولی بقيه ساربانان گرخيتند و خود را به بنی اسد رساندند و خرب دادند
پس، مجع بنی . ساربانان ايشان را از مجع سپاه ابو سلمه ترساندند، چون عّده آهنا را بسيار زياد ذکر کردند

حمل آب آمد و متوجه شد که مجع دمشن پراکنده شده ابو سلمه به . اسد از هر سوی روی به گريز هنادند
وی . پس، مهاجنا اردو زد و اصحاب خود را برای غنيمت گرفنت شتران و ديگر دامها گسيل داشت. است

افراد را به سه دسته تقسيم کرد، به گروهی دستور داد که، با خود او، مهاجنا مبانند ولی دو گروه ديگر را 
سوی خمتلف کرد و دستور داد تا در طلب غنيمت به راههای دور نروند و در مأمور مجع غنيمت از دو 

صورت سامل بودن شب را برگردند که مهه شب را در يک جا بگذرانند و هم فرمان داد که پراکنده نشوند و 
هر دو گروه بسالمت پيش ابو سلمه بازگشتند، بدون اينکه هيچ . بر هر گروه فرماندهی منصوب کرد

ابو سلمه مهراه غنامي به . پيش آمده باشد، آهنا شتران و دامهای ديگری به غنيمت گرفته بودندبرخوردی 
چون يک شب راه پيمودند، ابو سلمه فرمان داد تا . سوی مدينه برگشت، آن مرد طايی هم مهراه او بود

 جدا )ص( هم برای پيامرباو سهمی از غنامي را هم به مرد طايی داد و يکی از بردگان را. غنامي را تقسيم کنند
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سپس، آهنا مهراه غنامي به . کرد، آنگاه، مخس غنامي را جدا کرده و بقيه را ميان اصحاب خود تقسيم کرد
  .سوی مدينه حرکت کردند

ای، که  در جنگ احد پدرم را ابو اسامه جشمی زمخی کرد، او با نيزه: عمر بن ابی سلمه گويد
کرد و تا آجنا که ما  پدرم مدت يک ماه زخم خود را معاجله می. زدپيکانش هپن بود، بازوی او را زخم 

 او را در آغاز حمرم، که سی و پنجمني ماه هجرت بود، به قطن اعزام فرمود و )ص(پيامرب. ديدمي، هببود يافت
او ده پانزده روزی از مدينه غايب بود، اما، چون به مدينه رسيد زمخش دوباره سرباز کرد و سه شب مانده 

  .او را با آب چاه يسريه، که متعلق به بنی اميه بود، غسل دادند. به پايان مجادی االخر درگذشت
پيکر ابو سلمه را از قبيله بنی .  آن را يسريه نام گذاشت)ص(نام اين چاه در جاهليت عبري بود و پيامرب

  .اميه به مدينه آوردند و در آجنا دفن کردند
  )ص(هار ماه و ده روز عده نگهداشت و پيامربمادرم چ: عمر بن ابی سلمه گويد

۲۵۳  
عقد و عروسی در ماه شوال عيبی : گفت مادرم می. )۱(چند شبی از شوال باقی بود که با او ازدواج کرد

  . در شوال مرا عقد و در مهان ماه عروسی فرمود)ص(ندارد، چون پيامرب
مر بن عثمان جحشی صحبت با ع:  واقدی گويد)۲(. درگذشت۵۹ام سلمه در ذی القعده سال 

اند؟  اسم آن مرد طايی را برايت نگفته: دانست، از من پرسيد کردم، او موضوع اين سريه را خوب می می
  :گفت. نه: گفتم

مرد طايی به . او وليد بن زهري بن طريف بود، که عموی زينب طايی، مهسر طليب بن عمري، است
مرد طايی، که راهنمای ماهری بود، مهراه .  نقل کرد)ص(مربو طليب خرب بنی اسد را برای پيا خانه او آمد

مسلمانان در حالی که . سپاه مسلمانان رفت و آهنا را چهار روزه از برياهه به قطن رساند که خرب منتشر نشود
کردند، بر ايشان وارد شدند و بنی اسد که شتران خود را در حال رم کردن و  ای از شتران را غارت می رمه

يدند، ترسيدند، در عني حال، چون آمادگی داشتند، درگري شدند که بعضی از ايشان زمخی شدند و فرار د
بعد از اين هم، مردم قبيله طی به بنی اسد محله بردند و تعدادی شتر و دام از آهنا به . برخی گرخيتند

  .د ادامه داشتو اين حالت تا مسلمان شدن بنی اس. غارت بردند، گروهی از آهنا را هم زمخی کردند
دانند، زيرا، در آن روز زمخی شد و چون  اصحاب ما ابو سلمه را از شهدای احد می: واقدی گويد

مهچنني ابو خالد زرقی را، که از اهل عقبه است، از شهيدان جنگ . زمخش دوباره سرباز کرد درگذشت
 کرد و منجر به مرگ او دانند، چون او در آن جنگ جمروح شد و در خالفت عمر زمخش سرباز ميامه می

  .وی از شهيدان ميامه است، چون در آن جنگ جمروح شده است: گفت عمر که بر او مناز گزارد، می. شد
: متام موضوع سريه ابو سلمه را برای يعقوب بن حممد بن ابی صعصعه گفتم، او گفت: واقدی گويد

  :ايوب بن عبد الرمحن بن ابی صعصعه برامي چنني روايت کرد
 ابو سلمه را در ماه حمرم، که سی و چهارمني ماه هجرت بود، مهراه يک صد و بيست و پنج )ص(ربپيام

از مجله کسانی که مهراه او بودند، سعد بن ابی وقاص و ابو حذيفة بن عتبه و . نفر به اين سريه اعزام فرمود
دند تا وارد قطن شدند و کر رفتند و روزها کمني می سامل خدمتگزار ابو حذيفه بودند، آهنا شب راه می

  ديدند که بنی اسد در آجنا گرد
__________________________________________________  

رسد، چه اگر ابو سلمه در بيست و هفتم مجادی االخر مرده باشد، مدت عّده ام سلمه در هفتم  اين موضوع خمدوش به نظر می) ۱(
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در سوم مجادی اآلخر يا بيست و هفتم مجادی االولی اتفاق افتاده باشد و احتمال شود، شايد مرگ ابو سلمه  ذی قعده متام می
  . م-.نويسد ابو سلمه در مجادی اآلخر درگذشته است اول قويتر است، ابن اثري در اسد الغابه می

  . م-.اين روايت درباره سال وفات ام سلمه مورد اختالف است) ۲(
۲۵۴  

، آهنا را حماصره کرد، قبال مسلمانان را پند و اندرز داده و به جهاد ترغيب ابو سلمه، در سپيده دم. اند آمده
کرده بود و دستور داده بود که در جستجوی غنيمت به راه دور نروند و هر دو نفر را مأمور مواظبت از يک 

شده بنی اسد پيش از شروع محله به خود آمده، سالح برگرفته و صف بسته و آماده جنگ . ديگر کرده بود
مردی . بودند، سعد بن ابی وقاص بر مردی از ايشان محله برد، خنست پای او را قطع کرد و سپس کشتش

مسلمانان ترسيدند که مبادا دمشن . از بنی اسد هم به مسعود بن عروه محله کرد و با ضرب نيزه او را کشت
:  بن ابی وقاص بانگ زد- سعددر اين هنگام،. او را برهنه کند به مهني دليل، او را ميان خود کشيدند

و ابو سلمه دستور محله داد، مشرکان پراکنده شدند و گرخيتند، مسلمانان مدتی آهنا را ! منتظر چه هستيد
  .تعقيب کردند و آهنا به اطراف گرخيتند

ابو سلمه از تعقيب خودداری کرد و به اردوگاه برگشت، دوست خود را خباک سپردند و کاالهای 
زن و بچه مشرکان در آجنا : گويد. سبک بارتر بود، برداشتند و به سوی مدينه برگشتنددمشن را، که 

ای از مشرکان محله بردند و شتران و  نبودند، چون يک شبانروز راه رفتند، راه را اشتباه کردند و به رمه
  .جمموع غنيمت ايشان هفت بار شتر بود. ساربانان را گرفتند

چون راه را اشتباه کردمي، راهنمايی از اعراب : گفت عد روايت کرد که میابن ابی سربه هم برامي از س
ای راهنمايی کنم که آن را غارت کنيد، چه  اگر مشا را به رمه: اجاره کردمي که راه را نشامنان دهد، گفت

  .مخس آن را: دهيد؟ گفتيم مقدارش را به من می
  .راهنمايی کرد و پنج يک آن را برای خود برداشت: گويد

   غزوه بئر معونه در ماه صفر سی و ششمني ماه هجرت
حممد بن عبد اهللا، عبد الرمحن بن عبد العزيز، معمر بن راشد، افلح بن سعيد، ابن ابی سربه، ابو 

برخی از ايشان از ديگری . معشر و عبد اهللا بن جعفر هر يک قسمتی از اين روايت را برامي نقل کردند
ام و من جمموعه مطالبی را که از  ان که نام بردم هم خبشی از اين موضوع را شنيدهشنيده بود و از غري از اين

  .نويسم ام، می ايشان شنيده
   بود، پيش پيامرب)۱(ابو براء عامر بن مالک بن جعفر، که معروف به مالعب االسّنه: گفتند که

__________________________________________________  
شاعری خطاب به  ه مالعب االسّنه به اين مناسبت است که، در جنگی ميان قيس و متيم، برادرش گرخيت وعلت شهرت او ب) ۱(

الروض االنف، ج (» های بران سناهنا مالعبه و بازی کند از جنگ گرخيتی و برادرت عامر را واگذاشتی که با لبه«: برادرش گفت
  ).۱۷۴، ص ۲

۲۵۵  
من هديه مشرک را :  فرمود)ص(پيامرب. ناقه هديه آوردآمد و برای آن حضرت دو اسب و دو ) ص(

ای حممد، من آيني تو : او نه اسالم آورد و نه آن را رد کرد و گفت. و اسالم را بر او عرضه داشت! پذيرم منی
بينم، خويشان من پشت سرم هستند، اگر چند نفری از ياران خود را مهراه من  را کاری پسنديده و گرامی می

يدوارم قوم من دعوت تو را بپذيرند و از آيني تو پريوی کنند و اگر آهنا به پريوی تو درآيند، بفرستی، ام
  .من از جانب مردم جند برای ياران خود بيمناکم:  فرمود)ص(پيامرب! کارت باال خواهد گرفت



 ۲۰۹

واهد گريم و هيچ کس از اهل جند متعرض ايشان خن مترسيد که من آهنا را در پناه خود می: عامر گفت
ای از شهر  آهنا شبها در گوشه. ناميدند ميان انصار هفتاد مرد جوان بودند که آهنا را قاريان قرآن می. شد

خواندند و تا هنگام صبح بيدار بودند، صبحگاه، برای  گزاردند و درس می شدند، مناز می مدينه مجع می
کردند  هايشان گمان می خانواده. وردندآ  آب شريين و هيزمی که مجع کرده بودند، می)ص(های پيامرب خانه

 ايشان را به اين کار )ص(پيامرب. هايشان هستند کردند که در خانه که در مسجدند و اهل مسجد تصور می
 پانزده شب قاتل آهنا را )ص(پيامرب. گسيل داشت، پس، مهگی بريون رفتند و در کنار چاه معونه شهيد شدند

  :ويدابو سعيد خدری گ. فرمود نفرين می
اند، ولی من در کتابی معترب ديدم که عده  اند که چهل نفر بوده ايشان هفتاد نفر بودند و هم گفته

ای هم نوشتند و مهراه ايشان فرستادند و منذر   دستور فرمود تا نامه)ص(پيامرب. ايشان چهل نفر بوده است
نه بريون رفتند و چون به منطقه چاه آهنا از مدي. بن عمرو ساعدی را به فرماندهی ياران خود منصوب فرمود

  .معونه، که از آهبای بنی سليم و حد فاصل سرزمينهای بنی عامر و بنی سليم است رسيدند، اردو زدند
منذر بن عمرو ساعدی مهراه با راهنمايی از قبيله بنی : گفته است از عروه برامي روايت کردند که می

چهارپايان خودشان را هم .  به کنار چاه معونه رسيد اردو زدسليم، که نامش مطلب بود، بريون رفت و چون
آنگاه، حرام بن ملحان را با نامه . به چرا فرستاد و حارث بن صّمه و عمرو بن اميه را مهراه آن کرد

پس، چون حرام نزد .  و تنی چند از بنی عامر، پيش عامر بن طفيل، از بزرگان بنی عامر، فرستاد)ص(پيامرب
او نامه را خنواند و حرام بن ملحان را کشت و از بنی عامر برای جنگ با اصحاب رسول خدا عامر رسيد، 

اتفاقا ابو براء هم، پيش از اين واقعه، به ناحيه جند رفته بود که به آهنا بگويد که . کمک و ياری خواست
نی عامر تقاضای پس، ب.  را در محايت خود گرفته است و نبايد کسی متعرض ايشان شود)ص(ياران پيامرب

  عامر ابن طفيل را
__________________________________________________  

۲۵۶  
قبيله بنی عامر از رفنت با عامر بن طفيل و جنگ . کنيم ما محايت ابو براء را رعايت می: نپذيرفتند و گفتند

ديگر بنی سليم، عصّيه و کردن با مسلمانان خودداری کردند و چون عامر بن طفيل چنان ديد، از قبايل 
من : عامر بن طفيل گفت. رعل، کمک خواست، آهنا با او مهراهی کردند و او را به رياست خود برگزيدند

و اين بود که آنان از پی او راه افتادند تا به مسلمانان، که از دير آمدن ! پذيرم رياست را به تنهايی منی
مسلمانان، که منذر بن عمرو ساعدی فرماندهی آهنا . ند بن ملحان نگران بودند، رسيد-دوست خود حرام

مشرکان ايشان را احاطه کردند و بشدت جنگيدند تا اينکه ياران . را داشت، با مشرکان روياروی شدند
خواهی  اگر می: پس، مشرکان به او گفتند. رسول خدا مهگی کشته شدند و فقط منذر بن عمرو زنده ماند

پذيرم تا اينکه مرا به حمل  هنم و امانی هم از مشا منی  دست در دست مشا منی:گفت. دهيم به تو امان می
آهنا مزاحم او . ايد دست برداريد کشته شدن حرام بن ملحان بربيد و از جوار و محايتی هم که به من داده

  .از امان و محايت خود دست برداشتيم: نشدند و او را به حمل کشته شدن حرام بردند و گفتند
در برابر مرگ گردن «: اند  در مورد او فرموده)ص(منذر بن عمرو جنگيد تا کشته شد، و پيامربپس، 
حارث بن صّمه و عمرو بن اميه مهينکه با رمه از چرا بر گشتند، از پرواز الشخورها بر فراز . »فرازی کرد

 اهل جند ايشان را نکشته اند و کسی غري از به خدا قسم، ياران ما کشته شده: اردو به شک افتادند و گفتند
. اند و سواران دمشن آجنايند ای ديدند که يارانشان کشته شده و چون نزديک شدند، از باالی تپه! است



 ۲۱۰

 برسامن )ص(کنم بايد خود را به پيامرب فکر می: نظر تو چيست؟ گفت: حارث بن صّمه به عمرو بن اميه گفت
آن . کنم ی که منذر بن عمرو کشته شده است حرکت منیمن از جاي: حارث گفت. و اين خرب را به او بدهم

دو به مشرکان محله کردند و حارث دو نفر از ايشان را کشت، مشرکان او را گرفتند و عمرو بن امّيه را هم 
مرا به حمل : گفت. با تو چه کار کنيم؟ ما دوست ندارمي که تو را بکشيم: اسري کردند، آهنا به حارث گفتند

و سپس . چنان کردند.  بن عمرو و حرام برسانيد و از محايت خود از من دست برداريدکشته شدن منذر
اما او دو مرتبه محله کرد و دو نفر از ايشان را کشت، پس، آهنا . بندهايش را گشودند و آزادش ساختند

  .های خود را به او فرود آوردند و او را کشتند نيزه
مادرم نذر کرده بود که : نکرده اسري شده بود گفتعامر بن طفيل بن عمرو بن اميه، که جنگ 

آنگاه، به او . پس، موی جلوی سر او را کند و آزادش ساخت. ای آزاد کند، حاال تو از جانب او آزادی برده
عامر مهراه عمرو بن اميه ميان : عمرو بن اميه گويد. آری: شناسی؟ گفت آيا ياران خودت را می: گفت

آيا کسی از ايشان هست که در اينجا او : پرسيد، آنگاه از من پرسيد انساب ايشان میکشتگان راه افتاد و از 
  را نديده باشی؟

۲۵۷  
  .گفتم آری، کسی از وابستگان ابو بکر را که نامش عامر بن فهريه است، در اينجا نديدم

: تعامر گف. از برگزيدگان ما بود و از ياران اولی رسول خدا: او چگونه بود؟ گفتم: پرسيد
اش  اين مرد او را نيزه زد و چون نيزه: خواهی داستان او را برايت بگومي؟ و اشاره به مردی کرد و گفت می

: گفتم: عمرو بن اميه گويد. را از بدن او بريون کشيد، ديدم که آن مرد به آمسان رفت و از نظرم پنهان شد
او نقل . بنی کالب بود بنام جّبار بن سلمیقاتل عامر بن فهريه، مردی از ! آری، مهان عامر بن فهريه است

من با خود » !به خدا سوگند، رستگار شدم«: کرد که چون به عامر بن فهريه نيزه زدم شنيدم که گفت می
چه معنايی دارد؟ اين بود تا پيش ضحاک بن سفيان کالبی آمدم و » رستگاری«يعنی چه، اين : گفتم

: که او گفته بود چيست؟ ضحاک گفت» رستگاری«يدم منظور از داستان را چنانکه بود برايش گفتم و پرس
  .و اسالم را بر من عرضه داشت. مقصود هبشت است

پس، من مسلمان شدم چون آنچه قبال از عامر بن فهريه و انتقال جسد او به آمسان ديده بودم، : گويد
چه را که در مورد جسد عامر ضحاک بن سفيان موضوع مسلمانی من و آن: گويد. مرا شيفته اسالم کرده بود

فرشتگان جسدش را به خاک سپردند و :  نوشت و آن حضرت فرمودند)ص(ديده بودم، برای حضرت پيامرب
  .روحش در هبشت فرود آمد

 رسيد، خرب کشته شدن مرثد بن ابی مرثد و گروه حممد بن )ص(در مهان شب که خرب بئر معونه به پيامرب
اين نتيجه عمل ابو براء است، من اين مأموريت را خوش : فرمود  می)ص(ربپيام. مسلمه هم به مدينه رسيد

 در مناز صبح، پس از آنکه سر از رکوع برداشت، بر آهنا نفرين فرمود و پس از گفنت )ص(پيامرب. نداشتم
پروردگارا، مضر را، با شدت خشم خود، پايکوب فرمای، خدايا، خودت «: مسع اهللا ِلمن محده چنني گفت

بنی حليان و زعب و رعل و ذکوان و عصّيه را بده که ايشان از فرمان خدا و رسول او سرپيچی سزای 
اند، خداوندا، خودت سزای بنی حليان و عضل و قاره را بده، خدايا، وليد بن وليد و سلمة بن هشام و  کرده

بيامرز و قبيله اسلم را عياش بن ابی ربيعه و مؤمنان مستضعف گرفتار را جنات بده، خدايا، قبيله غفار را 
خواند تا اين آيه   اين نفرين را در مناز می)ص(پانزده و بنا به روايت ديگری، چهل روز پيامرب. »بسالمت دار



 ۲۱۱

  : نازل شد
ْليس لك من األمر  َ
ِ
ْ َْ َ َ َ ْء أو فتوب عليهم َ ِ ْ

َ َ َ ُ َ ْ َ ٌ…) ۳ :۱۲۸(  

  …نيست هيچ به دست تو از کار اين کافران، يا توبه دهدشان 
و ابو سعيد . خدايا، هفتاد نفر از انصار در جنگ بئر معونه شهيد شدند: گفت نس بن مالک میا

در چند مورد هفتاد نفر از انصار شهيد شدند، هفتاد نفر در جنگ احد، هفتاد نفر در : گفت خدری می
  جنگ بئر معونه، هفتاد نفر در

۲۵۸  
 برای کشتگان جنگ بئر معونه، بيش از ديگر )ص(پيامرب. جنگ ميامه و هفتاد نفر در جنگ جسر ابی عبيد

ای نازل فرمود  خداوند در مورد کشتگان بئر معونه آيه: گفت انس بن مالک می. کشتگان، ناراحت شدند
  : که چنني بود

ِ َبلغوا قومنا انا لقينا ربنا فر َ َ ََ ََ ِ
َ ََّّ َ ْ ُ قنا و رضينا عنه ُ َ ِ َ َ ّ َ  

  خود را مالقات کردمي، او از ما خشنود شد و ما از او به قوم ما ابالغ کنيد که ما پروردگار 
  .خواندمي ولی بعدا نسخ شد و اين آيه را مدهتا می

ابو براء، که پريی فرتوت شده بود، باز هم به قصد ديدار رسول خدا آمد و از حمل عيص : گويند
آن حضرت هديه او .  فرستاد)ص(ای، که اسبی بود، به حضور پيامرب برادرزاده خود لبيد بن ربيعه را با هديه

کردم کسی از قبيله مضر هديه  گمان منی: لبيد گفت! پذيرم من هديه مشرکان را منی: را نپذيرفت و فرمود
پذيرفتم، حتما هديه ابو براء را هم قبول  اگر هديه مشرکان را می:  فرمود)ص(پيامرب. ابو براء را رّد کند

دردمند است و از حضور مشا تقاضا دارد که برای هببود و شفايش دعا ابو براء بيمار و : لبيد گفت. کردم می
 کلوخی از زمني برداشت و آب )ص(پيامرب. ابو براء مبتال به بيماری خيارک بود. فرماييد و دستوری دهيد

د چنني کرد و هببو. اين را در آب حل کن و به او بده تا بياشامد: دهان خود را بر آن افکند و به لبيد فرمود
در .  برای او ظرف کوچک عسلی فرستادند و ابو براء از آن خورد تا شفا يافت)ص(پيامرب: اند و گفته. يافت

خواست به سرزمني بلی برود، چون به عيص رسيد،  آن هنگام، ابو براء ميان قوم خود در حرکت بود و می
  .د فرستا)ص(پسرش ربيعه را مهراه لبيد با دو بار خوراکی به حضور پيامرب

  پيمان و تعهد پدرت چه ارزشی داشت و چه کار کرد؟:  به ربيعه فرمودند)ص(پيامرب
پس، ربيعه بازگشت و . آری:  فرمود)ص(پيامرب! يک ضربه مششري يا نيزه آن را شکست: ربيعه گفت

به اين مطلب را به پدرش گفت، اين موضوع و پيمان شکنی عامر بن طفيل بر ابو براء بسيار گران آمد، ولی 
ام  آری، از ميان مهه بنی عامر اين برادرزاده: واسطه ضعف و پريی کاری از او ساخته نبود، مهني قدر گفت

و مهچنان به راه خود ادامه داد تا به کنار آهبايی از منطقه بلی رسيد که نامش . بود که پيمان مرا شکست
  .راغ عامر بن طفيل رفتپس ربيعه پسر ابو براء سوار بر اسب خود شد و به س.  بود)۱(هدم

ای به سوی او پرتاب کرد که خطا رفت و کاری نشد، مردم بانگ و فرياد  عامر سوار بر شتر بود، ربيعه نيزه
. دين ابو براء پرداخت شد! به من آسيبی نرسيد! به من آسيبی نرسيد: برآوردند ولی عامر بن طفيل گفت

خدايا، بنی عامر را هدايت فرمای و :  فرمود)ص(يامربو پ! من از اين عمل عموی خود گذشتم: آنگاه گفت
  .طفيل خودت بگري  دين مرا از عامر بن

__________________________________________________  
  ).۴۴۹، ص ۸معجم البلدان، ج (ای است بعد از وادی القری  نام منطقه: هدم) ۱(



 ۲۱۲

۲۵۹  
چون .  بيايد و با پای پياده چهار روزه آن راه را پيمود)ص(عمرو بن اميه هم به راه افتاد که پيش پيامرب

 آمده بودند و آن حضرت به )ص( رسيد، به دو مرد از قبيله بنی کالب برخورد که به حضور پيامرب)۱(به قنات
چون آن دو . دانست ايشان جامه داده بود و آن دو از پيامرب امان گرفته بودند، ولی عمرو اين مطلب را منی

د، عمرو هر دو را کشت تا به خيال خود از بنی عامر انتقام خون شهيدان بئر معونه را گرفته باشد و خوابيدن
از ميان مهه فقط تو يک نفر :  فرمود)ص(پيامرب. بعد به حضور پيامرب آمد و خرب کشته شدن اصحاب را داد

 خطاب به او )ص(و پيامرباند که سعد بن ابی وقاص هم مهراه عمرو بن اميه بوده  و گفته! زنده ماندی
و نيز . هيچگاه تو را به جايی نفرستادم، مگر اينکه از ميان اصحاب خود مراجعت کردی: اند فرموده
اند که سعد بن ابی وقاص در اين جنگ نبوده و هيچ کس غري از انصار در آن شرکت نداشته است و  گفته

کار بدی :  خرب کشنت آن دو نفر را داد، فرمود)ص(چون عمرو به پيامرب. تر است مهني گفته اخري نزد ما ثابت
ای  عامر بن طفيل نامه! اند و بايد ديه آهنا را بپردازم ای که از من امان و پناه داشته کردی، دو مرد را کشته

مردی از ياران تو، دو نفر از ياران :  نوشت و چند نفر از ياران خود را هم فرستاد و گفت)ص(برای پيامرب
 خون هبای آن دو را، معادل خون هبای دو )ص(پيامرب. اند، کشته است از مشا امان و پناه داشتهمرا، که 

  .مسلمان آزاد، پرداخت فرمود
مشرکان در جنگ بئر معونه اصرار کردند تا به عروة بن : گفت از عروه برامي روايت کردند که می

چون مشرکان اصرار کردند، . ی سليم هم بودصلت امان دهند، چه او ميان بنی عامر دوستانی داشت و از بن
شوند، جنات  ای که در آن يارامن کشته می پذيرم و جان خود را از معرکه هرگز امان مشا را منی: گفت
پروردگارا، ما کسی را : چون شهدای بئر معونه از طرف دمشن احاطه شدند، گفتند: گويند. دهم منی
به پيامربت ابالغ کنيم، خدايا، خودت سالم ما را به او برسان و يابيم که به وسيله او سالم خود را  منی

  .جربئيل اين خرب را به آن حضرت داد

   نام شهدای قريش در جنگ بئر معونه
   حکم بن کيسان، که مهپيمان ايشان بوده: عامر بن فهريه، از بنی خمزوم: از بنی تيم

__________________________________________________  
  ).۳۶۳، ص ۲وفاء الوفاء، ج (نام يکی از دشتهای اطراف مدينه است : قنات) ۱(

۲۶۰  
منذر بن عمرو، فرمانده قوم، از : از انصار. نافع بن بديل: از خاندان بديل بن ورقا: است، از بنی سهم

ارث بن ح: حرام و سليم دو پسر ملحان، از بنی عمرو بن مبذول: معاذ بن ماعص، از بنی جنار: بنی زريق
انس بن معاوية بن انس، : صّمه، سهل بن عامر بن سعد بن عمرو، طفيل بن سعد، از بنی عمرو بن مالک

عطية بن عبد عمرو، کعب بن زيد بن قيس، که از : ابو شيخ ابی بن ثابت بن منذر، از بنی دينار بن جنار
عروة بن : مرو بن عوفاز بنی ع. ميان جمروحان بريون کشيده شد و در جنگ خندق به شهادت رسيد

  .مالک بن ثابت و سفيان بن ثابت: صلت، که مهپيمان ايشان و از قبيله بنی سليم بود، از نبيت
  .متام شهيدانی که نامشان ثبت شده است، شانزده نفرند

ای برای نافع بن بديل گفته است و من از اصحاب خود شنيدم که آن را چنني  عبد اهللا بن رواحه مرثيه
  :ندخواند می



 ۲۱۳

  .خدای نافع بن بديل را رمحت کند و به او پاداش شايسته جهاد عنايت فرمايد
  .او مششري برنده و راستني بود

  .گفت زدند، او بود که گفتاری استوار و صحيح می و هنگامی که مردم زياد حرف می
روز انس بن عباس سلمی، که دايی طعيمة بن عدی است و کنيه طعيمه هم ابو رّيان بوده است، 

کرد، تا اينکه، نافع بن  اش حتريض می جنگ بئر معونه بريون آمده و قوم خود را به خوخنواهی برادرزاده
  :بديل کشته شد و او در رثاء نافع اين دو بيت را سرود

ابن ورقاء خزاعی را در حالی ترک کردم که در معرکه افتاده بود و بادهای خاک آلود بر جسدش 
  .وزيد می

  .ام  شناختم ابا رّيان را بياد آوردم و يقني پيدا کردم که انتقام خون خود را گرفتهمهينکه او را
  .من از اصحاب خودمان شنيدم که اين ابيات را صحيح دانسته و ثبت کرده بودند

  :حسان بن ثابت هم منذر بن عمرو را چنني مرثيه گفته است
گفتند از دو کار  وافق بود اگر به او میخدای بر ابن عمرو درود فرستد که راست برخورد و بسيار م

  .گزيد که به رأی و خرد قرين بود يکی را برگزين آن را برمی
  )۱(.ابن جعفر برای من قصيده ديگری از حّسان خواند که رائيه است

__________________________________________________  
کرده است، به  ای که ذکر ريوت، ثبت نشده است و در مورد قصيده رائيهدو بيتی که واقدی نقل کرده در ديوان حسان، چاپ ب) ۱(

مهني قصيده در ديوان حسان، چاپ . ، مراجعه فرماييد، در آجنا پنج بيت اين قصيده آمده است۱۹۸، ص ۳سريه ابن هشام، ج 
وده است، ديوان حسان، حسان دو مرثيه ديگر هم، که هر دو رائيه است، برای شهدای موته سر.  ضبط است۱۰۷بريوت، ص 

  . م-.۱۰۲ و ۹۹چاپ بريوت، صفحات 
۲۶۱  

    رجيع در ماه صفر، سی و ششمني ماه هجرتغزوه
 گروهی از اصحاب را )ص(کرد که پيامرب موسی بن يعقوب از ابی االسود و او از قول عروه نقل می

د و مهينکه به رجيع رسيدند آهنا از راه جند روان شدن. برای کسب خرب از وضع قريش، به مکه اعزام فرمود
  .بنو حليان متعرض ايشان شدند

حممد بن عبد اهللا و معمر بن راشد و عبد الرمحن بن عبد العزيز و عبد اهللا بن جعفر و حممد بن صاحل و 
دامن، هر يک  حممد بن حييی بن سهل ابن ابی حثمه و معاذ بن حممد و گروه ديگری که نامشان را منی

را برامي نقل کردند، بعضی از آهنا از ديگری شنيده بودند و من آنچه را که آهنا برامي خبشی از اين مطلب 
چون سفيان بن خالد بن نبيح هذلی کشته شد، قبيله بنی حليان : گويند. گومي اند مجع کرده و می نقل کرده

دا بروند و با آن های عضل و قاره رفتند و برای آهنا جوايزی تعيني کردند که پيش رسول خ به سراغ قبيله
و قرار گذاشته . حضرت گفتگو کنند تا بعضی از اصحاب را برای دعوت آهنا به اسالم نزد ايشان بفرستد

اند، بکشند و ديگران را هم به مکه بربند و  بودند که گروهی از اصحاب را که در قتل سفيان دست داشته
ی خواهيم گرفت، زيرا، هيچ چيز برای آهنا گفتند که از قريش جايزه قابل توجه تسليم قريش کنند و می

شدگان بدر بکشند و  تر از اين نيست که يکی از ياران حممد را به دست آورند و او را در قبال کشته ارزنده
اند، در حالی که ظاهرا اقرار  های قبيله بزرگ خزميه هفت نفر از قبيله عضل و قاره، که از شاخه. مثله کنند

اسالم ميان ما آشکار شده است، گروهی از اصحاب !  آمدند و گفتند)ص(حضور پيامرببه اسالم داشتند به 
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 هفت نفر را با ايشان روانه )ص(پيامرب. خود را پيش ما بفرست تا قرآن و احکام اسالمی را به ما بياموزند
مهپيمان بنی مرثد بن ابی مرثد غنوی، خالد بن ابی بکري، عبد اهللا بن طارق بلوی : فرمود که عبارتند از

ظفر و برادر مادری او معّتب بن عبيد که او هم مهپيمان بنی ظفر بود، خبيب بن عدی بن بلحارث بن 
و گفته شده است که ايشان ده نفر .  بن ابی االقلح-خزرج، زيد بن دثّنه از بنی بياضه و عاصم بن ثابت

ايشان عاصم بن ثابت بن ابی  د که فرماندهان بودند که فرمانده ايشان مرثد بن ابی مرثد بود، برخی هم گفته
  .االقلح بوده است

۲۶۲  
شد،  ايشان از مدينه بريون آمدند و چون به آبی از قبيله هذيل، که نزديک هده بود و رجيع ناميده می

ها آماده کرده بودند به کمک  رسيدند، ناگاه گروهی بر ايشان خروج کردند و کسانی را هم که حليانی
 هيچ گونه کمک و نريوی امدادی نداشتند در حالی که دمشنان صد نفر )ص(اب پيامربخواستند، اصح

 مششريهای خود را بريون کشيدند و برای )ص(ياران رسول خدا. بودند و مهه مسلح به تري و کمان و مششري
 را گواه بندمي و خدا ما با مشا جنگ ندارمي و با مشا عهد و پيمان می: دمشنان گفتند. جنگ به پا خاستند

خبيب بن . ای بگريمي خواهيم مشا را به اهل مکه تسليم کنيم و جايزه کشيمتان، بلکه، می گريمي که منی می
من پيش اهالی مکه حق : گفت عدی، زيد بن دثنه و عبد اهللا بن طارق تن به اسارت دادند، خبيب می

.  عبيد امان و پناه دمشن را نپذيرفتنداّما عاصم بن ثابت، مرثد، خالد بن ابی بکري و معتب بن. نعمت دارم
ام که هرگز پناه و امان مشرکی را نپذيرم و شروع به جنگ کردن با ايشان  من نذر کرده: عاصم بن ثابت گفت
  :خواند کرد و اين رجز را می

انگيز است از زه کمامن تريهای  انگيزه من چيست؟ من خردمند چابکم و تري و کمان من هراس
  .يزد، مرگ حق است و زندگی باطلر بلند فرو می

  .رود رسد و مرد به سوی آن می آنچه که خداوند تقدير فرموده باشد به آدمی می
  .اگر من با مشا جنگ نکنم، مادرم به عزای من بنشيند

  .ام که اين رجز را صحيح نداند هيچيک از اصحاب خود را نديده: گويد واقدی می
تا تريهای او متام شد، آنگاه، با نيزه شروع کرد تا وقتی که عاصم شروع به ترياندازی کرد : گويد

پروردگارا، من، در آغاز روز، از دين تو : اش شکست و فقط مششريش باقی ماند، پس، عرضه داشت نيزه
  .محايت کردم، تو، در پايان روز، گوشت مرا محايت فرمای

  :گويد. کردند  میاش کشتند، برهنه و اين بدان جهت بود که دمشن هر کس را که می
دو نفر از دمشن را زمخی کرده و يک . دسته مششريش هم شکست ولی مهچنان جنگيد تا کشته شد

  :خواند او در حال مبارزه اين رجز را می. نفر را کشته بود
  .ام و تريانداز ماهری مانند من وجود ندارد من ابو سليمان

مرثد و خالد را، در حالی که ايستاده بودند، به ام، و  من بزرگی را از گروهی بزرگوار به ارث برده
  .قتل رساندم

سالفه دختر سعد بن شهيد، که مهسر و چهار پسرش . و دمشنان آن قدر نيزه به او زدند، تا کشته شد
کشته شده بودند و دو پسرش را در جنگ احد عاصم کشته بود، نذر کرده بود که اگر بر عاصم چريه شود، در 

   به مهني منظور، برای.  بياشامدکاسه سر او شراب
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۲۶۳  
کسی که سر عاصم را بياورد صد ماده شتر جايزه قرار داده بود و اين موضوع را اکثر اعراب و بنی حليان 

اين بود که تصميم گرفتند سر عاصم را جدا کنند و آن را برای سالفه دختر سعد بربند و صد . دانستند می
 انگيخت که از سر او و پيکرش حفاظت کنند، هر کس - زنبوران را برشتر را بگريند، ولی خداوند متعال

گزيدندش و زنبورها آن قدر زياد بودند که کسی يارای مقابله با آهنا را  شد، زنبورها می نزديک می
ولی چون شب . تا شب رهايش کنيد، چون شب فرا رسد، زنبوران خواهند رفت:  پس، گفتند-نداشت

عجيب بود که : گويد. تاد که پيکر او را با خود برد و ايشان به او دسترسی نيافتندرسيد، خداوند سيلی فرس
عاصم نذر : گفت کرد، می عمر بن خطاب هر گاه از عاصم ياد می. ما در هيچ سوی آمسان ابری هم نديدمي

ؤمن را کرده بود که به هيچ مشرکی دست نزند و هيچ مشرکی هم به او دست نزند و خداوند عّز و جلّ که م
فرمايد، مانع از اين شد که مشرکان بعد از مرگ عاصم به جسدش دست بزنند، مهچنان که در  حفظ می

  .کرد زمان زندگی، خودش اين کار را منع می
معتب بن عبيد هم جنگ کرد و برخی از ايشان را زمخی کرد، ولی آهنا به او هجوم بردند و 

يد بن دثنه را با زه کمان حمکم بستند و با خود به طرف مکه آهنا خبيب و عبد اهللا بن طارق و ز. کشتندش
سوگند به خدا، ! اين آغاز مکر مشاست: چون به ناحيه مر الظهران رسيدند، عبد اهللا بن طارق گفت. بردند

آهنا با او مدارا کردند ولی او . دهم آمي و رفتار آهنا را که کشته شدند، سرمشق خود قرار می مهراه مشا منی
آهنا از او فاصله گرفتند، او بشدت محله . رفت و دست خود را از بند رها کرد و مششري خود را برداشتنپذي

  .گور او در مر الظهران است. کرد ولی ايشان او را سنگسار کردند و کشتندش
خبيب را حجري بن ابی اهاب به هشتاد . خبيب و زيد را مهچنان با خود بردند، تا به مکه رسيدند

ولی . اند که او را دختر حارث بن عامر بن نوفل به صد شتر خريد ال و يا پنجاه شتر خريد و گفتهمثقال ط
اش، عقبة بن حارث، او را به جای پدرش، که در  صحيحتر مهان است که حجري او را خريد تا برادرزاده

 را به جای پدرش بکشد زيد بن دثنه را صفوان بن اميه به پنجاه شتر خريد تا او. بدر کشته شده بود، بکشد
های حرام  چون آن دو را در ماه ذی قعده، که از ماه. و گويند گروهی از قريش در خريدن او شريک شدند

حجري، خبيب بن عدی را در خانه زنی به نام ماويه، که کنيز . است، گرفته بودند، هر دو را زندانی کردند
اند که او  گروهی از بنی مجح زندانی کرد و هم گفتهبنی عبد مناف بود، حبس کرد و صفوان، زيد را پيش 

: گفت ماويه، که بعدها مسلمان شد و اسالمی نيکو داشت، می. را در خانه غالم خود نسطاس زندانی کرد
ام، من از شکاف در مواظب او بودم، او را به زجنري کشيده بودند  به خدا، هيچ کس را هبتر از خبيب نديده

   ديدم که و من می
۲۶۴  

خورد در صورتی که، در آن هنگام، موسم  های انگوری به بزرگی سر انسان در دست داشت و می او خوشه
شد و بدون ترديد اين روزی خاصی بود که خداوند به او  انگور نبود و حتی يک حبه انگور هم پيدا منی

شنيدند،   او را میخواند، زهنا که صدای قرآن خواندن خبيب شبها قرآن می: گويد. فرمود ارزانی می
  .سوزاندند گريستند و بر او دل می می

نه، فقط آب شريين برامي بياور و از : ای خبيب، آيا حاجتی داری؟ گفت: به او گفتم: گويد
خواهند مرا  شوند، در خوراک من قرار مده و هر گاه هم که فهميدی می گوشتهايی که در پای بتها قربانی می

چون ماههای حرام سپری شد و تصميم به کشنت او گرفتند، پيش او رفتم و : يدگو. بکشند، به من خرب بده
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برای من تيغی : او گفت. آگاهش ساختم و به خدا قسم نديدم که از اين جهت بيمی به خود راه بدهد
چون پسرک من . پس، من به وسيله پسرم ابو حسني تيغی برايش فرستادم. بفرست که خود را اصالح کنم

اين چه کاری بود که کردم؟ نکند که در صدد انتقام برآيد و پسرک را بکشد : و رفت، با خود گفتمراه افتاد 
اتفاقا وقتی پسرم تيغ را برده بود، آن را از او گرفته و بشوخی گفته بود . »مردی در مقابل مردی«و بگويد 

فرستد، من  يغ پيش من میآيا مادرت نترسيد که وقتی تو را مهراه ت! به جان پدرت قسم، خيلی پرجرئتی
من اين سخن را شنيدم، : گويد خواهيد مرا بکشيد؟ ماويه می مکری بکنم، مگر نه اين است که مشا می

بينم و اين تيغ را برای رضای پروردگارت برايت  ای خبيب، من در تو مهان امانت اهلی را می: پس، گفتم
کشتم و در آيني ما مکر و  اش که او را منیمطمئن ب: گفت. فرستادم، نه برای اينکه پسرم را بکشی

: گويد. سپس، به او خرب دادم که فردا صبح او را برای کشنت بريون خواهند آوردند. غافلگريی روا نيست
 بردند زنان و کودکان و بردگان و گروه )۱(فردا او را، مهچنان که به زجنري بود، بريون آوردند و به حمل تنعيم

دانستند و  ه تنعيم رفتند، هيچ کس نبود که نرفته باشد، گروهی او را خونی خود میزيادی از مردم مکه ب
. خواستند با متاشای کشنت او خود را تسکني دهند و ديگران هم که کافر و خمالف با اسالم او بودند می

 را نزديک آن چون او و زيد بن دثنه را به تنعيم آوردند، تري چوبی بلندی را به زمني کردند و مهينکه خبيب
  دهيد که دو رکعت مناز بگزارم؟ کنيد و اجازه می آيا مرا رها می: آوردند، گفت
  .دو رکعت مناز گزارد بدون اينکه زياد طول بدهد. آری: گفتند

خنستني کسی که به هنگام کشته شدن، دو رکعت : گفت برای من از ابو هريره روايت کردند که می
  .بودمناز خواندن را سنت کرد خبيب 

__________________________________________________  
  ).۸۳، ص ۲شرح علی املواهب اللدنيه، ج (در کنار راه مکه به مدينه و سه يا چهار ميلی مکه است : تنعيم) ۱(

  . م-. مدينه قرار دارد و حمل احرام بسنت برای عمره است-امروز تنعيم متصل به مکه و کنار شاهراه مکه
۲۶۵  

سپس، . گزاردم ترسم، بيشتر مناز می گفتيد که از مرگ می به خدا قسم، اگر منی: او گفت: ويدگ
پروردگارا، ايشان را يکی پس از ديگری از ميان بردار و هيچيک از ايشان را از نظر خشم خود : گفت

  .پوشيده مدار
و اگر آجنا بودی، کرد، من حاضر بودم  وقتی که خبيب نفرين می: گفت معاوية بن ابو سفيان می

ديدی که ابو سفيان مرا، از ترس نفرين خبيب، روی زمني خوابانده بود، در آن روز، ابو سفيان چنان  می
  .مرا به زمني پرت کرد که با دنبالچه خود به زمني خوردم و مدهتا ناراحت و دردمند بودم

 را در گوشم هناده بودم و ديدی که انگشتم اگر آجنا بودی، مرا می: گفت حويطب بن عبد العزی می
  .گرخيتم که مبادا صدای نفرين او را بشنوم با حالت دو می

شدی که از ترس شنيدن نفرين خبيب، پشت  ديدی، متوجه می اگر مرا می: گفت حکيم بن حزام می
  .درختان پنهان شده بودم

ري بن مطعم شنيدم که از جب: گفت کرد که او می عبد اهللا بن يزيد برامي از سعيد بن عمرو روايت می
ديدی، من از ترس شنيدن صدای نفرين خبيب، خودم را پشت سر مردم پنهان  اگر مرا می: گفت می
  .کردم می

کنم که نفرين خبيب هيچيک از ايشان را فرو  به خدا سوگند، خيال منی: گفت حارث بن برصاء می
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  .نگريد
 )۱(امر بن حذمي مجحی را بر محصعمر بن خطاب، سعيد بن ع: گويد عثمان بن حممد اخنسی می

: اين مطلب را به عمر گفتند. اتفاقا او در حالی که ميان اصحاب خود بود، ناگهان غش کرد. فرماندار کرد
موضوع چه بوده است؟ آيا تو جن زده و غشی : چون سعيد، از محص، پيش عمر آمد، عمر از او پرسيد

، ولی من هنگام کشنت خبيب حاضر بودم و نفرين او را ای امري مؤمنان، نه، به خدا سوگند: هستی؟ گفت
اين مسئله : گويد. کنم شنيدم و به خدا قسم، در هر جا که باشم اگر آن منظره به خاطرم بيايد، غش می

  .موجب مزيد احترام او پيش عمر شد
ضر من هم در آن روز که خبيب نفرين کرد، حا: گفت از نوفل بن معاويه ديلی هم نقل است که می

  .بودم و هيچ کس را نديدم که از نفرين او جان سامل بدر برده باشد
يک ماه بلکه بيشتر، در جمامع . من در رديف اول ايستاده بودم و از ترس نفرين او به زمني نشستم

  .قريش فقط صحبت از نفرين خبيب بود
__________________________________________________  

ميان حلب و دمشق که در حدود دويست هزار نفر مجعيت دارد، در ليبی هم شهری به مهني نام وجود دارد شهری است : محص) ۱(
  . م-.که حدود چهل هزار نفر مجعيت دارد و در اين جا مراد مهان شهر اول است

۲۶۶  
 اش را به سوی مدينه چون او دو رکعت مناز را گزارد، او را به سوی تري چوبی بردند، چهره: گويند

هرگز، به خدا : گفت! از اسالم برگرد تا آزادت کنيم: سپس، به او گفتند. برگرداندند و حمکم او را بستند
آيا دوست : گفتند! قسم، دوست ندارم که مهه آنچه که بر زمني است از آن من باشد و از اسالم برگشته باشم

دارم  به خدا قسم، دوست منی: گفتات نشسته بودی؟  بود و تو در خانه داری که حممد بن جای تو می می
! ای خبيب، از اسالم برگرد: پس، آهنا گفتند. که من در خانه خود باشم و خاری وجود حممد را خبلد

: گفت! سوگند به الت و عّزی، اگر برنگردی تو را خواهيم کشت: گفتند! هرگز برخنواهم گشت: گفت
آهنا صورت او را به طرف مدينه . يچی کردو بشدت سرپ! کشته شدن من در راه خدا چيز اندکی است

ايد، مهم نيست که خداوند  اما اينکه صورت مرا از قبله برگردانيده: برگردانده بودند، خبيب گفت
  : فرمايد می

ُفأفنما تولوا فثم وجه اهللا ْ َ َّ َ َ َُّ َ ُ َ ْ َ…) ۲ :۱۱۵(  

  . هر کجا روی آريد مهاجنا وجه خداست
بينم، خدايا، در اين جا کسی نيست که   چهره دمشن منیپروردگارا، من چيزی جز: سپس، گفت

اسامة بن زيد از قول پدر خود روايت ! سالم مرا به رسول تو ابالغ کند، خودت سالم مرا به او ابالغ فرمای
 مهراه اصحاب خود نشسته بود، حالتی مهچون حالت نزول وحی به او دست داد و )ص(کند که پيامرب می

  .»جربئيل از خبيب بر من سالم رساند«و سپس فرمود » سالم و رمحت خدا بر او باد «فرمايد شنيدمي که می
آنگاه، فرزندان کسانی را که در بدر کشته شده بودند، فرا خواندند و جمموعا چهل نوجوان را : گويد

های خود  زهآهنا با ني. اين کسی است که پدران مشا را کشته است: ای دادند و گفتند يافتند و به هر يک نيزه
خدا : اش به سوی کعبه برگشت و گفت ضربتهای خفيفی به او زدند و او بر روی چوبه دار گشتی زد و چهره

! ای برگرداند که آن را برای خود و پيامربش و مؤمنان برگزيده است را شکر که چهره مرا به سوی قبله
عکرمة پسر ابو جهل، سعيد پسر : د ازکسانی که نوجوانان را برای کشنت خبيب گرد آورده بودند، عبارتن



 ۲۱۸

  .عبد اهللا بن قيس، اخنس پسر شريق و عبيده پسر حکيم بن امية بن اوقص سلمی
به خدا، من خبيب را : گفته است عقبة بن حارث هم از کسانی بوده که حضور داشته است، وی می

 نامش ابو مسريه و از خانواده نکشتم، من در آن هنگام پسر بچه کوچکی بودم و مردی از بنی عبد الدار، که
عوف بن سباق بود، دست مرا گرفت و بر زوبني هناد، آنگاه، دست مرا به دست گرفت و با دست خودش 

ای به خبيب زد، من گرخيتم و  مهينکه ابو مسريه نيزه: و گويد. شروع به نيزه زدن کرد تا خبيب را کشت
  شنيدم مردم فرياد

__________________________________________________  
  .، بقره۲، سوره ۱۱۵خبشی از آيه ) ۱(

۲۶۷  
پس، ابو سروعه ! شود زند و ضربت او کاری منی ابو مسريه بد نيزه می: گويند کشند و به ابو سروعه می می

ای به خبيب زد که از پشتش بريون آمد، خبيب يک ساعتی زنده ماند و در آن مدت، شروع به  چنان نيزه
اگر ياد : گفت اخنس بن شريق می. ه يگانگی خدا و شهادت به رسالت حضرت ختمی مرتبت کرداقرار ب

امي که پدری نسبت به فرزند  بايست در حالتی فراموش شود، در اين حال بود، ولی ما هرگز نديده حممد می
  . نسبت به او کردند)ص(خود آن قدر حتمل سختی بکند که اصحاب پيامرب

  . در خانواده صفوان بن اميه زندانی و به زجنري کشيده شده بودزيد بن دثنه: گويند
گرفت و از خوراکهايی که با  گزارد و روزها روزه می کرد و مناز می داری می او شبها شب زنده

خورد، خاندان صفوان نسبت به اسرای خود خوش رفتار  گوشتهای کشته شده، بغري ذبح شرعی بود، منی
خوری؟  چه خوراکی می: وان گران آمد، پس، کسی پيش زيد فرستاد و پرسيدبودند و اين موضوع بر صف

  .خورم، و فقط شري خواهم آشاميد من از گوشت جانورانی که برای غري خدا کشته شده باشند منی: گفت
فرستاد، و زيد آن را  گرفت و صفوان هنگام افطار کاسه بزرگی شري برای او می زيد مرتب روزه می

او و خبيب را در يک روز برای اعدام آوردند و . آوردند دا غروب که کاسه ديگری برايش میخورد تا فر می
با هر يک از ايشان گروهی از سفلگان بودند، چون يک ديگر را مالقات کردند هر کدام ديگری را توصيه 

وان بود که او دار کشنت زيد شد نسطاس غالم صف کسی که عهده. به صرب و پايداری کردند و از هم جدا شدند
خواهم دو رکعت مناز  می: گفت. را هم به حمل تنعيم بردند و برای او هم يک تري چوبی بر پا کردند

از اين آيني و دين تازه خود برگرد و آيني ما را : و چون مناز گزارد او را به تري چوبی بستند و گفتند! بگزارم
اگر حممد در : گفتند! دارم از دين خود دست بر منیسوگند به خدا، هرگز : گفت! پريوی کن تا آزادت کنيم

به خدا، اگر من سالمت باشم و خاری : شدی؟ گفت ات بودی خوشحال منی دست ما بود و تو در خانه
امي که ياران کسی حمبتی را که  ما هرگز نديده: گفت ابو سفيان می! حممد را خبلد خوشنود خنواهم بود

حسان بن ثابت در اين موضوع اين اشعار را سروده است که نسبت . باشندياران حممد به او دارند، داشته 
  :ام آن به حسان کامال صحيح است و من آن را از يونس بن حممد ظفری شنيده

  .دانست شد و ای کاش او رفتار مشرکان را می ای کاش نسبت به خبيب خيانت منی
  .دشزهري بن اغّر و جامع، که دوستان قدميی او بودند، فروختن

  !مشا که او را امان داديد و پس از آن مکر و غدر کرديد
۲۶۸  

   )۱(کنيد؟ ايد که در اطراف رجيع زندگی می آيا مشا مردمان پست و فرومايه
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مهچنني حسان بن ثابت اشعار زير را در رثای خبيب سروده است که از مهان قدمي آن را ثبت 
  :اند کرده

  .واهی هم بود، دايی انس بوداگر در آن سرزمني مرد شريف و حقيقت خ
  .ای خبيب، چون به منزلی وسيع فرود آمدی و بر تو زجنري و نگهبانی نبود

آری، تو را به تنعيم نربدند مگر گروهی از سفلگان و کسانی که قبيله عدس آهنا را از خود رانده 
  .بود

وح به جنان به هر حال، ای خبيب، صابر و شکيبا باش که مرگ کرامت و بزرگواری است و ر
  .گردد جاويد باز می

آری، آهنا تو را فريفتند و در اين کار از نياکان خود پريوی کردند و تو عجب ميهمانی بودی که در 
  )۲(.زندان بسر بردی

   بنی نضريغزوه
  .اين واقعه در ماه ربيع االول، که سی و ششمني ماه هجرت رسول خداست، اتفاق افتاده است

د اهللا بن جعفر، حممد بن صاحل، حممد بن حييی بن سهل، ابن ابی حبيبه، حممد بن عبد اهللا، عب
بعضی از ايشان مطالب خود . اند معمر بن راشد و گروهی ديگر هر يک خبشی از اين روايت را برامي گفته

ئر چون عمرو بن اميه از ب: گويند. نويسم اند، می را از ديگری شنيده است و من جمموع آنچه را که آهنا گفته
معونه برگشت و به حمل قنات رسيد، به دو نفر از بنی عامر برخورد و از نسب آن دو سؤال کرد، آهنا نسب 
خود را گفتند، او منتظر ماند و مهينکه آن دو خوابيدند، هر دو را کشت و پس از اندک زمانی، که بيش از 

  . رسيد و اين خرب را داد)ص(چند دقيقه طول نکشيد، به حضور پيامرب
پنداشتم  من اطالعی نداشتم و می: گفت! کار بدی کردی، آهنا از من امان داشتند:  فرمود)ص(پيامرب

  که هنوز مشرک و کافرند، وانگهی، قوم ايشان آن خيانت را نسبت به ما
__________________________________________________  

، که اختالفات خمتصری با منت دارد، مراجعه ۱۸۸، ص ۳شام، ج  و به سريه ابن ه۲۱۷به ديوان حسان، چاپ بريوت، ص ) ۱(
  . م-.کنيد

  . م-.، فقط چهار بيت آمده است۱۸۷، ص ۳ و در سريه ابن هشام، ج ۳۵در ديوان حسان، ص ) ۲(
۲۶۹  

 دستور داد )ص(عمرو بن اميه لباسها و وسايل جنگی آن دو را هم با خود آورده بود، پيامرب. روا داشته بودند
عامر بن طفيل هم کسی را به سراغ . آهنا دست نزنند تا مهراه خون هبايشان، برای بستگان آهنا بفرستندبه 

مردی از ياران تو، دو نفر از افراد مرا کشته است در صورتی که هر دو نفر از تو :  فرستاد و پيام داد)ص(پيامرب
 برای مذاکره درباره پرداخت خون )ص(پيامرب. اند، پس، خون هبای هر دو را برای ما بفرست امان داشته

 يک روز شنبه )ص(هبای آن دو به قبيله بنی نضري رفتند، زيرا، بنی نضري مهپيمان بنی عامر بودند، پيامرب
آهنا در مسجد . بدين منظور از مدينه بريون آمدند، گروهی از مهاجران و انصار هم مهراه آن حضرت بودند

 و يارانش نشستند و )ص(پيامرب. ی نضري، که در جممع خود بودند، آمدندقبا مناز گزاردند، سپس، پيش بن
رسول خدا در مورد کمک بنی نضري برای پرداخت خون هبای دو نفری که عمرو بن اميه آهنا را کشته بود، 

دهيم، چطور شده  ای ابو القاسم، هر چه دوست داشته باشی اجنام می: بنی نضري گفتند. صحبت فرمود



 ۲۲۰

ای تکيه   نشسته و به ديوار خانه)ص(پيامرب! ای، بنشني تا غذا بياورمي ف کرده و به ديدار ما آمدهاست که لط
حيی بن . در اين هنگام، گروهی از آهنا با يک ديگر خلوت کرده و درگوشی صحبت کردند. داده بود

 -  اينجا آمده استرسند ای گروه يهود، حممد مهراه عده کمی از ياران خود که به ده نفر منی: اخطب گفت
 و زبري و طلحه و سعد بن معاذ و اسيد بن حضري و سعد بن عباده مهراه )ع(در آن روز ابو بکر و عمر و علی

 پس بايد از باالی پشت بام اين خانه سنگی بر سر او افکند و او را کشت، چون هيچ وقت - بودند)ص(پيامرب
ه شود، ياران او پراکنده خواهند شد، قريش به مکه اگر او کشت! يابيد او را تنهاتر از اين ساعت منی

بنابر . مانند های اوس و خزرج، که مهپيمانان مشايند، اينجا باقی می برخواهند گشت و فقط افراد قبيله
من : پس، عمرو بن جحاش گفت! اين کاری را که باالخره يک روزی بايد اجنام دهيد، اآلن متامش کنيد

ای قوم فقط اين دفعه : سالّم بن مشکم گفت. افکنم روم و سنگ را بر او می یهم اکنون باالی پشت بام م
و به خدا، اگر اين کار را بکنيد، ! حرف مرا گوش کنيد و پس از آن، در موارد ديگر با من خمالفت کنيد

 او امي و اين نقض عهد و پيمانی است که ميان ما و معروف خواهد شد که ما نسبت به حممد غدر و مکر کرده
و به خدا سوگند، اگر اين کار را بکنيد، هر کس که تا روز قيامت ! بسته شده است، اين کار را نکنيد

در اين موقع که سنگ را ! سرپرستی اسالم را به عهده بگريد، دمشنی خود را با يهود آشکار خواهد ساخت
آن حضرت را از قصد ايشان آگاه  بيفکنند و او را بکشند، جربئيل )ص(آماده کرده بودند، که بر سر پيامرب

رود و آهنگ مدينه  ساخت و رسول خدا بسرعت برخاست و چنني وامنود فرمود که برای اجنام کاری می
  ياران پيامرب. فرمود

۲۷۰  
کردند که رسول خدا برای اجنام کاری رفته است و باز  کردند و تصور می نشسته بودند و صحبت می) ص(

ای  نشسنت ما در اينجا فايده: عت آن حضرت مأيوس شدند، ابو بکر گفتگردد، ولی چون از مراج می
پس، برخاستند، حيی بن اخطب . گردد  دنبال کاری رفته است و بر منی)ص(ندارد، معلوم است پيامرب

. حال آنکه ما قصد داشتيم خواسته او را برآورمي و در حضورش غذا خبورمي! ابو القاسم عجله کرد: گفت
آيا فهميديد که چرا حممد : پس، کنانة بن صويراء به آهنا گفت. ر خود سخت پشيمان شدنديهود از کردا

پس، نسبت به خود خدعه . حممد از مکر و قصد مشا آگاه شد: گفت. به خدا، نه: برخاست و رفت؟ گفتند
خامت و مکر مکنيد، به خدا سوگند، او پيامرب خداست و برخناست مگر اينکه آگاه شد و به هر حال او 

انبياست، البته مشا طمع داشتيد که پيامرب خامت از فرزندان هارون باشد، ولی بايد بدانيد که خداوند هر 
 -امي، که تغيري کتاهبای ما و آنچه که در تورات آموخته و خوانده. گزيند کس را خبواهد به آن منصب برمی

 هجرت او مدينه است و صفات حممد ناپذير است، حاکی از اين است که زادگاه آن پيامرب مکه و حمل
ما بيان شده است ندارد و يقني داشته باشيد آنچه که  مهچنان است که هيچ اختالفی با آنچه که در کتاهبای

او برای مشا آورده است هبتر از جنگ کردن با اوست و اطاعت هر فرمانی هم که در اين مورد صادر کند، 
بينم که مشا، در حالی که کودکانتان گريه  و گويی من می. نگيدآسانتر و هبتر از اين است که با او جب

های خود را ترک کنيد و اموال خود را رها سازيد و حال آنکه  کنند، بايد از اين سرزمني بکوچيد، خانه می
اکنون هم دو پيشنهادی را که دارم بشنويد و اطاعت کنيد، چون در . اموال و ثروت مشا مايه شرف مشاست

  دو پيشنهاد تو چيست؟: گفتند!  خريی خنواهد بودراه سوم
خنست اينکه اسالم آوريد و به آيني حممد در آييد تا اموال و اوالدتان در امان باشد، بعالوه، : گفت
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رويد و اموالتان هم در دست خودتان باقی  از گزيدگان اصحاب او خواهيد شد، از سرزمني خود بريون منی
پس در اين : گفت! کنيم رومي و آن را رها منی ات و عهد موسی بريون منیما از تور: گفتند. ماند می

پيشنهاد دوم من . از سرزمني من بريون برويد: فرستد که صورت، يقني بدانيد که حممد برای مشا پيام می
بپذيريد و بريون برويد، چون در غري اين صورت، خون و مال مشا هدر خواهد شد و حال آنکه  :اين است که

: گفتند. بريد فروشيد يا با خود می ر بپذيريد اموالتان برای خودتان باقی خواهد بود، اگر خواستيد میاگ
برای من هم مهني پيشنهاد دومی هبتر است، هر چند اگر مشا آبروی مرا : گفت. پذيرمي اين پيشنهاد را می

 به خاطر مسلمان شدن من مورد خواهد که دخترم شعثاء شدم، ولی به خدا، دمل منی برديد، مسلمان می منی
    دختر او شعثاء مهان زنی است که-مشاتت قرار گريد، پس، هر چه بر سر مشا بيايد بر سر من هم خواهد آمد

۲۷۱  
من از اين کار مشا خوشم نيامد، : سالّم بن مشکم گفت. ورزيد حسان بن ثابت در اشعار خود به او عشق می

د فرستاد که از سرزمني من بريون برويد، ای حيی، از من بشنو و در و به هر حال حممد کسی پيش ما خواه
! من بريون خواهم رفت. چنني خواهم کرد: گفت! آن باره صحبت بيهوده مکن و به خوبی از اينجا برو

 به سوی مدينه برگشت، ياران او هم از پی آن حضرت راه افتادند، در راه به مردی )ص(چون پيامرب
چرا، نزديک پل ديدم که وارد : آيا رسول خدا را نديدی؟ گفت: آمد گفتند ف مدينه میبرخوردند که از طر

 به حضورش رسيدند، ديدند که کسی را پی حممد بن مسلمه فرستاده و )ص(چون ياران پيامرب. مدينه شد
يهود : ای رسول خدا، برخاستيد و ما علت آن را نفهميدمي فرمود: اند، ابو بکر گفت احضارش کرده

  .صميم گرفته بودند که مرا غافلگري کنند ولی خداوند مرا آگاه فرمود، پس، برخاستمت
پيش يهوديان بنی نضري برو و بگو، :  به او دستور فرمود)ص(در اين موقع حممد بن مسلمه آمد، پيامرب

هوديان حممد بن مسلمه وقتی پيش ي. مرا رسول خدا فرستاده است تا بگومي که از سرزمني او بريون برويد
دهم تا اينکه قبال  مرا رسول خدا برای گزاردن پيامی پيش مشا فرستاده است و آن پيام را منی: آمد گفت

مشا را به توراتی که خدا بر موسی نازل : دانيد، برايتان بگومي و چنني گفت مطلبی را، که خودتان هبتر می
 به رسالت مبعوث شود، پيش مشا )ص(حممددهم، بياد بياوريد که من پيش از آنکه  فرموده است سوگند می

ای  ای ابن مسلمه، اگر آمده: ايد به من گفتيد آمدم، تورات پيش مشا بود و مشا در مهني جا که اکنون نشسته
خواهد تو را به آيني يهود در آورمي، آداب  که با هم چاشت خبورمي، غذا آماده کنيم و بياورمي و اگر دلت می

  : و من گفتمآن را به تو بياموزمي؟
برای من چاشت بياوريد ولی مرا به دين يهود دعوت نکنيد که به خدا قسم، من هرگز يهودی 

و مشا مرا در کاسه بزرگی غذا داديد و به خدا قسم، گويی هم اکنون هم آن کاسه در نظرم هست که ! شوم منی
دارد مگر اينکه دين يهود  یچيزی تو را از دين ما باز من: مشا به من گفتيد. شبيه عقيق رنگارنگ بود

ای، ولی ابو عامر آن  خواهی پريو دين حنيفی شوی که راجع به آن شنيده شايد می: سپس، گفتيد. است
صاحب آن آيني، که خندان و در عني حال : و هم گفتيد. ای ندارد دارد و به آن عقيده آيني را دوست منی

شود و  ، او از جانب مين خواهد آمد، بر شتر سوار میآيد، چشمان او سرخ فام است بسيار کشنده است، می
کند، مششري او بر دوش اوست، نشانه و آيتی مهراه او نيست  ای از هر چيز قناعت می پوشد و به پاره عبا می

گويی مهني مجع مشا در آن روز هم مجع بود، و به خدا قسم، گفتيد که در . کند و او به حکمت صحبت می
امي ولی حممد آن  بله، ما اين مطالب را گفته: گفتند! ی و مثله و غارت خواهد بوددهکده مشا خون ريز
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   پيامربی که
۲۷۲  

 )ص(گومي که رسول خدا بسيار خوب، آسوده شدم، حاال به مشا می: حممد بن مسلمه گفت. آيد، نيست می
  :مرا به سوی مشا فرستاده و پيام داده است که به مشا بگومي

آنگاه حممد ! ا بسته بودم با تصميمی که برای غافلگري کردن من داشتيد شکستيدپيمانی را که با مش
 کرده بودند و رفنت عمرو بن جحاش را به روی )ص(ای را که يهوديان برای کشنت پيامرب بن مسلمه انديشه

حممد . يهوديان سکوت کردند چون سخنی نداشتند که بگويند. پشت بام برای انداخنت سنگ باز گفت
از شهر من بريون برويد، ده روز به مشا مهلت دادم و پس از آن هر : فرمايد  می)ص(پيامرب: سلمه گفتبن م

کردمي مردی از قبيله اوس  هرگز گمان منی: يهوديان گفتند! کس در اينجا ديده شود گردنش را خواهند زد
يهوديان . رگون شده استدهلا دگ: حممد بن مسلمه در پاسخ گفت. حاضر شود چنني پيامی برای ما بياورد

چند روزی توقف کردند ضمنا کارهای خود را رو براه کردند و بارهای خود را به حصاری، که در حمل ذو 
در . شدند  داشتند، فرستادند و از گروهی از مردم قبيله اشجع شتر کرايه کردند و آماده حرکت می)۱(اجلدر

ابن ابی : را پيش آهنا فرستاد، آن دو به يهوديان گفتنداين هنگام، ابن ابی دو نفر به نام سويد و داعس 
ها و اموال خود دست برنداريد و نرويد، دو هزار نفر مهراه من هستند، که خويشان من و از  گويد از خانه می

اين . شوند و تا نفر آخر، تا پای مرگ، ايستادگی خواهند کرد اعرابند، آهنا با مشا وارد حصارهايتان می
ز آنکه مسلمانان به سراغ مشا بيايند، خواهند آمد، بعالوه، يهود قريظه مشا را ياری خواهند داد عده پيش ا

از سوی ديگر، ابن ابی کسی . مهپيمانان غطفانی مشا هم ياريتان خواهند داد. و مشا را خوار خنواهند کرد
حتی يک مرد از بنی :  دادرا پيش کعب بن اسد فرستاد و با او مذاکره کرد که ياريش دهد، ولی کعب پاسخ

خواست ميان بنی نضري و  ابن ابی از قريظه مأيوس شد، در عني حال می. کند قريظه پيمان شکنی منی
داد که مقاومت کند، تا  رسول خدا جنگ درگريد و خون ريزی شود، اين بود که مرتب به حيی پيام می

اهم داد که ما از خانه و اموال خود گذشت من کسی پيش حممد خواهم فرستاد و پيغام خو: اينکه حيی گفت
حيی که از گفتار ابن ابی به طمع افتاده بود، . خواهد بکند رومي، او هر کار که می کنيم و بريون منی منی
برمي، برای  کنيم و چهارپايان خود را هم داخل حصار می حصارهای خود را استوار و حمکم می: گفت
برمي، خوراک ما برای يک سال کافی   کافی سنگ به داخل حصارها میگذارمي و به ميزان ها در می کوچه

  است، آب داخل دژ هم که مهيشگی است و از
__________________________________________________  

، ص ۲ وفاء الوفا، ج(گويد چراگاه و مرتعی در شش ميلی مدينه و به جانب مسجد قباست  آن چنان که مسهودی می: ذو اجلدر) ۱(
۲۷۹.(  

۲۷۳  
کنی که حممد يک سال ما را حماصره خواهد کرد؟ من که چنني تصور  قطع آب ترسی ندارمي، خيال می

پرورانی، و اين تصميم تو اصال  ای حيی، به خدا، خيال باطل در سر می: سالم بن مشکم گفت. کنم منی
اه گروهی از يهود، که اطاعتم کنند، از ترسيدم که به تو زيانی برسد، خودم مهر من اگر منی. ناخبردانه است

دانيم که حممد  دانی ما هم می ای مرد، چنني کاری مکن، بعالوه، به خدا قسم، تو می. کشيدم تو کنار می
کنيم،  ورزمي و از او پريوی منی رسول خداست و متام صفات او در کتب ما نقل شده است، حال اگر حسد می

بيا امان و مهلتی را که به ما داده است ! ندان هارون بريون رفته استبه واسطه اين است که نبوت از خا
بپذيرمي و از سرزمني او بريون برومي، توجه داشته باش که در مسئله غافلگري کردن او هم با من خمالفت 
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آيد و حمصول را  کردی، اگر حاال برومي، هنگام برداشت حمصول، خودمان يا کسی از جانب ما می
رسد و مثل اين است  کند، ولی به هر حال در آمد آن به خود ما می  هر طور صالح بداند رفتار میفروشد يا می

دانی  امي، چون در واقع زمني و اموال ما در دست خودمان خواهد بود و تو می که از اين سرزمني بريون نرفته
 که اموال ما از دستمان بريون که شرف و ارزش ما، ميان قوم يهود، به ثروتی است که دارمي و اگر طوری شود

و اگر حممد اين جا بيايد و ما را . شود ما هم در خواری و تنگدستی چون ديگر يهوديان خواهيم بود
امي که بريون برومي،  حماصره کند، حتی اگر يک روز طول بکشد، بعد به او بگوييم که به مهني شرط آماده

. گردد کند و بر می دگی جنگی ببيند، ما را حماصره منیحممد اگر از ما آما: حيی گفت. خنواهد پذيرفت
  .داد ای می وانگهی، مگر خودت نديدی که ابن ابی چه وعده

خواهد تو را به ورطه هالک بيندازد و وادارت کند که  وعده ابن ابی ارزشی ندارد، او می: سالّم گفت
ابی از کعب بن اسد هم کمک . ارداش بنشيند و تو را تنها بگذ با حممد جنگ کنی، ولی خودش در خانه

. تا من زنده هستم، هيچ کس از بنی قريظه پيمان شکنی خنواهد کرد: خواسته ولی او نپذيرفته و گفته است
ها را داده بود که به تو داده است، اما چون آهنا  ابن ابی به مهپيمانان خود از بنی قينقاع هم مهني وعده

های   و خود را در حصارهای خويش زندانی کردند و به اميد وعدهپيمان را شکستند، جنگ را شروع کرد
ابن ابی منتظر ماندند، او در خانه خود نشست و حممد بنی قينقاع را حماصره کرد و ايشان ناچار تن به 

دهد و نه کسانی که او را از تعرض مردم  ابن ابی هرگز نه مهپيمانان خود را ياری می. حکم و فرمان او دادند
امي، اما با آمدن حممد جنگ ميان اوس  ما مهواره مهراه با اوسيان به روی او مششري کشيده. اند کردهحفظ 

به هر حال ابن ابی نه يهودی است و نه به آيني حممد و نه به دين قوم خودش، پس، تو . و خزرج متام شد
   با مهه اينها، دل من هيچ: پذيری؟ حيی گفت چگونه گفتار او را می

۲۷۴  
و اين کار موجب بريون راندن ما از : سالّم گفت. پذيرد ی غري از ستيزه و جنگ با حممد را منیکار

زمينهاميان و از بني رفنت اموال و شرفمان خواهد بود و هم ممکن است که مهه جنگجويان ما کشته شوند و 
ساروک بن ابی . اما، حيی هيچ چيز غري از جنگ را نپذيرفت. زن و فرزندمان به اسارت برده شوند

ای حيی، تو مرد : احلقيق، که پيش يهوديان معروف به کم عقلی بود و گويا جنون داشت، به حيی گفت
مهه بنی نضري، و حتی اين : حيی خشمگني شد و گفت!  نضري را نابود خواهی کرد-شومی هستی و بنی

ما مطيع فرمان :  و به حيی گفتندبرادران ساروک او را زدند. کنند ديوانه هم، در اين باره با من صحبت می
  .توامي و هرگز با تو خمالفتی ندارمي

ها و اموال خود  ما خانه:  فرستاد و پيام داد)ص(پس، حيی برادر خود، جدی بن اخطب را پيش پيامرب
و به او دستور داد که پيش ابن ابی هم برود و موضوع را به او . خواهی بکن کنيم، هر چه می را ترک منی

 آمد، آن )ص(جدی بن اخطب پيش پيامرب.  و از او خبواهد که در کمک و ياری کردن تعجيل کندبگويد
 تکبري گفت و مهه مسلمانان با )ص(حضرت ميان اصحاب خود نشسته بود، چون اين خرب را داد، پيامرب

مد و به جدی بريون آ! با يهود جنگ خواهم کرد:  فرمود)ص(صدای تکبري او تکبري گفتند، آنگاه پيامرب
خانه ابن ابی رفت، او با تنی چند از مهپيمانان خود نشسته بود، در مهان موقع، منادی رسول خدا 

  :گويد. داد مسلمانان را فرمان به خروج به سوی بنی نضري می
پس، عبد اهللا زره . عبد اهللا پسر ابن ابی پيش پدر خود و آن چند نفر آمد، جدی هم نزد او بود
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وقتی ديدم که ابن ابی در گوشه خانه : گويد جدی می.  را برداشت و دوان دوان رفتپوشيد، مششري خود
نشسته و پسرش سالح پوشيد و رفت، از او نوميد شدم، پس، بريون آمدم و با سرعت پيش حيی برگشتم، 

با يهود «مهينکه به حممد اين خرب را دادم، تکبري فرستاد و گفت ! خرب بد: چه خرب؟ گفتم: حيی گفت
  :حيی گفت. »نگ خواهم کردج

پيش ابن ابی هم رفتم و او را آگاه کردم، در مهان حال، جارچی حممد : گفت. اين نرينگ اوست
  :حيی گفت. کرد فرمان او را برای حرکت به سوی بنی نضري اعالم می

به مهپيمانان خود پيام : خريی در او نديدم، مهني قدر گفت: ابن ابی چه گفت؟ جدی گفت
 مهراه ياران خود حرکت فرمود و )ص(پيامرب.  که پيش مشا بيايند و مهراه مشا داخل حصارها شوندفرستم می

مناز عصر را در منطقه بنی نضري گزارد، آهنا چون رسول خدا و ياران را ديدند، در حالی که مسلح به تري و 
رفتند و آهنا را نه با سالح بنی قريظه از آهنا کناره گ. سنگ بودند، روی ديوارهای حصارهايشان ايستادند

بنی نضري، آن روز را تا شب، به مسلمانان تري . ياری دادند و نه با افراد، حتی به آهنا نزديک هم نشدند
    هم که به واسطه)ص(آن عده از اصحاب پيامرب. اندازی کرده و سنگ پرتاب کردند

۲۷۵  
 مهينکه مناز عشاء را )ص(پيامرب. ه رسيدندکارهای خود تأخري کرده بودند، تا وقت مناز عشاء به اردوگا

خواندند، در حالی که زره پوشيده و بر اسب سوار بودند، با ده نفر از اصحاب خود به خانه خويش در 
اند که ابو بکر را به فرماندهی  برخی هم گفته.  را فرمانده لشکر قرار دادند)ع(مدينه برگشتند و علی

چون بالل در . ی نضري را در حماصره گرفتند و تا صبح تکبري گفتندآن شب، مسلمانان بن. منصوب کردند
، مهراه با يارانی که با او بودند، در ميدان بنی خطمه مناز صبح را )ص(مدينه اذان صبح گفت، پيامرب

مهراه آن حضرت . گزاردند، سپس، ابن ام مکتوم را در مدينه جانشني خود قرار داده و حرکت کردند
  .کردند  دباغی شده محل میای از چرم خيمه

های مويني  آن خيمه متشکل از چند چوب بود که بر آن پارچه: حييی بن عبد العزيز برامي نقل کرد
 به بالل دستور فرمود که آن خيمه را کنار در )ص(پيامرب. انداخته بودند و آن را سعد بن عباده فرستاده بود

 وارد آن خيمه شدند، مردی از يهود به )ص(پيامرب. دمسجد کوچکی که در ميدان بنی خطمه بود، نصب کن
 خورد، پس، آن حضرت دستور )ص(نام عزوک، که تريانداز ماهری بود، تريی انداخت که به خيمه پيامرب

  . منتقل کنند تا از تريرس دور باشد)۱(اش را به کنار مسجد فضيخ فرمود که خيمه
. ی و هيچيک از مهپيماهنايش به کمک آهنا نيامدنديهوديان آن روز را هم به شب آوردند ولی ابن اب

سالّم بن مشکم و کنانة بن . ابن ابی در خانه خود نشست و بنی نضري از او و نصرت و ياريش نوميد شدند
کردی، چه شد؟ حيی  پس ياری و کمک ابن ابی، که آن مهه روی آن حساب می: صويراء به حيی گفتند

، مهچنان که زره بر )ص(پيامرب. حال اين جنگی است که ما ناگزير از آنيمحاال چه بايد بکنم؟ به هر : گفت
 حضور )ع(در يکی از شبها، هنگام مناز عشاء، علی. تن داشت، شب را در حال حماصره ايشان گذرانيد

! در پی کاری است، فکرش را نکنيد: فرمود. بينيم ای رسول خدا، ما علی را منی: نداشت، مردم گفتند
 انداخت و )ص(او سر را مقابل پيامرب.  آمد در حالی که سر عزوک را مهراه داشت)ع(ت که علیاندکی گذش

: ای رسول خدا، من مدتی است که در کمني اين مرد پليدم، ديدم مرد شجاعی است، با خود گفتم: گفت
 ديدم که او، اتفاقا امشب. ممکن است اين جرئت را داشته باشد که شبانه بر ما محله کند و شبيخونی بزند
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آيد، پس، بر او محله کردم و  در حالی که مششري برهنه دردست دارد، با تنی چند از يهود پيش می
کشتمش، مهراهانش گرخيتند ولی مهني نزديکيها هستند، اگر چند نفری را مهراهم بفرستيد، اميدوارم بر 

   ابو دجانه و)ص(پيامرب. آهنا دست يامب
__________________________________________________  

، ص ۲وفاء الوفا ج (مسجد فضيخ، که معروف به مسجد مشس هم هست، مسجد کوچکی است که در شرق مسجد قباء قرار دارد ) ۱(
۳۲.(  

۲۷۶  
آهنا دمشن را، پيش از آنکه به حصار برسند، کشتند و . سهل بن حنيد و ده نفر ديگر را مهراه او فرستادند

  . آوردند که دستور فرمود تا در يکی از چاههای بنی خطمه انداختند)ص( حضور پيامربسرهای آهنا را به
پس، . آورد و يهوديان مهچنان در حصارهای خود بودند سعد بن عباده برای مسلماهنا خرما می

مازنی  دستور فرمود تا خنلهای بنی نضري را قطع کنند و بسوزانند و دو نفر از ياران خود، ابو ليلی )ص(پيامرب
کرد ولی عبد اهللا بن  ابو ليلی هبترين نوع درختان خرما را قطع می. و عبد اهللا بن سالم، را مأمور اين کار کرد

قطع درختان گزيده : بريد، در اين مورد از آن دو سؤال شد، ابو ليلی گفت سالم درختهای نر و کم بار را می
دامن که خداوند اموال ايشان را  من می:  بن سالم گفتو عبد اهللا. کند برای يهود ناراحتی بيشتری توليد می

نوعی درخت خرما، که عجوه ناميده . کند، خواستم نوع بدی را قطع کرده باشم  می)ص(نصيب پيامرب
درباره اينکه کار قطع درختان و رها کردن آهنا هر دو مورد . شود، هبترين منبع در آمد يهوديان بود می

  : يه نازل شدرضايت خداوند است، اين آ
نة أو تركتموها قائمة بل ٰما قطعتم من  َ ً َ ِ ُ ُ َُ َ ْ َ ٍ َِ ْ ْ َ خزي الفاسقني  َ َ أصوهلا فبإذن اهللا و  ِ ِ َ ِ

ْ ُ ِ َِ ِ
ْ
ِ ِ
َ ُ ُ

)۵۹ :۵(  

آنچه بريديد از خرما بنهای گرامنايه يا آنچه آن را مهچنان پا بر جای رها کرديد، به فرمان خدا 
  . بود تا فاسقان را خوار گرداند

 مهينکه خنلهای عجوه قطع شد، زنان يهودی گريباهنا را چاک دادند و بر صورت خود زدند و پس،
  .صدای آهنا به شيون بلند شد

نر و ماده : سپس فرمود. خنل عجوه شايسته آن هست که برايش چنني کنند:  فرمود)ص(پيامرب
مهينکه زهنا شيون .  استخنلهای عجوه و عتيق هر دو از درختان هبشتی هستند و عجوه شفای هر ّمسی

اگر خنلهای عجوه را در اينجا قطع کردند مهم نيست، : کردند، ابو رافع سالّم بر سر آهنا فرياد کشيد و گفت
: ابو رافع گفت! آيد در خيرب چنني خرمايی حاصل می: ما در خيرب هم از اين نوع خنل دارمي، پريزنی گفت

 )ص(پس چون اين خرب به پيامرب. خيرب ده هزار مرد جنگجويندمهپيمانان من در ! خدا دهانت را پاره کند
کردند، پس، سالّم بن مشکم  مردان يهودی هم در مورد قطع درختان خرما بی تابی می. رسيد، لبخند زد

ای حيی، خرمای عذق هبتر از خرمای عجوه است چه، عجوه سی سال بعد از کاشت حمصول : گفت
تو تباهی و ويرانی را منع :  فرستاد و پيام داد)ص(ی کسی پيش پيامربپس، حي! دهد، بگذار قطع کنند می
خواستی،  ای، ما به آنچه که تو قبال می کنی، پس چرا حاال خودت دستور قطع درختان خرما را داده می

   پذيرم مگر به امروز ديگر آن را منی:  فرمود)ص(پيامرب. رومي کنيم و از سرزمني تو بريون می عمل می
۲۷۷  

ن شرط که از مهه اموالتان فقط به اندازه بار يک شتر مهراه بربيد، آن هم بدون اينکه حق بردن اسلحه اي
پيش از آنکه جمبور شوی شرايط بدتری را بپذيری، : سالّم بن مشکم به حيی گفت. خود را داشته باشيد

جويان ما کشته و زن و آری جنگ: شود؟ سالّم گفت مگر بدتر از اين هم می: حيی گفت! مهني را قبول کن
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فرزندمان اسري خواهند شد، اموال ما هم از بني خواهد رفت، پس، اگر امروز، اموال ما مانع از کشته شدن 
  .هاميان شود، از دست دادن آن برای ما آسانتر خواهد بود ما و به اسارت رفنت زن و بچه

عمري و ابو سعد بن وهب حيی يکی دو روز از پذيرش اين شرط خودداری کرد، چون يامني بن 
ای و  دانی حممد رسول خداست، چرا منتظر نشسته تو که می: اينچنني ديدند، يکی به ديگری گفت

  آيی برومي و مسلمان شومي تا جان و مال ما حمفوظ مباند؟ منی
  آن دو شبانه از حصار پايني آمده و مسلمان شومي تا جان و مال ما حمفوظ مباند؟

. ر پايني آمده و مسلمان شدند و بدين وسيله جان و مال خود را حفظ کردندآن دو شبانه از حصا
آنگاه، يهوديان پذيرفتند که فقط مهان مقدار از اموال خود را بردارند، که به اندازه بار يک شتر باشد و 

 که پسر ديدی:  ايشان را تبعيد فرمود، به ابن يامني گفت)ص(چون پيامرب. هيچ گونه سالحی هم با خود نربند
عمويت، عمرو بن جحاش، قصد کشنت مرا داشت؟ عمور بن جحاش شوهر خواهر ابن يامني هم بود يعنی، 

ای رسول خدا، خودم شر او را از سر تو کم : ابن يامني گفت. رواع، دختر عمري، مهسر عمرو بن جحاش بود
اند که پنج بار  شد، و هم گفتهپس، به مردی از قبيله قيس ده دينار داد که عمرو بن جحاش را بک. کنم می

 آورد و )ص(ابن يامني اين خرب را برای پيامرب. شتر خرما به او مزد داد و آن مرد عمرو را غافلگري کرد و کشت
  .آن حضرت از اين موضوع خوشحال شد

اين  يهوديان را پانزده شبانروز حماصره فرمود و آنگاه، آهنا را از مدينه تبعيد کرد، کسی که )ص(پيامرب
. ما از مردم مطالباتی دارمي که مدت دارد: يهوديان گفتند. کار را به عهده گرفت حممد بن مسلمه بود

چنان بود که ابو رافع سالّم بن ابی حقيق يک . عجله کنيد و حساهبای خود را تسويه کنيد: حضرت فرمود
م با او صلح کرد که فقط صد و بيست دينار از اسيد بن حضري طلب داشت، که مدت آن يک سال بود، سالّ

در مدتی که يهوديان در حماصره بودند، . اش را، که هشتاد دينار بود، بپردازد و بقيه آن را خبشيد سرمايه
توانستند  کردند و از سوی ديگر مسلمانان هم هر چه می های خودشان را خراب می از يک سو خود خانه

پس، يهوديان بسياری از چوهبا و چارچوب . صلح شدکشيدند، تا اينکه  کردند و به آتش می خراب می
نبودی ببينی که من بار داييت : گفت  بعدها به صفيه دختر حيی می)ص(پيامرب. درها را هم بار کرده بودند

ها را سوار کرده و به راه  يهوديان زنان و بچه! کردم بستم و او را از مدينه تبعيد می حبری بن عمرو را می
   افتادند، خنست

۲۷۸  
از حمله بلحارث بن خزرج عبور کردند و سپس، از حمله جبليه و پس از آن، از مصلّی و آنگاه، از وسط 

های خز به  ها بودند، لباسهای حرير و ديبا پوشيده بودند و قطيفه زنان سوار بر حممل. بازار مدينه گذشتند
آهنا ستونی پس از . کردند نگاه میرنگهای سرخ و سبز بر تن داشتند، مردم صف کشيده بودند و آهنا را 

اينان ميان قوم خود مانند بنی : فرمود  می)ص(پيامرب. ستون ديگر گذشتند و مجعا بر ششصد شتر سوار بودند
به خدا : اند، گفت حّسان بن ثابت وقتی بزرگان ايشان را ديد که روی بارها نشسته. اند ميان قريش مغريه

رسيدند و سفره مشا آماده پذيرايی از ميهمان بود، ساقی شراب   میزدگان پيش مشا به خري سوگند، قحطی
ضّحاک بن خليفه . خواست، ياور او بوديد بوديد و نسبت به سفلگان بردبار و اگر کسی از مشا کمک می

چه بزرگی و شوکتی داشتيد و چه بزرگوار و ! ای وای چه روز شومی است، جامن فدای مشا باد: گفت می
ها بشوم که گويی چراغهايی هستند که از  فدای اين چهره: گفت  نعيم بن مسعود اشجعی می!خبشنده بوديد
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رسد؟ چه کسی از ميهمان  از اين پس چه کسی به داد نيازمند اندوهگني می. کوچند سرزمني يثرب می
  کند؟ رسد، پذيرايی می ای، که شب می گرسنه

کند؟ پس از مشا اقامت   چربی پذيرايی مینوشد و با گوشتهای آميخته به و چه کسی شراب ناب می
  :شنيد گفت ابو عبس بن جرب که گفتار او را می. ما در يثرب چه سودی دارد

ين پاداش آهنا نبود، مشا از آهنا ياری : نعيم گفت. بله، به آهنا ملحق شو، تا وارد جهنم شوی
هم ياری خواستيد ولی کسی خواستيد، مشا را عليه خزرج ياری دادند، در حالی که از ديگر اعراب 

 نضري در حالی که دف و نی -يهوديان بنی: گويد. اسالم پيماهنا را بريد: ابو عبس گفت. نپذيرفت
کردند و از خود بی  کردند، زهنا زيورهای زرين و گران قيمت خود را عمدا آشکار می زدند، عبور می می

زيور و شوکتی چون زر و زيور ايشان را در قومی، هرگز زر و : گويد جبار بن صخر می. دادند باکی نشان می
ابو رافع سالّم بن ابی احلقيق، در حالی که بند . ام شوند، نديده که از سرزمينی به سرزمني ديگر تبعيد می

کنيم زمني ما فرسوده شده و ما جمبور به ترک  مهم نيست، گمان می: گفت داشت، می از پای شتران بر می
کنيم، به سوی خنلستاهنای خيرب   هم اگر خنلهای خرمای خود را در اينجا ترک میحاال. کردن آن هستيم

  .رومي می
  :ابو بکر بن ابی سربه از ابو سعيد خدری و او از پدر بزرگ خود برامي روايت کرد که

ای از آهنا نقاب از چهره برداشته  ها سوار بودند، گذشتند، عده چون زنان يهودی، که بر کجاوه
شقراء دختر کنانه مهچون گوهری تابناک بود و رواع .  زنانی به آن زيبايی هرگز نديده بودمبودند، من

های  زرين بود و بر گردهنايشان رشتههای دختر عمري مهچون خورشيد رخشان، در دستهای آهنا النگو
   روزی که بنی نضري از مدينه. مرواريد

۲۷۹  
 رفاعة بن تابوت را، که از مهراهان و مهفکران عبد اهللا من زيد بن. رفتند، منافقني سخت غمگني بودند می

من در : گفت کرد و شنيدم که می بن ابی بود، ديدم که، در اجنمن بنی غنم، با ابن ابی درگوشی صحبت می
  .شوم مدينه خالی از بنی نضري سخت متوحش می

که بر قله کوهها جای روند و در دژهای استواری  آهنا به سوی ثروت و عّزت و مهپيماهنای خود می
دادم هر يک از  ساعتی حرفهای آهنا را گوش می: گويد. گريند دارد، و مانند دژهای اينجا نيست، جای می

  .کردند آن دو نفاق خود را در مورد خدا و پيامرب او آشکار می
ة بن از مجله زهنايی که، در آن روز، مهراه زنان بنی نضري رفت، سلمی مهسر و معشوقه عرو: گويند

داستان او چنان است که زنی بسيار زيبا و از قبيله بنی غفار بود که عروه او را به اسارت . ورد عبسی بود
او برای عروه چند فرزند آورده بود و پيش او منزلتی داشت، ولی مردم فرزندان او را، به واسطه . گرفته بود

  :پس، سلمی به عروه گفت. کردند  خطاب می»فرزندان زن اسري«کردند و آهنا را  اسارت مادر، سرزنش می
مرا پيش قومم : بينی؟ گفت چاره را در چه می: کنند؟ گفت بينی که فرزندانت را سرزنش می منی

پس سلمی او را نزد قوم خود فرستاد و پيام . بسيار خوب: گفت. برگردان تا آهنا مرا به ازدواج تو درآورند
ند آن قدر بنوشد تا سياه مست شود، در آن موقع، هر چيزی از او داد که او را به شراب بگريند و بگذار

او را در بنی نضري فرود آوردند و شراب فراوان دادندش، چون مست شد، سلمی را از . دهد خبواهند، می
و هم . سپس، او را به ازدواج عروه درآوردند. او مطالبه کردند، عروه موافقت کرد و او را به ايشان برگرداند
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آهنا به او شراب نوشاندند و چون . اند که عروه دزدی راهزن بود که مهراه سلمی به قبيله بنی نضري آمد گفته
او که چيزی غري از سلمی مهراه نداشت، او را گرو گذاشت و شراب . نشئه شد و دوباره شراب طلبيد ندادند

امکان ندارد، : گفتند. فت بروميراه بي: آنگاه، چون به خود آمد، به سلمی گفت. آشاميد و کامال مست شد
عروة بن ورد در اين مورد . و به اين طريق سلمی در قبيله بنی نضري ماند. ای تو او را به ما واگذاشته

  :گويد می
اين دمشنان خدا، خنست بر من شراب نوشاندند، سپس، به دروغ و ستم مرا احاطه کردند و 

  .ند خواهی بود و نه خيلی فقريگفتند پس از پرداخت فديه سلمی، نه چنان ثرومت
داشتم در مورد تسليم کردن  به خدا سوگند، اگر آن روز هم مثل امروز بودم و اين قدرت را می

  .شدند کردم اگر چه بر حصارهای يستعور پناهنده می سلمی به ايشان سرپيچی می
  .اين ابيات را ابن ابی الزناد برای من خواند

۲۸۰  
 اموال و سالح ايشان را تصرف کرد، سالح ايشان )ص( روايت کرد که پيامربابو بکر بن عبد اهللا برامي

پنجاه زره و پنجاه خود و سيصد و چهل مششري بود و گفته شده است که مقداری از سالحهای خود را پنهان 
ای رسول خدا، : عمر گفت. دار تصرف اموال و اسلحه بود حممد بن مسلمه عهده. کرده و با خود بردند

فرمايی مهچنان که در مورد غنامي بدر   را که از بنی نضري برايت فراهم آمده است، به پنج قسمت منیآنچه
چيزی را که خداوند اختصاصا به من مرمحت فرموده است به آن :  در پاسخ فرمود)ص(عمل فرمودی؟ پيامرب
تعال چنني فرموده کنم که برای هر يک از مسلمانان در آن سهمی باشد که خداوند م صورت تقسيم منی

  : است
ٰما أفاء اهللا بل َ َ َ
ٰ رسو من أهل القرى  ُ

ِ
ْ َ ِ ِ ُ ّٰ فلل َ

ِ ي القرَ ٰه و للرسول و  ْ ُ ِ ِ َِ َِ ُ َّ ِ …) ۵۹ :۷(  
  … ها، از آن خدا و رسول و خويشان رسول است آنچه غنيمت داد خدای رسول خود از اهل قريه

ورد غنيمت اختصاصی بود، غنامي بنی  سه م)ص(برای رسول خدا: گفت و هم عمر بن خطاب می
فرمود، فدک که در آمد آن را به مصرف فقرای در راه مانده   خود مصرف می)ص(نضري که معموال پيامرب

رساند و خيرب که آن حضرت در آمد آن را به سه خبش تقسيم فرموده بود، دو خبش آن برای مهاجران  می
آمد، ميان  فرمود و اگر چيزی از آهنا زياد می يم میبود و يک خبش آن را بني خويشاوندان خود تقس

  .کرد مهاجران فقري قسمت می
 درآمد غنامي بنی نضري را، که ويژه )ص(موسی بن عمر حارثی از ابی عفري برامي روايت کرد که پيامرب

دانست، لطف  فرمود و به هر کس که مصلحت می خود آن حضرت بود، بني خويشان خود تقسيم می
 مصرف ساليانه )ص(شد که معموال پيامرب در ميان خنلستاهنای بنی نضري مقدار زيادی زراعت می. فرمود می

فرمود و اضافه آن هم صرف خريد  جو و خرمای مهسران خود و فرزندان عبد املطلب را از آجنا تأمني می
 هتيه شده بود، در )ص(شد، چنانکه از آن اسلحه و اسبها، که در روزگار پيامرب اسلحه و اسب برای جنگ می

 ابو رافع وابسته خود را بر اموال بنی نضري )ص(پيامرب. شد عهد خالفت ابو بکر و عمر هم استفاده می
صدقات آن حضرت از مهني . آورد های نورس و نوبر برای آن حضرت می گماشته بودند و او گاهی ميوه

اموال خمرييق هفت مزرعه . شد ، تأمني میحمل و مهچنني از اموالی که خمرييق به آن حضرت هبه کرده بود
فرزند [ميثب، صافيه، دالل، حسنی، برقه، اعواف و مشربة ام ابراهيم، که مادر ابراهيم : بودند به نامهای



 ۲۲۹

  .آمدند  به آجنا می)ص(در اين منطقه سکونت داشت و پيامرب]  حضرت رسول
۲۸۱  

مرو بن عوف به مدينه کوچيدند، مهاجران هم،  از ميان قبيله بنی ع)ص(در آن هنگام که پيامرب: گويند
که مهراه آن حضرت بودند، به مدينه کوچيدند و انصار در مورد اينکه چه کسی به منزل چه کسی برود بگو 

کشی کردند و هر کس در خانه هر يک از انصار که سکونت کرد، به حکم  مگو داشتند که سراجنام قرعه
  .قرعه بود

به حکم قرعه، عثمان بن مظعون نصيب ما شد که تا : گفت د که ام العالء میکر معمر برامي روايت می
های انصار و به کمک اموال آهنا زندگی  مهاجران مهگی در خانه. کرد آخر عمر در خانه ما زندگی می

 اموال بنی نضري را به غنيمت گرفت، ثابت بن قيس بن مشاس را فرا خواند و به )ص(کردند، چون پيامرب می
مهه :  فرمود)ص(منظور قبيله خزرج است؟ پيامرب: ثابت گفت! مهه قوم خود را به اينجا بياور: فرموداو 

 سخنرانی کرد و محد و ثنای خدای )ص(پيامرب. پس، او مهه را فرا خواند! انصار، چه اوسی و چه خزرجی
هاجران را بر خود ترجيح را گفت و سپس، از انصار و حمبتهای ايشان به مهاجران ياد کرد و اينکه انصار م

اگر دوست داشته باشيد، : آنگاه، خطاب به انصار گفت. اند داده و آهنا را در منازل خود سکونت داده
کنم و مهاجران مهچنان  آنچه که خداوند از بنی نضري عنايت فرموده است ميان مشا و مهاجران تقسيم می

دند و اگر دوست داشته باشيد، اختصاصا بني مهاجران مند گر های مشا باشند و از اموال مشا هبره در خانه
ای : سعد بن عباده و سعد بن معاذ صحبت کردند و گفتند. های مشا بروند قسمت کنم و ايشان از خانه

های ما سکونت  رسول خدا، استدعا دارمي بني مهاجران تقسيم کنيد مشروط بر آنکه مهچنان در خانه
. با مهني پيشنهاد موافقيم و از آن خوشنودمي، ای رسول خدا: فتندگروه انصار مهگی گ. داشته باشند

پس، رسول خدا ! پروردگارا، انصار و فرزندان ايشان را رمحت فرمای:  دعا کرد و عرضه داشت)ص(پيامرب
آن اموال را ميان مهاجران تقسيم فرمود و به کسی از انصار جبز دو نفر، که نيازمند بودند، چيزی عنايت 

مششري ابن ابی احلقيق يهودی را هم، که از . و آن دو نفر سهل بن حنيف و ابو دجانه بودندنفرمود 
اند و  از مجله مهاجرانی که نامشان را برای ما گفته. مششريهای معروف بود، به سعد بن معاذ لطف فرمود

 حجر را به او واگذار ابو بکر صديق، که چاه: اند اينها هستند  از غنامي به ايشان عنايت فرموده)ص(پيامرب
فرمود، عمر بن خطاب، که چاه جرم را به او عنايت فرمود، عبد الرمحن بن عوف، که سؤاله را که به مال 
سليم هم معروف است به او واگذار فرمود، صهيب بن سنان، ضّراطه را عنايت فرمود، و به زبري بن عوام و 

الی که به سهل بن حنيف و ابو دجانه لطف کرد معروف به م. ابو سلمة بن عبد االسد بويله را واگذار فرمود
  . از درآمد اموال بنی نضري مردم را تا حدی در سعه و گشايش قرار دادند)ص(مال ابن خرشه بود و پيامرب

۲۸۲  

   ذکر آياتی از قرآن که در مورد بنی نضري نازل شده است
َسبح ب ما يف السماوات و ما يف األرض و َِ ْ ََّ

ِ َّ ِ َّ ِ َ ُ هو العزيز احلكيم َ ِ َ ُ ِ
َ َ ُ)۵۹ :۱(  

بر پاکی خدای تعالی دليل دارد هر چه در آمساهنا و هر چه در زمني است، وی عزيز و حکيم 
  .است

ين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألول احلرش ما ظننتم أن خيرجوا و  ي أخرج ا َهو ا َُ ُُ ُْ ََ ْ ْ َْ َ َْ َْ َ َ
ِ
ْ َْ ِ َّ ِ ِِ ِ ِ ِ َ َِ ِ

َّ ََّ ُ



 ۲۳۰

َّظنوا كغ َ ُّ ُهم مانعتهم حصوغهم من اهللا فأتاهم اهللا من حيث لم حيتسبوا و قذف يف قلوبهم َ ُِ ِ
ُ ُ َ َ َ ََ ُ ِ َ ْ َ ْ ْ ْ َْ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ َ ِ

ِالرعب خيربون نيويهم بأيديهم و أيدي المؤمنني فاقتربوا يا أو األبصار 
ْ َ ْ َْ َ

ِ
ُ ُ ِ ْ َ َ َِ ِ ْ ُ ُِ َِ ْ ِْ

َ
ِ ُ َ ُ َُ

ِ
ْ ُ ْ ُّ)۵۹ :۲(  

هاشان به خنستني آواره کردن،  افران اهل کتاب را از خانهوی است، آن خدای که بريون آورد ک
کرديد که بريون روند و ايشان گمان کردند که حصارهايشان باز دارد از ايشان عذاب  گمان منی

کردند و ترس در دهلاشان افکند تا  خدای را، پس آمد ايشان را عذاب خدا از جايی که گمان منی
کردند، عربت گرييد ای  ستهای مؤمنان ويران میهای خويش به دستهای خود و د خانه

  .خداوندان بيناييها
 آهنا را از )ص(از ابو هريره روايت است که منظور از کافران اهل کتاب، بنی نضري هستند که پيامرب

مدينه به شام تبعيد فرمود و اين خنستني آوارگی به سوی شام بود و به واسطه عزت و شوکت ايشان، مشا 
  :و گويد. کرديد که آهنا بروند تصور منیمسلمانان، 

 ايشان را حماصره کرد، سخت ترسيدند و به هالک خود يقني کردند و منظور از اولی )ص(چون پيامرب
  . االبصار خردمندان است

نيا و لهم يف اآلخرة عذاب اج َّو لو ال أن كتب اهللا عليهم اجلالء لعذنهم يف ا َ َ َ َُ ُ َُ َ َِ ِ ْ ْ َْ َ َ َْ ُّْ َ َّ َ َ َ ُ ِ ْ َ َ
ْذلك بكغهم . ِار ُ َّ ََ

ِ ِ
ِشاقوا اهللا و رسو و من يشاق اهللا فإن اهللا شديد العقاب  ِِ ُ ِ َ َ ََّ َ ِّ ُ َ َُ َ ُ َ ُّ)۵۹ :۳- ۴(  

اگر نه اين بود که حکم کرده بود خدای عّز و جل بر ايشان آواره کردن را، عذاب کردی ايشان را در 
 بدان است که ايشان را با خدا و رسول خدا اين. دنيا و مر ايشان راست در آن جهان عذاب آتش سوزان

  .گری کند خدای سخت عقوبت است گری است و هر که با خدای ستيزه خمالفت و ستيزه
نة أو تركتموها قائمة بل ٰما قطعتم من  َ ً َ ِ ُ ُ َُ َ ْ َ ٍ َِ ْ ْ َ خزي الفاسقني  َ َ أصوهلا فبإذن اهللا و  ِ ِ َ ِ

ْ ُ ِ َِ ِ
ْ
ِ ِ
َ ُ ُ

)۵۹ :۵(  

 گرامنايه يا مهچنان پا بر جای گذاشتيد، به دستور خداست تا خدای آنچه بريديد از خرما بنان
  .خوار گرداند فاسقان را

    ابو ليلی مازنی و عبد اهللا بن سالم)ص(پيامرب: گويند
۲۸۳  

بريد حال آنکه، ابن سالم درختان پست تر  ابو ليلی خنلهای عجوه را می. را مامور بريدن خنلها فرموده بود
. مشا مسلمانيد و ريشه کن کردن درخت خرما برای مشا جايز نيست: و نضري به آهنا گفتندبن. کرد را قطع می

 در اين مورد اختالف پيدا کردند، برخی گفتند بايد قطع کرد و برخی گفتند نبايد قطع )ص(اصحاب پيامرب
  .کرد پس، آيه فوق در اين مورد نازل شد

ٰما أفاء اهللا بل َ َ َ
ُ رسو من أهل الق 

ِ
ْ َ ِ ِ ُ ي القرٰ رىَ ٰ فلله و للرسول و  ْ ُ ِ ِ َِ َِ ُ َّ ِ َّ ِ تاىم َ ٰ و ا َ ِ و المساكني و ابن  َ

ْ َ َِ ِ َ

ُالسبيل يك ال يكون دولة نني األغنياء منكم و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم قنه  ُ ُ ُ ُ ُْ َْ ْ َْ ََ َُ ُ ُ َ ُ ُ َّ ُ ِ ِ ِ ْ
َ َ ْ َ َ ًَّ َ ْ َ ِ ِ
ُفاغتهوا و ايقوا اهللا إن اهللا شديد ِ َ ََّّ ِ ُ َ ُ َ ْ ِ العقابَ ين أخرجوا من ديارهم و . ِ َللفقراء المهاجرين ا ْ ِ ِ ِ ُ

ِ ِ
ْ َُ َ َِ

َّ
ِ ُ ِ ُ ِ

َأموالهم يبتغون فضال من اهللا و رضوانا و فنرصون اهللا و رسو أوحك هم الصادقون َ َُ ِ َّ َُ ُُ َ ِ
ُ َ ُ َ َ َ َُ ُ ْ ْ َْ ً

ِ
ً َ ُ ْ َْ ْ ِ ِ

َ
ين .  َو ا ِ

َّ َ
ار و اإليمان من قبلهم حي ِيبوؤا ا ُ ُْ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َّ َّ َ هم و ال جيدون يف صدورهم حاجة مما َ َّبون من هاجر إ ُِّ ً ََ َْ ِْ ِ

ُ ُُ َ َِ َ َِ ْ
َ
ِ

ٰأوتوا و يؤثرون بل َ َ ُ ِ ْ ُ َ ُ ُ
َ أغفسهم و لو اكن بهم خصاصة و من يوق شح غفسه فأوحك هم المفلحون  َ َُ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُ َ َِ

ُ َ ِ َ َّ ُ ُ َ ٌَ َ ْ ْ ِْ ِِ
َ ُ ْ َ .

ين جاؤ من نعدهم ْو ا ِ ِ ْ َ ُ َ ِ
َّ َ…) ۵۹ :۷- ۱۰(  



 ۲۳۱

ها، پس برای خدا و رسول خداست و  مت داد خدای رسول خويش را از اهل ديهآنچه غني
ماندگان تا نباشد نوبت ميان توانگرانتان، آنچه دادتان  خويشان رسول و يتيمان و فقريان و درراه

رسول، بگرييد و آنچه از آن هنی کردتان، از آن باز ايستيد و بترسيد از خدا که خدای سخت 
ها و اموال خود بريون رانده شدند، و ايشان  درويشان مهاجران، که از خانهبرای . عقوبت است

کنند خدای و رسول را، ايشان خود  جويند از خداوند فضل و رضوان و ياری می می
دارند مر  و آنان که جای گرفتند آن دار و اميان را پيش از مهاجران و دوست می. اند راستگويان

هاشان خواهشی نسبت به آنچه که به  يابند در سينه يشان و منیآهنا را که هجرت کردند سوی ا
کنند مهاجران را بر خودشان اگر چه ايشان را حاجتمندی  مهاجران داده شده است و اختيار می

و آنان که آمدند . اند بود به آن و آنکه نگه داشته شود از خبل و زفتی پس ايشان خود رستگاران
  …بعد از ايشان 

 به بنی هاشم )ص( از مخس غنامي، فقط يک پنجم است و گويد پيامرب)ص(اين سهم پيامرببنابر : گويد
عمر هم به بنی هاشم مهني پيشنهاد را کرد، که . داد فرمود و دخترانشان را به شوهر می از مخس عنايت می

: ذيرفتند و گفتندهزينه عروسی آهنا و وام وامداران را بپردازد و بينوايان ايشان را کمک کند، ولی آهنا نپ
مصعب بن ثابت هم در مهني مورد از يزيد بن رومان برامي . متام مخس را بايد بپردازد و عمر هم نپذيرفت

   روايت کرد که ابو بکر و عمر و علی مصرف مخس را برای يتيمان و فقريان
۲۸۴  

ان توانگران نباشد، اين است و منظور از اينکه دايره نوبت مي. ماندگان بنی هاشم، قرار داده بودند و درراه
، به منزله امر و )ص(و هم منظور اين است که امر و هنی پيامرب. که سنت نشود و به توانگران پرداخت نشود

  :گويد. هنی اهلی و مهچون وحی است
اند و منظور  منظور از مهاجران، کسانی از قريش هستند که پيش از جنگ بدر به مدينه هجرت کرده

اند که اوس و خزرج هستند و مراد اين است که  اند، انصار بوده ر خانه اميان سکونت داشتهاز کسانی که د
  . آهنا حسد و رشکی نسبت به آنچه که به مهاجران داده شده بود، نداشتند
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گويند به برادران اهل کتاب خود که کافر شدند،  بينی کسانی را که نفاق ورزيدند که می آيا منی
کنيم در خالف مشا از  آييم و اطاعت منی  شويد ما هم مهراه مشا بريون میاگر مشا بريون رانده

دهد که ايشان  دهيم و خدا گواهی می هيچ کس و اگر با مشا جنگ کنند حتما مشا را ياری می
روند و اگر جنگ کرده شوند ياری  اگر بريون کرده شوند ايشان با آهنا بريون منی. دروغگويانند

. شوند ا و اگر به نصرت ايشان ايستند به هزميت برگردند و نصرت داده منیخنواهند کرد ايشان ر
مشا مؤمنان در دل منافقان با هيبت تريد از خداوند، اين بدان جهت است که ايشان گروهی 

  .فهمند هستند که منی
دند، اين آيات درباره ابن ابی و ياران او نازل شده است که هنگامی که بنی نضري را بريون کر: گويد
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  . حتی يک نفر هم از منافقان آهنا را مهراهی نکرد
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در حّد «های استوار يا از پشت ديوارها، مردانگی ايشان  حرب نکنند با مشا مهگی، مگر در قريه
ه است و کنی و حال آنکه دهلايشان پراکند سخت است، آهنا را مجع تصور می» گفتار نه کردار

مثل اينها مهچون آهنايی است که پيش از ايشان  .خردند اين بدان جهت است که ايشان قومی بی
و بال کارشان را زود چشيدند و برای آهناست عذابی دردناک، چون مثل شيطان، هنگامی که به 

گار ترسم از خدا که پرورد می  انسان گفت کافر شو و چون کافر شد، گفت من از تو بيزارم، من
  .جهانيان است

۲۸۵  
منظور اين است که منافقان و بنی نضري يک دل و مهاهنگ نيستند، با آنکه دين بنی نضري و : گويد

منظور از : و گويد. منافقان با يک ديگر متفاوت است، اما در دمشنی نسبت به اسالم موضع مشترکی دارند
بعيد فرموده بود و مثلی هم که از شيطان آورده پيشينيان يهود، بنی قينقاع هستند که رسول خدا آهنا را ت

است، منطبق با وضع ابن ابی و اصحاب اوست که بنی نضري را تشويق و حتريض به مقاومت کردند و آهنا 
  . را فريب دادند و به طمع انداختند

ين آمنوا ايقوا اهللا و حكنظر غفس ما قدمت لغد و  َيا كفها ا َ ٍَ َ ِ ْ َ َ ََّ َ ٌ ْ َ َّْ ُ ْ ُ ُ َ ِ
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ای مؤمنان بترسيد از خدای تعالی و بنگرد هر کسی که چه فرستاده است از هبر فردا و از خدای 
و نباشيد چون آنان که فراموش کردند خدا را پس . کنيد  داناست به آنچه میبترسيد که خدای

  .اند فراموش گردانيد خودهاشان را، ايشان فاسقان
منظور از فردا روز قيامت است و مراد از آيه بعدی اين است که خدای آهنا را گمراه ساخت و : گويد

  .آهنا برای خود عمل خريی اجنام ندادند

  د بدر املوعغزوه
  .اين جنگ در اول ماه ذی قعده، که چهل و پنجمني ماه هجرت بود، صورت گرفت

 مجعا شانزده شبانروز از مدينه غايب بودند و چهارده روز از ذی قعده باقی مانده بود که به )ص(پيامرب
  .مدينه بازگشتند و در آن مدت، ابن رواحه را در مدينه جانشني خود فرموده بودند

حممد بن عمرو انصاری، موسی بن حممد بن ابراهيم بن حارث، ابو بکر بن عبد ضحاک بن عثمان، 
اهللا بن حممد بن ابی سربه، معمر بن راشد، ابو معشر، عبد اهللا بن جعفر، حممد بن عبد اهللا بن مسلم، عبد 

اند هر  احلميد بن جعفر، ابن ابی حبيبه، حممد بن حييی بن سهل و گروهی ديگر که نامشان را برامي نگفته
چون ابو سفيان در جنگ احد تصميم به بازگشت : گويند. اند يک خبشی از اين مطلب را برامي نقل کرده

وعده ما سر سال در حمل بدر الصفراء، که با هم مالقات و جنگ : به مکه گرفت، فرياد بر آورد و گفت
  و. بگو بسيار خوب، انشاء اهللا:  به عمر بن خطاب فرمودند)ص(پيامرب. کنيم



 ۲۳۳
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پس، . ولی قول اول ثابت تر است. وعده ما دو ماه ديگر در بدر الصفراء: اند که ابو سفيان گفت گفته

مردم، با اين وعده، از يک ديگر جدا شدند، قريش به مکه برگشت و به دوستان خود اين مطلب را اعالم 
 نظر ايشان از روزهای نامی بود آن روز در. شدند آهنا برای مجع آوری سپاه و بريون رفنت آماده می. کرد

بدر . چون آهنا از احد پريوز برگشته بودند و طمع داشتند که در بدر املوعد هم پريوزی نصيب آهنا بشود
الصفراء يا بدر املوعد يکی از بازارهای جتاری بود که، معموال مهه ساله، از اول تا هشتم ذی القعده بر پا 

ولی چون آن موعد فرا . گشتند  می-شدند و به سرزمينهای خود بر شد و پس از آن مردم متفرق می می
 حرکت کند و مايل بود که وسايلی فراهم شود )ص(رسيد، ابو سفيان خوش نداشت که برای جنگ با پيامرب

با وجود اين، هر کس که به مکه، پيش . گاه حاضر نشوند  هم از مدينه حرکت نکنند و در وعده)ص(تا پيامرب
ما تصميم دارمي با سپاهی گران به جنگ حممد : گفت و آهنگ مدينه داشت، در ظاهر میآمد  او، می
 هم مشغول آماده ساخنت خود )ص(ديدند که اصحاب پيامرب رسيدند و می آهنا هم وقتی به مدينه می. برومي

پيمانان ما وقتی ابو سفيان را ترک کردمي، مشغول مجع سپاه بود و ميان مه: گفتند برای خروج هستند، می
داشتند، و  مسلماهنا اين خربها را خوش منی. عرب خود به راه افتاده بود که آهنا را به جنگ مشا بياورد

  .شد اين خربها موجب وحشت و ترس گروهی از آهنا می
نعيم بن مسعود اشجعی به مکه آمد، ابو سفيان مهراه گروهی از سران قريش به ديدن او رفت و 

 احد با حممد و اصحاب او وعده کردم که در سر سال، در حمل بدر الصفراء، جنگ ای نعيم، من روز: گفت
آری، علت آمدن من هم به مکه مهني است که ديدم : نعيم گفت. کنيم و اکنون آن زمان نزديک شده است

حممد و اصحاب او سخت مشغول هتيه سالح و اسب هستند، مهپيماهنای اوس و خزرج، از قبايل بلی و 
اند، چند روز قبل که من از مدينه بريون آمدم آن شهر، مانند انار که   قبايل ديگر، مجع شدهجهينه و

  :گويی؟ گفت راست می: ابو سفيان گفت. انباشته از دانه است، انباشته از سپاه بود
من حرفهای تو : آنگاه، ابو سفيان گفت. آری، به خدا، قريش به نعيم نيکی کردند و ياريش دادند

اند؟ نعيم در حرف او دويد و  دهم، بگو ببينم در اين خشک سالی آهنا چگونه آمادگی يافته میرا گوش 
ابو . شود آری، زمني مثل پشت سپر صاف و خالی است، هيچ چيز برای خوردن شتر در آن پيدا منی: گفت

شترها بتوانند مصلحت ما در اين است که در سالی خوب و پر بار جنگ کنيم که اسبها و : سفيان ادامه داد
راحت چرا کنند و خودمان هم ال اقل بتوانيم شري بياشاميم، از سوی ديگر، دوست ندارم که حممد و 

  اصحاب او بقصد جنگ بريون بيايند و من بريون نيامي، چون آهنا جسور
۲۸۷  

يزه قرار ما برای تو، بيست شتر جا. و من بسيار متايل دارم که خلف وعده از طرف آهنا باشد. خواهند شد
سپارمي، خود او هم  دهيم، ده شتر پنج ساله و ده شتر چهار ساله، و آهنا را به دست سهيل بن عمرو می می

. بسيار خوب، قبول دارم: نعيم گفت. حرکت منصرف کنیز کند، به اين شرط که آهنا را ا ضمانت می
حممد را از حرکت منصرف اگر من اصحاب : سهيل بن عمرو دوست نعيم بود، نعيم پيش او آمد و گفت

پس، من به مدينه : نعيم گفت. آری: کنی؟ گفت گويند ضمانت می کنم، تو برای من بيست شتری را که می
او با شتری که آهنا برايش فراهم کردند شتابان به مدينه برگشت و سر خود را تراشيد کمه حالت . روم می

 مشغول آماده شدن هستند، )ص( که اصحاب رسول خداچون به مدينه آمد، ديد. عمره گزاران را داشته باشد
از ابو سفيان چه : گفتند. برای عمره به مکه رفته بودم: آيی ای نعيم؟ گفت از کجا می: آهنا به نعيم گفتند
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  :خرب داری؟ گفت
من در حالی او را ترک کردم که سپاهی گران فراهم آورده و اعراب را مجع کرده بود، او با چنان 

کنم مشا بايد مهني جا مبانيد و از  آيد که مشا را يارای مقابله با او خنواهد بود، خيال می نريويی می
های خود بريون نرويد، آهنا دفعه قبل به خانه و سرزمني مشا آمدند ولی فقط گروه کمی از مشا سامل  خانه

خواهيد بريون برويد  مانديد، ديديد که سران مشا کشته شدند و خود حممد هم بسختی زمخی شد، حاال می
ايد، بعالوه، بدر املوعد جايی  و در سرزمني ديگری با آهنا برخورد کنيد؟ بسيار فکر بدی در سر پرورانده

. کنم حتی يک نفر از مشا بسالمت برگردد اند و به خدا قسم، گمان منی است که مهه مردم در آجنا مجع
 را ترساند و الاقل )ص( بسياری از اصحاب پيامربنعيم شروع به گفنت اين گونه مطالب کرد، به طوری که

کردند يا هر کس که حرف  داشتند و کم کم گفتار او را تصديق می کاری کرد که خروج از مدينه را خوش منی
حممد : گفتند منافقان و يهوديان از اين مطلب خوشحال شدند و می. کردند کرد، تأييدش می او را بازگو می
انگيخت، اين اخبار  شيطان هم دوستان خود را برای ترس مسلمانان بر می! يابد یرهايی من. از اين گروه

 )ص(شد و پيامرب به اطالع حضرت رسول رسيد، به طوری که در حمضر آن حضرت هم در اين باره گفتگو می
ابو بکر و عمر هم که اين حرفها را شنيده بودند خدمت . بيم آن داشت که کسی مهراه او بريون نيايد

ای رسول خدا، ترديد نيست که خداوند دين خود را ياری و رسولش را گرامی :  آمدند و گفتند)ص(پيامرب
دارمي که خالف کنيم، چه در آن صورت تصور خواهند  امي و دوست منی ای کرده دارد، ما با قريش وعده می

سوگند، سراپا خري خواهد گاه حرکت فرمای که به خدا  امي، پس، ای رسول خدا، به سوی وعده کرد ترسيده
سوگند به کسی که جان من در دست اوست، حتما :  از اين گفتار خوشحال شد و فرمود)ص(پيامرب. بود

   خواهم
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 چنني فرمود، خداوند عز و جل مسلمانان را )ص(چون پيامرب! رفت اگر چه يک نفر هم مهراه من بريون نيايد
ايشان افکنده بود بزدود، پس، مسلمانان، مهراه کاالهای آگاهی داد و خوفی را که شيطان در دهلای 

  .بازرگانی خود، به سوی بدر املوعد حرکت کردند
قبال در دهلای ما ترس افکنده بودند، به طوری : گفت از عثمان بن عفان برامي روايت کردند که می

ه خداوند چشمان شد که آهنگ حرکت به بدر املوعد را داشته باشد، تا اينک که هيچ کس ديده منی
مسلمانان را روشن کرد و ترسی را که شيطان در دهلا انداخته بود بزدود و مسلماهنا بريون آمدند، من 
کاالهايی، برای جتارت، به بازار بدر بردم و چنان شد که از هر دينار، ديناری سود نصيبم شد و مهه ما از 

راه مسلمانان حرکت فرمود، آهنا پول و کاال با  مه)ص(پيامرب. لطف خداوند متعال با سود خوبی بازگشتيم
فردای آن روز بازار راه افتاد و مدت هشت . خود بردند و شب اول ذی قعده به حمل بازار بدر رسيدند

 مهراه هزار و پانصد نفر از )ص(پيامرب. روزی که بازار بدر گشوده بود، مسلمانان هم آجنا اقامت داشتند
د، تعداد ده اسب مهراه سپاه بود، کسانی که اسب داشتند عبارت بودند اصحاب خود حرکت فرموده بو

 علی بن )۱(.، ابو بکر، عمر، ابو قتاده، سعيد بن زيد، مقداد، حباب، زبري، و عّباد بن بشر)ص(پيامرب: از
من با اسب خودم، که نامش سبحه بود، در بدر املوعد شرکت : گفت زيد برامي روايت کرد که مقداد می

: از آن سوی ابو سفيان به قريش گفت. ، در رفت و برگشت بر آن سوار بودم و اتفاقی پيش نيامدکردم
امي و او تالش  دانيد که ما نعيم بن مسعود را، به منظور منصرف ساخنت ياران حممد از حرکت، فرستاده می
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، اگر حممد بريون نيامده گردمي رومي و يکی دو شب بعد بر می خود را خواهد کرد، ولی ما هم فعال بريون می
امي و  امي ولی چون او بريون نيامده ما بازگشته شود که ما به قصد جنگ بريون آمده باشد، چنني وامنود می

امسال خشکسالی است و هبتر : اين به نفع ما و به زيان او خواهد بود، و اگر بريون آمده بود، خواهيم گفت
ابو سفيان مهراه قريش، که . فکر خوبی است: گفتند. وداست که در سالی پرنعمت اين کار اجنام ش

 رسيدند، ابو سفيان )۲(جمموعا دو هزار نفر بودند، بريون آمد، آهنا پنجاه اسب داشتند و چون به جمّنه
برگرديد که مصلحت آن است که در سالی پر برکت به اين جنگ دست بزنيم که هم : خطاب به سپاه گفت

  امسال خشک سال.  و هم حيوانات ما براحتی چرا کنندما بتوانيم شري بياشاميم
__________________________________________________  

  . م-.فرماييد، فقط نام نه نفر را ذکر کرده است و نفر دهم از قلم افتاده است به طوری که مالحظه می) ۱(
  ).۲، ص ۷معجم البلدان، ج (هران ای در چند ميلی مکه است به ناحيه مر الظ نام منطقه: جمّنه) ۲(

۲۸۹  
گفتند اينها  اهل مکه اين سپاه را سپاه سويق ناميدند و می. گردم پس، مشا هم برگرديد است، من بر می

 به دوش )ع( در اين جنگ پرچم رسول خدا را علی بن ابی طالب)۱(.بريون رفتند که سويق بياشامند
 پيمان عدم تعرض )ص( عمرو، که قبال در جنگ ودان با پيامربمردی از بنی ضمره به نام خمشی بن. کشيد می

اند مسلماهنا و اصحاب  بسته بود، پيش آمد و متوجه شد که بيشتر مردمی که در بازار بدر املوعد مجع شده
ای حممد، مثل اينکه هيچ کس از مشا باقی منانده که در اين :  گفت)ص(پس، به پيامرب. اند رسول خدای

فرمايد به   به منظور اينکه مطلبی که می)ص(پيامرب. رده باشد و در واقع اکثريت با مشاستبازار شرکت نک
ای است که با ابو سفيان برای جنگ  آری، آنچه سبب شد که بريون بياييم وعده: گوش قريش برسد، فرمود

 حرکت کنيم، با مشا شکنيم و پيش از آنکه از اينجا دارمي، با وجود اين اگر دلت خبواهد، پيمان با تو را می
مانيم و تعرضی به مشا  نه، هرگز، ما به مهان پيمان باقی می: مرد ضمری گفت. کنيم زور آزمايی می

معبد بن ابی معبد خزاعی، که هشت روز بود در بازار شرکت کرده بود و تعداد اصحاب . کنيم منی
 راه افتاد و خود را به مکه رساند، او  را ديده و گفتار خمشی بن عمرو را شنيده بود، بسرعت به)ص(پيامرب

 را سؤال )ص(خنستني کسی بود که اخبار بدر املوعد را به مردم مکه رساند و چون از او کثرت اصحاب حممد
دادند بيان داشت و گفتار  کردند، او اين مطلب را که اکثريت شرکت کنندگان را مسلمانان تشکيل می

حممد با دو هزار نفر از ياران خود در بدر املوعد شرکت کرده :  و گفت به مرد ضمری را بازگو کرد)ص(پيامرب
صفوان بن اميه به ابو سفيان . بود و متام هشت روز را در آجنا توقف کرد تا اينکه مردم پراکنده شدند

به ياد داری که من تو را از قرار جمدد جنگ منع کردم ولی تو گوش ندادی، در نتيجه، آهنا اکنون : گفت
قريش .  داری کردمي-کنند که ما بواسطه ضعف و ناتوانی از مقابله با آهنا خود اند و تصور می رتر شدهجسو

 کردند و اعراب اطراف خود را برای )ص(جمددا شروع به چاره انديشی و مجع اموال برای جنگ با پيامرب
 را بر دوش اهل مکه هنادند به اين کار گرد آوردند و اموال زيادی به اين منظور فراهم آوردند و هزينه جنگ

برای جنگ خندق از هيچيک از اهالی مکه کمتر از يک . طوری که، متام مردم کم و بيش کمک کردند
  :اين مسئله مرا واداشت که شعری گفتم: گويد معبد می. اوقيه نگرفتند

   ناقه من مهچون پدرش تيز تک و شتابنده است وعده گاه او آهبای قديد است
__________________________________________________  

  . م-.ظاهرا سويق بايد نوعی از شراب باشد) ۱(
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۲۹۰  
  .گريزد از مهراهان حممد و خرمای عجوه مدينه، که چون مويز است، می

   )۱(.و ظهر فردا به آب ضجنان خواهد رسيد
  .اند که اين ابيات را محام سروده است برخی هم پنداشته

  : در اين مورد اين آيه را نازل فرمودخداوند متعال 
ين قال لهم اجاس إن اجاس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا و قالوا حسبنا اهللا و  َا َ َّ ََّ ُ ُ ُْ َ َُ ً

ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ َّْ ُ َ َ ِ
َّ

ُنعم الوكيل  ِ َ َ ْ ِ)۳ :۱۷۳(  

اند، از ايشان بترسيد،  گفتند که مردمان برای جنگ با مشا مجع شده کسانی که مردم به ايشان می
  ولی اين مسئله افزود اميان ايشان را و گفتند خدای ما را بس است که هبترين کارگزار است

  .گفت، نعيم بن مسعود است مقصود از کسی که اين مطالب را می
کعب بن مالک هم ابيات زير را سروده است و پريمردان خاندان کعب و متام اصحاب ما آهنا را برامي 

  . اند ردهنقل ک
با ابو سفيان در بدر املوعد وعده گذاردمي ولی او را نسبت به وعده خود راستگو و متعهد 

  .نيافتيم
گشتی و خويشاوندان نزديکت را از  آمدی زبون و سرافکنده برمی خورم که اگر هم می سوگند می
  .دادی دست می

جهل، که در خاک و خون افتاده ما در جنگ بدر عتبه و پسرش را پاره پاره رها کردمي و از ابو 
  .بود، گذشتيم

  .تان باد مشا از فرمان رسول خدا سرپيچی کرديد، تف بر آيني مشا و کار زشت مشا مايه گمراهی
  .گومي که خاندان و اموامل فدای رسول خدا باد اما من، هر چند مشا سرزنشم کنيد، آشکارا می

دانيم او شهابی است که راهنمای ما  با هيچ کس منیکنيم و او را برابر  ما از او فرمان برداری می
  .در تاريکی شبهاست

حسان بن ثابت انصاری هم ابيات زير را سروده است که ابن ابی الزناد و ابن جعفر و ديگران آن را 
  .اند ثبت کرده

شد، مهراه شتران نريومند هشت روز اقامت  کنار چاهی، که آب آن از فراوانی با دست کشيده می
  .دميکر

۲۹۱  
  .هايشان براق بود مهراه اسبان سياه و سرخی که تناور بودند و اسبان سپيد کشيده اندامی که شانه

  .آيند بينی که با سم اسبان در حال تاخت و تاز از ريشه بريون می های عرفج را می بوته
هبای شام را چون به شنزارهای منطقه عاجل فرود آمدند، به آهنا بگو که راه از اين طريق نيست آ

رها کنيد که برای وصول به آن ستيزه و جنگی خواهد بود که دهاهنايتان را، چون دهان شتر چرا 
کنند و  به دست مردانی که به سوی پروردگار خود هجرت می. کند  آلود می-کننده خاراک، خون

  .شوند ياوران بر حقی که با فرشتگان تأييد می
  .م برخورد کنيم، تسليم مرگ و نيستی خواهد شداگر در اين راه به فرات بن حيان ه
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  .و اگر پس از او قيس بن امری القيس را ببينيم، مايه افزونی سياهرويی او خواهيم شد
  .ابو سفيان بن حارث بن عبد املطلب به حسان پاسخ گفته است

   سريّه ابن عتيک برای کشنت ابو رافع
ل و ششمني ماه هجرت بود، از مدينه بريون ای که چه اين گروه در سحر دوشنبه چهارم ذی حجه

  .آمدند و مدت غيبت ايشان ده روز طول کشيد
. از مدينه بريون آمدمي تا به خيرب رسيدمي: گفت از قول عبد اهللا بن انيس برامي روايت کردند که می

 عبارت بودمي  ما پنج نفر را که)ص(پيامرب. عبد اهللا بن عتيک مادری شريی از زنان يهود خيرب داشت: گويد
عبد اهللا بن عتيک، عبد اهللا بن انيس، ابو قتاده، اسود بن خزاعی و مسعود بن سنان، برای اين کار : از

گويد به خيرب رسيدمي و عبد اهللا بن عتيک کسی پيش مادر خود فرستاد و جای خود را به . روانه فرموده بود
: ان آورد که خوردمي، آنگاه، عبد اهللا به و گفتای خرمای کبيس و ن او اطالع داد، پس، او برای ما کيسه
توانی وارد خيرب،  تو چطور می: گفت. توانی ما را داخل قلعه خيرب برب مادر جان، شب شده است، اگر می

ابو رافع را، : که چهار هزار جنگجو در آن است، بشوی، بعالوه، قصد داری چه کسی را بکشی؟ گفت
: گفت. کشم يا خودم کشته خواهم شد به خدا، يا او را می: عبد اهللا گفت. توانی به او دست يابی گفت منی

چون شب فرا رسيد و اهل خيرب به خواب رفتند، مهگی به خانه او رفتند، او . پس، شب پيش من بياييد
  قبال

۲۹۲  
مشا خود را داخل گروههای مردم جا بزنيد و وارد قلعه شويد و چون پاسداران خفتند، : به آهنا گفته بود

پس، آهنا اين دستورها را اجرا کردند و به خانه مادر رضاعی عبد اهللا بن عتيک در ! کمني کنيد و در آييد
ترسند که مبادا ميهمانی از خودشان  بندند چون می يهوديان معموال درها را منی: او به آهنا گفته بود. آمدند

است که ميهمان براحتی بتواند وارد شود و شام بر ايشان برسد و بريون خانه مباند، به هر حال، درها باز 
برويد و کنار خانه ابو رافع بايستيد و اجازه ورود خبواهيد : چون مردم خفتند، آن زن به ايشان گفت. خبورد

آهنا چنان کردند، از خانه مادر . پذيرند امي، حتما مشا را می ای آورده و بگوييد که برای ابو رافع هديه
بستند، به طوری که، متام درهای  گذشتند، آن را می يک بريون آمدند و از هر دری که میشريی عبد اهللا عت

  .دژ خيرب را بستند و کنار پلکان خانه بزرگ ابو رافع رسيدند
باال رفتيم و عبد اهللا بن عتيک را جلو فرستادمي، زيرا، او عربی را خيلی خوب صحبت : گويد

خواهيد؟ عبد اهللا بن عتيک به عربی  چه می: رش آمد و گفتچون اجازه ورود خواستيم، مهس: کرد می
او در حجره را گشود ولی مهينکه چشمش به مششري افتاد، . امي ای برای ابو رافع آورده هديه: گفت

نزديک در خانه ازدحام کرده . خواست فرياد بکشد که من مششري را به طرفش گرفتم و او سکوت کرد
خواست فرياد بکشد که با  ميک از ما به او محله کنيم، گويد باز هم زن میکردمي که کدا بودمي و فکر می

من دوست نداشتم که ياران من، در کشنت او، : عبد اهللا بن انيس گويد. ای کردم و ساکت شد مششري اشاره
ري ابو رافع کجاست؟ بگو وگرنه با مشش: مهسر ابو رافع آرام گرفت، به او گفتم: گويد. بر من سبقت بگريند

وارد اطاق شدمي و او را که از سپيدی بدن، مهچون پارچه . او در اين اطاق خفته است: گفت. کشمت می
منود ديدمي که مهچنان افتاده و خواب است، مششريهای خود را بر او فرود آوردمي،  ای سپيدی می پنبه
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 ما را از کشنت زهنا )ص(امربمهسرش فرياد کشيد، يکی از ما قصد کشنت او را هم کرد ولی متذکر شدمي که پي
کنيم  معلوم شد چون سقف خانه کوتاه است، وقتی ما مششريهای خود را بلند می: گويد. هنی فرموده است
شود، من هم که شب کورم و در شب ديدم بسيار ضعيف است ولی در  کند و کارگر منی به سقف گري می

شيد، پس، مششريم را روی شکمش گذاشتم و به درخ تاريکی بدن او را ديدم که از سپيدی مهچون ماه می
آن تکيه دادم و آن قدر فشردم که از سوی ديگر بريون آمد و صدای خش خش مششري را بر روی تشک 

  .شنيدم، آنگاه، دانستم که ضربه کاری است و کار او ساخته شده است
ده کمانش را در اطاق جا زدند، آنگاه از آجنا پايني آمدمي، ابو قتا ديگران هم باو ضربت می: گويد

  کمانت را رها: گذاشته بود، بعد از اينکه پايني آمدمي، يادش آمد، دوستان گفتند
۲۹۳  

اما او نپذيرفت و رفت کمانش را برداشت ولی افتاد و پايش شکست و در نتيجه او را به نوبت بر دوش . کن
 قتل او، شروع به داد و فرياد کردند ولی مهسر ابو رافع و ديگر ساکنان خانه، پس از: گويد. کردمي محل می

ما در يکی از راه آهبای قلعه خيرب پنهان شدمي، : گويد. مردم از ترس، در سراسر شب، درها را نگشودند
آهنا مهني : يهوديان و حارث پدر زينب خود را به خانه ابو رافع رساندند، مهسر او پيش حارث آمد و گفت

های آتش درختان خرما   سه هزار نفر به جستجوی ما بر آمد و به وسيله شعلهحارث مهراه. اآلن بريون رفتند
کردند که ما را بيابند و مکرر از روی پلی که ما زير آن پنهان شده بودمي  و ميان شاخ و برگ آن را روشن می

: گفتندچون خسته شدند و چيزی نديدند پيش مهسر ابو رافع برگشتند و به او . گذشتند ولی ما را نديدند
صدای عبد اهللا بن عتيک را شناختم و او، که مدتی در اين سرزمني : شناسی؟ گفت آيا کسی از آهنا را می

مسلمانان با : گويد. يهوديان دوباره به جستجوی مسلمانان پرداختند. کرد، مهراه ايشان بود زندگی می
ا ابو رافع کشته شده است يا نه، خوب اگر يکی از ما برود و ببيند که آي: يک ديگر مذاکره کردند و گفتند

اسود خزاعی متعهد اين کار شد، او خود را به لباس يهوديان درآورد، چوبی را آتش زد و به . خواهد بود
دست گرفت و خود را ميان يهوديان جا زد، هنگامی که يهوديان دوباره به قصر ابو رافع برگشتند، او هم 

يهوديان مهه گرد : اسود گويد. نه ابو رافع مجعيت زيادی گرد آمده استمهراه آهنا وارد شد و ديد که در خا
مهسرش، در حالی که چراغی در دست داشت، بر . خواستند ببينند که ابو رافع در چه حال است آمده و می

سوگند به خدای موسی، که ابو رافع مرده : روی او خم شد که بفهمد او مرده يا زنده است، آنگاه، گفت
خواست که از مرگ او مطمئن شوم، اين بود که دوباره وارد اطاق شدم و فهميدم که  دمل می: يدگو! است

  .حتما مرده است
يهوديان با شيون و زاری مشغول آماده ساخنت مراسم تدفني شدند و من با آنکه کمی تأخري کرده بودم 

در آجنا خمفی بودمي تا از تعقيب دو روز . خود را پيش دوستامن، در مهان راه آب، رساندم و خربشان دادم
  .ما دست بردارند و بعد گرخيتيم و به مدينه آمدمي

 بر منرب )ص(هنگامی به مدينه رسيدمي، که پيامرب. هر يک از ما مدعی بود که ابو رافع را او کشته است
آيا : پرسيد! روی تو سپيد باد ای رسول خدا: گفتيم! روسپيد باشيد: بود، چون ما را ديد، فرمود

  :فرمود. آری، و مهه ما مدعی قتل او بودمي: کشتيدش؟ گفتيم
بر روی مششري عبد : مششريها را به حضورش بردمي، نگاهی فرمود و گفت. مششريهايتان را بياوريد

: گويد. اهللا بن انيس اثر اغذيه موجود در شکم ابو رافع مانده است، بنابر اين، اين مششري او را کشته است



 ۲۳۹

گروه زيادی از قبيله غطفان و عرهبای دور خود را مجع کرده و برای آهنا ]  ابو رافع[قيق ابن ابی احل
   های کالن تعيني کرده بود که جايزه

۲۹۴  
  . بيايند و آن حضرت به مهني علت، اين گروه را به سراغ او فرستادند)ص(به جنگ پيامرب

ن به در خانه ابو رافع رسيدمي، درباره چو: گفت از قول عبد اهللا بن انيس برامي روايت کردند که می
پس، قرعه کشی کردمي و قرعه به نام من درآمد، من شب کورم . اينکه کداميک او را بکشيم مشاجره کردمي

سپيدی بدنش را، که مهچون ماه : جای دقيق او کجاست؟ گفتند: به مهني علت به دوستان خود گفتم
م، ديگران مواظب مهسرش بودند که فرياد نکشد و او را ديدم و آهنگ او کرد. است، خواهی ديد

مششريهای خود را بر او کشيده بودند، من وارد شدم و مششري زدم ولی چون سقف کوتاه بود، مششري دامنه 
نداشت، پس، مششري را بر شکمش، که پر از شراب بود، گذاشتم و بر آن تکيه دادم به طوری که، صدای 

  .خش خش آن را بر روی فرش شنيدم
  .اند که اين واقعه در رمضان سال ششم صورت گرفته است و گفته

   غزوه ذات الرّقاع
های سرخ و سياه  اين جنگ از آن جهت به ذات الرقاع معروف است که در کنار کوهی، که دارای قله

 شب شنبه، دهم حمرمی که چهل و هفتمني ماه هجرت بود، از )ص(پيامرب. ، اتفاق افتاد)۱(و سپيد است
 برگشتند، مدت غيبت آن )۲(ينه بريون آمدند و روز يکشنبه، پنج روز از حمرم باقی مانده، به صرارمد

  .حضرت پانزده روز بود
ضحاک بن عثمان از قول عبيد اهللا بن مقسم و هشام بن سعد و ديگران، با اندکی اختالف در مطالب، 

 کاال به مدينه آمد و کاالی خود را در بازار نبط مردی با مقداری: از جابر بن عبد اهللا برامي چنني نقل کردند
من از ناحيه جند آمدم و ديدم که : از او پرسيدند که کااليش را از کدام منطقه آورده است، گفت. فروخت

. اند و مشا هم از آهنا غافليد و آسوده خاطر گروهی، مهچون پلنگ و روباه، مردم را عليه مشا مجع کرده
   رسيد، مهراه چهار صد و به قولی هفتصد يا هشتصد)ص( اطالع پيامربچون اين گفتار او به

__________________________________________________  
از قبيل آنکه چون پاهای گروهی از مسلمانان جمروح شده . در مورد نام اين جنگ و وجه تسميه آن اقوال ديگر هم نقل شده است) ۱(

لطفا برای اطالع از اقوال خمتلف به سريه ابن هشام، ج . ته بودند، به ذات الرقاع معروف شده استهای پارچه بر آهنا بس و تکه
  . م- :، که نامهای ديگر و علل تسميه را بيان کرده است، مراجعه فرماييد۲۱۴، ص ۳

  ).۶۰۱معجم ما استعجم، ص (نام يکی از چاههای قدميی مدينه که در سه ميلی آن قرار دارد : صرار) ۲(
۲۹۵  

نفر از اصحاب از مدينه بريون آمدند، از دهکده مضيق گذشتند و به وادی شقره رسيدند و يک روز آجنا 
در آجنا گروههايی از مسلمانان را برای کسب خرب اعزام فرمودند، مهه آهنا شبانگاه برگشتند . توقف کردند

، مهراه اصحاب )ص(پيامرب. زه بوده استاند که تا اند ولی آثار پاهايی ديده و گفتند به کسی برخورد نکرده
خود، حرکت فرمود تا به سرزمني و جايگاه اصلی دمشن رسيد، ولی ديدند که در آجنا هم هيچ کس نيست، 

  . اشراف داشتند)ص(اعراب به قلل کوهها گرخيته و موضع گرفته بودند و بر پيامرب
ا ناگاه محله کنند و روی به غارت ترسيدند که آهن مردم، که مشرکان به ايشان نزديک بودند، می

 از جای خود حرکت نفرمايد و آهنا را حماصره و درمانده )ص(ترسيدند که پيامرب آوردند، مشرکان هم می



 ۲۴۰

  .سازد
از جابر بن عبد اهللا برامي روايت کردند .  مناز را به شکل مناز خوف گزاردند)ص(در اين جنگ پيامرب

 مناز خوف گزاردند در آن روز بود، چه بيم داشت که وقتی مسلمانان )ص(خنستني بار که پيامرب: گفت که می
  .در صفوف منازند، دمشن بر آهنا محله کند

.  مناز خوف گزاردم)ص(من در آن روز مهراه پيامرب: گفته است از قول خّوات برامي نقل کردند که می
هی از مسلمانان پشت سر آن حضرت به  روی به قبله ايستادند، گرو)ص(مناز به اين روش اجراء شد که پيامرب

 يک رکعت مناز را با آهنا گزارد و )ص(مناز ايستادند و گروهی رويا روی مواضع دمشن باقی ماندند، پيامرب
  .در رکعت دوم ايستاده، و به حالت مناز، توقف کرد تا آهنا خودشان رکعت دوم را گزاردند

مناز خود را با ايشان گزارد و پس از سجده بر جای  رکعت دوم )ص(آنگاه، گروه ديگر آمدند و پيامرب
  . منازش را سالم داد)ص(خود نشست تا آهنا رکعت دوم مناز خود را متام کردند، در اين هنگام پيامرب

رويی بود که   در سرزمني دمشن چند زن را به اسارت گرفته بودند که ميان ايشان کنيز پاکيزه)ص(پيامرب
 آهنگ مراجعت به مدينه کرد، شوهر آن کنيز )ص(چون پيامرب. داشت مهسرش او را سخت دوست می
 خواهد پرداخت که يا بتواند آن حضرت يا کس ديگری را بکشد و )ص(سوگند ياد کرد که به تعقيب پيامرب

ميان راه، در شبی طوفانی، . به هر حال خونی از مسلمانان بريزد، يا اينکه مهسر خود را جنات دهد
کند؟ دو نفر برخاستند، که عّمار بن  امشب چه کسی پاسداری می: ای فرود آمد و فرمود ره در د)ص(پيامرب

طوفان هم آرام . ما دو نفر پاسداری از مشا را بر عهده خواهيم گرفت: ياسر و عّباد بن بشر بودند، و گفتند
ش از شب را ترجيح تو پاسداری کدام خب: عباد به عمار گفتد، گرفت، آن دو مرد بر دهانه دره نشستن منی
عّمار خفت و عّباد بن . باشد: خواهی من نيمه اول را پاسداری دهم و تو نيمه دوم را؟ گفت دهی، می می
  بشر

۲۹۶  
ايستاد و به مناز خواندن مشغول شد، آن دمشن خدا، که به قصد محله غافلگريانه آمده بود، چون نزديک 

پس، کمان کشيد و تريی به عباد زد، ! سدار مسلمانان استحتما پا: شد و عباد بن بشر را ديد با خود گفت
عباد تري را بريون کشيد و اعتنايی نکرد، دمشن دو تري ديگر به او زد و چون خون ريزی شدت پيدا کرد، او 

برخيز : بسرعت رکوع و سجود خود را اجنام داد و منازش را متام کرد، آنگاه، رفيق خود را صدا زد و گفت
پس، عمار برخاست و چون آن مرد عرب متوجه شد که عمار برخاسته است، فهميد که ! شدمکه من جمروح 

برادر، چرا وقتی : عمار به عباد بن بشر گفت. اگر مباند، او را تعقيب خواهند کرد، پس، پا به فرار گذاشت
 و خنواستم من در مناز مشغول خواندن سوره کهف بودم: اولني تري را به تو زد مرا بيدار نکردی؟ گفت

پيش از امتام آن سوره منازم را بشکنم، ولی بعد ترسيدم که فرمان رسول خدا را در مورد نگهبانی اجرا 
اند که  گفته. شکستم شدم منازم را منی نکرده باشم، اين بود که تو را بيدار کردم، و گر نه اگر کشته هم می

  .ه عقيده ما عمار ياسر بوده استرفيق عباد بن بشر، در آن شب، عمارة بن حزم بوده ولی ب
ای مهراه   بودمي که مردی از اصحاب آمد و جوجه پرنده)ص(در مهني سفر مهراه پيامرب: گفت جابر می
کرد که پدر و مادرش يا يکی از آهنا آمد و خود را در دست مردی که   به آن جوجه نگاه می)ص(داشت، پيامرب

از کار اين پرنده :  فرمود)ص(ين موضوع تعجب کردند، پيامربمردم از ا. اش را گرفته بود انداخت جوجه
اش داشت، خود را به خطر  اش را گرفتيد و او از شدت مهربانی که به جوجه تعجب کرديد؟ مشا جوجه
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انداخت، در حالی که، سوگند به خدا، که مهربانی پروردگارتان به مشا از مهربانی اين پرنده نسبت به 
  .اش، بيشتر است جوجه

 گاهی مهچنان که سوار بر شتر خود بودند روی به مشرق )ص(در اين جنگ پيامرب: گويد واقدی می
  .گزاردند مناز می

 پيش ما آمدند، من که زير سايه )ص(گشتيم، پيامرب موقعی که از اين جنگ برمی: گويد جابر می
پس، ايشان آمدند و .  خدازير سايه درخت بياييد ای رسول:  عرض کردم)ص(درختی نشسته بودم، به پيامرب

در سايه قرار گرفتند، من خواستم چيزی خوردنی آماده کنم ولی جبز نصف خيار چيز ديگری در کيسه 
از کجا خيار آورديد؟ : سفری خود نيافتم، مهان را چند قسمت کردم و به حضور آن حضرت آوردم، فرمود

  :گفتم
  . از آن خورد)ص(پس، پيامرب. امي ای است که از مدينه داشته باقی مانده زاد و توشه

. ای به تن داشت برد، او جامه کهنه و پاره مردی هم مهراه ما بود که مرکوهباميان را به چرا می: گويد
   چرا، در کيسه: آيا جامه ديگری ندارد؟ گفتيم:  پرسيد)ص(پيامرب

۲۹۷  
د، چون لباسها را پوشيد و به و او چنان کر. لباسهای خوبت را بپوش: فرمود. خود دو دست لباس نو دارد

خدا گردنش را بزند، اين طور هبتر نيست؟ آن مرد که اين را شنيد :  فرمودند)ص(راه افتاد که برود، پيامرب
: گويد جابر می. آری، در راه خدا:  فرمود)ص(ای رسول خدا، گردمن در راه خدا زده بشود؟ پيامرب: گفت

  .پس از مدتی گردن او در راه خدا زده شد
فرمود، علبة بن زيد حارثی سه عدد ختم   با ما صحبت می)ص(در مهان موقع که پيامرب: باز جابر گويد

 به من )ص(پيامرب. هنگامی که در جستجوی شتر مرغ بودم، اينها را پيدا کردم: شتر مرغ آورد و گفت
ی بزرگی گذاشتم و در من برخاستم، آهنا را پختم و در بشقاب چوب! ای جابر اين ختمها را بپز: فرمودند

 و اصحاب بدون نان، شروع به خوردن آن ختم )ص(پس، پيامرب. صدد بر آمدم که نان پيدا کنم، ولی نان نبود
 که خوردند و دست کشيدند، من ديدم که چيزی از آن کاسته نشد، پس از )ص(پيامرب: گويد. شتر مرغ کردند
سپس، هنگامی که هوا خنکتر شد، . ذا خوردند برخاستند، عموم اصحاب از مهان غ)ص(اينکه پيامرب
تو را چه :  پيش من آمدند و گفتند)ص(مهان طور که در حرکت بودمي، پيامرب: گويد جابر می. حرکت کردمي

از خبت بد من شتر بدی نصيبم شده است، مردم مهگی مرا گذاشتند و رفتند و : شود ای جابر؟ گفتم می
آب مهراهت هست؟ :  شتر خود را خواباندند و فرمودند)ص(پيامرب. دکن اين هم درمانده شده و حرکت منی

های شتر من   در آن آب دميدند و بر سر و پشت و پاشنه)ص(ای آب آوردم، پيامرب و پياله. آری: گفتم
من تکه چوبی از درختی کندم و به ايشان دادم، . چو بدستی خود را به من بده: پاشيدند، سپس، فرمودند

. سوار شو ای جابر:  پشت و هپلوی حيوان سيخونکی زدند و شتر را بلند کردند و فرمودند به)ص(پيامرب
 )ص(سوار شدم و سوگند به کسی که حممد را به حق مبعوث فرموده است، شتر من پا به پای ناقه پيامرب: گويد

  .ماند کرد و هيچ از او عقب منی حرکت می
ای؟  ای ابو عبد اهللا، آيا ازدواج کرده: ز من پرسيدندکردم، ا  صحبت می)ص(مهچنان با پيامرب: گويد

گرفتی که تو با او  ای می کاش دوشيزه: گفت. بيوه: دوشيزه گرفتی يا بيوه؟ گفتم: پرسيد. آری: گفتم
دانيد وقتی که پدرم  ای رسول خدا، پدر و مادرم فدای تو باد، می: گفتم! شوخی کنی و او با تو شوخی کند
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دت رسيد، نه دختر از خود باقی گذاشت، بدين جهت، من با زنی سرد و گرم روزگار در جنگ احد به شها
کار بسيار : فرمود. چشيده ازدواج کردم که هم بتواند دلتنگی آهنا را رفع کند و هم آهنا را سرپرستی کند

 خواهم داد انشاء اهللا، به صرار که رسيدمي، دستور کشنت چند پرواری: آنگاه، پيامرب فرمودند. خوبی کردی
  و امروز را ميهمان مهسر تو خواهيم بود و چون او بشنود البد

۲۹۸  
  . فرشها را هپن خواهد کرد

  .به خدا، ای رسول خدا، ما فرشی ندارمي: من گفتم: گويد
تر  به هر حال، چون به مدينه رسيدمي، تو زيرکانه. انشاء اهللا، بزودی مهه چيز خواهيد داشت: فرمود

ای جابر، اين :  فرمودند)ص(سپس، پيامرب: گويد. آنچه در توان من باشد اجنام خواهم داد: گفتم. کار بکن
: گفتم. خري، بايد آن را بفروشی: فرمود. ای رسول خدا، پيشکش: گفتم. شتر نر خودت را به من بفروش

  .خودتان قيمت آن را تعيني فرماييد
خواهيد مرا مغبون  در اين صورت منی: بعنوان شوخی گفتم. خرم من آن را به درمهی می: فرمود
: و سپس، يک درهم يک درهم افزود تا چهل درهم شد، آنگاه، فرمود. نه، به جان خودم: کنيد؟ فرمود

توانی برای سواری از آن استفاده  حاال تا مدينه می: فرمود. آری و شتر مال مشاست: راضی شدی؟ گفتم
  : به جابر فرمود)ص(اند که پيامرب و گفته. کنی

خرم، ولی حق استفاده از آن مهچنان برای تو حمفوظ  من اين شتر را در قبال چند اوقيه زر از تو می«
 دستور دادند چند )ص(چون به صرار رسيدمي، پيامرب: جابر گويد. و جابر شتر خود را فروخت» .است

  .پرواری کشتند و آن روز را در آجنا گذراندند و سپس، وارد مدينه شدمي
آنچه : گفت. تر کار کنم اند که من زيرکانه رسول خدا امر فرموده: به مهسر خود گفتم: گويد جابر می

چون صبح شد، افسار : گويد. پيامرب فرمان داده است بايد شنيد و اطاعت کرد و تو هم اکنون آنچنان کن
 از )ص(نشستم تا پيامرب خواباندم و مهاجنا )ص(شتر را گرفتم و به راه افتادم، پس، آن را نزديک خانه پيامرب

آری، ای رسول خدا، : مهني شتر است؟ گفتم: چون آن حضرت بريون آمدند، گفتند. خانه خارج شوند
جابر را برب و هبای :  بالل را خواستند و به او دستور دادند)ص(پيامرب. ايد اين مهان شتری است که خريده

من مهراه بالل : گويد.  و برب که مال خودت استافسار شتر را بگري: به من هم فرمودند. شترش را بپرداز
به : گفت. آری: هستی؟ گفتم] از القاب عبد اهللا پدر جابر[تو پسر صاحب شعب : رفتم، او از من پرسيد

آن شتر مهواره : گفت جابر می. و يکی دو قرياط بيشتر داد. پردازم خدا، بيشتر از هبای شتر هم به تو می
  . ما بود، تا اينکه اخريا، در مهني جا، آن شتر مردموجب برکت و افزونی ثروت

در بازگشت از جنگ ذات : گفت و باز برامي از جابر بن عبد اهللا روايت کردند که می: واقدی گويد
  : فرمودند)ص(الرقاع، چون به حمل شقره رسيدمي، پيامرب

تی حمصول را وق: فرمود. منتظرم که حمصول خرمايش را بچينيم: وامهای پدرت چه شد؟ گفتم
ابو شحم يهودی، که : طلبکار پدرت کيست؟ گفتم: آنگاه فرمود. کنم اطاعت می: گفتم. چيدی مرا خرب کن

ای : فرمود. فردا: خواهی خرماها را بچينی؟ گفتم چه وقتی می: فرمود. يک بار خرما از پدرم طلب دارد
   جابر، وقتی خرماها را چيدی، نوع

۲۹۹  
من چنان کردم، خرماهای عجوه را جدا کردم و بقيه را، : گويد. يه را جای ديگرعجوه را يکجا بگذار و بق



 ۲۴۳

آن حضرت در .  آمدم و خرب دادم)ص(که چندان زياد هم نبود، در يکجا انباشتم، سپس، به حضور پيامرب
چون : گويد. حالی که بزرگان صحابه مهراهش بودند وارد خنلستان شدند و ابو الشحم هم حاضر شد

! پروردگارا برکت عنايت فرمای:  مالحظه فرمود که خرماها جدا جدا چيده شده است، فرمود)ص(پيامرب
: سپس، با دست خود، خرماهای عجوه و ديگر انواع آن را ملس کردند و ميان مزرعه نشستند و فرمودند

ام طلب خود را و او مت! وزن کن و طلبت را بردار:  فرمودند)ص(ابو الشحم آمد، پيامرب. طلب کارت را بياور
  .از نوع خرمای عجوه برداشت و بقيه خرماها باقی ماند

ما تا مدهتا از بقيه خرماها . نه: آيا پدرت وام ديگری هم دارد؟ گفتم:  از من پرسيدند)ص(پيامرب
خوردمي و مقداری از آن را هم که اضافه بود فروختيم، ولی باز هم، تا هنگام برداشت حمصول سال بعد،  می

اگر مهه درختان خرمای پدرم را به طريق عادی : گفتم با خود می: گويد جابر می.  خرما داشتيماز آن
 )ص(پس از آن پيامرب. فروختم، جوابگوی وام او نبود، ولی بدين طريق خداوند وام پدرم را ادا فرمود می

  :مرا ديدند و فرمودند
  : گفت)ص(پيامرب. خداوند متعال آن را ادا فرمود: وام پدرت پرداخت شد؟ گفتم

  .و در يک شب بيست و پنج مرتبه برامي استغفار فرمود! پروردگارا، جابر را بيامرز
عائذ بن حييی از ابو احلويرث برامي نقل کرد که در اين جنگ رسول خدا، عثمان بن : واقدی گويد

  .عفان را در مدينه جانشني خود فرمود

   غزوه دومة اجلندل
  .ول، که چهل و هنمني ماه هجرت بود، صورت گرفتاين جنگ در ماه ربيع اال

 پنج شب از ربيع االول باقی مانده از مدينه حرکت فرمود و ده شب از ربيع اآلخر باقی )ص(پيامرب
  .مانده بود که مراجعت فرمود

ابن ابی سربه و عبد الرمحن بن عبد العزيز و کسان ديگری غري از آن دو موضوع اين جنگ را برامي 
  .ل کردندچنني نق

 قصد فرمود که سپاهی به سرزمينهای نزديک شام بربد، به آن حضرت گفته شد که )ص(پيامرب: گويند
اند که گروهی در دومة اجلندل  و هم گفته. اگر به مرزهای شام نزديک شويد مايه ترس قيصر خواهد شد

ندل بازار جتاری بزرگی بود کنند، در دومة اجل مجع شده بودند که برای بازرگانان اسباب زمحت اجياد می
  که گروه زيادی از اعراب در

۳۰۰  
 مسلمانان را فرا خواند و با هزار )ص(پس، پيامرب. آجنا گرد آمده و آهنگ نزديک شدن به مدينه را داشتند

داشتند، راهنمايی هم از قبيله  پيمودند و روزها خود را از نظرها پوشيده می نفر بريون آمد، شبها راه می
کرد و از راه   شتابان حرکت می)ص(پيامرب. به نام مذکور، که بسيار وارد و ماهر بود، مهراهشان بودعذره 

شان با آن به اندازه يک روز  چون نزديک دومة اجلندل رسيدند به طوری که فاصله. رفت معمولی هم منی
ل چرا هستند، اينجا اقامت ها و حيوانات اهلی آهنا در اينجا مشغو گله: راهپيمايی سريع بود، راهنما گفت

 موافقت کرد و مرد راهنما به عنوان پيشاهنگ بريون آمد و آثار و )ص(پيامرب. کنيد تا من خربی کسب بکنم
 بر )ص(پس، پيامرب.  برگشت و خرب آورد)ص(ها و مواضع ايشان را شناسايی کرد و به حضور پيامرب نشانه



 ۲۴۴

چون اين خرب به مردم دومة . شته شدند و برخی گرخيتندهای آهنا محله کردند، بعضی از چوپاهنا ک گله
 به اردوگاه آهنا فرود آمدند ولی کسی را نديدند، چند )ص(پيامرب. اجلندل رسيد، پراکنده شده و فرار کردند

آهنا پس از يک شبانروز، بدون آنکه با . روزی آجنا ماندند و گروههايی را به جستجوی اطراف فرستادند
فقط حممد بن مسلمه . د، باز گشتند، فقط تعدادی شتر به غنيمت گرفته و آورده بودندکسی برخورد کنن

 آورد و از او در مورد سپاه سؤال شد گفت ديشب )ص(مردی از ايشان را اسري کرده بود که او را پيش پيامرب
  .ايد مهه گرخيتند های آهنا را گرفته مهينکه شنيدند که مشا گله

 به مدينه مراجعت )ص(او عرضه داشت و او پس از چند روز مسلمان شد و پيامرب اسالم را بر )ص(پيامرب
  ! سباع بن عرفطه را عامل مدينه قرار داده بودند)ص(در اين سفر پيامرب. فرمود

  )۱(غزوه مريسيع
 از مدينه برای اين جنگ )ص(در سال پنجم هجری، روز دوشنبه، دو روز از شعبان گذشته، پيامرب

  . شب اول رمضان به مدينه برگشتند، مدت غيبت ايشان دو روز کمتر از يک ماه استبريون رفتند و
   حممد بن عبد اهللا، عبد اهللا بن جعفر، ابن ابی سربه، حممد بن صاحل، عبد احلميد بن

__________________________________________________  
  ).۳۷۳، ص ۲وفاء الوفا، ج (فرع تقريبا يک روز راه است نام يکی از آهبای خزاعه است که ميان آن و : مريسيع) ۱(

۳۰۱  
جعفر، ابن ابی حبيبه، هشام بن سعد، معمر بن راشد، ابو معشر، خالد بن الياس، عائذ بن حييی، عمر بن 
عثمان خمزومی، عبد اهللا بن يزيد بن قسيط، عبد اهللا بن يزيد هذلی و گروهی ديگر موضوع اين جنگ را 

بلمصطلق، که گروهی از قبيله خزاعه هستند و با بنی مدجل : گفتند. وايت کردندبرای من چنني ر
رئيس و ساالر ايشان مردی به نام حارث بن ابی ضرار بود، .  فرود آمده بودند)۱(اند، در ناحيه فرع مهپيمان

 آماده )ص(رباو اقوام خود و گروههای ديگری از اعراب را که توانسته بود، گرد آورده و برای جنگ با پيام
مسافرانی که از آجنا . آهنا تعدادی اسب و اسلحه خريده و قصد حرکت به سوی مدينه داشتند. شده بود

 رسيد، بريدة بن حصيب اسلمی را )ص(چون اين اخبار به پيامرب. آوردند آمدند خرب آمادگی آهنا را می می
 هر چه الزم باشد بگويد و به او اجازه داده  اجازه گرفت که)ص(بريده از پيامرب. برای کسب خرب روانه فرمود

او مردمی مغرور را . بريده از مدينه بريون آمد تا اينکه به کنار آبی که ايشان در آجنا مجع بودند رسيد. شد
  :تو کيستی؟ گفت: اند، آهنا از او پرسيدند ديد که گروههايی را مجع کرده

ايد، ميان قوم خود و   با اين مرد مجع شدهمردی از مشامي، چون به من خرب رسيد که برای جنگ
حارث بن . ام تا مهه دست بدست هم دهيم و او را درمانده سازمي کنند راه افتاده کسانی که از من اطاعت می

شوم و با گروه  هم اکنون سوار می: بريده گفت. ام، پس، عجله کن من هم به مهني عقيده: ابی ضرار گفت
بريده، پيش رسول . و آهنا از اين موضوع سخت خوشحال شدند. گردم بر میزيادی از قوم خود پيش مشا 

 مسلمانان را فرا خواند و خرب دمشنشان را به ايشان داد و )ص(پيامرب. خدا آمد و اخبار آهنا را گزارش داد
در اين جنگ سی اسب داشتند که ده رأس آن در اختيار مهاجران و . مردم با شتاب آماده خروج شدند

 هم اسب داشت، ديگر )ع( بود و علی)ص(دو اسب در اختيار پيامرب.  رأس ديگر در اختيار انصار بودبيست
مهاجرانی که اسب داشتند، ابو بکر، عمر، عثمان، زبري، عبد الرمحن بن عوف، طلحة بن عبيد اهللا و 

دة بن نعمان، عومي از انصار، سعد بن معاذ، اسيد بن حضري، ابو عبس بن جرب، قتا. مقداد بن عمرو بودند



 ۲۴۵

بن ساعده، معن بن عدی، سعد بن زيد اشهلی، حارث بن حزمه، معاذ بن جبل، ابو قتاده، ابی بن کعب، 
  .اند که اسب داشتند حباب بن منذر، زياد بن لبيد، فروة بن عمرو، و معاذ بن رفاعة بن رافع را نام برده

 جنگهای ديگر مهراهی نکرده بودند و در اين جنگ گروه زيادی از منافقان، که هرگز در: گويند
   رغبتی به جهاد نداشتند فقط به دليل نزديکی حمل جنگ و برای رسيدن

__________________________________________________  
  . م-.های بزرگ نزديک مدينه است به ضم فا و را نام يکی از دهکده: فرع) ۱(

۳۰۲  
 )۱( از مدينه که بريون آمدند، چون به منطقه حالئق)ص(پيامرب. به مال دنيا با آن حضرت بريون آمدند

 آوردند، او به رسول خدا )ص(در آجنا مردی از قبيله عبد القيس را به حضور پيامرب. رسيدند، فرود آمدند
  اهل کجايی؟:  از او پرسيدند)ص(سالم کرد، پيامرب

دهم که آنچه را  ان آورم و گواهی میپيش مشا آمدم که امي: روی؟ گفت کجا می: فرمود. روحاء: گفت
سپاس خدايی را که :  گفت)ص(پيامرب. خواهم مهراه مشا با دمشنتان جنگ کنم ای بر حق است و می آورده

ای رسول خدا، کداميک از اعمال نزد خداوند حمبوبتر است؟ : آن مرد گفت. تو را به اسالم هدايت فرمود
  .منازگزاردن در اّول وقت: فرمود

رسيد و هنگام غروب  شد و به حمضی که وقت مناز عصر می پس از آن، مهينکه ظهر می: گويد
  .انداخت گزارد و هيچگاه مناز را به تأخري منی خورشيد، آن مرد منازش را می

پشت سرت :  رسيدند، به جاسوسی از دمشن برخوردند و از او پرسيدند)۲(چون به حمل بقعاء: گويد
  .من از آهنا اطالعی ندارم: ؟ گفتچه خرب بود؟ و مردم کجايند

گويی يا گردنت  راست می: عمر بن خطاب به او گفت: کند هشام بن سعد از زيد بن طلحه روايت می
من مردی از بلمصطلق هستم و از نزد حارث بن ابی ضرار، که مجعيت زيادی برای جنگ : گفت. را بزمن

اند و مرا فرستاده است تا خرب مشا را برايش  مجع شدهام، مردم بسياری گرد او  با مشا مجع کرده است، آمده
عمر او را پيش رسول خدا آورد و خرب مربوط به او را گزارش داد، . ايد يا نه بربم که آيا از مدينه حرکت کرده

من به دين مشا در :  او را به اسالم فرا خواند و آن را بر او عرضه داشت که نپذيرفت و گفت)ص(پيامرب
کنند، اگر ايشان به آيني مشا در آمدند، من هم يکی از ايشان خواهم بود و اگر   ببينم قومم چه میآمي تا منی

 )ص(و پيامرب! ای رسول خدا، گردن او را بزن: عمر گفت. به دين خود ثابت ماندند، من هم مردی از ايشامن
ث بن ابی ضرار، پس از اين خرب به بلمصطلق رسيد، جويريه دختر حار. دستور داد که گردنش را بزنند

 به ما رسيد، و اين پيش از ورود )ص(چون خرب کشته شدن او و حرکت پيامرب: گفت آنکه مسلمان شد، می
 به سرزمني ما بود، پدرم و مهراهانش افسرده شده و سخت ترسيدند، افرادی هم که از قبايل )ص(پيامرب

  . خودشان باقی مناندديگر عرب بر او گرد آمده بودند، پراکنده شدند و کسی جز
   برای آن حضرت.  به آهبای منطقه مريسيع رسيد، فرود آمد)ص(چون پيامرب

__________________________________________________  
شرح علی املواهب (حالئق که به صورت خالئق هم آمده است، جايی است نزديک مدينه که دارای چاههای آب و کشتزار است ) ۱(

  ).۱۱۶، ص ۲ج اللدنيه، 
  ).۲۶۴، ص ۲وفاء الوفا، ج (نام سرزمينی در بيست و چهار ميلی مدينه است : بقعاء) ۲(

۳۰۳  
دمشن هم . ای از پوست دباغی شده زده شد، از مهسران رسول خدا، عايشه و ام سلمه مهراه او بودند خيمه

رآورد، پرچم مهاجران را به  اصحاب خود را به صف د)ص(پيامرب. مهاجنا فرود آمده و آماده جنگ بودند



 ۲۴۶

. اند که پرچم مهاجران را به عمار ياسر لطف فرمود ابو بکر و پرچم انصار را به سعد بن عباده داد و گفته
بگوييد ال اله االّ اهللا و جان و مال خود را از : آنگاه، دستور فرمود تا عمر بن خطاب رو به دمشن جار بزند

خنست مردی از دمشن تريی انداخت، . لی ايشان امتناع کردندعمر چنان کرد و. تعرض مصون داريد
.  محله مهه جانبه خود را شروع کردند)ص(مسلمانان يک ساعت تري اندازی کردند و سپس، به فرمان پيامرب

 مردان و زنان و )ص(پيامرب. هيچ کس از دمشن نتوانست بگريزد، ده نفر از ايشان کشته و ديگران اسري شدند
در اين جنگ از مسلمانان فقط يک نفر کشته . ه اسارت و چهارپايان آهنا را به غنيمت گرفتندها را ب بچه
  .شد

کرد و او در نظر من چيزی  در آن روز، پرچم مشرکان را صفوان ذو الشقر محل می: ابو قتاده گويد
: گويد  عمر میابن! يا منصور، امت امت: شعار ما اين بود. نبود، پس، بر او محله کردم و فتح نصيب شد

 بر بنی املصطلق يورش برد، آهنا گرخيتند و دامهای ايشان، که کنار آب بودند، به غنيمت گرفته )ص(پيامرب
ولی روايت خنست در نظر ما استوارتر . شد، جنگجويان ايشان کشته و زنان و فرزندانشان اسري شدند

  .است
گشت، ميان طوفان شديد شن با مردی از هاشم بن ضبابه، که به تعقيب دمشن رفته بود، هنگام باز

اوس پنداشت که هاشم از مشرکان است، پس، بر . قبيله عبادة بن صامت برخورد کرد، که نامش اوس بود
 دستور فرمودند تا خونبهای )ص(پيامرب. او محله کرد و کشتش، ولی بعد فهميدند که او مسلمان بوده است

ی از قبيله بنی عمرو بن عوف کشت، برادر هاشم، که نامش و گويند که او را مرد. هاشم پرداخت شود
 آمد و آن حضرت دستور فرمودند که خون هبا به او پرداخت شود و او آن را )ص(مقيس بود، به حضور پيامرب

ولی بعد به قاتل برادر خود محله کرد و او را کشت و در حالی که از اسالم برگشته بود، به . دريافت کرد
   )۱(:شد و اين ابيات را سرودقريش پناهنده 

هايش به خون رگهای گردنش رنگني شد،  اگر او در سرزمينهای پست و خشک در حالی که جامه
  کشته شد

__________________________________________________  
ضمنا توجه داشته . ر آمده است مراجعه فرماييد که در آجنا مشروحت۳۰۶ تا ۳۰۳، ص ۳برای اطالع بيشتر به سريه ابن هشام، ج ) ۱(

  . م-.باشيد که نام ديگر جنگ مريسيع، جنگ بنی املصطلق است و در سريه ابن هشام هم با مهني نام آمده است
۳۰۴  

ولی مايه تسکني خاطر شد که من به فهر محله بردم و خون خود را از بزرگان بنی جنار، که در 
کنم من به اين وسيله  م با خود محل میکوشک فارع هستند، گرفتم و خون هبای او را ه

  .گردم ام و در عني حال به سوی بتها هم برمی خوخنواهی کرده
 اعالن )ص(پس، پيامرب. خواند اين اشعار را پدرم برامي می: گفت من از عبد الرمحن شنيدم که می

  .فرمود که خون مقيس هدر است و روز فتح مکه، منيله او را کشت
ن ابی االبيض از قول پدر خود و او از قول مادر بزرگ خويش، که خدمتکار سعيد بن عبد اهللا ب

چون رسول : گفت شنيدم که جويريه دختر حارث بن ابی ضرار می: کرد جويريه است، چنني نقل می
کران به سراغ ما آمده است که تاب و  حممد با لشکری بی: گفت  به مريسيع آمدند، شنيدم پدرم می)ص(خدا

توانستم وصف کنم، ولی پس از آنکه  ديدم که منی من هم آن قدر سپاهی و سوار می. ندارميتوان آن را 
گشتيم، به مسلمانان نگاه کردم،   مرا به مهسری برگزيد، وقتی که از مريسيع بر می)ص(مسلمان شدم و پيامرب
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 ترس و بيم افکنده ديدم آن قدرها که در نظرم آمده بود نيستند، دانستم که خداوند متعال در دل مشرکان
ما مردان سپيد چهره : گفت مردی از ايشان هم، که اسالم آورده و اسالمی بسيار پسنديده داشت، می. بود

   .زيادی بر اسبان ابلق ديدمي که آهنا را نه قبال ديده بودمي و نه بعدا ديدمي
در : گفت د که میابن ابی سربه از قول ابن مسعود بن هنيده و او از قول پدرش برامي روايت کر

: خواهی بروی؟ گفتم ای مسعود، چه تصميمی داری و کجا می:  را مالقات کردم، فرمود)ص( پيامرب)۱(بقعاء
  :فرمود. ابو متيم مرا آزاد کرد و من آمدم به مشا سالم کنم

در سرزمينی که معروف به : خداوند برايت مبارک فرمايد، خاندان و اهلت را کجا ترک کردی؟ گفتم
کنند و مسلمانان  بسياری از ايشان به اسالم اظهار رغبت می. ات است و مردم آجنا مردمی نيکوکارندخذو

  : فرمود)ص(پيامرب. اند در دور و بر ما زياد شده
ای رسول خدا، :  گفتم)ص(سپس، به پيامرب! شکر و سپاس خداوند را که ايشان را هدايت فرمود

مند شده و  وردم و او را به اسالم دعوت کردم، او به اسالم عالقهديروز به مردی از قبيله عبد القيس برخ
اسالم آوردن او به دست تو، برای تو هبتر است از آنچه که آفتاب بر او از :  فرمود)ص(پيامرب. مسلمان شد

  :تابد، آنگاه فرمود خاور تا باختر می
  .فرمايد ل آهنا را نصيب مامهراه ما باش تا با دمشن برخورد کنيم که من اميدوارم خداوند اموا

__________________________________________________  
  . م-.نام چند منطقه و چند آب در نواحی خمتلف شبه جزيره عربستان است، و در اينجا نام آبی است در منطقه حجاز: بقعاء) ۱(

۳۰۵  
ن و فرزند دمشن را به غنيمت من هم مهراه رسول خدا حرکت کردم و خداوند متعال اموال و ز: گويد

ای رسول : گفتم.  فرمود، و آن حضرت هم تعدادی شتر و گوسپند به من عنايت فرمود)ص(نصيب پيامرب
کنم متام سهم مرا يا شتر تعيني  توامن شتران را پا به پای گوسپندان بربم؟ خواهش می خدا، من چطور می
  .فرماييد، يا گوسپند

. لطفا شتر تعيني فرماييد: کداميک را بيشتر دوست داری؟ گفتم: ودند لبخند زدند و فرم)ص(پيامرب
  :پرسيدند از او می. و ده شتر به من دادند. ده شتر به او بدهيد: فرمود

دامن، من با آن  به خدا منی: گفت  از اموال عمومی به تو عنايت فرمود يا از مخس؟ می)ص(پيامرب
  .کنيم  از برکت آهنا در وفور نعمت زندگی میشتران به خانه خود برگشتم و تا به امروز

 دستور فرمود تا با اسريان نرمی و )ص(ابو بکر بن عبد اهللا بن ابی سربه برامي روايت کرد که پيامرب
ای مجع کرده و بريدة بن حصيب را بر آهنا گماشت و دستور داد که  پس، آهنا را در گوشه. مالميت کنند

  .ا هم مجع کردنداموال و کاالها و سالح آهنا ر
ها را  چهارپايان را هم مجع کردند و شقران خدمتکار خود را مأمور نگهداری آن فرمود و زهنا و بچه

 مخس غنامي را هم تعيني فرمود و مهه اموال و غنامي را زير نظر )ص(پيامرب. در گوشه ديگری مجع کردند
  .حممية بن جزء زبيدی قرار دادند
 حممية )ص(پيامرب: اند  بن عبد اهللا بن حارث بن نوفل نقل شده است که گفتهاز عروة بن زبري و عبد اهللا

ء و در آمد  اند که در آمد فی بن جزء زبيدی را در اين جنگ به سرپرستی اموال و مخس تعيني فرمود و گفته
مخس ء و  شدند از درآمد فی مند می کسانی که از صدقات هبره. مخس جداگانه بود و صدقات هم جدا بود

شدند از صدقات چيزی دريافت  مند می ء و مخس هبره ای نداشتند و کسانی که از درآمد فی هبره
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های يتيم بزرگ  دادند و هر گاه پسر بچه معموال صدقات را به يتيمان و فقريان و بينوايان می. کردند منی
ء چيزی دريافت   فیشد و از رسيدند دريافتی ايشان از صدقات حذف می شدند و به بلوغ شرعی می می
کردند،  کردند که در آن صورت الزمه آن شرکت در جهاد بود و اگر از شکرت در جهاد خودداری می می

معموال . دادند که دنبال کار و فعاليت ديگری بروند شد و اجازه می ديگر چيزی به آهنا پرداخت منی
ضور آن حضرت آمدند و چيزی از مخس دو نفر به ح. فرمود  هيچ سائل و فقريی را حمروم منی)ص(پيامرب

دهم، ولی توجه داشته باشيد که برای توانگر و  خواهيد به مشا چيزی می اگر می: مطالبه کردند، فرمود
  :گويند. ای از آن نيست کسی که قدرت کسب دارد، هبره

ه گوسپند به هر شتر را معادل با د. زنان اسري را هم تقسيم کردند و اموال و چهارپايان نيز تقسيم شد
  برای هر. کاالها را به افرادی که طالب آن بودند فروختند. حساب آوردند

۳۰۶  
  .اسب دو سهم و برای صاحب آن يک سهم و برای هر فرد پياده هم يک سهم قرار دادند
  .تعداد شتران دو هزار و گوسپندان پنج هزار بود و زنان اسري نيز دويست نفر بودند

م ثابت بن قيس و پسر عمويش شد که آهنا با او قرار گذاشتند که با جويريه، دختر حارث، سه
  . وقيه طال بتواند خود را آزاد کند۹پرداخت 

جويريه دختری منکني و شريين بود و هر کس او را : گفت از قول عايشه برامي روايت کردند که می
 که جويريه آمد و از آن حضرت  کنار آبی نشسته بودمي)ص(ما در خدمت پيامرب. شد ديد، جمذوب او می می

  .برای پرداخت فديه خود کمک خواست
 )ص(من آمدن او را به حضور پيامرب. به خدا، مهينکه او را ديدم، از او خوشم نيامد: گويد عايشه می

  .دانستم که آن حضرت از او خوشش خواهد آمد خوش نداشتم چون می
دهم که پروردگاری  زنی مسلمامن، گواهی میای رسول خدا، من :  گفت)ص(جويريه خطاب به پيامرب

من جويريه دختر حارث بن ابی ضرارم، که ساالر قوم خود بود، . جز خدای يکتا نيست و تو رسول خدايی
من سهم ثابت بن قيس بن مشاس و پسر عمويش شدم، ثابت . دانيد که چه بر سر ما آمده است و مشا می

مدينه به خود منتقل کرد و با من برای آزادمي قراری گذاشته حق پسر عمويش را با پرداخت چند خنل در 
ام که در  البته، او مرا جمبور نکرده است ولی من به مشا اميد بسته. است که يارای پرداخت آن را ندارم

. کاری هبتر از اين هم هست:  به او فرمود)ص(پيامرب. پرداخت تعهدم يارمي فرماييد، درود خدا بر مشا باد
. گزينم پردازم و تو را هم به مهسری برمی ای می تعهدی را که کرده:  رسول خدا، چه کاری؟ فرمودای: گفت
 کسی پيش ثابت فرستاد و جويريه را از )ص(پس، پيامرب. بسيار خوب است ای رسول خدا، پذيرفتم: گفت

 تعهد او را )ص(امربپي. ای رسول خدا، پدر و مادرم فدای تو باد، او از آن تو است: ثابت گفت. او خواست
چون اين خرب ميان مردم منتشر شد، با آنکه . پرداختند و او را آزاد فرمودند و سپس با او ازدواج کردند

اکنون ايشان : مردان بنی مصطلق را به عنوان اسري و زنان آهنا را به عنوان کنيز تصرف کرده بودند، گفتند
صد خانواده از برکت ازدواج : گويد عايشه می.  کردندو متام اسرا را آزاد! خويشاوندان رسول خدايند

 آزاد شدند و من هرگز زنی را سراغ ندارم که برای خويشان خود اين مهه برکت )ص(جويريه با رسول خدا
  .داشته باشد

 )ص(سه شب پيش از آنکه پيامرب: گفت حزام بن هشام از قول پدر خود برامي روايت کرد که جويريه می
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خوش . برسد خواب ديدم که قرص ماه از مدينه حرکت کرد و بر دامن و آغوش من قرار گرفتبه سرزمني ما 
چون من به اسارت در آمدم، به .  آمدند)ص(نداشتم که اين خواب را به کسی بگومي تا اينکه رسول خدا

  خواب خود اميدوار
۳۰۷  

ند، من درباره خويشامن سخنی  مرا آزاد کرد و با من ازدواج فرمود، به خدا سوگ)ص(شدم و چون پيامرب
در آن موقع من حتی خرب نداشتم تا اينکه يکی از دختر . نگفتم و مسلمانان خود ايشان را آزاد کردند

و گفته شده است که رسول . عموهامي اين خرب را به من داد و من خدای عز و جل را محد و ستايش کردم
اند که کابني او را آزادی چهل نفر از  قرار داد و هم گفته کابني او را آزادی مهه اسريان بنی مصطلق )ص(خدا

  .قومش قرار داد
 بدون دريافت فديه آزاد فرمود و )ص(برخی از اسريان را پيامرب: ابن ابی سربه برامي روايت کرد که

فديه هر زن و هر بچه . برخی ديگر، پس از اينکه در سهم اشخاص قرار گرفتند، ديه پرداختند و آزاد شدند
هيچ زنی از قوم بنی مصطلق . افراد بنی مصطلق به مدينه آمدند و فديه اسريان را پرداختند. شش شتر بود

  .نزد مسلمانان باقی مناند و مهگی پيش قوم خود برگشتند و اين خرب کامال صحيح است
 گروهی از بنی مصطلق به مدينه آمدند و: گفت از عمران بن حصني هم برامي روايت کردند که می

  .برای اسريان خود پس از آنکه تقسيم شده بودند، فديه پرداختند و آهنا را آزاد کردند
عبد اهللا بن ابی ابيض از قول مادر بزرگ خود، که خدمتکار جويريه و به مسايل آهنا وارد بوده است، 

  :گفت از جويريه شنيدم که می: گفته است روايت کرد که او می
ان ديگری که اسري شده بودند، به ثابت بن قيس بن مشاس پرداخت پدرم فديه مرا معادل فديه زن

  . از من خواستگاری فرمود و با من ازدواج کرد)ص(کرد، آنگاه، رسول خدا
داشت که بگويند   او را جويريه نام گذاشتند، چون دوست منی)ص(اسم او قبال بّره بود و پيامرب: گويد

 تعهد جويريه را پرداخته و او )ص(ديث عايشه، که گفته بود پيامربح: واقدی گويد. »از خانه بّره بريون آمد«
  .را آزاد کردند و سپس با او ازدواج فرمودند، به نظر ما صحيحتر است

 برای جويريه هم مهان طور قسمت )ص(پيامرب: اسحق بن حييی برامي از عمر بن خطاب روايت کرد که
  .ر حجاب فرمودکرد که برای مهسران ديگرش، و به او هم دستو می

 )ص(در جنگ بنی مصطلق، که مهراه پيامرب: گفت از ابو سعيد خدری برامي روايت کردند که می
ما شهوت زن داشتيم و عزب بودن ما را سخت در فشار . بريون رفتيم، تعدادی زن و کنيز به اسارت گرفتيم

 تصميم گرفتيم در نزديکيهاميان از قرار داده بود، از سوی ديگر دوست داشتيم که فديه بگريمي، اين بود که
  )ص(پس، از پيامرب. آبسنت شدن آهنا جلوگريی کنيم، ولی گفتيم بدون کسب اجازه صحيح نيست

۳۰۸  
ای، تا روز قيامت، استعداد آن را دارد  شود اگر اين کار را نکنيد؟ زيرا، هر نطفه چه می: فرمود. پرسيدمي

ايی از بنی مصطلق آمدند و فديه زنان و فرزندان را پرداختند و گروهه: گويد ابو سعيد می. که انسانی شود
خواهند پيش مهان  آهنا را به سرزمينهای خود بردند، در عني حال به بعضی از زهنا اختيار دادند که اگر می

  .ولی آهنا از اين کار خودداری کردند و مهگی برگشتند. اند، مبانند کسی که در سهم او قرار گرفته
برامي از ابو سعيد خدری روايت : اين خرب را برای ابو نضر نقل کردم، او گفت: گويد ضحاک می

ای ابو سعيد، گويا : خواهم کنيزی را بفروشم، گفت مردی از يهوديان مرا ديد که می: گفت کردند که می
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نی او گفتم هرگز، من از آبست: ابو سعيد گويد! خواهی او را بفروشی در حالی که از تو حامله است می
: اين کار مهان زنده بگور کردن دختران، کوچک نيست؟ گويد: پس، مرد يهودی گفت. جلوگريی کردم

! گويند يهوديان دروغ می: ايشان دو بار فرمودند.  آمدم و سخن او را بازگو کردم)ص(به حضور پيامرب
اء اهللا جلد دوم آن از خدای را شکر که جلد اول مغازی واقدی ترمجه شد و انش! گويند يهوديان دروغ می

  .مسأله سراجنام ابن ابی آغاز خواهد شد
۳۰۹  

   ذکر برخی از کارهای ابن ابی
گويند، در آن هنگام که جنگ مريسيع متام شده بود، مسلمانان بر سر چاههای آب، جايی که مقدار 

  .شد کمی آب داشت مانده بودند، و آب چندان کم بود که دلوها پر منی
ی که مهپيمان بنی سامل بود، مهراه تنی چند از جوانان بنی سامل برای آب برداشنت سنان بن وبر جهن

  .اند آمد و متوجه شد که مجعی از انصار و مهاجران سپاهی بر سر چاه گرد آمده
هر دو نفر . جهجا بن سعيد غفاری که مزدور عمر بن خطاب بود، کنار سنان بن وبر ايستاده بود

چون سطل سنان بن وبر از چاه . داختند و دلوهای آن دو با يک ديگر اشتباه شددلوهای خود را به چاه ان
  .خبدا اين سطل من است: جهجا نيز گفت. اين سطل من است: بريون آمد سنان گفت

ميان آن دو بگو مگو در گرفت و جهجا سيلی حمکمی به سنان زد بطوری که از چهره او خون جاری 
: سنان گويد. و مردانی که مهراه او بودند برانگيخته شدند! کمک کنيدای خزرجيان : شد، و فرياد کشيد

و قرشيان هم با شتاب به ياری ! کمک کنيد! ای مردم کنانه! جهجا گرخيت و بانگ برداشت که ای قرشيان
  .من چون چنني ديدم مهه انصار را به کمک خواستم. او آمدند

يده بودند پيش آمدند و ترسيدم که فتنه بزرگی مردم اوس و خزرج در حالی که مششريهای خود را کش
  .گروهی از مهاجران نزد من آمدند و تقاضا کردند که از حق خود بگذرم. برپا شود

توانستم دوستان خود را وادار کنم که در قبال  قصاص گرفنت من مهم نبود، ولی منی] سنان گويد[
 دستور عفو فرمود او را عفو کن، و )ص(گر پيامربفقط ا: گفتند آهنا به من می. تقاضای مهاجران گذشت کنند

مهاجران با عبادة بن صامت و ديگر مهپيمانامن گفتگو کردند و . گر نه بايد از جهجا قصاص بگريی
  . نرساندم)ص(رضايت آهنا را بدست آوردند، لذا من هم موضوع را رها کردم و به عرض پيامرب

۳۱۰  
ابن ابی، مالک، داعس، سويد، اّوس بن : بارت بودند ازابن ابی مهراه ده نفر از منافقان که ع

زيد بن ارقم هم که جوانی در حد . قيظی، معّتب بن قشري، زيد بن لصيت، عبد اهللا بن نبتل آجنا حاضر بود
چون صدای فرياد جهجا بلند شد که قريش را به کمک . بلوغ بود با يکی دو نفر ديگر آجنا نشسته بود

به خدا من مذلت و خواريی چون امروز : گويد ت خشمگني شد و شنيدند که میطلبيد، ابن ابی سخ می
داشتم که مسلمانان را در مدينه بپذيرم ولی قوم من اين کار را کردند و نظر  ام، به خدا، من خوش منی نديده

جويی  یستيزند و برتر خود را بر من حتميل کردند، حاال کار به آجنا کشيده است که در ديارمان با ما می
به خدا مثل ما و اين گليم پوشان قريش . شوند کنند و حق نعمت و خوبيهای ما را نسبت به خود منکر می می

داشتم و  به خدا دوست می. »سگ خود را پرورش بده تا خودت را بدرد«گويد  مهان مثلی است که می
من حاضر باشم و چنني . ممرد پنداشتم که پيش از شنيدن اين که کسی مانند جهجا کمک بطلبد، می می
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به خدا چون به مدينه رسيم عزيزان، افراد خوار را از آن بريون خواهند ! شود و غريتی از خود نشان ندهم
خودتان نسبت به خود چنني کرديد، آهنا را در سرزمني خود : آنگاه روی به حاضران کرد و گفت. کرد

نياز و   خود با آهنا برابری و مواسات کرديد تا بیهای خود منزل داديد و در اموال پذيرفتيد و در خانه
روند و از مشا خوشنود  ثرومتند شدند، حاال هم اگر از ياری آهنا دست برداريد به سرزمينهای ديگر می

های خود را  خنواهند بود تا اينکه جان خود را برای ايشان فدا کنيد و به جای آهنا کشته شويد، مشا بچه
  .ا کم شد و آهنا زياد شدنديتيم کرديد و عده مش

 از - و گروهی از اصحاب)ص(زيد بن ارقم برخاست و متام اين مطالب را در حمضر رسول خدا
ابو بکر، عثمان، سعد، حممد بن مسلمه، اوس بن خولی و عّباد بن بشر که در :  مانند-مهاجرين و انصار

د و رنگ چهره ايشان تغيري کرد و  را خوش نيام)ص(اين خرب پيامرب. حضور آن حضرت بودند نقل کرد
نه به خدا، : گويی؟ زيد گفت ای پسر، شايد از ابن ابی خشمگينی و بيهوده می: خطاب به زيد فرمودند

  : فرمود)ص(پيامرب. خودم از او اين حرفها را شنيدم
شايد کس ديگری :  فرمود)ص(پيامرب. هرگز ای رسول خدا: گفت. ممکن است اشتباه شنيده باشی

  .هرگز، به خدا قسم من از خودش شنيدم: گفت.  باشدگفته
  .کردند اين خرب در لشکر شايع شد و مردم فقط درباره حرفهای ابن ابی صحبت می

چرا مطالبی را به ابن ابی که ساالر قوم : گروهی از انصار به زيد بن ارقم اعتراض کردند و گفتند
زيد در !  کردی و رعايت خويشاوندی را نکردیای در حالی که او نگفته است؟ تو بد است نسبت داده

به خدا سوگند از خود او اين سخنان را شنيدم، وانگهی به خدا قسم من هيچ کس از خزرج را : پاسخ گفت
  زد دارم، اگر پدرم هم از اين حرفها می به اندازه ابن ابی دوست منی

۳۱۱  
 وحی بفرستد تا معلوم شود که من )ص(امرباميدوارم خداوند متعال به پي! دادم  خرب می)ص(به رسول خدا

پروردگارا، به : گفت زيد می.  خود درستی گفتار مرا دريابد)ص(دروغگومي يا ديگران، يا اينکه پيامرب
به عّباد بشر امر :  گفت)ص(يکی از حاضران به پيامرب. پيامربت در مورد صدق گفتار من وحی بفرست

به حممد بن مسلمه فرمان دهيد تا سر او :  گفت)ص(اند که به پيامرب فتهو هم گ! فرماييد تا سر ابن ابی بياورد
مهني :  از اين گفتار ناراحت شدند و چهره خود را از گوينده برگرداندند و فرمودند)ص(پيامرب. را بياورد

د گروهی از انصار برخاسته پيش ابن ابی رفتن! کشد  ياران خود را می)ص(مانده است که مردم بگويند حممد
اوس بن خولی به ابن .  را که به زيد بن ارقم و آن کس ديگر فرموده بود برايش نقل کردند)ص(و گفتار پيامرب

 برو و تقاضا کن برايت طلب آمرزش )ص(ای، خودت به حضور پيامرب اگر اين حرف را زده: ابی گفت
ای   سازد، و اگر هم نگفتهفرمايد، و بيهوده انکار مکن چون ممکن است وحی نازل شود و دروغ ترا آشکار

خورم که  به خدای بزرگ سوگند می: ابن ابی گفت. ای  برو و سوگند خبور که نگفته)ص(باز هم نزد پيامرب
  .ام من چيزی از اين سخنان را نگفته
ای استغفار  ای ابن ابی اگر حرفی زده:  آمد و حضرت به او فرمودند)ص(ابن ابی به حضور پيامرب

و چون ميان . ام گويد، نگفته و بر زبان نياورده به سوگند خوردن کرد که من آنچه زيد میاما او شروع ! کن
  .گويد و نسبت به زيد بن ارقم بدگمان بودند قوم خود شريف بود چنني پنداشتند که او راست می

ان  چند)ص(بود پيامرب اگر ماجرای ابن ابی منی: اند که گفته است از عمر بن خطّاب برامي نقل کرده
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به هر حال من هم آماده حرکت شده بودم و مزدوری که از اسبم مواظبت . شتابی برای حرکت نداشتند
چون آمد و مرا خشمگني يافت و ترسيد که به او . کرد دير کرده بود و من کنار راه منتظرش ايستاده بودم می

ب تو اتفاقی افتاده است، و ای مرد آرام بگري که در غيا: حرفی بزمن و دشنام دهم پيشدستی کرد و گفت
 رسيدم در حالی که )ص(من حرکت کردم و به حضور پيامرب: عمر گويد. حرفهای ابن ابی را برامي نقل کرد

: به آن حضرت گفتم. داد زير سايه درختی نشسته بود و غالم سياهی پشت آن حضرت را مشت و مال می
  مثل اينکه درد پشت داريد؟

ای رسول خدا اجازه دهيد که گردن ابن ابی را به خاطر : گفتم.  بزمينم زدام آری، ديشب ناقه: فرمود
آری، سوگند به کسی که ترا به : کنی؟ گفتم تو اين کار را می:  فرمود)ص(پيامرب. حرفهايی که گفته است بزمن

که فرمان اند، به هر يک از ايشان  گروه زيادی در مدينه از او رجنيده:  فرمود)ص(پيامرب. حق فرستاده است
   به: گويد، گفتم عمر می. دهم او را خواهند کشت

۳۱۲  
نبايد مردم بگويند که حممد ياران :  فرمود)ص(پيامرب. حممد بن مسلمه فرمان بدهيد، او را خواهد کشت

  .و من مردم را به حرکت خواندم. بسيار خوب: فرمود. پس فرمان حرکت بدهيد: گفتم. کشد خود را می
 سوار بر ناقه خود شده و آماده حرکت )ص(م ديدند که با وجود گرمای شديد پيامربگويند، سپاه اسال

فرمود، ولی پس از اطالع بر سخنان ابن ابی در  شد حرکت منی است، و حال آنکه معموال تا هوا سرد منی
 )ص(او بر پيامرب. خنستني کسی که به آن حضرت برخورد سعد بن عباده بود. مهان ساعت به راه افتادند

يا رسول اهللا، در زمانی حرکت کرديد که قبال در : سپس سعد گفت. سالم داد و حضرت پاسخش فرمود
 و به نظر - اسيد بن حضري اين گفتگو را اجنام داده است: اند که و گفته! چنني موقعی حرکت نکرده بوديد

کدام : فته است؟ پرسيدايد که دوست مشا چه گ مگر نشنيده:  فرمود)ص( پيامرب-ما هم صحيحتر مهني است
  دوست؟

ابن ابی گفته است که چون به مدينه باز گردد، عزيزان افراد خوار و زبون را از مدينه بريون : فرمود
توانيد ابن ابی را از مدينه بريون کنيد، چون او خوار و  ای رسول خدا اگر خبواهيد می: گفت. خواهند کرد

  . آن خدا و مشا و مؤمنان استزبون و مشا گرامی و نريومنديد، و عّزت از
چه، پيش از آمدن مشا به مدينه قوم او ! ای رسول خدا، با ابن ابی مدارا فرماييد: سپس گفت

ای جواهر نزد يوشع يهودی بيش منانده  کشيدند، اّما اکنون برای آهنا جز تکّه جواهرات او را به رشته می
در اين ميان خداوند مشا را آورد، و . گريد نان سخت میبيند که به آن حمتاجند به آ است، و او نيز چون می

  .ايد کند مشا اقتدار او را از بني برده اين است که ابن ابی تصور می
داد، زيد بن ارقم پا بپای شتر آن حضرت   در آن روز به راه خود ادامه می)ص(مهچنان که پيامرب: گويد
راند و شتابان در حرکت بود   شتر خود را سريع می)ص(پيامرب. نگريست کرد و به چهره پيامرب می حرکت می

 عرق کرد و )ص(من ناگهان متوجه شدم که چهره پيامرب: گويد زيد بن ارقم می. که ناگاه وحی بر او نازل شد
تبی سخت بر او عارض شد و مرکوب او از حرکت باز ايستاد، گويی دست و پای حيوان يارای حرکت 

 وحی نازل گرديده است و آرزو کردم که راستی و درستی گفتار من بر )ص(امربنداشت و من فهميدم که بر پي
 گوش مرا مهچنان که سوار بر مرکوب )ص(چون حالت وحی سپری شد پيامرب. آن حضرت وحی شده باشد

اين گوش تو وفا : خود بودم گرفت و با حمبت به طرف باال کشيد، به طوری که از روی شتر بلند شدم و فرمود
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 نازل -  سوره منافقون- خداوند متعال سخن تو را تصديق فرمود و درباره ابن ابی يک سوره کاملکرد و
  . شد

َإذا جاءك المنافقون  ُ ِ ُ َ َ ِ…) ۶۳ :۱(  
۳۱۳  
در آن روز پيش از نزول وحی و قران شنيدم که : از رافع بن خديج برامي نقل کردند که گفته است

و او سر خود را به عالمت !  برو تا برايت استغفار فرمايد)ص(ربنزد پيام: عبادة بن صامت به ابن ابی گفت
به خدا قسم درباره اين سر جنباندن تو قرآن نازل خواهد شد و مردم در : عباده گفت. اعراض تکان داد

  .منازها خواهند خواند
 شامگاه روزی که: يونس بن حممد ظفری برامي از عبادة بن وليد بن عبادة بن صامت نقل کرد که

 از مريسيع حرکت فرمود و سوره منافقون نازل شده بود، عبادة بن صامت بر ابن ابی گذشت و بر )ص(پيامرب
مثل اينکه : ابن ابی گفت. بعد از او اوس بن خولی عبور کرد، او هم به ابن ابی سالم نداد. او سالم نکرد

شتند و او را به واسطه سخنانی که گفته سپس آن دو نزد وی برگ. اند که بر من سالم ندهند هر دو قرار گذاشته
اوس بن خولی . بود سخت سرزنش کردند و به او خرب دادند که درباره دروغگويی او قرآن نازل شده است

تا هنگامی که اين رفتار خود را ترک نکنی و توبه ننمايی، هر سخنی که از تو نقل کنند تکذيب : گفت
پردازی کرده است،  گفتيم که نسبت به تو دروغ کردمي و به او می ما زيد بن ارقم را سرزنش می! خواهم کرد

ديگر هرگز اين کار را : ابن ابی هم به او گفت. ولی قرآن در تأييد گفتار زيد و دروغگويی تو نازل گرديد
  .تکرار خنواهم کرد

 بن مسلمه به حممد« گفته است )ص(چون عبد اهللا پسر ابن ابی از گفتار عمر خربدار شد که به پيامرب
خواهيد پدرم را بکشيد به خودم  اگر می:  آمد و گفت)ص(، نزد پيامرب»فرمان دهيد تا سر ابن ابی را بياورد

به خدا سوگند . آورم امر فرماييد و به خدا سوگند پيش از آنکه از اين جا برخيزيد سرش را برای مشا می
 من نيکوکارتر نيست، او ساهلاست که خوراک دانند که هيچ کس نسبت به پدر خود از متام قبيله خزرج می

ترسم اگر به کس ديگری فرمان  و من ای رسول خدا، می. و آشاميدنی خود را از دست من خورده است
دهيد که پدرم را بکشد، من يارای حتمل ديدن قاتل پدرم را نداشته باشم و او را بکشم و به آتش بيفتم، و 

من نه اراده کشنت او :  به عبد اهللا فرمود)ص(پيامرب. ت مشا بزرگترين استيقني دارم که عفو مشا هبترين و من
  .ام و تا هر وقت که ميان ما باشد با او خوشرفتاری خواهيم کرد را دارم و نه به اين کار فرمان داده

ای رسول خدا، پدرم مهه کاره مدينه بود و گروهی قصد داشتند او را به رياست خود : عبد اهللا گفت
ينند که خداوند ترا آورد و او را خوار ساخت و مقام ما را به وجود تو بلند مرتبه ساخت، در عني حال برگز

  .گويند، ولی البته خداوند بر آهنا چريه است اند و به او مطالبی می گروهی گرد او مجع شده
   بازگشت و دانست که آن حضرت پدرش را رها)ص(چون عبد اهللا از حضور پيامرب: گويد

۳۱۴  
  :کرده و فرمان قتل او را نداده است، اين ابيات را سرود

مهانا با آنکه دنيا دارای حوادثی است که مورد انتظار است، ولی از شگفت ترين آهنا چيزی 
  .است که عمر گفته است

کند، در صورتی که سوگند به کسی که مويها را  عمر به کسی که وحی نزد اوست چنني اشاره می
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  . نظر خواهی نشده استزدايد از او می
گفتم که او درباره  اگر خطّاب گناهی مانند گناه پدرم کرده بود، و من درباره او مهان چيزی را می

  .رفت  می-پدرم گفته است سخت از کوره در
گويد حممد بن مسلمه را بفرستيد تا ابن ابی را بکشد، و به جان تو سوگند که دستور  عمر می

  .بسيار ناپسندی داده است
خواهيد او را بکشيد، من خود در يک چشم برهم زدن  من به پيامرب گفتم ای رسول خدا، اگر می

  .کنم اين کار را برای مشا کفايت می
تر از  کند، و دل من که در بلوا شديدتر و سخت ام مرا ياری می در اين راه دست و دل خبشنده

  .سنگ است
ن ديگری پستی است، و چشم من نسبت به در آن کار ممکن است شری هنفته باشد ولی در آ

  .اجنام دهنده آن پر از خشم خواهد بود
کشد، هر چند قبيله مضر برای او فال  نه، و هرگز بنده فرمان بردار، پدر خود را منی: پيامرب فرمود
  .بد زده باشد

 را در اين ابيات را امساعيل بن مصعب بن امساعيل بن زيد بن ثابت برامي خواند و گفت که آهنا
  .کتابی ديده است و ابراهيم بن جعفر بن حممود هم از حممد بن مسلمه برامي نقل کرد
چون پيش از ظهر : گفت عبيد اهللا بن هرير هم به روايت پدرش از رافع بن خديج برامي نقل کرد که می

ر خود را نگه از منطقه مريسيع حرکت کردمي متام آن روز و شب را با تالش در حرکت بودمي، و هيچ کس شت
فرمود و   هم ناقه خود را با شتاب هی می)ص(پيامرب. داشت مگر برای قضای حاجت يا مناز گزاردن منی

  .آورد برای تندتر راندن آن تازيانه خود را به حرکت در می
  .شب را تا صبح و فردای آن روز را تا ظهر و بلکه تا بعد از ظهر مهچنان يکسره حرکت کردمي

که مردم از مريسيع حرکت کردند برای گفتگو مطلبی جز داستان ابن ابی نداشتند، هنگامی : گويد
ولی پس از اينکه بی خوابی و خستگی شديد بر ايشان غلبه کرد، آن موضوع را فراموش کردند آن چنان که 

   هم به مهني منظور)ص(پيامرب. هيچ گفتگويی درباره ابن ابی نبود
۳۱۵  

مهينکه فرود آمدند و روی زمني : گويد. دم موضوع ابن ابی را فراموش کنندفرمود که مر شتابان حرکت می
 با مردم حرکت فرمود و فردای آن )ص(آنگاه چون هوا سرد شد پيامرب. قرار گرفتند خواب ايشان را در ربود

. کردندروز کنار آبی که نامش بقعاء بود در منطقه نقيع فرود آمدند و مردم مرکوهبای خود را برای چرا رها 
 علت آن را )ص(در اين هنگام باد و طوفان سختی راه افتاد، به طوری که مردم ترسيدند و از رسول خدا

گفتند اين طوفان  مسلمانان ترسيده بودند که عيينة بن حصن به مدينه محله کرده باشد و می. پرسيدند می
 و عيينه قرار داد عدم )ص(رسول خداميان . ها در مدينه تنها هستند ای است و زهنا و بچه نشانگر حادثه

تعرضی منعقد شده بود که مدت آن در مهان روز پايان يافته بود، بدين سبب مسلمانان را ترس و وحشتی 
نترسيد، اين طوفان برای مشا :  رسيد فرمود)ص(چون خرب ترس ايشان به رسول خدا. بزرگ فرا گرفته بود

کند، و تا مشا به مدينه  ای از آن پاسداری می ر آنکه فرشتهزيانی ندارد، هيچ نقبی در مدينه نيست، مگ
ورزيد در مدينه  نرسيد هيچ دمشنی وارد آن خنواهد شد، ولی امروز يکی از منافقانی که شديدا نفاق می
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کسی که مرده زيد بن رفاعة بن تابوت است و مرگ او . مرده است و به اين جهت اين طوفان بر پا شده است
  . منافقان شده استمايه خشم شديد

گفت در آن روز تا هنگام نيمروز طوفان حبدی شديد  از جابر بن عبد اهللا برامي روايت کردند که می
  .بود که هرگز سابقه نداشت، و در آخر روز آرام گرفت

چه کسی مرده است؟ : چون به مدينه رسيدم پيش از آنکه به خانه خود بروم پرسيدم: گويد جابر می
و اهل مدينه گفتند آهنا هم تا موقع دفن آن دمشن خدا شاهد چنان طوفانی . ن رفاعة بن تابوتزيد ب: گفتند
  .اند و پس از دفن او طوفان آرام گرفته است بوده

در آن روز عبادة بن صامت به ابن ابی : گفت عبد احلميد بن جعفر، از پدرش برامي روايت کرد که می
کسی که مرگ او برای اسالم فتح و پريوزی :  دوستم؟ گفتکدام: ابن ابی گفت! دوست تو مرد: گفت
ای وای بر من، به خدا : ابن ابی گفت. زيد بن رفاعة بن تابوت: او کيست؟ عباده گفت: پرسيد. است

به مردی فرومايه و بی دنباله : به ابن ابی گفتم: عباده گويد. مردی بود و شروع کرد به ذکر خوبيهای او
 خرب داد که او در )ص(هم اکنون پيامرب: کسی خرب مرگ او را به تو داده است؟ گفتمچه : گفت. ای چنگ زده

  .ابن ابی بر دست و پای مبرد و سخت اندوهگني و افسرده شد: گويد. اين ساعت مرده است
  .در آخر آن روز طوفان آرام گرفت و مردم وسايل و مرکوهبای خود را آماده کرده و راه افتادند: گويند

   ميد بن جعفر، از ابن رومان، و حممد بن صاحل، از عاصم بن عمر بن قتاده برامي نقلعبد احل
۳۱۶  

 از ميان شتران گم شد و مسلمانان از هر سو به )ص(ناقه گوش بريده پيامرب: گفتند کردند که آن دو می
  .جستجوی آن برآمدند
عّباد بن بشر بن وقش، و : دند از که از منافقان بود و با گروهی از انصار که عبارت بو-زيد بن لصيت

روند؟  اين مردم از هر طرف به کجا می:  پرسيد- سلمة بن سالمة بن وقش، و اسيد بن حضري مهسفر بود
اش  دهد که ناقه مگر خداوند به او خرب منی: گفت. در پی يافنت ناقه پيامربند که گم شده است: گفتند

. ای دمشن خدا، تو منافقی، خدا تو را بکشد:  گفتندکجاست؟ مهسفران او از اين حرف ناراحت شدند و
ای   موافق است يا نه؟ و گر نه)ص(دامن که آيا پيامرب به خدا فقط منی: و اسيد بن حضري رو به او کرد و گفت

: تو که اين چنينی چرا با ما بريون آمدی؟ گفت! کشيدم ات را بريون می دمشن خدا هم اکنون با نيزه خايه
 از )ص(جبان خودم سوگند که حممد:  اغراض دنيوی هستم، بعد به طور مسخره گفتمن در جستجوی

دهد، مگر او برای ما اخبار آمساهنا را نقل  مسائلی که به مراتب از موضوع اين ناقه مهمتر است خرب می
  .کند منی

است و به خدا ديگر راهی برای دوستی باقی منانده : مهسفران او مهگی به او محله کرده و گفتند
دانستيم که چه در ضمري تو هنفته است حتی يک  ای بنشينيم، اگر می هرگز نبايد با يک ديگر زير سايه

زيد از ترس ايشان که مبادا او را بزنند گرخيت و خود را نزديک . کردمي ساعت هم با تو دوستی منی
ای  اش را به گوشه ار و بنه رساند و مهاجنا نشست تا در پناه آن حضرت باشد و مهسفران او ب)ص(پيامرب

  .انداختند
 به طوری که زيد بشنود، )ص(داستان گفتگوی زيد را فرشتگان به پيامرب خرب داده بودند و رسول خدا

دهد  يکی از منافقان به طور متسخر گفته است اگر ناقه پيامرب گم شده است مگر خدا به او خرب منی«فرمود 
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البته » دهد  خودم از مسائلی که از موضوع ناقه بزرگتر است خرب میاش کجاست؟ و حال آنکه جبان که ناقه
داند اّما خداوند متعال مرا از جای ناقه آگاه فرمود و او در مهني دره رو به روی  کسی غري از خدا غيب منی

  فرموده)ص(مسلمانان مهاجنا که پيامرب. مشاست و لگام حيوان به درختی گري کرده است، به آن طرف برويد
  .بود رفتند و ناقه را آوردند

چون زيد ناقه را ديد برخاست و شتابان آهنگ رفنت پيش دوستان خود کرد و متوجه شد که بار و بنه 
آهنا که مهگی با هم نشسته بودند به او اعتنايی نکردند و کسی از جای خود . اند او را به کناری انداخته

  :گفت! نزديک ما نيا: تندبرخناست و چون خواست به ايشان نزديک شود گف
مشا را به خدا سوگند آيا کسی از مشا به حضور پيامرب رفته و : و نزديک آمد و گفت. صحبتی دارم

  :گفت. امي نه به خدا ما از جای خود اصال برخناسته: گفتار مرا برای او نقل کرده است؟ گفتند
  و سپس گفتار. فرمود گفتگو می هم از مطلب من )ص(ام مردم خرب دارند و پيامرب آنچه من گفته

۳۱۷  
من :  آوردند، و اضافه کرد که)ص( را برای آهنا گفت و به ايشان خرب داد که ناقه را پيش پيامرب)ص(پيامرب

 رسول خداست، به خدا من تا امروز )ص(دهم که حممد تاکنون در شک و ترديد بودم و اکنون شهادت می
او به حضور .  برو تا برايت استغفار فرمايد)ص(به خدمت پيامرب: آهنا به زيد گفتند. مسلمان نشده بودم

اند که زيد مهچنان تا به  گفته.  رفت و اقرار به گناه کرد، و آن حضرت برای او استغفار فرمودند)ص(پيامرب
  .هنگام مرگ سست اعتقاد و منافق بود و کار ديگری نظري اين کار را در جنگ تبوک کرد

 در بازگشت از مريسيع به )ص(چون پيامرب: گفت بن شّداد برامي نقل کرد که میابن ابی سربه از شعيب 
منطقه نقيع رسيد و در آجنا مقداری مرتع و چند آبگري متصل به يک ديگر را مالحظه فرمود و از خوبی آب 

 به هنگام: در پاسخ گفتند. و هوا و بدون حاجب بودن آن منطقه مطلع شدند، از ميزان آب سؤال فرمود
 به حاطب بن ابی بلتعه امر فرمودند که آجنا )ص(پيامرب. شود تابستان آب کم شده و آبگريها خشک می

و بالل بن حارث مزنی را بر آن . ای محايت شده باشد چاهی حفر کند و هم دستور دادند که نقيع، منطقه
 سپيده دم مردی که دارای هنگام: چه اندازه از اين زمينها را قرقگاه سازم؟ فرمود: بالل گفت. گماشتند

 بايستد و فريادی کشد، تا هر جا که صدای - شد  که کوه مقمل ناميده می- صدای رسا باشد بر فراز اين کوه
: بالل گفت. او رسيد منطقه اختصاصی برای مسلمانان و چراگاه اسبان و شتران جنگی ايشان خواهد بود

. نه، نبايد در آن وارد شوند: ر آن چرا کنند؟ فرمودتوانند د  آيا دامهای مسلمانان می)ص(ای رسول خدا
: گفتم با زن يا مرد ضعيفی که قدرت بر کوچيدن نداشته باشد و چند دام داشته باشند چه کنم؟ فرمود: گويد

  .آهنا را آزاد بگذار
در روزگار ابو بکر و عمر و عثمان هم مهچنان آن منطقه قرق و مورد حفاظت بود و مقدار زيادی از 

 ميان شتران و اسبان )ص(در آن روز پيامرب. شد سبهای جنگی مسلمانان در آن منطقه نگهداری میا
 - ناقه آن حضرت از ميان مهه شتران برنده شد و اسب آن حضرت هم مسابقه را برد. ای ترتيب داد مسابقه

 در )ص( پيامرب ابو اسيد ساعدی با اسب-مهراه آن حضرت دو اسب بود يکی لزاز و ديگری ظرب نام داشت
  .مسابقه شرکت کرد و بالل هم برای مسابقه بر ناقه آن حضرت سوار شد



 ۲۵۷

   موضوع عايشه و اصحاب افک
: گفت يعقوب بن حييی بن عّباد، از عيسی بن معمر، از عباد بن عبد اهللا بن زبري برامي نقل کرد که می

  :عايشه گفت. وبه عايشه گفتم مادر جان داستان خودت را در جنگ مريسيع برامي بگ
۳۱۸  

کشيد و قرعه به نام هر  رفت ميان مهسران خود قرعه می  هر وقت به سفر می)ص(ای برادرزاده، پيامرب
داشت که من در سفر و حضر از او جدا   دوست می)ص(برد، و پيامرب آمد او را با خود می کدام بريون می

قرعه به نام من و ام سلمه در آمد و هر دو چون آهنگ جنگ مريسيع فرمود، ميان ما قرعه کشيد و . نباشم
 قرار داد و به قصد مراجعت حرکت )ص(خداوند اموال و خود يهوديان را غنيمت پيامرب. مهراه پيامرب رفتيم

گردن بند .  در منزلی فرود آمدند که آجنا آب نبود و ما نيز مهراه خود آب نداشتيم)ص(اتفاقا پيامرب. کردمي
.  گفتم و آن حضرت با مردم تا صبح مهاجنا ماندند)ص(ود، من اين موضوع را به پيامربمن از گردمن گم شده ب

مردم ناراحت شدند و بانگ برداشتند که عايشه ما را در اينجا نگاه داشته است، و پيش ابو بکر آمدند و 
ه خود  را در اينجا متوقف کرده و مردم آب مهرا)ص(بينی عايشه چه کرده است؟ رسول خدا می: گفتند

: ابو بکر از اين جهت ناراحت شد و خشمگني پيش من آمد و گفت. ندارند، اينجا هم که آب نيست
 را )ص(ای؟ نه اينجا آب است، و نه مردم آب مهراه دارند و تو رسول خدا بينی بر سر مردم چه آورده منی

  .ای متوقف کرده
 )ص(هپلومي کوبيد ولی چون پيامربابو بکر با من سخت عتاب کرد و با دست خود به : عايشه گويد

به خدا سوگند اميدوارم : اسيد بن حضري گفت. سرش روی زانوی من بود و خفته بود، من حرکتی نکردم
افراد :  فرمودند)ص(پيامرب. و در اين موقع آيه تيمم نازل شد. که خداوند در اين مورد دستوری نازل فرمايد

های خود مناز بگزارند و حال آنکه برای من در هر کجا که  ا صومعهتوانستند جز در کليسا ي پيش از مشا منی
اين خنستني : اسيد بن حضري گفت. باشم و وقت مناز برسد، زمني، پاک و پاکيزه قرار داده شده است

  :گويد. برکت از خاندان ابو بکر نيست
: عايشه گويد. اسيد مردی صاحل و از اعضای حمترم خاندان بزرگی از اوس بود: گفت عايشه می

. ای که ريگزار و پاکيزه و دارای درختان اراک بود فرود آمدمي آنگاه مهراه لشکر حرکت کردمي و به منطقه
 هم )ص(پيامرب. آری، و چادر خود را به کمر بستم: گفتم. حاضری مسابقه دو بدهيم:  فرمود)ص(پيامرب
اين مرتبه به جای آن : ابقه را برد و فرمود مس)ص(های خود را به کمر بست و مسابقه دادمي و پيامرب جامه

 )ص(و داستان آن چنان بود که وقتی در خانه پدرم چيزی در دستم بود پيامرب. مرتبه که تو مسابقه را بردی
دويد و من از او پيشی   هم از پی من می)ص(پيامرب. من خودداری کرده و دويدم! آن را به من بده: فرمود
  . نزول آيات حجاب بودجنگ مريسيع پس از. گرفتم

معموال زهنا در آن روزگار سبک وزن بودند، چه آهنا فقط به هنگام غذا مقداری : گفت عايشه می
  کسانی هم که شتر مرا با. خوردند، و گوشتی نداشتند که سنگني وزن باشند خوراک می

۳۱۹  
 و مرد بسيار خوبی بود، و )ص(کشيدند دو مرد بودند که يکی از ايشان ابو موهبه خدمتکار پيامرب خود می

هناد و ريسماهنا  نشستم و او هودج را بر شتر می من معموال در هودج می. گرفت مهو زمام شترم را در دست می
ام سلمه را هم مهني . کرد گرفت و حرکت می بست و سپس شتر را بلند کرده و لگام آن را به دست می را می



 ۲۵۸

. کردند شد، دورش می کردمي و هر که به ما نزديک می  حرکت میبردند، و معموال ما از يک طرف گونه می
  .فرمود  نيز گاهی در کنار من و گاهی در کنار شتر ام سلمه حرکت می)ص(رسول خدا

 مقداری از شب را آجنا ماند و سپس )ص(پيامرب. چون نزديک مدينه رسيدمي به منزلی فرود آمدمي
من برای قضای حاجت کمی از اردوگاه دور شده بودم و .  بودفرمان حرکت را صادر کرده و به راه افتاده

 از - که مادرم شب عروسی ما به من داده بود-های ظفار پس از بازگشت متوجه شدم گردنبندم که از مهره
من چنني . بيشتر کاروانيان هم رفته و فقط تنی چند باقی مانده بودند. گردمن باز شده و من نفهميده بودم

. که اگر يک ماه هم آجنا مبامن، شترم را بدون اينکه من در هودج باشم حرکت خنواهند دادکردم  فکر می
کردم يافتم، ولی اين جستجو مدتی  اين بود که به جستجوی گردنبندم برگشتم و آن را مهاجنا که گمان می

داشته بودند که اتفاقا در مهان فاصله که من در جستجوی گردنبند بودم، آن دو مرد آمده و پن. طول کشيد
 و - من در هودج سوارم، و هودج را بر شتر هناده و حرکت کرده بودند و شکّی نداشتند که من در هودجم

 بدين -ای عادی بوده است کردم، سکوت هودج برای آهنا مسأله چون من قبال هيچگاه با آهنا صحبت منی
  .جهت لگام شتر را گرفته و رفته بودند

رگشتم ديدم که سکوت حمض حکمفرماست و هيچ صدايی هم شنيده من مهينکه به لشکرگاه ب
ای دراز کشيدم و  ام را بر خود پيچيدم و گوشه ناچار جامه. شود، حتی صدای هی هی کردن شتران منی
من مهچنان که دراز . دانستم به حمض اينکه متوجه گم شدن من بشوند، به سوی من باز خواهند آمد می

  .ا در ربودکشيده بودم خواب چشمم ر
صفوان بن معطل سلمی ذکوانی که از پی کاروان روان بود، شبانه حرکت کرده و به هنگام سپيده دم 

او پيش از نزول آيات . به آجنا که من بودم رسيده بود، و چون سياهی آدمی را ديده بود به سراغ من آمد
 مرا شناخت و با گفنت کلمه حجاب هم مرا ديده بود، به اين جهت با آنکه جامه خبود پيچيده بودم

و به خدا هيچ صحبتی با من نکرد، . ام کشيدم استرجاع او، از خواب بيدار شدم و چادر خود را به چهره
سپس در حالی که از من فاصله . گفت خواباند انا هللا و انا اليه راجعون می فقط شنيدم که وقتی شترش را می

ما در شدت گرمای ظهر به اردوگاه رسيدمي و . دم و به راه افتادگرفته بود با دست خود کمکم کرد تا سوار ش
   اين موضوع ميان لشکر شايع

۳۲۰  
 - و بيشتر حرفها را عبد اهللا بن ابی به عهده گرفته بود-شد و کسانی که هتمت زدند، هر چه خواستند گفتند

  .کردند  میمردم هم درباره حرفهای ايشان گفتگو. و البته در آن موقع من چيزی نفهميدم
اين . چون به مدينه رسيدمي من سخت بيمار شدم و هنوز هم از حرفهای مردم چيزی نشنيده بودم

  .صحبتها به گوش پدر و مادرم رسيده بود اّما آهنا هم در اين مورد چيزی به من نگفتند
 توجه و ديدم  نسبت به من کاسته شده است و می)ص(البته من متوجه شدم که از لطف و مرمحت پيامرب

مهني قدر پيش من . فرمايد داشت اظهار منی حمبت سابق را که به هنگام بيماری نسبت به من مبذول می
حال مشا چطور است؟ در صورتی که پيش از آن هر گاه بيمار : پرسيدند دادند و می آمدند و سالم می می
  .نشست فرمود و معموال کنار من می شدم لطف و حمبت بيشتری می می

های خود بلد  نی که ما قومی عرب هستيم و در آن وقتها روش طهارت و پاکيزگی را در خانهدا می
رفتيم که برای اين  لذا معموال در فاصله ميان مغرب و عشاء، برای قضای حاجت به حملهايی می. نبودمي
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ود و من به او تکيه شبی مهراه اّم مسطح که چادرش را به خود پيچيده ب. ها تعبيه شده بود کار در بريون خانه
به خدا قسم بد حرفی زدی، : گفتم. خدا مسطح را مرگ بدهد: اّم مسطح گفت. داده بودم، بريون آمدمي

تو متوجه نيستی که سيل در : او در پاسخ من گفت. زنی که اهل بدر است اين حرف را برای مردی می
  گويی؟ چه می: گفتم. اطراف تو راه افتاده است
 حرفهای اصحاب افک را برامي نقل کرد که سخت ناراحت شدم حتی نتوانستم آن وقت بود که او

 پيش )ص(وقتی پيامرب. گريستم برای قضای حاجت بروم و بيماريی بر بيماری من افزوده شد و شب و روز می
اجازه بدهيد که پيش پدر و مادرم بروم، و مقصودم اين بود که از طرف آن دو يقني : من آمدند، گفتم

  .کنم که اين اخبار تا چه حد و اندازه استحاصل 
خدا تو را بيامرزد، مردم :  اجازه فرمود و من به خانه پدر و مادرم آمدم و به مادرم گفتم)ص(پيامرب
  :گفت! گويی گويند و تو هيچ چيز از آهنا را به من منی زنند و مطالبی می حرفهايی می

 جوان و زيبايی که در خانه مردی باشد که او را به خدا سوگند هر زن. دخترکم مسئله را مهم نگري
زنند و مردم هم مطالب واهی بسياری  اش زياد حرف می دوست بدارد و چند هو و هم داشته باشد، درباره

ام  اند، و مهه آنچه را شنيده شود مردم از اين حرفها زده پس معلوم می! سبحان اهللا: گفتم. گويند می
  . گريه کردم نه چشمم خشک شد و نه خواب به آن راه يافتآن شب را تا صبح! اند گفته

   و اسامه را احضار فرمود و با آن دو درباره جدايی از)ع( علی)ص(پيامرب: عايشه گويد
۳۲۱  

  .مهسر خود رايزنی فرمود
ای رسول خدا اين موضوع دروغ و : اسامه گفت. گفتارتر بود يکی از آن دو مرد از ديگری نرم: گويد
دانيم و بريره هم خربهای راست و درست را به مشا   و ما از عايشه جز خري و نيکی چيزی منیباطل است،
خداوند هيچ کاری را بر مشا سخت نگريد، زهنا زيادند و خداوند برای تو :  گفت)ع(علی. خواهد گفت

  .دتوانيد او را طالق دهيد و زن ديگری بگريي اختيار مهسر ديگری را حالل قرار داده است، می
ای بريره، عايشه را چگونه زنی :  با بريره خلوت فرمود و به او گفت)ص(آن دو رفتند و پيامرب: گويد

دامن، وانگهی اگر  از طالی ناب پاکتر است، به خدا من از او جز خري و نيکی چيزی منی: دانی؟ گفت می
برد و گوسپند  ست که خوابش میالبته او زن جوانی ا. فرمود غري از اين بود خداوند متعال تو را آگاه می

 از )ص(پيامرب. ام خورد، و من در اين مورد که بی توجه است چند بار سرزنشش کرده آيد و مخريش را می می
.  غري از زينب هيچ زنی مهرديف عايشه نبود)ص(زينب دختر جحش هم سؤال فرمود، و از مهسران پيامرب

موجب گردد که در اين مورد به هالک افتد و درست ترسيدم که رشک و غريت او  می: گويد عايشه می
ای رسول خدا چشم و گوش من از او جز : دانی؟ گفت از عايشه چه می:  از زينب پرسيد)ص(پيامرب. نگويد

دامن و  کنم ولی جز نيکی چيزی از او منی خري و نيکی نديده و نشنيده است با آنکه من با او زياد گفتگو منی
خداوند زينب را از ارتکاب گناه در مورد من حفظ فرمود : عايشه گويد. گومي ن منیجز به حق و راستی سخ

.  در اين مورد از ام امين هم سؤال فرمود)ص(سپس پيامرب. و ديگران مهراه بقيه در اين راه به هالک افتادند
  .من هرگز گمانی جز خري و نيکی نسبت به عايشه ندارم: او هم گفت

چه کسی شخصی را که خانواده مرا : رب رفت و پس از محد و ثنای اهلی فرمود به من)ص(آنگاه پيامرب
کنند که به خدا قسم من از او جز خري و  کند؟ اينها درباره مردی صحبت می آزار داده است از من کفايت می
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ن های من نشده است مگر مهراه خودم، و درباره او سخ دامن، و او وارد هيچ يک از خانه نيکی چيزی منی
کنم، اگر از اوسيان  ای رسول خدا من شر او را کفايت می: سعد بن معاذ برخاست و گفت. گويند ناحق می

آورم و اگر از برادران خزرجی ماست، مشا دستور بدهيد، ما برای اجرای فرمان  است سر او را برايت می
 خشمگني شد و با وجود  که پيش از اين بسيار مرد صاحلی بود، سخت-سعد بن عباده. مشا خواهيم رفت

 - کند توان هيچگونه هتمت نفاق و غري آن به او زد، ولی در حال خشم کارهايی از مردان بروز می اين منی
  توانی و نه يارای آن را داری که او را گويی، نه می به خدا دروغ می: برخاست و به سعد بن معاذ گفت

۳۲۲  
دانی آن شخص از قبيله خزرج است، و  گويی که می  میبه خدا قسم اين مطلب را فقط از اين جهت. بکشی

زدی، و به هر حال در اين گفتار خود دمشنی و ستيزه دوران جاهليت  اگر از قبيله اوس بود اين حرف را منی
را که ميان ما و مشا بوده است در نظر داری، و حال آنکه خداوند متعال اين ستيزه را حمو و نابود کرده 

گويی، ما اگر برای به خاک ماليدن بينی  به خدا تو دروغ می: ري به سعد بن عباده گفتاسيد بن حض. است
کنی، به خدا آن کس را که رسول  تو منافقی هستی که از منافقان دفاع می! تو هم باشد او را خواهيم کشت

ا حرکت فرمايد، اگر از خويشاوندان نزديک من هم باشد، پيش از آنکه آن حضرت از اين ج  می)ص(خدا
سعد بن عباده به . ای خواهد فرمود  چه اراده)ص(دامن پيامرب ولی من منی آورم، کند، سرش را برای او می

خواهيد نسبت به ما مهان ستيزه دوره جاهلی را روا داريد، در  به هر حال مشا اوسيان می: اسيد گفت
شود، و به هر حال  چه کسی پريوز میدانيد که  صورتی که الزم نيست که آن را جتديد کنيد، خودتان هم می

  :اسيد بپاخاست و گفت. ها را با اسالم زدوده است خداوند متعال اين کينه
و پس از آن نسبت به يک ديگر ! تو موقعيت و پايداری ما را در روز جنگ بعاث به خاطر داری

ها مهگی گرد او و خزرجي! ای خزرجيان: درشتی کردند و سعد بن عباده خشمگني شد و فرياد برداشت
حارث بن حزمه . و اوسيان گرد او مجع شدند! ، ای اوسيان:سعد بن معاذ هم فرياد برداشت. مجع شدند

خواهم با مششري خود سر ساالر منافقان و پناهگاه ايشان را  می: خشمگني شد و با مششري کشيده آمد و گفت
  :اسيد بن حضري چون او را ديد فرياد کشيد. جدا کنم

دانستيم که  توان مششري کشيد؟ وانگهی اگر می  می)ص(مگر بدون اجازه پيامرب! ا بيندازمششري ر
حارث برگشت ولی اوس و خزرج .  چنني خيالی دارند چنان نبود که تو پيش از ما مششري برداری)ص(پيامرب

 فرود آمد و  به هر دو گروه امر به سکوت فرمود و از منرب)ص(پيامرب. در برابر يک ديگر صف کشيده بودند
  .آهنا را آرام کرد و از خشونت باز داشت و آهنا از يک ديگر گذشت کردند

 آمد و کنار من نشست، يک ماه بود که به آن حضرت وحی نازل نشده )ص(رسول خدا: عايشه گويد
ی مطالب:  شهادتني فرمود و آنگاه خطاب به من گفت)ص(پيامرب. بود که شايد در قصه من مطلبی داشته باشد

درباره تو به من رسيده است، اگر از اين هتمتها مّربا باشی خداوند متعال تو را تربئه خواهد فرمود، و اگر 
ای از خداوند عّز و جل طلب آمرزش کن که هر گاه بنده اعتراف به گناه کرده و توبه کند،  مرتکب کاری شده

  :عايشه گويد. پذيرد خداوند توبه او را می
 که متام شد حتی قادر به گريسنت هم نبودم، گويی اشک چشمم خشک شده )ص(گفتار رسول خدا
   دامن چه بگومي و از سوی به خدا منی: گفت. پاسخ رسول خدا را بده: بود، لذا به پدرم گفتم

۳۲۳  
. او هم مهان را گفت که پدرم گفته بود. تو پاسخ رسول خدا را بده: به مادرم گفتم. تو چگونه پاسخ دهم
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دامن که  به خدا قسم می: ن نوجوانی بودم و چيز زيادی از قرآن خنوانده بودم، مهني قدر گفتمخودم هم ز
ايد، بر فرض هم که بگومي چنني نيست  ايد که باورتان آمده است و آن را راست پنداشته مشا سخنی شنيده
ن مّربا هستم، تصديق داند از آ بلکه اگر به آن اقرار کنم، در حالی که خداوند می. کنيد مرا تصديق منی

  : گفت بينم، مگر يعقوب پدر يوسف را که می به خدا سوگند من برای خود مثل و نظريی منی. کنيد می
ٰبل سولت لكم أغفسكم أمرا فصرب مجيل و اهللا المستعان بل َ ُ َ ْ َُ َ ٌ ِ َ ٌ ْ َْ ً َ َْ َ َْ ُْ ُُ ُ ْ َّ َ َ ما تصفون  َ َُ ِ)۱۲ :۱۸(  

ای است و خدا ياری  اری را و صرب من صرب پسنديدهبلکه آراسته است نفسهای مشا برای مشا ک
  .ستاييد خواسته شده است بر آنچه می

از . توانستم بفهمم که در چه حالتی هستم به خدا قسم به ياد يعقوب نبودم و از شدت ناراحتی منی
ن هتمتم و داند که من مّربا از اي خداوند می: آهنا روی برگرداندم و در رختخواب خود دراز کشيدم و گفتم

ای از  من هيچ خانواده: در اين موقع ابو بکر گفت. اطمينان دارم که خداوند متعال مرا تربئه خواهد فرمود
. عرب سراغ ندارم که چنني گرفتار شده باشند و بر آنان آن رسيده باشد که بر خانواده ابو بکر رسيده است

دادمي چنني هتمتی به ما  عبادتی برايش اجنام منیپرستيدمي و  به خدا قسم در دوره جاهليت که خدا را منی
پدرم خشمگني به من روی آورد و من در حالی : عايشه گويد. دهند نزدند که اکنون در اسالم به ما نسبت می

زيرا (کنم  گوييد توبه منی به خدا قسم هرگز از اين مطالبی که درباره من می: گفتم گريستم با خود می که می
گريم که من خود را کوچکتر و کم ارزشتر از آن  و خدا را گواه می). ی خود قائل نيستماصال گناهی برا

ام قرآن نازل شود و مردم آن را در منازهای خود خبوانند، ولی اميدوار بودم  دامن که درباره دانستم و می می
 )ص(فته بودند به پيامرب در اين مورد خوابی ببيند و خداوند متعال دروغ بودن مطالبی را که گ)ص(که پيامرب

حداکثر انتظار من اين بود که جربئيل در اين مورد . دانست اهلام فرمايد، زيرا خداوند متعال برائت مرا می
  .کردم که در مورد من قرآن نازل شود  خرب دهد، اما هرگز تصور اين را هم منی)ص(واقعيت را به پيامرب
 جای خود حرکت نکرده بود و هيچيک از افراد خانواده  هنوز از)ص(به خدا قسم پيامرب: عايشه گويد

 حالت وحی عارض شد و آن حضرت برد خود را بر خود پيچيد و متکايی )ص(بريون نرفته بودند که بر پيامرب
من چون اين حالت را ديدم سخت خوشحال شدم و دانستم که خداوند بر من مهربان است و . زير سر هناد

   پدر و مادرم از ترس. رمودبرائت مرا اعالم خواهد ف
۳۲۴  

 ماندند و حالت آهنا طوری بود )ص(اينکه مبادا اين خرب از طرف خدا تأييد شود، متام آن شب را کنار پيامرب
خنديد و   چهره خود را گشود و در حالی که می)ص(پس از مدتی پيامرب. ترسيدم از اندوه مبريند که می
اولني گفتاری که . کشيد اش سرازير بود، به صورت خود دست می های عرق مهچون مرواريد از چهره دانه

  .ای عايشه خداوند برائت ترا نازل فرمود: فرمود اين بود
  :گفتم. برخيز و نزد رسول خدا برو: در اين هنگام چهره پدر و مادرم باز شد و مادرم گفت: گويد

ه برای سپاسگزاری از تو، و خيزم ن سوگند به خدا فقط برای سپاسگزاری از خداوند متعال برمی
  : خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود

ين جاؤ باإلف ْإن ا
ِ ِ

ُ َ ِ
َّ َّ ْ عصبة منكم ال حتسبوه رشا لكم بل هو خري لكمِكِ ْ ُْ ُ ُ َُ ٌَ ْ َ َ ًَّ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ِ ٌ َ ْ ُ…) ۲۴ :۱۱(  

ه برای اند از مشا، آن را برای خود شر مپنداريد بلک مهانا آنان که دروغی بزرگ آوردند مجاعتی
  .مشا خري است
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 شادمان به سوی مردم بريون رفت و بر منرب بر آمد و خدای را چنانکه شايسته و )ص(پيامرب: گويد
عايشه . ای را که در مورد برائت عايشه نازل شده بود قرائت فرمود آنگاه آيه: بايسته است محد و ثنا فرمود

ه اين کار به عهده او بود عبد اهللا بن ابی بود، و کسی که عمد. زنندگان را حد زد  هتمت)ص(پيامرب: گويد
  .مسطح بن اثاثه و حّسان بن ثابت هم در آن دست داشتند

  . بر آهنا حد نزد و اين صحيحتر است)ص(اند که رسول خدا و هم گفته: واقدی گويد
ر دنيا هر کس به زن شوهرداری هتمت بزند، خداوند او را د: گفت سعيد بن جبري در مورد اين آيه می

  .و هم گفته است که اين آيه خمصوص اّم املؤمنني عايشه است. کند و آخرت لعنت می
آيا مطالبی را که : از افلح خدمتکار ابی اّيوب برامي نقل کردند که مهسر ابی اّيوب به او گفته است

آيا تو : گفتو به مهسر خود . آری، ولی دروغ است: ای؟ ابو اّيوب گفت گويند شنيده در مورد عايشه می
و چون در . به خدا قسم عايشه از تو هبتر است: ابو اّيوب گفت. به خدا هرگز: کنی؟ گفت چنني کاری می

  : فرمايد مورد اين داستان قرآن نازل شد، خداوند در ضمن آن می
ُلو ال إذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بأغفسهم خريا و قال َ ًَ ْ َ َْ ِْ ِ ُ ْ َ

ِ ُ ِ ِْ ُْ ُ ُُ َّ َ ُ ُ ْ ِ َ ْ
ِ

ٌوا هذا إفک مبني َ ِ ُ
ْ
ِ)۲۴ :۱۲(  

چرا هنگامی که آن را شنيديد، مؤمنان و مؤمنات به خودشان ظن نربدند خري را و گفتند اين 
  .دروغی آشکار است

اند که چنني گفتگويی ميان ابی بن کعب  منظور گفتگوی ابو اّيوب و مهسر اوست، و هم گفته: گويند
  .و مهسرش صورت گرفته است

۳۲۵  
: اّم طفيل مهسر ابی بن کعب به او گفت: گفت عد، دختر سعد بن ربيع برامي نقل کردند که میاز اّم س

مهني حرفهايی که : گويند؟ گفت چه می: ای؟ ابی گفت گويند شنيده آيا آنچه مردم درباره عايشه می
  :سپس از مهسر خود پرسيد. به خدا قسم دروغ است: اّبی بن کعب گفت. زنند می

سوگند به خدا که عايشه به مراتب : ابی گفت. برم به خدا پناه می: کنی؟ گفت اری میآيا تو چنني ک
  .دهم که چنني است و اين آيه نازل شد آری گواهی می: مهسرش گفت. از تو هبتر است

 مهراه با تنی چند دست سعد بن معاذ را در دست گرفت و او را به )ص(گويند پس از چند روز، پيامرب
سعد بن . اده برد، و باتفاق مهراهان ساعتی در خانه سعد بن معاذ نشستند و صحبت کردندخانه سعد بن عب

چند روز ديگر .  و سعد بن معاذ و مهراهان مهاجنا غذا خوردند)ص(عباده هم خوراکی هتيه کرد و پيامرب
ردند و ساعتی  به اتفاق تنی چند دست سعد بن عباده را گرفته و او را به خانه سعد بن معاذ آو)ص(پيامرب

 و سعد بن عباده و مهراهان آجنا غذا )ص(سعد بن معاذ هم غذا هتيه کرد و پيامرب. نشستند و صحبت کردند
 اين کار را به منظور رفع کدورتی که در بگو مگوی ميان ايشان حاصل شده بود اجنام )ص(پيامرب. خوردند
  .دادند

 به واسطه گم )ص(موقعی که پيامرب: ه او گفته استمعمر با اسناد خود از عّمار ياسر برامي نقل کرد ک
چون سپيده سر . شدن گردنبند عايشه در منطقه ذات اجليش معطل شده بودند، ما نيز مهراه ايشان بودمي

زد و آيه تيمم نازل شد، دستهای خود را روی زمني کشيدمي و سپس پشت و روی دستهای خود را تا آرنج 
ر طول مسافرت، مناز ظهر و عصر، و مغرب و عشا را با هم برگزار  د)ص(پيامرب. دست مسح کشيدمي

  .کردند می
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عبد احلميد بن جعفر و چندين نفر ديگر، هر کدام از قول گروهی نقل کردند که چون عبد اهللا بن ابی 
اشخاصی : اين حرفها را زد، جعيل بن سراقع و جهجاء را که از فقرای مهاجران بودند دشنام داد و گفت

فروشند و حال اين که ما بودمي که حممد را به دوره عزت و شرف  اين دو نفر بر قوم من فخر میمثل 
به خدا قسم در آن موقع جعيل بن سراقه خوشحال بود که ساکت باشد و حرفی نزند و امروز برای ! رساندمي

. به او هتمتهايی زدعبد اهللا بن ابی درباره صفوان بن معطّل هم مطالبی گفت و . کند ما بلبل زبانی می
  :حّسان بن ثابت اين بيت را در سرزنش آن دو سرود

يکه و تنها ) حّسان بن ثابت(مردم بی سر و پا و فرومايه به عزت رسيدند حال آنکه پسر فريعه 
  )۱(مانده است

__________________________________________________  
  . م-.، مراجعه شود۶۲ان حّسان، چاپ بريوت، ص برای اطالع بيشتر از بقيه ابيات به ديو) ۱(

۳۲۶  
بيا برومي و : چون مسلمانان به مدينه آمدند، صفوان بن معطّل پيش جعيل بن سراقه رفت و گفت

 )ص(حّسان بن ثابت را بزنيم چون در اين بيت منظورش کوبيدن من و تو بوده است، و حال آنکه ما به پيامرب
 دستوری نفرمايند در اين )ص(من تا پيامرب: ز اين کار خودداری کرد و گفتجعيل ا. نزديکتر از او هستيم

ولی صفوان ! ای اقدامی نکن  در اين مورد کسب اجازه نکرده)ص(کنم، و تو هم تا از پيامرب مورد اقدامی منی
او بر او اعتراض کرد و خودش در حالی که مششري کشيده بود به قصد ضرب و جرح حّسان بن ثابت به سراغ 

در آن هنگام حّسان در اجنمن انصار بود، مهني که صفوان به حّسان بن ثابت محله کرد، انصار . رفت
دار اين  برجستند و صفوان را گرفتند و او را با طناب بسته و اسري گرفتند، و ثابت بن قيس بن مشّاس عهده

  .کار شد
 به اين کار )ص(يد؟ آيا رسول خداکن چه می: در اين هنگام عمارة بن حزم بر ايشان گذشت و پرسيد

. رسول خدا اطالع ندارند: کنيد؟ گفتند اند و راضی هستند؟ يا اينکه سر خود چنني رفتار می فرمان داده
.  آورد)ص(آنگاه خود او صفوان و ثابت را به حضور پيامرب! رهايش کنيد! ايد خيلی جرأت کرده: گفت

  . آمدند)ص(ار او را منع کرد تا اينکه نزد رسول خداخواست برگردد اّما عماره از اين ک ثابت می
ای رسول خدا، صفوان ميان اقوام و خويشاوندامن با مششري :  گفت)ص(حّسان بن ثابت به پيامرب

کنم حاال هم  کشيده بر من محله کرد و چنان مرا زد و جمروح ساخت که چيزی منانده بود مبريم، و خيال می
  .از اين زخم مبريم

چرا به او محله کردی :  روی به صفوان فرمود و در حالی که سخت خشمگني شده بود فرمود)ص(پيامرب
ای رسول خدا او مرا آزار داده است و هجو کرده است و مرا نادان : و به رويش مششري کشيدی؟ گفت

 مردمی آيا:  رو به حّسان کرد و گفت)ص(آنگاه پيامرب. مشرده، و نسبت به اسالم من رشک و حسد برده است
فعال صفوان را حبس کنيد، اگر : ای؟ و سپس فرمود ای و ناخبرد مشرده اند هجو گفته را که مسلمان شده

چون .  بريون بردند و زندانی کردند)ص(صفوان را از حضور پيامرب! حّسان مرد او را به خون حسان بکشيد
قوم خود که خزرجيان بودند آمد و اند، پيش  اين خرب به سعد بن عباده رسيد که صفوان را زندانی کرده

ايد، و او را آزار داده و   بد رفتاری کرده)ص(عجيب است که نسبت به مردی از اصحاب رسول خدا: گفت
او از آنچه گفته شده، خشمگني گرديده و کاری کرده است، و مشا در . ايد دشنام گفته و برايش شعر سروده

 )ص(رسول خدا: آهنا گفتند! ايد ا به بدترين وضعی اسري کرده ميان مشا هستند او ر)ص(حالی که رسول خدا
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  اگر: اند که او را زندانی کنيم و هم فرمود که فرمان داده
۳۲۷  

  .دوست مشا مرد، صفوان را به قصاص بکشيد
 مطلوبتر است، البته آن حضرت به حق )ص(عفو و خبشش نزد رسول خدا: سعد بن عباده گفت

دامن که ميل دارند صفوان آزاد شود، و به خدا قسم از جای خود حرکت  یاند ولی من م قضاوت فرموده
. من از حق خود گذشتم و هر حقی هم که داشته باشم از آن تو باشد: حّسان گفت! کنم تا او آزاد شود منی

در اين موقع، قيس پسر سعد بن عباده، ناراحت و خشمگني شد و . ولی خويشان او از اين کار سرباز زدند
حّسان از حق ! ام خيلی عجيب است، تا به امروز چنني چيزی نديده: ب به خويشان حّسان گفتخطا

کردم که کسی از قبيله  من تصور منی! کنيد خودش گذشت کرده است و مشا از پذيرش رأی او خودداری می
جيان خجالت اين بود که خزر. خواهد رد کند خزرج تقاضای سعد بن عباده را نپذيرد يا چيزی را که او می

  .کشيدند و صفوان را از زندان آزاد ساختند
ای ارزنده بر او پوشاند، و صفوان از خانه او  سعد بن عباده، صفوان را با خود به خانه برد و جامه

  .بريون آمد و برای مناز به مسجد رفت
 جامه را به چه کسی اين: فرمود. آری: صفوان است؟ گفتند:  او را ديدند فرمودند)ص(مهينکه پيامرب

  .های هبشت بپوشاند خداوند به او از جامه: فرمود. سعد بن عباده: او پوشانده است؟ گفتند
 نروی و )ص(اگر خودت به حضور پيامرب: بعد هم سعد بن عباده با حّسان بن ثابت گفتگو کرد و گفت

 حّسان مهراه .حق خودت را در مورد صفوان به آن حضرت وانگذاری، ديگر با تو صحبت خنواهم کرد
  : ايستاد و گفت)ص(خويشاوندان خود به مسجد آمد و مقابل پيامرب

آفرين بر تو، من :  فرمود)ص(پيامرب. ای رسول خدا، حق خودم را در مورد صفوان به مشا واگذاشتم
سعد . ود ب)۱(و در مقابل زمني بائری به او واگذار فرمودند تا آنرا آباد کند که نام آن منطقه بريحاء. پذيرفتم

  .ای به او واگذار کرد که برايش در آمد سرشاری داشت بن عباده هم در مقابل اين گذشت، مزرعه
حّسان بن ثابت، صفوان را : گفت از قول نافع بن جبري هم برامي روايت کردند که می: واقدی گويد

مسئله خوشرفتاری و گذشت در اين :  به او پيغام دادند که)ص(زندانی کرد، و چون حّسان هببود يافت پيامرب
  .صفوان در اختيار مشاست: و حّسان در پاسخ عرض کرد که. کن

  .و حضرت در عوض آن زمني را به او واگذار فرمودند
__________________________________________________  

  . تقدمي داشته بود)ص(بريحاء، نام زمينی است که ابی طلحة بن سهل بن پيامرب) ۱(
۳۲۸  

. کرد عايشه مهواره از حّسان به نيکی ياد می: فلح بن محيد از قول پدر خود برامي روايت کرد کها
  :دهد، به او اعتراض کرد و گفت روزی شنيد که عروة بن زبري، حّسان را دشنام می

  :مگر او اين بيت را نسروده است! پسرکم به حّسان دشنام مده
   )۱(. فدا باد)ص(قابل حممدمهانا پدرم و پدرش و آبروی من مهه در م

اند حّسان حمک   فرموده)ص(پيامرب: سعيد بن ابی زيد انصاری برامي از عايشه نقل کرد که گفته است
. دارد دارد و هيچ منافقی او را دوست منی شناخت مؤمنان و منافقان است، هيچ مؤمنی او را دمشن منی

  :حّسان در مدح عايشه اين ابيات را سروده است
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کند در حالی که غيبت کسی را  شود به گمان بدی و صبح می ارسا و با وقار که متهم منیزنی پ
  .ام اند گفته کند اگر آنچه که از من درباره او نقل کرده منی

   )۲(.ام را بلند کنند اميدوارم چنان فلج شوم که انگشتامن حتی نتوانند تازيانه
  . من خواندنداين ابيات را ابن ابی الّزناد و ابن جعفر برای

من در جنگ مريسيع رفيق و مهراه عبد اهللا بن : گفت اند که می برامي از جابر بن عبد اهللا روايت کرده
. اند رواحه بودم، ما نيمه شب به وادی عقيق رسيدمي و ديدمي که مسلمانان برای استراحت فرود آمده

آيا : عبد اهللا بن رواحه به من گفت. اند بيدهجلوتر از مهه هستند و خوا:  کجايند؟ گفتند)ص(پيامرب: پرسيدمي
دوست ندارم بر خالف مردم رفتار کنم، : موافقی که معطل نشومي و برومي و به خانه خود برسيم؟ من گفتم

  .بينم که رفته باشد هيچ کس را منی
فتم، و او من نر: جابر گويد.  که ما را از اين کار هنی نفرموده است)ص(پيامرب: عبد اهللا بن رواحه گفت

رود و هيچ کس با او مهراه  بينم که تنها می گويی هم اکنون او را می. با من خداحافظی کرد و راه افتاد
او مهان شب در حمله بلحارث به خانه خود رسيده بود، ولی ناگاه متوجه شده بود که درون . نيست
 و پنداشته بود که مردی است، اش چراغی روشن است، و سايه شخص بلند قدی را با مهسر خود ديده خانه

شيطان مهواره با فريب : گفت و بر دست و پای خود مرده و از آمدن خود سخت پشيمان شده بود، و می
انديشه وارد خانه شده و تصميم داشته است که هر دو نفر را  به هر حال با مششري آخته بی. مهراه است

   سپس اندکی فکر کرده. بکشد
__________________________________________________  

  . م-.۸ديوان حّسان، چاپ بريوت، ص .  سروده است)ص(بيتی از اولني قصيده ديوان است که پيش از فتح مکه، در مدح پيامرب) ۱(
  . م- .، مراجعه شود۱۸۸برای اطالع از بقيه ابيات به ديوان حّسان، چاپ بريوت، ص ) ۲(

۳۲۹  
کشيده است از خواب  سر خود زده و مهسرش سراسيمه و در حالی که فرياد میو به خود آمده و با لگد به مه

  .شود بيدار می
اين : گويد من عبد اهللا هستم، اين کيست که در خانه است؟ مهسرش می: گويد عبد اهللا بن رواحه می

را بيارايد و رجيله آرايشگر من است، ما شنيدمي که مشا خواهيد آمد، به مهني منظور اين زن را خواستم که م
 راه )ص(عبد اهللا شب را در خانه خود گذراند و صبح زود به قصد پيوسنت به پيامرب. شب را پيش من مباند

  . مهراه ابو بکر و بشري بن سعد بودند)ص(در آن موقع پيامرب. افتاد، و در حمل چاه ابی عتبه به سپاه رسيد
آيد که کار ديشب، او را   بن رواحه چنني بر میاز چهره عبد اهللا:  به بشري بن سعد فرمودند)ص(پيامرب

چه خرب؟ و عبد :  رسيد، پيامرب فرمودند)ص(مهينکه عبد اهللا بن رواحه به حضور پيامرب. خوش نيامده است
  .های زنان را مکوبيد نيمه شبان در خانه:  فرمودند)ص(پيامرب. اهللا داستان را گفت

: گويد جابر مهچنني می.  از اين کار هنی فرمودند)ص(امرباين خنستني باری بود که پي: گويد جابر می
گشتيم، از  بار ديگر هم که از خيرب بر می. هيچ چيز هبتر از مهراه بودن با لشکر و مهاهنگی با ايشان نيست

 جار کشيد که در شب به سراغ زهنا و )ص(جارچی پيامرب.  رسيده بودمي)۱(وادی القری گذشته و به جرف
دو نفر از اين فرمان سرپيچی کردند و رفتند و هر دو اموری ناخوشايند ديده : گويد. رويدهايتان ن خانه
  .بودند
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   غزوه خندق
.  روز سه شنبه هشتم ذی قعده سال پنجم هجرت لشکر را برای اين جنگ حرکت داد)ص(پيامرب

 )ص(پيامرب. فرمودحماصره پانزده شبانه روز طول کشيد، و روز چهارشنبه بيست و هفتم ذی قعده مراجعت 
  .ابن ام مکتوم را در مدينه به جای خود گماشته بود

موسی بن حممد بن ابراهيم بن حارث از پدرش، و ربيعة بن عثمان از زهری و عبد الصمد بن حممد، 
و يونس بن حممد ظفری، و عبد اهللا جعفر، و حييی بن عبد اهللا بن ابی قتاده، و ابن ابی سربه، و عبد 

عفر، و معمر بن راشد، و حزام بن هشام، و حممد بن حييی بن سهل، و اّيوب بن نعمان بن عبد احلميد بن ج
اهللا بن کعب بن مالک، و موسی بن عبيده، و قدامة بن موسی، و عائذ بن حييی زرقی، و حممد بن صاحل، و 

   بنعبد الرمحن بن عبد العزيز، و هشام بن سعد، و جمّمع
__________________________________________________  

  ).۲۸۰، ص ۲وفاء الوفا، ج . (ای در سه ميلی مدينه به راه شام است جرف، نام منطقه) ۱(
۳۳۰  

يعقوب، و ابو معشر، و ضّحاک بن عثمان، و عبد الرمحن بن حممد بن ابی بکر، و ابن ابی حبيبه، و ابن 
برخی از ايشان .  خندق را برامي نقل کردندابی الّزناد، و اسامة بن زيد، هر يک قسمتی از موضوع جنگ

گروه ديگری هم درباره اين جنگ مطالبی برامي نقل کردند . کرد مطالب خود را از شخص ديگری نقل می
  .نويسم اند می و من آنچه را که برامي گفته
ز گروه زيادی ا.  بنی نضري را تبعيد فرمود، ايشان به ناحيه خيرب رفتند)ص(گويند، چون پيامرب

 -يهوديان دالور و چابک در خيرب سکونت داشتند، ولی خانه و زندگی و نسب آهنا مانند بنی نضري نبود
بنی نضري از اين جهت برگزيده يهود بودند، البته بنی قريظه هم از نسل کاهنی بودند که از فرزندزادگان 

 ابی احلقيق، و هوذة بن  چون بنی نضري به خيرب رسيدند، حيی بن اخطب، و کنانة بن- بود)ع(هارون
حقيق، و هوذة بن قيس وائلی که از خاندان بنی خطمه و از قبيله اوس بود، و ابو عامر مهراه ده دوازده نفر 

آهنا به قريش .  حتريض و ترغيب کنند)ص(ديگر به مکه رفتند تا قريش و پريوان آهنا را به جنگ پيامرب
  . پا در آورميما با مشا خواهيم بود تا حممد را از: گفتند

  :ايد؟ گفتند آيا فقط انگيزه مشا مهني است، و به اين منظور به مکه آمده: ابو سفيان گفت
امي تا با مشا درباره دمشنی با حممد و جنگ با او مهپيمان شومي و بر اين کار سوگند  آری، آمده

ما کسی است که ما را در حمبوب ترين مردم در نظر ! درود بر مشا، خوش آمديد: ابو سفيان گفت. خبورمي
پنجاه نفر از خانداهنای خمتلف قريش را که خودت هم : آهنا به ابو سفيان گفتند. ستيزه با حممد ياری کند

رومي و در حالی که هپلوهای خود را به ديوار  های کعبه می ما و مشا زير پرده. مهراه ايشان باشی حاضر کن
که هيچيک از ما ديگری را رها نکند و تا آخرين نفر که زنده کنيم  کعبه چسبانده باشيم، سوگند ياد می

  .باشيم، مهگی بر دمشنی با حممد مهاهنگ و متحد باشيم
در اين هنگام . آهنا اين کار را کردند، و در اين باره يک ديگر را سوگند دادند و مهپيمان شدند

اند، از  ل علم و کتابند، پيش مشا آمدهاکنون که بزرگان يثرب که اه: برخی از قرشيان به برخی ديگر گفتند
آری، : آيني حممد سؤال کنيد که کداميک از ما بر سبيل هدايت و حقيم؟ گفتند ايشان درباره آيني خود و

  .چنني کنيم
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ايد، درباره حممد  ای گروه يهود، مشا پريوان اولني کتاب و صاحب علم: ابو سفيان به يهوديان گفت
دارمي، و قربانی  دانيد که ما خانه کعبه را آباد می هبتر است يا آيني حممد؟ و میخرب دهيد که آيا آيني ما 

مسلم : يهوديان گفتند. کنيم سازمي، و بتها را عبادت می کشيم، و آب آشاميدنی حاجيان را فراهم می می
  داريد، و است که مشا از او هبتريد، مشا اين خانه را گرامی می

۳۳۱  
سازيد، و مهان چيز را که پدرانتان  کنيد، و شتران پروار را قربانی می یبر سقايت حاجيان قيام م

  : و خداوند متعال در اين مورد اين آيه را نازل فرمود. پرستيد، مشا به حق سزاوارتريد تا او پرستيدند می می
ين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت و ال َأ لم تر إىل ا َِ ْ ِ ِ َ َ َُ ِ ِْ ُ ِ ِ

ً
ِ ُ ُ َ َّ َ

ِ ْ َ َ
ُطاغوت و فقولون لثين كفروا  َ َ َ ِ ِ

َّ َ ُ ُ َ َ ِ ُ َّ

ٰهؤالء أهدى ْ َ ِ ين آمنوا سبيال  ُ ً من ا
ِ َ ُ َ َ ِ

َّ۴ :۵۱  

گروند به بتان و طاغوت  ای از تورات و اجنيل، می اند هبره بينی يا حممد آهنا را که داده شده منی
  .ترند از مؤمنان پرستان راه يافته گويند با کافران که اين بت و می

ای قريش، مهانا مشا با اين قوم : صفوان بن امّيه گفت. ديان با قريش زمانی را وعده گذاشتنديهو
وقتی را قرار گذاشتيد و آهنا از مشا جدا شدند، تالش کنيد که به وعده خود وفا کنيد و مثل دفعه گذشته 

ن امر موجب گستاخی حممد نشود که با حممد در بدر الّصفراء قرار گذاشتيم و به وعده خود وفا نکردمي و اي
  .داشتم که ابو سفيان وعده را تعيني کند من مهان وقت هم دوست منی. شد

قريش هم شروع به جتهيز خود برای جنگ کردند، . يهوديان بريون آمدند تا به قبيله غطفان رسيدند
مانان غري عرب خود را آهنا مهچنني، مهپي. خواندند و ميان اعراب راه افتاده و آهنا را به ياری خود فرا می

  .هم به ياری طلبيدند
يهوديان هم پيش بنی سليم آمدند و با آهنا وعده کردند که چون قريش حرکت کردند، آهنا هم 

آنگاه به سراغ قبيله غطفان رفتند و حمصول خرمای يک سال خيرب را برای ايشان . مهراهشان بريون روند
غطفان اين موضوع . دهند و مهراه قريش به جنگ پيامرب بروندقرار دادند، مشروط بر آنکه يهود را ياری 

  .تر بود را پذيرفتند و عيينة بن حصن در اين کار از مهگان پيشگام
شدند، بريون آمده و پرچم خود را در دار الندوه  قريش و پريوان ايشان که جمموعا چهار هزار نفر می

  .ر نيز مهراه خود داشتندآهنا سيصد اسب و يک هزار و پانصد شت. بر پا کردند
  .بنی سليم هم که هفتصد نفر بودند بريون آمدند و در منطقه مّر الظهران به قريش پيوستند

و او پدر ابی االعور . سرپرستی بنی سليم بر عهده سفيان بن عبد مشس مهپيمان حرب بن اميه بود
  .است که در جنگ صفّني مهراه معاويه بود

بنی اسد را طلحة .  که فرماندهی ايشان بر عهده ابو سفيان بن حرب بودقريش بريون آمدند در حالی
کرد و بنی فزاره هم به صورت کامل که هزار نفر بودند به فرماندهی عيينة  بن خويلد اسدی فرماندهی می

   از قبيله اشجع هم چهار صد نفر به فرماندهی مسعود بن. بن حصن حرکت کردند
۳۳۲  

حارث بن عوف هم قوم خود را که . هی از آهنا نيز در جنگ شرکت نکردندرخيله بريون آمدند و گرو
  .چهارصد نفر بودند بريون آورد

: هنگامی که افراد قبيله غطفان ضمن حرکت با پدر حارث بن عوف برخوردند، او به آهنا گفت
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بينم،  شن می حرکت نکنيد که من کار حممد را رو)ص(برگرديد و به سرزمينهای خود برويد، به جانب حممد
ايشان . اگر از خاور تا باختر خبواهند او را حماصره کنند، با وجود آن عاقبت پريوزی از آن او خواهد بود

  .پراکنده شدند و هيچ کس از آهنا در جنگ حاضر نشد
  .اند زهری و افراد قبيله بنی مّره هم مهني را روايت کرده

 بن ابی بکر بن عمرو بن حزم، و عاصم بن عمر بن عبد الرمحن بن عبد العزيز برامي از قول عبد اهللا
بنی مّره در حالی که چهار صد نفر بودند و حارث بن عوف مّری : گفتند قتاده روايت کرد که آن دو می

حّسان بن ثابت آهنا را هجا گفت، و ايشان هم شعری . فرمانده ايشان بود، در جنگ خندق شرکت کردند
  .ود را با رسول خدا ذکر کردندسرودند و مهسايگی و جماورت خ

در نظر ما هم مهني روايت صحيحتر است که حارث بن عوف مهراه قوم خود در جنگ خندق شرکت 
  .کارتر بود کرد ولی از عيينه حمافظه

گويند، جمموع افرادی که از قبايل قريش و سليم و غطفان و اسد در جنگ خندق شرکت کردند ده 
  .و فرماندهی آنان با ابو سفيان بود. شدند ر تقسيم میهزار نفر بودند که به سه لشک

 در وادی عقيق فرود )۱(سپاه حرکت کرد و چون به نزديک مدينه رسيدند، قريش در ناحيه رومه
ها در منطقه زغابه  غطفانی. کرد ای از اعراب و مهپيمانان حبشی ايشان هم آنان را مهراهی می عده. آمدند

قريش چهار پايان خود را برای چرا در وادی عقيق و خارستاهنای . رود آمدندکه در مست احد قرار دارد ف
ای که با خود از مکه آورده  آن رها کردند، اّما در آجنا هيچ گونه علفی برای اسبها نبود، مگر مهان علوفه

  .ای که قريش با خود آورده بودند ذّرت بود  علوفه-بودند
  .های اطراف جرف فرستادند تا خارها را بچرند به بيشهها هم شتران خود را برای چرا  غطفانی

اين سپاه هنگامی به مدينه رسيدند که هيچ گونه زراعتی باقی منانده بود، و مردم يک ماه قبل از آن 
ها اسبهای خود را برای چرا به  غطفانی. کشت خود را درو و حمصول و کاه خود را مجع آوری کرده بودند

 و علف موجود بر -ها سيصد اسب بود  و تعداد اسبهای غطفانی-زار رها کردندباقی مانده علفهای کشت
هبنگام . داد آنچنانکه شتران آهنا از شدت الغری مشرف به مرگ بودند روی زمني تکافوی ايشان را منی

  .ورود ايشان، مدينه نيز در اثر نباريدن باران خشک بود
__________________________________________________  

  ).۳۳۶، ص ۴معجم البلدان، ج . (رومه، سرزمينی است در مدينه، بني جرف و زغابه) ۱(
۳۳۳  

 )ص(چون قريش از مکه آهنگ مدينه کرده و بريون آمدند، گروهی از سواران خزاعه خود را به پيامرب
ينه را چهار روزه طی اين گروه فاصله ميان مکه و مد. اند رسانده و خرب دادند که قريش از مکه راه افتاده

 مردم را فرا خوانده و خرب حرکت دمشن را به ايشان دادند و با آهنا )ص(در اين هنگام پيامرب. کرده بودند
 به آهنا وعده دادند که اگر شکيبايی و پرهيزکاری کنند، )ص(پيامرب. درباره جهاد و جنگ رايزنی فرمودند

 در مورد جنگ خندق هم )ص(پيامرب.  و رسول فرمان دادندپريوز خواهند شد، و مردم را به اطاعت از خدا
  .فرمود آن حضرت هنگام جنگ با مردم زياد مشورت می. با مسلمانان مشورت فرمود

آيا برای مبارزه از مدينه بريون برومي؟ يا در مدينه باقی مبانيم و گرداگرد آن را :  فرمود)ص(پيامرب
اشيم و اين کوه را پشت سر خود قرار دهيم؟ مسلمانان اختالف خندق بسازمي؟ يا در فاصله نزديک مدينه ب

گروهی . گريمي گروهی گفتند ما در فاصله ميان منطقه بعاث و ثنّية الوداع تا جرف قرار می. نظر پيدا کردند
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  .دهيم ديگر گفتند مدينه را پشت سر خود قرار می
ر گاه از سواران بيم داشتيم برگرد ای رسول خدا، روزگاری که در زمني فارس بودمي، ه: سلمان گفت
دانيد که اکنون هم خندق درست کنيم؟ اين پيشنهاد و رأی سلمان  کندمي، آيا صالح می خود خندق می

داشت که   در جنگ احد هم دوست می)ص(مسلمانان را خوش آمد و اين مطلب را هم بياد آوردند که پيامرب
ند، بدين جهت مسلمانان بريون رفنت از مدينه را دوست مسلمانان در مدينه مبانند و از آن بريون نرو

  .دادند که در مدينه مبانند نداشتند و ترجيح می
 سوار )ص(رسول خدا: گفت ابو بکر بن ابی سربه برامي از ابو بکر عبد اهللا بن جهم روايت کرد که می
ای فرود  فتادند تا در حملهبر اسب خود شدند و مهراه تنی چند از ياران خود از مهاجرين و انصار براه ا

 )۲( را پشت سر قرار دهد و حفر خندق را از ناحيه مذاد)۱(داشت که کوه سلع  خوشتر می)ص(پيامرب. آيند
  . ختم فرمايند)۳(شروع و به ذباب و راتج

سپس نزديک شدن .  مهان روز فرمان حفر خندق را صادر فرموده و مردم را فرا خواندند)ص(پيامرب
  .يشان خرب داده و حمل استقرار لشکر را در دامنه کوه سلع قرار دادنددمشن را به ا

خواستند پيش از رسيدن دمشن آن کار را به  مسلمانان شتابان شروع به کندن خندق کردند، و می
مسلمانان از . فرمود  هم برای ترغيب مسلمانان مهراه ايشان در خندق کار می)ص(خود پيامرب. سامان رسانند

  قريظه مقدار زيادی ابزار مانند بيل و تيشه و زنبيل امانت ويهود بنی 
__________________________________________________  

  ).۳۲۴، ص ۲وفاء الوفا، ج . (سلع، نام کوهی در بازار مدينه است) ۱(
  ).۳۷۰، ص ۲وفاء الوفا، ج . (مذاد، نام کوشکی از بنی حرام در غرب مسجد فتح است) ۲(
  ).۳۱۰، ص ۲وفاء الوفا، ج . (اتج، نام کوهی استر) ۳(

۳۳۴  
در آن هنگام يهود بنی قريظه با رسول خدا در حالت صلح بودند و آمدن قريش را . عاريه گرفته بودند

  . حفر هر خبش از خندق را به گروهی واگذار فرمود)ص(پيامرب. داشتند خوش منی
بقيه قسمتهای مدينه . از ذباب تا کوه بنی عبيد راکندند، و انصار  مهاجران از راتج تا ذباب را می

  .های متصل هبم بود خانه
  :گفته است حممد بن حييی بن سهل از پدرش و او از قول پدر بزرگش روايت کرد که می

کردم و جواهنا در حال محل خاک بودند، و گودی خندق به  من خباطر دارم که به مسلمانان نگاه می
بردند و وقتی بر  اجران و انصار خاکهای خندق را در زنبيلها بر روی سر خود میمه. اندازه يک قامت بود

رخيتند که  معموال خاکها را در آن طرف می. کردند گشتند زنبيلهای خالی را از سنگهای کوه سلع پر می می
. رسيد یرخيتند که مثل کودهای خرما به نظر م  و ياران بودند، و سنگها را در طرف ديگر می)ص(رسول خدا

  .زدند و سنگ از هبترين سالحهای ايشان بود که دمشن را با آن می
 در آن روز با زنبيل خاک )ص(پيامرب: ابن ابی سربه از مروان بن ابی سعيد برامي نقل کرد که گفته است

  :خواندند  هم اين بيت را می)ص(خواندند و پيامرب مسلمانان رجز می. فرمود محل می
   خيرب            هذا ابّر رّبنا و اطهرهذا اجلمال ال مجال

  .تر است اين مايه برکت است نه بارهای خيرب، آری پروردگار ما نيکوکارتر و پاکيزه
خنديدند، و در آن روز بود که مسلمانان در  ديدند بر او می در آن روز مسلمانان اگر از کسی سستی می

  .کامال آشنا به حفر خندق بودسلمان مردی نريومند و . مورد سلمان بگو مگو کردند
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  .گفتند او از ماست و ما به او سزاوارترمي گفتند سلمان از ماست، و انصار می مهاجران می
سلمان مردی است که از خاندان ما :  رسيد فرمود)ص(چون اين گفتار مهاجران و انصار به اطالع پيامرب

نکه قيس بن ابی صعصعه او را چشم زد و سلمان کرد تا اي سلمان به اندازه ده مرد کار می. شود مشرده می
کنار او برويد و او :  سؤال کردند، و ايشان فرمود)ص(در اين مورد از رسول خدا. بيهوش شد و به زمني افتاد

سلمان . و چنني کردند! را وضو و غسل دهيد، و آب آن را در ظرفی مجع کرده و پشت سر او خالی کنيد
  .ز بند رسته استچنان هببود يافت که گفتی ا

ابن ابی سربه برامي از قول فضيل بن مبّشر نقل کرد که گفته است از جابر بن عبد اهللا شنيدم که 
   در هنگام حفر خندق مساحتی را که پنج ذرع در پنج ذرع بود برای سلمان: گفت می

۳۳۵  
ای  پروردگارا، زندگی: فتگ تعيني کرده بودند، و او به تنهايی آن را کند و چون از کندن آن فارغ شد، می

  .جز زندگی آخرت نيست
اّيوب بن نعمان از قول پدرش و او از قول جّدش، و جّدش از قول کعب بن مالک نقل کرد که گفته 

 در يک گوشه - که مهه از بنی سلمه بودمي-خواندمي و ما در روز خندق ضمن کندن زمني رجز می: است
 در مورد کس )ص(آيا پيامرب: من گفتم. بودند که من چيزی نسرامي فرموده )ص(مشغول کار بودمي، و پيامرب

من دانستم که . اند آری به حّسان بن ثابت هم، چنني فرموده: اند؟ گفتند ديگری هم، چنني تصميمی گرفته
توانستيم چيزی بسراييم، و ديگران قدرت آن را   از اين جهت ما را منع فرموده است که ما می)ص(پيامرب

  . بدين جهت تا پايان کار حرفی نزدم.نداشتند
هيچ کس نبايد از آنچه دوستش گفته است :  فرمودند)ص(چون کندن خندق متام شد، پيامرب

اند چون آن دو مايه سرودن شعر را  خشمگني شود و نبايد تعبري بدی کند، مگر آنچه که کعب و حّسان گفته
  .دارند

جعيل بن سراقه مردی : تاده برامي نقل کرد کهحييی بن عبد العزيز از قول عاصم بن عمر بن ق
نيکوکار و در عني حال زشت و گرفتار بيماری پوستی بود و در روز خندق با مسلمانان در کندن خندق 

 در آن روز نام او را به عمر تغيري دادند، و مسلمانان شروع به خواندن رجزی )ص(پيامرب. کرد کمک می
  :کردند که چنني بود
 نام او جعيل بود پيامرب او را عمر نام گذاشت، آری او برای بيچارگان پشتيبانی آشکار بعد از اينکه

  .بود
  .فرمود  فقط دو کلمه آخر هر مصراع را تکرار می)ص(و پيامرب

. برد هنگامی که مسلمانان مشغول کندن خندق بودند، زيد بن ثابت هم از کسانی بود که خاک می
ای رسول :  گفت)ص( نشسته بود، به زيد بن ثابت نگاه کرد و به پيامرب)ص(سعد بن معاذ که مهراه رسول خدا

خدا، خدا را سپاسگزارم که مرا آنقدر زنده نگهداشت که به تو اميان آوردم، من در روز جنگ بعاث پدر 
بسيار پسر :  فرمود)ص(پيامرب. اين زيد را که ثابت بن ضحاک بود و بيماری صرع داشت در آغوش گرفتم

اتفاقا زيد بن ثابت در خندق دراز کشيده و خوابش برده بود، و خوابش به حّدی سنگني ! استخوبی 
مسلمانان پس از اينکه از . شده بود که عمارة بن حزم مششري و کمان و سپرش را برداشت و او بيدار نشد

. پاسداری دهندحفر خندق فارغ شدند پراکنده گرديدند و تصميم گرفتند از خندق مواظبت کنند و گرد آن 
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   رسيد)ص(زيد بيدار شد و چون اين خرب به پيامرب. آهنا متوجه زيد نشدند و او را مهچنان خفته ترک کردند
۳۳۶  

سپس رسول ! ات را بردند؟ ای خواب آلوده، خوابيدی تا آنکه اسلحه: زيد را احضار فرموده و گفتند
ای رسول خدا، اسلحه او : عمارة بن حزم گفتچه کسی از اسلحه اين پسر اطالع دارد؟ :  فرمودند)ص(خدا

 دستور فرمودند اسلحه او را پس بدهد و هم هنی فرمود که هيچ کس حق ندارد )ص(پيامرب. دست من است
  .حّتی به شوخی اسلحه مسلمانی را بردارد، که موجب ترس او گردد

بود، مگر اينکه در هيچ کس از مسلمان ن: گفت علی بن عيسی از قول پدرش برامي نقل کرد که می
 - و ابو بکر و عمر هم شرکت داشتند)ص(برد، چنانکه پيامرب کندن خندق شرکت داشت، يا اينکه خاک می

شدند، و در يک منزل سکونت داشتند و به هنگام  و عمرو ابو بکر به هنگام کار هم از يک ديگر جدا منی
د، زيرا بواسطه عجله مسلمانان، زنبيلی بردن های خود خاک می  آن دو در جامه-حرکت هم با هم بودند

  .برای آهنا باقی منانده بود
ام، چه، خود   نديده)ص(من هيچ کس را در جامه سرخ زيباتر از پيامرب: گفته است براء بن عازب می

و من در . رسيد های آن حضرت می آن حضرت بسيار سپيد و موهای سرش پر پشت بود، چنانکه به شانه
کرد، به طوری که گرد و خاک ميان من و  حضرت را ديدم که بر پشت خود خاک محل میروز حفر خندق آن 

  .نگريستم او مانع گرديد، و من به سپيدی شکم او می
نگرم که مهراه مسلمانان مشغول حفر   می)ص(گويی هم اکنون به پيامرب: گويد ابو سعيد خدری هم می

  :فرمود  و چنني میخندق بودند، و خاک ميان سينه و شکم آن حضرت بود
  اللّهّم لوال انت ما اهتدينا            و ال تصّدقنا و ال صلّينا

کردمي و نه مناز  شدمي، و نه تصديق می پروردگارا اگر تو ما را هدايت نفرموده بودی هدايت منی
  .گزاردمي می

  .فرمود و اين گفتار را تکرار می
ما روز حفر خندق مهراه : گفت رامي نقل کرد که میابی بن عباس بن سهل از قول پدر و پدر بزرگش ب

آن حضرت تيشه را به دست گرفت و به سنگی زد که بانگی بلند برخاست و .  بودمي)ص(رسول خدا
  پرسيدند ای رسول خدا از چه چيز خنديديد؟.  خنديدند)ص(پيامرب

ان را بسوی هبشت آورند و ايش خندم که ايشان را در قيد و غل از خاور می از قومی می: فرمود
  .دارند برند، و ايشان آن را خوش منی می

عمر بن خطّاب هم در آن روز : گفت عاصم بن عبد اهللا حکمی برامي از عمر بن حکم نقل کرد که می
 تيشه را از او )ص(تيشه او به سنگ سختی برخورد کرد که پيامرب. کرد در منطقه کوه بنی عبيد با تيشه کار می

    اولني ضربت را زدند برقی از آن سنگ به جانبوقتی که. گرفتند
۳۳۷  

  .ضربه سوم را که زدند. سپس ضربه ديگری زدند و برقی از سنگ به جانب شام پريد. مين پريد
سوگند به : گفت عمر بن خطّاب می. برقی به سوی خاور جهيد، و هنگام ضربه سوم سنگ شکست

 به آن )ص( مانند شن نرم گرديد، و هر دفعه که پيامربکسی که او را به حق مبعوث فرموده است که آن سنگ
  .ديد کرد و جهش برق را می زدند سلمان به سنگ نگاه می سنگ ضربه می

  .درخشيد زديد از زير آن برقی می ای رسول خدا، هر دفعه که تيشه می:  گفت)ص(او به پيامرب
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در ضربه اول کاخهای شام در : د فرمو)ص(پيامرب. آری: مگر آن را ديدی؟ گفت:  فرمودند)ص(پيامرب
. نظرم پديد آمد، و در ضربه دوم کاخهای مين را ديدم، و در ضربه سوم کاخ سپيد خسرو را در مدائن ديدم

درست : سلمان گفت.  شروع به شرح دادن چگونگی کاخ خسرو برای سلمان فرمودند)ص(سپس پيامرب
وده است که کاخ خسرو اينچنني است که شرح گوييد، سوگند به آن کس که تو را بر حق مبعوث فرم می
اينها عالمت فتوحاتی است که پس از من :  فرمود)ص(دهم که رسول خدايی، پيامرب دهيد، و گواهی می می

خداوند برای مشا خواهد گشود، ای سلمان، شام فتح خواهد شد، و هرقل به دورترين نقطه کشورش 
هيچ کس را يارای ستيزه با مشا خنواهد بود، و مين را هم . خواهد گرخيت و مشا بر شام پريوز خواهيد شد

سلمان . خواهيد گشود، و خاور هم برای مشا فتح خواهد شد، و خسرو پس از فتح کشورش کشته خواهد شد
  .مهه اينها را ديدم: گويد می

ر حفر دا مهاجران عهده. برامي نقل کردند که خندق ميان کوه بنی عبيد در حمله خربی تا راتج بود
  .کندند خندق از ذباب تا راتج بودند، و انصار فاصله ميان ذباب تا خربی را می

ساختماهنای مدينه را هم متصل به يک ديگر .  و مسلمانان کندند)ص(اين قسمت از خندق را پيامرب
بنی عبد االشهل هم بر گرد خود از منطقه راتج تا پشت آن خندق . قرار دادند که مهچون حصاری شد

بنی دينار هم از خربی تا حمل امروزی . دند، به طوری که خندق پشت مسجد مدينه را هم در بر گرفتکن
  .خانه ابن ابی اجلنوب را حفر کردند

ها را در برجها قرار دادند، و مهچنني بنی حارثه هم کودکان را در برجها و  مسلمانان زنان و بچه
بنی عمرو بن عوف نيز زنان و کودکان را . شه هم آجنا بوددر آن روز عاي. کوشکهای مرتفع خود قرار دادند

بنی عمرو بن . بعضی از ايشان در ناحيه قباء گرد کوشکها را هم خندق کندند. در کوشکها جای دادند
عوف حصارهای خود را استوار ساختند و در آن اجتماع کردند و قبايل خطمه، بنی اميه، وائل و واقف هم 

  .صار قرار دادندزن و بچه خود را در ح
عبد الرمحن بن اجبر، از قول صاحل بن ابی حّسان، و او از قول پريمردان بنی واقف برامي نقل کرد که 

   بنی واقف زهنا و کودکان خود را در حصارهای خود جا داده بودند، و خود مهراه
۳۳۸  

 آهنا را از حضور در )ص(يامربپ. گرفتند  بودند، و معموال در نيمروز از زن و فرزند خود خرب می)ص(پيامرب
جنگ منع فرمود، و وقتی اصرار کردند، مقرر فرمود که مسلح باشند، زيرا که از بنی قريظه بر ايشان 

  .ترسيد می
از پل . آمدمي با تنی چند از اقوام خودم و گروهی از بنی عمرو بن عوف می: هالل بن اميه گفته است

مهينکه به عوسا رسيدمي، ناگاه به گروهی . ه قباء را داشتيمو منطقه صفنه گذشته بودمي و آهنگ منطق
ما هم پاسخ . برخوردمي که نّباش بن قيس قرظی هم با ايشان بود، و ساعتی به سوی ما تري اندازی کردند

ما . آهنا را دادمي و بعضی از طرفني زمخی شدند، و مهامجان پراکنده شدند و به پناهگاههای خود گرخيتند
  .های خود برگشتيم، و پس از آن ديگر اجتماعی از ايشان نديدمي هم به خانه

 حفر فرمود، فاصله ميان )ص(خندقی که پيامرب: افلح بن سعيد، از حممد بن کعب برامي روايت کرد
اند که خندق دارای  و هم گفته. ترين روايت است  و اين گفتار در نظر ما صحيح-کوه بنی عبيد تا راتج بود

  .دانيم در کجا قرار داشته است ست، ولی منیدرهايی بوده ا
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روز خندق : گفت حممد بن زياد بن ابی هنيده با سند خود از جابر بن عبد اهللا برامي نقل کرد که می
های خود به آن کوبيدند که شکست، سپس رسول  مردم به سنگی بزرگ و سخت برخوردند و آنقدر با تيشه

  .لبيد و بر آن سنگ پاشيد تا به صورت ريگ و شن در آمدآن حضرت آب ط.  را فرا خواندند)ص(خدا
 مشغول کندن خندق هستند، و متوجه شدم که )ص(ديدم که رسول خدا: جابر بن عبد اهللا گويد

پيش مهسرم آمدم و . ديدم که ميان چينهای شکم آن حضرت را گرد و خاک پر کرده است اند، و می گرسنه
به خدا قسم ما چيزی جز اندکی گوشت ميش و : مهسرم گفت. دم با او صحبت کر)ص(از گرسنگی پيامرب

  :گويد. مهني را آماده کن و بپز: جابر گفت. يک کيلو جو ندارمي
قسمتی از آن گوشت را پختيم، و قسمت ديگری از آن را سرخ کردمي و آرد را هم مخري کرده و برای 

  .پخنت نان آماده کردمي
رگشتم و پس از اينکه احتمال دادم که غذا آماده شده است،  ب)ص(من به حضور پيامرب: جابر گويد

ام، خودتان و هر يک از اصحاب که دوست داريد  من برای مشا خوراکی هتيه ديده! ای رسول خدا: گفتم
 انگشتان دست خود را وارد انگشتان دست من کرد، و بلند خطاب به مهه اصحاب )ص(پيامرب. بفرماييد

به خدا کار من : من با خود گفتم. و آهنا هم مهراه ايشان به راه افتادند!  بپذيريددعوت جابر را: خود فرمود
آيا تو مهه را دعوت کردی، : او گفت. و زودتر پيش مهسرم رفتم و اين خرب را به او دادم! به رسوايی کشيد

  :يا رسول خدا دعوت فرمود؟ گفتم
۳۳۹  

  .شان بگذار، رسول خدا خود داناتر استآزاد. نگران نباش: گفت. پيامرب خودشان دعوت کردند
.  آمدند، و به اصحاب دستور فرموده بود که به صورت گروههای ده نفری بيايند)ص(پيامرب: گويد

گوشتها را تکه تکه کنيد و روی ديگ را هم با پارچه بپوشانيد و نان را از تنور بريون : آنگاه به ما فرمود
ما گوشتها را هم ريز کردمي و روی ديگ را با پارچه . و چنني کردمي. يدای بپيچ بياوريد و آن را هم در پارچه

شود، و نان را از تنور بريون آورده و  بعد که رويش را گشودمي، ديدم چيزی از آن کاسته منی. پوشانيدمي
مهه مردم خوردند و سري شدند، و ما هم . شود رويش را پوشاندمي، و ديدمي که چيزی از آن هم کاسته منی

کردند، و انصار   در خندق کار می)ص(مهه مردمی که در آن روز مهراه پيامرب. خوردمي و به ديگران هم دادمي
  :خواندند اين رجز را می

  حنن الّذين بايعوا حمّمدا            علی اجلهاد ما بقينا ابدا
  .امي، برای جهاد تا وقتی زنده باشيم ما کسانی هستيم که با حممد بيعت کرده

  :فرمود  هم می)ص(يامربو پ
   اللّهّم ال خري االّ خري اآلخره            فاغفر لالنصار و املهاجره

  .خدايا خريی جز خري آخرت نيست، پروردگارا مهاجران و انصار را بيامرز
ابن ابی سربه، از صاحل بن حممد بن زائده، از ابی سلمة بن عبد الرمحن بن عوف، از ابی واقد 

ديدند، و گروهی   ضمن کندن خندق نوجوانان را سان می)ص(ديدم که پيامرب: گفت د که میليثی، روايت کر
مهه آهنا، حتی نوجوانانی که بالغ نشده و به آهنا دستور هم داده . را اجازه فرمودند و گروهی را رد کردند

و جنگ در شرف ولی هنگامی که کار باال گرفت . کردند  کار می)ص(نشده بود، در کندن خندق با پيامرب
های خود برگردند و مهراه   به نوجوانانی که بالغ نشده بودند فرمان دادند که به خانه)ص(آغاز بود، پيامرب
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  .ها در کوشکها باشند زهنا و بچه
زدند، و   گاهی کلنگ می)ص(ديدم که پيامرب تعداد مسلمانان در اين جنگ سه هزار بود، و من خود می

 در آن روز )ص(پيامرب. فرمودند زدند، و گاهی هم با زنبيل خاک محل می ار میگاهی با بيل خاکها را کن
من ابو بکر و عمر . سخت خسته شده، لذا نشستند و بر لبه چپ خندق به سنگی تکيه دادند و خوابشان برد
کردند تا آن حضرت  را ديدم که باالی سر آن حضرت ايستاده بودند و از نزديک شدن مردم ممانعت می

آيا مرا : اتفاقا مهينکه من نزديک آن حضرت رسيدم بيدار شدند، و برخاستند و فرمودند. ار نشوندبيد
  :فرمودند بيدار کرديد؟ و کلنگ را برداشتند و شروع به ضربه زدن کردند، و می
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   فاغفر لألنصار و املهاجره  اللّهّم انّ العيش عيش اآلخره

   ونی أنقل احلجارهفهم کلّف    اللّهّم العن عضال و القاره
های  خدايا زندگی واقعی زندگی آخرت است، خدايا انصار و مهاجران را بيامرز، خدايا قبيله

  .اند عضل و قاره را لعنت فرمای، که آهنا مرا جمبور به محل سنگ کرده
ن  به آنان اجازه شرکت در جنگ دادند، ابن عمر و زيد بن ثابت و براء ب)ص(از مجله کسانی که پيامرب

  .عازب بودند که هر کدام پانزده سال داشتند
مدت کندن و آماده کردن خندق شش روز طول : عبد احلميد بن جعفر از قول پدرش برامي نقل کرد

 در دامنه کوه سلع فرود آمدند و آن کوه را پشت سر خود و خندق را روبروی خويش قرار )ص(پيامرب. کشيد
 کوه -ای چرمی در کنار مسجدی که بيخ کوه  خيمه)ص(رای پيامربب. دادند، و لشکرگاه پيامرب آجنا بود

چند روزی عايشه .  ميان زنان خود نوبت قرار داده بودند)ص(پيامرب.  قرار داشت بر پا کردند-احزاب
حضور داشت، و پس از او اّم سلمه، و بعد از او زينب دختر جحش و ميان مهني سه نفر از بانوان نوبت 

 در کوشکهای بنی حارثه )ص(و ديگر مهسران حضرت پيامرب.  در منطقه خندق بودنداين سه بانو. بود
 بودند که در ّحمله بنی زريق قرار داشت و )۱(اند که برخی از ايشان در برج و کوشک مسري و گفته. بودند

  .امي نيده بودند، و مهه اينها را ش)۲(اند که برخی از ايشان در برج فارع و هم گفته. استوار و حمکم بود
حيی بن اخطب ضمن راه به ابو : ابو اّيوب بن نعمان از قول پدرش برامي نقل کرد که گفته است

قوم من بنی قريظه مهراه مشا خواهند بود، و ايشان هفتصد و پنجاه : سفيان بن حرب و قريش گفته بود
نزد : ان به حيی گفتچون به نزديکی مدينه رسيدند ابو سفي. جنگجويند که اسلحه فراوانی هم دارند

  .قومت برو و از ايشان خبواه تا پيمان خود را با حممد برهم بزنند
 هنگامی که به مدينه آمده بودند با بنی قريظه و )ص(و پيامرب. حيی به راه افتاد و پيش بنی قريظه آمد

ن حضرت باشند و نه بنی نضري و ديگر يهوديانی که در مدينه بودند مصاحله فرموده بودند که آهنا نه عليه آ
اند که قرار بر اين بوده است که اگر از يهود کسی به جنگ پيامرب بيايد، اين  و هم گفته. او را ياری دهند

   و آهنا طبق مهان شرايطی که ميان. يهوديان پيامرب را ياری دهند
__________________________________________________  

  ).۳۷۲، ص ۲مسهودی، وفاء الوفا، ج (عبد االشهل است مسري، نام کوشکی از بنی ) ۱(
  ).۳۵۴، ص ۲مسهودی، وفاء الوفا، ج (فارع، نام کوشکی در خانه جعفر بن حييی در باب الرمحه است ) ۲(
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  .اوس و خزرج متداول بوده است، در مدينه مقيم باشند

و منطقه عصبه را پيمود تا خود را حيی از حمل ذی احلليفه راه خود را برگردانده : اند که و هم گفته
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  .کعب کسی بود که از طرف بنی قريظه پيمان را امضا کرده بود. به کعب بن اسد برساند
حيی بن اخطب مردی شوم بود، هم بنی نضري : حممد بن کعب قرظی در اين مورد چنني گفته است

بر آهنا رياست و فرماندهی داشته داشت که  را به بدخبتی افکند و هم قريظه را به کشنت داد، و دوست می
  .کسی که در قريش شبيه به او بود، ابو جهل بن هشام بود. باشد

. پذيرفتند و اين کار را خوش نداشتند چون حيی پيش بنی قريظه آمد، ايشان او را در خانه خود منی
ام که از حممد راحت  خربی برايت آورده: اولني نفری که حيی او را ديد غّزال بن مسوئيل بود و به او گفت

غّزال . اند اند و غطفان هم به حمل زغابه رسيده اين قريش است که به وادی عقيق فرود آمده! خواهی شد
سپس ! چنني مگو: حيی به او گفت! ای سوگند به خدا، بدخبتی روزگار را برای ما آورده: در پاسخ او گفت

  .بر در خانه کعب بن اسد رفت و در زد
ديدار حيی مرا چه سود، مردی شوم که قوم خود را به بدخبتی افکند، و : خت و گفتکعب او را شنا
  :کعب گفت. حيی دوباره در را کوبيد: گويد. خواهد که پيمان شکنی کنم اکنون هم از من می

قوم خود را چنان بد خبت کردی که مهه را به هالک افکندی، از حمله ما بر گرد ! تو مرد شومی هستی
ای حيی، من با : کعب گفت. حيی از بازگشت خودداری کرد. ای  من و قوم مرا اراده کردهکه تو هالک

ام، به خدا سوگند که او هيچ پيمانی  ام و جز راستی چيزی از او نديده حممد قراردادی دارم، و پيمانی بسته
ام، قريش   آوردهمن برای تو دريای بيکران و عزت روزگار را! وای بر تو: حيی گفت. را رعايت کرده است

ام، و غطفان را هم مهراه  ام، کنانه را در منطقه رومه فرود آورده را مهراه مهه سران و بزرگان ايشان آورده
اينها اسبان زياد و شتران . اند  فرود آمده)۱(ام، و در زغابه به طرف نقمی مهه سران و بزرگانشان آورده

و مشار اسب ايشان هزار است، و سالح فراوان دارند، و حممد فراوان مهراه دارند، عدد اين سپاه ده هزار، 
اند که مراجعت نکنند مگر اينکه حممد و  مهگی آهنا پيمان بسته. برد ها جان بدر منی از اين مجله

به خدا قسم خواری روزگار را و ابری را که فقط رعد ! وای بر تو: کعب گفت. مهراهانش را درمانده سازند
و حال آنکه من غرقه دريای بيکرانی هستم و . ای انی در آن نيست برای من آوردهو برق دارد و بار

  توامن که خانه خود را ويران سازم، خمصوصا که مهه مال و ثروت من هم مهني جاست و منی
  

__________________________________________________  
  ).۳۸۴، ص ۲وفاء الوفا، ج . (ق داشتنقمی، نام حملی نزديک احد است که به ابو طالب تعل) ۱(
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  .ای نيازی نيست زنان و کودکان خرد سامل مهراه من اند، از پيش من برگرد که مرا به آنچه آورده

هبر حال من اجنام دهنده اين کار : کعب گفت. بگذار با تو صحبت کنم! وای بر تو: حيی گفت
گشايی که مبادا من از آن خبورم، ولی تعهد  ر را منیدامن که از ترس نان و خورشت د می: حيی گفت. نيستم
کعب از اين حرف ناراحت شد و در را گشود، و حيی . کنم که دست خود را در ظرف غذای تو وارد نکنم می

امروز را برگرد، تا من با : بر او وارد شد، و مرتب در باغ سبز به کعب نشان داد تا او مالمي شد و به حيی گفت
اند، و تو برای ايشان  آهنا مهه کارهای پيمان را به تو واگذار کرده: حيی گفت. ورت کنمسران يهود مش

من در : کعب به او گفت. و شروع به اصرار کرد به طوری که او را از عقيده خود برگرداند. گريی تصميم می
 و قريش به ترسم که حممد کشته نشود، شوم و می دار می خواهی عهده کمال کراهت کاری را که تو می

مامن و با مهراهامن  گردی و من در گود باقی می سرزمني خود برگردند، تو هم به خانه و زندگی خود بر می
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کنم  به توراتی که در روز طور سينا بر موسی نازل شده است، سوگند ياد می: حيی گفت. کشته خواهيم شد
 از آنکه او را از پای درآورند مراجعت که اگر حممد در اين هجوم کشته نشود، و قريش و غطفان هم پيش

  .کنند، من با تو در حصارت درآمي تا آنچه که بر سر تو خواهد آمد بر سر من هم بيايد
 )ص(ای را که به فرمان پيامرب  بود شکست و حيی نامه)ص(کعب پيمانی را که ميان او و رسول خدا

ام داد، دانست که کار باال خواهد گرفت و به نوشته بودند خواست و آنرا پاره کرد و چون آن کار را اجن
  .جنگ و خونريزی منتهی خواهد شد

حيی از خانه کعب بريون آمده و نزد مردم بنی قريظه که گرد خانه مجع شده بودند آمد و اين خرب را 
اه قريش و غطفان برخواهند گشت و ما را مهر! اين مايه هالک يهود است: زبري بن باطا گفت. به ايشان داد

از اين پس نه يک . رسد کنند، و هرگز نريوی ما به حممد منی هاميان رها می اموال و فرزندامنان در خانه
  .تواند اقامت کند مرد يهودی راحت خواهد خوابيد، و نه يک زن يهودی در مدينه می

ال بن کعب بن اسد به دنبال پنج نفر از رؤسای يهود فرستاد که زبري بن باطا، نّباش بن قيس، غّز
حيی : و موضوع حيی را با ايشان در ميان گذاشت و گفت. مسوئيل، عسقبة بن زيد و کعب بن زيد بودند

. رسد به او هم برسد گردد و با او در حصار خواهد بود، تا هر چه به کعب می گفته است که به سوی او بر می
! شوی حيی هم با تو کشته شود؟ یحاال چه احتياجی است به اينکه وقتی تو کشته م: زبري بن باطا گفت

دارمي که انديشه و رأی تو را نادرست خبوانيم يا  ما دوست منی: کعب سکوت کرد، و آهنا به او گفتند: گويد
   با تو خمالفت کنيم، ولی حيی کسی است
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اراده ولی چون خداوند متعال . و کعب بن اسد بر کاری که کرده بود پشيمان شد. دانی که شومی او را می

  .بايست پيش آمد هالک ايشان را فرموده بود، آنچه می
.  آمد)ص( و مسلمانان در خندق بودند، عمر بن خطاب به حضور پيامرب)ص(در آن موقع که رسول خدا

ابو بکر هم مهراه . آن حضرت در خيمه خود که از چرم بود و کنار مسجدی در بن کوه قرار داشت بودند
آنان جمموعا سی و . دادند کردند و پاسداری می ان کنار خندق به نوبت کار می بود، و مسلمان)ص(پيامرب

گشتند و به مردانی که آهنا را در مناطق خمتلف برای  سوارکاران بر دو سوی خندق می. چند اسب داشتند
 ای رسول خدا، به من خرب رسيده: در اين موقع عمر آمد و گفت. کردند نگهبانی گذاشته بودند سرکشی می

چه :  گران آمد و فرمود)ص(اين موضوع بر پيامرب. است که بنی قريظه پيمان را شکسته، و جنگ خواهند کرد
و او خنستني کسی بود که . زبري بن عّوام: کسی را بفرستيم که برای ما خرب صحيح بياورد؟ عمر گفت

فت و بررسی کرد، سپس زبري ر.  گسيل داشتند و به او دستور دادند به طرف بنی قريظه برو)ص(پيامرب
کردند،  ای رسول خدا، من ديدم که حصارهای خود را اصالح، و راههای خود را آماده می: برگشت و گفت

هر پيامربی را :  فرموده بود)ص(در اين هنگام بود که رسول خدا. و چهارپايان خود را مجع کرده بودند
  .حواريانی است و حواری من زبري پسر عمه من است

به من :  سعد بن معاذ، و سعد بن عباده، و اسيد بن حضري را احضار کرده و فرمودند)ص(مربسپس پيا
اند، برويد ببينيد آيا اين  اند، و تصميم به جنگ گرفته خرب رسيده است که بنی قريظه پيمان خود را شکسته

گشتيد آشکارا خربی که به من رسيده است حق و صحيح است؟ اگر اين مطلب باطل و دروغ بود، وقتی بر
در ميان بگذاريد، و اگر ديديد راست است به اشاره بگوييد، که خود من بفهمم و مايه تضعيف روحيه 
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  .مسلمانان نشويد
پس آهنا را به حق . اند اين گروه چون پيش کعب بن اسد رسيدند، متوجه شدند که پيمان را شکسته

نکه کار باال بگريد و منجر به خون ريزی گردد بر سر خدا سوگند دادند که پيمان را رعايت کنند و پيش از اي
گردمي،  ما هرگز بر سر آن پيمان باز منی: کعب گفت. عهد خود بازگردند و از حيی بن اخطب پريوی نکنند

سپس شروع به دشنام و ناسزا گفنت نسبت به سعد بن معاذ . من آن پيمان را چنان بريدم که بند کفش خود را
دهی و حال آنکه تو مهشأن و  به سرور خود دشنام می! ای دمشن خدا:  به کعب گفتاسيد بن حضري. کرد

ات رها  به خدا سوگند ای يهودی زاده، خبواست خدا قريش خواهد گرخيت و تو را در خانه. کفو او نيستی
و . دادآييم و تو از اين حصار فرود خواهی آمد و تن به فرمان ما خواهی  خواهند کرد، آنگاه به سراغت می

   دانی که بنی نضري از تو عزيزتر بودند و توان و قدرت تو نصف قدرت ايشان است، و ديدی تو می
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  :کعب گفت. که خداوند بر آهنا چه کرد، و پيش از آن هم بنو قينقاع بن به حکم و فرمان ما دادند
ت مرا در جنگ بعاث ترسانی؟ مهانا سوگند به تورات، که پدر ای پسر حضري حاال از آمدنت مرا می

وانگهی به خدا قسم مشا . ها او را از اين سرزمني بريون کرده بودند بودمي خزرجی ديده است، اگر ما منی
ايد که آداب جنگ را بداند و خوب از عهده آن بر آيد، ما هستيم که  تاکنون به گروهی برخورد نکرده

، و مسلمانان )ص(گر يهوديان نسبت به پيامربآنگاه کعب و دي. آييم خبوبی از عهده جنگ با مشا بر می
سعد بن . ترين دشنامها را دادند و به سعد بن عباده نيز چندان ناسزا گفتند که او را خشمگني کردند زشت

  .رهايشان کن: معاذ به سعد بن عباده گفت
 است، و تر از ناسزا گفنت به يک ديگر امي، کار ميان ما سخت ما برای اين کار و بگو مگو نيامده

  .مششري حکم فرما خواهد بود
فالن مادرت را بايد : کسی که سعد بن عباده را ناسزا داده بود، نّباش بن قيس بود که به او گفت

من بر آن : سعد بن معاذ به آهنا گفت. و سعد بن عباده از اين ناسزا سخت خشمگني گرديد! دندان بگريی
سعد ! فالن پدرت را خبور: غّزال بن مسوئيل به او گفت. شدترسم که مهچون روز بنی نضري با روز مشا می

  .تر از اين بود اگر سخن ديگری گفته بودی پسنديده: بن معاذ گفت
:  برگشتند، و چون به حضور آن حضرت رسيدند سعد بن عباده گفت)ص(آهنا پيش پيامرب: گويد

 از گفنت نام اين دو قبيله مکر ايشان و دو مهراه او هم سکوت کردند و منظور سعد بن عباده» عضل و قاره«
ای مسلمانان مژده :  تکبري فرمود و گفت)ص(پيامرب. آنگاه نشستند. نسبت به خبيب و اصحاب رجيع بود

باد مشا را به ياری و کمک خدا، اين خرب ميان مسلمانان منتشر شد و متوجه پيمان شکنی بنی قريظه 
  .ت و کار بر ايشان سخت و دشوار شدگرديدند، و ترس و بيم مسلمانان فزونی ياف

در اثر اين امر نفاق رونق گرفت، و مردم سست شدند، و گرفتاری بزرگ شد، و ترس و بيم : گويند
  : فرمايد وضع مسلمانان چنان بود که خداوند تعالی می. ها شدت يافت، خمصوصا نسبت به زهنا و بچه

ْإذ جاؤكم من فوقكم و من أسفل من ِ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُْ ُِ َ ُ ْ
َكم و إذ زاغت األبصار و بلغت القلوب احلناجر و ِ َ َ َِ َ ُ ُ ُ ِ َِ َ َ ُ ْ َ َ ْ

ِ ْ ُ

َيظنون باب الظنونا  ُّ َُ ِ َّ ُِّ ُ َ۳۳ :۱۰  
ها به  چون آمدند سوی مشا از زبر سو و فرو سوی مشا و چون از جای برفت چشمها و رسيد دل

  .ها برديد به خدای تعالی هر گونه گمان ها و گمان می حلق
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  توانستند از جای خود حرکت کنند، و سلمانان رويا روی دمشن بودند و منی و م)ص(پيامرب
۳۴۵  
گروهی سخنان زشتی گفتند، چنانکه معتب بن . ناچار بودند که از خندق خود حفاظت و پاسداری کنند

دهد، و حال آنکه هيچيک از ما تأمني ندارد  حممد، گنجهای خسرو و قيصر را به ما وعده می: قشري گفت
  .دهند ای قضای حاجت خود برود، خدا و رسولش فقط ما را به خود غّره کرده و فريب میکه بر

اميدوارم که برگرد خانه کعبه :  فرمودند)ص(صاحل بن جعفر، از قول ابن کعب برامي نقل کرد که پيامرب
ر راه خدا خداوند خسرو و قيصر را هالک خواهد فرمود و اموال ايشان د! طواف کنم و کليد کعبه را بگريم

فرمودند که متوجه بودند چه ترس و بيمی  ، اين سخنان را هنگامی می)ص(پيامرب. خبشوده خواهد شد
  . را شنيد آن سخنان را گفت)ص(معتب بن قشري هنگامی که اين گفتار پيامرب. مسلمانان را فرا گرفته است

قريظه تالش کردند که شبانه بنی : گفت ابن ابی سربه، از قول حارث بن فضيل برامي نقل کرد که می
به اين منظور حيی بن اخطب را پيش قريش فرستادند که هزار مرد . به هسته مرکزی مدينه شبيخون بزنند

 رسيد و گرفتاری )ص(اين خرب به پيامرب. از ايشان و هزار مرد از غطفان بيايند، تا به کمک آهنا محله کنند
ا مهراه دويست مرد، و زيد بن حارثه را مهراه سيصد نفر، ، اسلم بن حريش اشهلی ر)ص(پيامرب. سخت شد

سواران مسلمني هم مهراه آهنا بودند، و . برای پاسداری مدينه اعزام فرمودند که تا سپيده دم تکبري بگويند
  .چون صبح شد در امان قرار گرفتند

هايی که در مدينه  و بچهما از يهود بنی قريظه نسبت به زهنا : ابو بکر صديق در اين باره گفته است که
های  من در آن شب باالی کوه سلع رفته بودم و به خانه. ترسيدمي تا از قريش و غطفان بودند، بيشتر می

از . کردم ديدم، خدای عز و جل را ستايش می ها را در حالت آرامش می نگريستم، و چون خانه مدينه می
له به مدينه منصرف ساخت، موضوع پاسداری مدينه عواملی که خداوند به آن وسيله بنی قريظه را از مح

  .بود
در حالی که خندق را در : صاحل بن خّوات از ابن کعب برامي نقل کرد که خّوات بن جبري گفته است

به اردوگاه بنی قريظه برو و ببني تصميم :  مرا احضار کردند و فرمودند)ص(حماصره خود داشتيم، پيامرب
  . از جايی نفوذ نکرده باشند، و خربش را برای من بياورشبيخون نداشته باشند، و يا

 بريون آمدم، و از سلع سرازير شده بودم که )ص(نزديک غروب آفتاب بود که از حضور پيامرب: گويد
مناز مغرب را گزاردم و به سوی راتج رفتم و از منطقه قبايل عبد االشهل و زهره و بعاث . آفتاب غروب کرد

  کنم، و ی قريظه رسيدم گفتم که کمني میچون نزديک بن. گذشتم
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ناگاه به خود آمدم و . ساعتی دژهای آهنا را زير نظر گرفته بودم که مرا خواب در ربود. مهني کار را کردم
کند، و مهچنان که خواب در بودم او مرا بدوش گرفته و حرکت کرده  ديدم مردی مرا بر دوش خود محل می

 پيشاهنگان بنی قريظه است، سخت از رسول خدا شرمنده شدم، زيرا مأموريت وقتی فهميدم که او از. بود
آن مرد مرا بطرف حصارها و . و دستوری را که در مورد حفاظت به من داده بودند، ضايع کرده بودم

گاوت گوساله چاقی : او به مسخره گفت. برد و از صحبتی که به زبان عربی کرد، او را شناختم دژهايشان می
بندد بريون  ای که به کمر می اين را به خاطر داشتم که هيچيک از ايشان بدون دشنه: گويد. ه استزاييد
من دست خود را روی دشنه او گذاشتم و مهان طور که مشغول گفتگو با مردی بود که باالی بارو . آيد منی

و ! درنده را بگرييداين : او فريادی کشيد که. ايستاده بود، دشنه را بريون کشيده و جگرش را دريدم
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  .های چوب را بر باالی برجهای خود آتش زدند و آن مرد با شکم دريده فرو افتاد و مرد يهوديان دسته
  .مرا هم نتوانستند به چنگ آوردند، و از راهی که آمده بودم، برگشتم

: گفته معلوم شد جربئيل موضوع را به رسول خدا خرب داده است و آن حضرت در حالی که می
  .به ياران خود خرب داده است! ّوات، پريوز شدیخ

  .فرمود  رسيدم که ميان ياران خود نشسته و صحبت می)ص(من در حالی به حضور پيامرب
  :فرمود. و گفتم. داستانت را بگو: فرمود. مشا هم: گفتم! رو سپيد باشی: مهينکه مرا ديد فرمود

 پيامرب قبال خرب را مهچنان که بوده به اطالع مسلمانان هم به من گفتند که. جربئيل به من خرب داد
  .اند ايشان رسانده

کس ديگری غري از صاحل بن خّوات برامي . شبهای ما کنار خندق مهچون روز بود: گفت خّوات می
من پس از جريان آن شب، و رفاقت و صميميتی که با يهوديان داشتم مهيشه : گفت نقل کرد که خّوات می

  .کار و خمصوصا مسئله دشنه چه مقدار سوء اثر در يهوديان داشتکردم که اين  فکر می
شبی نّباش بن قيس از : ابو بکر بن ابی سربه، از قول عبد اهللا بن ابی بکر بن حزم برامي نقل کرد که

چون به . حصار خود مهراه ده نفر از شجاعان يهود بريون آمد، به اميد اينکه بتواند شبيخونی بزند
دند با گروهی از مسلمانان که از ياران سلمة بن اسلم بن حريش بودند، برخوردند و پس نزديکی بقيع رسي

چون اين خرب به سلمة بن اسلم، که در حمله بنی حارثه بود . از ساعتی درگريی و تري اندازی باز گشته بودند
 يهود از اين .رسيد، با اصحاب خود به دژهای يهوديان توجه کرد، و گرد حصارها شروع به گردش کردند

مسلمانان دو ! شبيخون! شبيخون: گفتند امر به وحشت افتادند و بر فراز برجهای خود آتش افروختند و می
   پايه چاههای آب آهنا را ويران

۳۴۷  
  .کردند و يهوديان از ترس يارای خروج از حصار خود را نداشتند

گفتند اين داستان   و ابن جعفر هم میپريمردی از قريش اين داستان را برامي گفت، و ابن ابی الزناد
حّسان بن ثابت مردی فوق العاده ترسو بود، و : تر است و آن اين است از آنچه در احد اتفاق افتاده صحيح

صفّيه دختر ابو طالب در برج فارع بود و گروهی از مجله حّسان بن ثابت . مهراه زنان به برجها رفته بود
ه نفر از يهود به فرماندهی غّزال بن مسوئيل که مهگی از بنی قريظه بودند، در اين موقع د. مهراه او بودند

ای : صفّيه به حّسان گفت. هنگام روز به آن حصار محله آوردند، و شروع به نفوذ و ختريب حصار کردند
! مدار نه به خدا قسم، جان خود را بر اين يهوديان عرضه منی: حّسان گفت! ابا الوليد برخيز و دفاعی بکن

صفّيه جامه بر خود پيچيد و اقی بدست . تا اينکه يکی از يهوديان به در برج رسيد و خواست داخل شود
گرفته بسوی آن مرد رفت و چنان ضربت سختی بر او زد که سرش را خرد کرده و او را کشت و ديگر يهوديان 

  .گرخيتند
 فرستادند و پيام دادند که )ص(بنی حارثه هم مجع شدند، و اوس بن قيظی را به حضور رسول خدا

های ما  های ما نيست، ميان خانه پناه و بی حفاظ است، و خانه هيچيک از انصار چون خانه های ما بی خانه
های خود  و بنی غطفان هيچ کس نيست که آهنا را از ما دفع کند، به ما اجازه دهيد که برگردمي و زنان و بچه

  . اجازه فرمود و آهنا آماده بازگشت شدند به آهنا)ص(پيامرب. را حفاظت کنيم
ای رسول خدا به ايشان اجازه :  آمد و گفت)ص(چون اين خرب به سعد بن معاذ رسيد به حضور پيامرب
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آنگاه روی . کنند آيد چنني می ندهيد، چون به خدا قسم هر موقع شدت و سختی برای ما و ايشان پيش می
ی مشا نسبت به ماست، هر گرفتاری که پيش آمده است مشا اين کار مهيشگ: به بنی حارثه کرد و گفت

  . ايشان را باز گرداند)ص(در عني حال پيامرب. ايد مهينطور رفتار کرده
در يکی از شبها که کنار خندق بودمي، از سعد بن ابی وقاص حالتی : گفت  می)ص(عايشه مهسر پيامرب

 مرتبا از شکافی که در خندق اجياد )ص(پيامرب: گويد. ديدم که موجب شد مهواره او را دوست داشته باشم
تا اينکه سرما موجب آزار آن حضرت شد و پيش . فرمود که از آن حراست فرمايد شده بود رفت و آمد می

من آمدند، من آن حضرت را گرم کردم، و پس از اينکه گرم شدند دوباره برای حراست از مهان شکاف 
 در )ص(مهچنان که پيامرب: عايشه گويد. ه دمشن از اين شکاف نفوذ کندترسم ک می: گفتند بريون رفتند و می

: گويد. کرد ای کاش مرد نيکوکاری امشب از من پاسداری می: فرمودند شدند، می کنار من بودند و گرم می
   در مهني موقع

۳۴۸  
. ابی وقاصمسعد بن : کيست؟ گفت:  فرمودند)ص(صدای سالح و برخورد آهن بيکديگر را شنيدم، و پيامرب

 خوابيدند، و من صدای نفسهای بلند آن حضرت )ص(و سپس پيامرب. از اين شکاف مواظبت کن: فرمودند
  .شنيدم را می

عبد الرمحن بن حممد بن ابی بکر، از قول عبد اهللا بن ابی بکر بن حزم برامي : گويد واقدی می
 مهراه ايشان )ص(قامت رسول خدامن در جنگ خندق در متام مدت ا: گفت روايت کرد که اّم سلمه می

شبی به ايشان . دادند  شخصا در خندق پاسداری می)ص(بودم، و با آنکه سرمای سختی بود پيامرب
نگريستم که برخاستند و مدتی مناز گزاردند، سپس از خيمه خود بريون رفته، و ساعتی ديده بانی  می

گردند، آيا کسی برای مقابله با آهنا  ر خندق میگروهی از سواران دمشن دو: فرمود فرمودند و شنيدم که می
آيا کسی هم مهراه تو : فرمودند! گوش به فرمامن: عّباد گفت. هست؟ آنگاه عّباد بن بشر را صدا زدند

با ياران خود کنار : فرمودند. آری، من مهراه گروهی از ياران خود گرد خيمه مشا هستيم: هست؟ گفت
اند که به مشا شبيخون  گردند، و طمع بسته واران دمشن اين دور و بر میخندق برو و بگرد که گروهی از س

پروردگارا شر ايشان را از ما دفع کن، و ما را بر ايشان پريوز فرمای، و آهنا را : آنگاه دعا فرمودند که. زنند
  .تواند آهنا را مغلوب کند مغلوب گردان که کسی غري از تو منی
 راه افتاد و ناگاه متوجه شد که ابو سفيان در گروهی از سواران مشرک عّباد بن بشر مهراه ياران خود

مسلمانان در مقابل آهنا ايستادند، و آهنا را با تري و سنگ . گردد دور و بر قسمتهای کم عرض خندق می
ر عّباد بن بش. و باالخره موفق شدند که آهنا را با تري اندازی تضعيف کرده و وادار به بازگشت کنند. زدند
  .خوانند و من جريان را به ايشان اطالع دادم  مناز می)ص(موقعی که برگشتم ديدم پيامرب: گويد می

 خوابيدند، و من صدای خرخر او را که در خوابی آرام فرو رفته بود )ص(پيامرب: گويد اّم سلمه می
 بريون رفته مناز )ص(يامربپ. کرد تا آنکه صدای اذان بالل را شنيدم که دميدن سپيده را اعالم می. شنيدم می

عّباد بن بشر مهواره ! خدا عّباد بن بشر را رمحت کند: فرمود آن حضرت می. صبح را با مسلمانان گزاردند
  .کرد  بود و از آن حراست می)ص(مالزم خيمه پيامرب

اسيد بن حضري و يارانش که از خندق : گفت اّيوب بن نعمان از پدرش برامي روايت کرد که می
و ناگاه با گروهی از مشرکان . توانستند از آن بپرند کردند به جايی رسيدند که اسبها می ری میپاسدا
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برخوردند که حدود صد سوار بودند و عمرو بن عاص فرمانده ايشان بود که تصميم داشتند بر مسلمانان 
سنگ و تري زدند تا پشت اسيد بن حضري به اتفاق مهراهان در مقابل آهنا ايستادند و آهنا را با . محله کنند

   سلمان فارسی هم که در آن شب مهراه. کردند و گرخيتند
۳۴۹  

ترسيم که اسبهای آهنا از اينجا  دهانه خندق در اينجا تنگ است، و می: مسلمانان بود، به اسيد گفت
بر عرض مردم در کندن آن قسمت عجله کرده بودند، لذا در آن شب با شتاب آجنا را دوباره کنده و . بپرند

  .آن افزودند تا بصورت خندق در آمد و از اين مسأله آسوده خاطر شدند
  .کردند مسلمانان با آنکه در سرما و گرسنگی شديد بودند به نوبت از خندق پاسداری و حفاظت می

کردم متوجه  موقعی که من از خندق پاسداری می: گفت از جابر بن عبد اهللا برامي نقل کردند که می
گردند، و در جستجوی حمل باريکی از خندق هستند که از  ارکاران مشرکني دور و بر خندق میشدم که سو

آجنا گذشته و نفوذ کنند، عمرو بن عاص و خالد بن وليد در صدد اين بودند تا از غفلت مسلمانان استفاده 
 در جستجوی حمل ما با خالد بن وليد برخورد کردمي که مهراه صد سوار. کرده و اين کار را اجنام دهند
خواست سواران خود را عبور دهد که ما به طرف آهنا تري اندازی کردمي تا  باريکی از خندق بودند، و می

  .آنکه برگشتند
در آن شب خالد بن وليد مهراه صد سوار از : گفت از قول حممد بن مسلمه هم برامي نقل کردند که می

من مسلمانان .  در آن سوی خندق ايستاد)ص(بل خيمه پيامربناحيه وادی عقيق خود را به مذاد رساند، و مقا
مواظب :  بود، و در حال مناز بود، بانگ زدم)ص(را متوجه کرده و به عّباد بن بشر که سر پاسدار خيمه پيامرب

او بسرعت به رکوع و سجود پرداخت و خالد مهراه سه نفر ديگر جلوتر آمد، و شنيدم ! باش غافلگري نشوی
ما در اين طرف . و شروع به تري اندازی کردند! اين خيمه حممد است، تري اندازی کنيد: دگوين که می

خندق و آهنا در طرف ديگر خندق به مقابله پرداختيم و شروع به تري اندازی به يک ديگر کردمي و ياران ما 
ی شدند، و سپس در گروه زيادی از هر دو سو زمخ. به کمک آمدند و ياران ايشان هم به ياری آهنا شتافتند

رسيدمي گروهی  کناره خندق به حرکت در آمدند و ما هم آهنا را تعقيب کردمي، و به هر پست نگهبانی که می
در آجنا دمشن . دادند، تا به منطقه راتج رسيدمي افتادند و گروهی هم مهچنان پاسداری می با ما راه می

ناگاه متوجه شدمي که سواران . رکز مدينه محله کندمدتی طوالنی ايستاد، و منتظر بنی قريظه شد تا به م
سلمة بن اسلم بن حريش، که مشغول پاسداری از مدينه بودند، رسيدند و خود را به لشکر خالد زدند و به 

به اندازه دوشيدن ميشی بيشتر طول نکشيد که ديدم سواران خالد پشت کردند، و سواران . جنگ پرداختند
  .قيب کرده تا از جايی که آمده بودند، بريونشان کردندسلمة بن اسلم آهنا را تع

هيچ کاری اجنام ندادی، نه نسبت به : چون صبح شد قريش و غطفان خالد را سرزنش کرده و گفتند
  خالد. کردند، و نه نسبت به آنان که به تو محله کردند آهنا که از خندق پاسداری می

۳۵۰  
  .کنند ی را بفرستيد تا ببينيم چه میروم، سواران ديگر من امشب جايی منی: گفت

 برامي نقل کرد که اّم )ص(ابن ابی سربه، از عبد الواحد بن ابی عون، و او از قول اّم سلمه مهسر پيامرب
 بودم و آن حضرت خواب بودند که ناگاه هياهويی )ص(های شب در خيمه پيامرب نيمه: گفت سلمه می

 برای مهاجران تعيني )ص(و اين شعاری بود که پيامرب! ل اهللايا خي: گويد بگوشم رسيد، و شنيدم کسی می
گروهی از صحابه کنار خيمه .  از صدای او بيدار شدند و از خيمه بريون رفتند)ص(پيامرب. فرموده بود
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: چه خرب است؟ عّباد گفت:  فرمودند)ص(پيامرب. دادند که عّباد بن بشر هم جزء ايشان بود پاسداری می
طلبد و مردم به  ياری می» خيل اهللا«ری عمر بن خطّاب است، و صدای اوست که با امشب نوبت پاسدا
 به عّباد )ص(پيامرب. رسد صدای او از حمله حسيکه ما بني ذباب و مسجد فتح بگوش می. سوی او در حرکتند

  :بن بشر فرمود
من بر در : گويد مه میاّم سل! برو و ببني چه خرب است و ان شاء اهللا بر گردی و خربش را برامي بياوری

 مهچنان ايستادند تا عّباد بن بشر برگشت و )ص(پيامرب. دادم گفتند گوش می خيمه ايستاده بودم، و آنچه می
عمرو بن عبد ود با گروهی از سواران دمشن از مجله مسعود بن رخية بن نويره با سوارانی از غطفان : گفت

  . و پرتاب سنگ به طرف آهنا هستنداند و مسلمانان مشغول تري اندازی محله آورده
 وارد خيمه شدند و زره و مغفر پوشيده بر اسب خود سوار شدند، و مهراه )ص(پيامرب: اّم سلمه گويد

خداوند آهنا را : چيزی نگذشت که خوشحال برگشته و فرمودند. اصحاب بريون رفتند تا به آن حمل بروند
 دوباره خوابيدند و من صدای نفسهای بلند )ص(پيامرب: گويد. برگرداند، و گروه زيادی از آهنا زمخی شدند

  .شنيدم که دو مرتبه هياهويی شنيدم آن حضرت را می
ببني چه خرب : فرمود. گوش بفرمامن: گفت. آی عّباد بن بشر:  از خواب پريده و فرياد زدند)ص(پيامرب

ن از مجله عيينة بن حصن و ضرار بن خطّاب است که با سواران مشرکا: او رفت و برگشت و گفت. است
سواران غطفانی در حمل کوه بنی عبيد محله آورده است، و مسلمانان هم مشغول تري اندازی و پرتاب 

 به خيمه برگشتند، زره پوشيده بر اسب خود سوار شدند و با ياران خود به آن )ص(پيامرب. اند سنگ شده
با :  برگشته و فرمودند)ص(حر بود که پيامربهنگام س. مست حرکت فرمودند و تا هنگام سحر برنگشتند

  .نشينی کردند و تعداد زيادی نيز از آهنا زمخی شدند حالت گريز عقب
من در جنگهای گوناگونی که : گفت اّم سلمه می. سپس مهراه اصحاب مناز صبح گزاردند و نشستند

ريسيع، خيرب، حديبيه و فتح  بودم، مانند جنگ م)ص(در آن ترس و کشتار حکم فرما بود، در خدمت پيامرب
    را به اندازه)ص(هيچکدام از اين جنگها پيامرب. مکه و حنني

۳۵۱  
علت آن هم اين بود که . تر از خندق نبود جنگ خندق بزمحت نيفکند و برای ما هم هيچکدام ترسناک

ها  ا و بچهمسلمانان مهچون درخت پر شاخ و برگی بودند، و ما از طرف بنی قريظه در مورد محله به زهن
شب را با . شد و متام شب بانگ تکبري در مدينه بلند بود لذا مدينه تا صبح پاسداری می. اطمينان نداشتيم
آوردند، تا آنکه خداوند متعال دمشنان را خشمگني برگرداند، و خريی به ايشان نرسيد،  ترس به صبح می

  .و خداوند متعال مؤمنان را در جنگ کفايت فرمود
شبی گرد خيمه : ن جعفر از قول پدرش برامي نقل کرد که، حممد بن مسلمه گفته استابراهيم ب

ناگاه : شنيدمي دادمي و آن حضرت خواب بود، چنانکه صدای نفسهای بلند او را می  پاسداری می)ص(پيامرب
. ر کردتعدادی سوار بر باالی کوه سلع ظاهر شدند که خنست عّباد بن بشر متوجه ايشان شد و ما را خربدا

من به طرف سواران حرکت کردم، و عّباد بن بشر در حالی که دست به قبضه مششري خود داشت، مهچنان 
سواران مسلمان و خودی هستند که به سرپرستی : من برگشتم و گفتم. کرد بر در خيمه ايستاده و مرا نگاه می

  .مو سر جای خود برگشتي. اند سلمة بن اسلم بن حريش بر باالی کوه آمده
در جنگ خندق شبهای ما هم چون روز بود تا اينکه خداوند متعال : گفت حممد بن مسلمه می
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  .گشايشی در آن اجياد کرد
  :گفت خارجة بن حارث و ضحاک بن عثمان از قول جابر بن عبد اهللا برامي نقل کردند که می

يشتر بود، تا اينکه خداوند های مقيم مدينه از قريش ب ترس ما در مورد محله بنی قريظه به زنان و بچه
  .گشايشی در آن اجياد کرد

دار  گويند، کافران ميان خود نوبت گذاشته بودند، يک روز ابو سفيان بن حرب با ياران خود عهده
آهنا . سپاه بود، و يک روز هبرية بن ابی وهب، و يک روز عکرمة بن ابی جهل، و يک روز ضرار بن خطّاب

آوردند و با لشکر متفرق خود گاه مجع  نده ميان مذاد و راتج به حرکت در میسواران خود را به طور پراک
دمشن، تري اندازان خود را . شدند، تا اينکه کار باال گرفت و مردم سخت ترسيدند شده و گاهی پراکنده می

غري مشهور جلو آورده بود، و تري اندازانی مانند حّبان بن عرقه، و ابو اسامه جشمی، و برخی ديگر از قبايل 
روزی اين تري اندازان اقدام به ساعتی تري اندازی کردند و مهه آهنا يک هدف داشتند که . با آهنا بودند
  . بود)ص(خيمه پيامرب
اند که سوار بر اسب خود   در حالی که زره و مغفر پوشيده بود ايستاده بودند، و هم گفته)ص(پيامرب

حّبان بن عرقه . ذ انداخت که به رگ بزرگ دست سعد خوردحّبان بن عرقه تريی به سعد بن معا. بودند
  : در پاسخ فرمودند)ص(و پيامرب! بگري که من پسر عرقه هستم: گفت

  و گفته شده است که ابو اسامه جشمی سعد را تري زده است،! ات را به آتش کشاند خداوند چهره
۳۵۲  

  .و سعد زره بر تن داشت
از اينکه احکام حجاب وارد شود ما در کوشک بنی حارثه پيش : گويد  می)ص(عايشه مهسر پيامرب

در اين موقع سعد بن معاذ بر ما گذشت و بر تن او اثر عطر خلوق . بودمي، و مادر سعد بن معاذ هم با ما بود
سعد زرهی بر تن داشت که آستينهای آن را . ام بود، و من کسی را در استعمال آن عطر هبتر از سعد نديده

در آن هنگام سعد زوبني را در . ترسيدم ، و به خدا قسم در آن روز من از آنچه بر او آمد، میباال زده بود
  :خواند داد و اين شعر را می دست خود حرکت می

   لّبث قليال يدرک اهليجا محل            ما احسن املوت إذا حان االجل
اشد چقدر مرگ خوب  جنگ را درک کند، هنگامی که اجل رسيده ب)۱(اندکی صرب کن تا محل

  .است
  .ای به خدا قسم تأخري کرده! پسرکم زودتر به رسول خدا بپيوند: مادر سعد به او گفت

  .داشتم که زره سعد تا سر انگشت او را بپوشاند دوست می: من به مادرش گفتم: عايشه گويد
و تري خبورد، و و مقدر شده بود که در آن روز ا. آنچه خداوند مقدر فرموده باشد، خواهد شد: گفت

  .وای بر من از کوه استوارم: چون خرب رسيد که او تري خورده است، مادرش گفت
به اين جهت ابو سفيان بن حرب، و . رؤسای کافران تصميم گرفتند که فردا دسته مجعی محله کنند

هب، و عکرمة بن ابی جهل، و ضرار بن خطّاب، و خالد بن وليد، و عمرو بن العاص، و هبرية بن ابی و
نوفل بن عبد اهللا خمزومی، و عمرو بن عبد، و نوفل بن معاويه ديلی، مهراه گروه ديگری بر گرد خندق 

رؤسای غطفان هم، يعنی عيينة بن حصن، و مسعود بن رخيله، و حارث بن عوف و . شروع به حرکت کردند
 اين گروه پيادگان را پشت سر .رؤسای قبيله بنی سليم، و از بنی اسد طليحة بن خويلد نيز مهراهشان بودند
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گذاشتند، و خود در جستجوی نقطه باريکی از خندق بر آمدند تا از آن جا با اسبهای خود به سوی 
اتفاقا به جای تنگی رسيدند که مسلمانان از آن غفلت کرده . ، و اصحاب آن حضرت هجوم برند)ص(پيامرب
اين مکر و حيله است و عرب هرگز چنني مکر و : فتندگ آهنا شروع به پراندن اسبان خود کرده، و می. بودند
بعد گفتند، به هر . و گفتند، مردی ايرانی مهراه اوست که او اين راهنمايی را کرده است. کند ای منی خدعه

کند؟، و عکرمة بن ابی جهل، و نوفل بن عبد اهللا، و ضرار بن خطّاب و  حال چه کسی از اينجا عبور می
 عمرو بن عبد از خندق عبور کردند، و ديگران مهان طرف خندق ماندند و از آن هبرية بن ابی وهب، و

  حاال: کنی؟ گفت به ابو سفيان گفته شد، تو عبور منی. عبور نکردند
__________________________________________________  

  .محل، نام شخصی است) ۱(
۳۵۳  

  .هيم آمدکه مشا گذشتيد، اگر حمتاج به ما شديد ما هم خوا
  :خواند در اين موقع عمرو بن عبد شروع به مهاوردطلبی کرد، و اين رجز را می

  و لقد حبحت من النداء            جلمعکم هل من مبارز
  .از بس که به مجع مشا فرياد کشيدم که مهاوردی هست؟ صدامي گرفت

ر شرکت کرده و زمخی او در جنگ بد. کرد عمرو در آن روز برانگيخته شده بود، و خوخنواهی می
 )ص(شده بود، و در جنگ احد شرکت نکرده، و روغن ماليدن بر خود را حرام کرده بود، مگر اينکه از حممد

  .او در آن موقع ساخلورده بود، گويند، به نود سالگی رسيده بود. و يارانش انتقام بگريد
 من با او مبارزه خواهم : گفت)ص( برخاست و خطاب به رسول خدا)ع(چون او مهاورد طلبيد، علی

و به واسطه شجاعت و امهيت عمرو گويی بر سر مسلمانان مرغ نشسته . و تا سه مرتبه اين امر تکرار شد! کرد
  .و مهگی سکوت کرده بودند

 لطف فرمود، و به دست خود عمامه بر سرش پيچيد، و دعا فرمود )ع( مششري خود را به علی)ص(پيامرب
 )ع(گويد، عمرو پيش آمد و سوار بر اسب بود، و علی!  را بر دمشن ياری فرمایپروردگارا او: و عرض کرد

گفتی هيچ کس نيست که سه حاجت از من خبواهد مگر اينکه  تو در جاهليت می:  به او گفت)ع(علی. پياده
کنم که  من خنست از تو دعوت می:  فرمود)ع(علی. مهچنني است: گفت. آورم يک حاجت او را بر می

 رسول اوست، و تسليم امر پروردگار )ص(هی بر اينکه خدايی جز پروردگار يکتا نيست و حممدگواهی د
ديگری اين است که به سرزمني خود : فرمود. ای برادر زاده از اين بگذر: عمرو گفت. جهانيان شوی

آنچه که تو رسی، و اگر غري از اين باشد،   راستگو باشد تو در پناه او به سعادت می)ص(برگردی، اگر حممد
اين چيزی است که زنان قريش هرگز در آن باره صحبت : گفت. دهند خواهی ديگران اجنام می می

ام، تقاضای  ام و روغن ماليدن بر خود را حرام کرده بايد، با خود بسته خنواهند کرد، من عهدی را که می
کردم کسی  ت که فکر منیاين ديگر صفتی اس: عمرو خنديد و گفت. جنگ:  فرمود)ع(سوم تو چيست؟ علی

دارم کسی مثل تو را بکشم، خمصوصا که  از عرب در آن مورد، مرا به خبل متهم کند، ولی من خوش منی
تر قريش که ابو  خواهم با دو ساخلورده  جوانی، و من می-پدرت هم ندمي من بوده است، برگرد که تو تازه

  : فرمود)ع(علی. بکر و عمرند بستيزم
عمرو اندوهگني شد و از . کنم و دوست دارم که تو را بکشم  را به مبارزه دعوت میبه هر حال من تو

  .اسب خود فرود آمد و آن را پی کرد



 ۲۸۵

۳۵۴  
ديدمي، از پس  آن دو بيکديگر نزديک شدند، و گرد و غباری برخاست که آن دو را منی: جابر گويد

ن عمرو هراسان روی به گريز هنادند، و يارا.  او را کشته است)ع(آن تکبري شنيدمي، و دانستيم که علی
فقط اسب نوفل بن عبد اهللا او را در خندق افکند، و مسلمانان آن . اسبهای ايشان آهنا را از خندق رد کرد

ديگران هم گرخيتند، زبري بن عّوام، و عمر بن خطّاب از پی ايشان . قدر سنگ به او زدند که کشته شد
ضرار بن خطّاب با نيزه به برادر خود عمر بن خطّاب محله آورد، و . دندرفتند، و ساعتی آهنا را تعقيب کر

اين نعمت بزرگ را بياد داشته باش، زيرا من : مهينکه نيزه او به پوست عمر رسيد آن را برداشت و گفت
  .ام که دستهامي به خون کسی از قريش آلوده نگردد سوگند خورده

  .شت، و آهنا نزديک کوه بنی عبيد ايستاده بودندضرار پيش ابو سفيان و ديگر ياران خود برگ
اند که زبري بر نوفل بن عبد اهللا بن مغريه با مششري محله کرد و با يک ضربه او را به دو نيمه  و هم گفته

کسی به او . گفته شده است که دوش اسب را هم در هم دريد. کرد، حتی چوبه و بند اصلی زين را هم بريد
ارتباطی به مششري ندارد، قدرت : گفت و او می! امي ريی مهچون مششري تو نديدهبه خدا قسم مشش: گفت

  .بازوی من است
ای به  زبري به هبريه هم محله کرد و ضربه. عکرمه و هبريه هم گرخيتند و خود را به ابو سفيان رساندند

د، و زبري آن را برای انتهای زين زد که موجب شد زره ارزمشندی که بر پشت اسب بسته بود باز شده و بيفت
چون پيش ابو سفيان رسيدند، ابو سفيان . عکرمه هم ضمن گريز نيزه خود را انداخت. خود برداشت

اين بود که قريش پراکنده شده، و به ! امروز روزی است که برای ما چيزی در آن نبود، باز گرديد: گفت
شتند، ولی قرار گذاشتند که فردا مهگی غطفان هم به منازل خود برگ. نشينی کردند مست وادی عقيق عقب

قريش و غطفان در آن شب به حتريض و ترغيب ياران . با هم محله کنند و هيچ کس از آن خودداری نکند
  .خود پرداختند، و پيش از طلوع خورشيد در کنار خندق حاضر بودند

اد که اگر شکيبايی  هم اصحاب خود را به جنگ ترغيب و حتريض فرمود، و به آهنا وعده د)ص(پيامرب
کفار مسلمانان را با لشکرهای خود از هر سو حماصره کرده و مهه . ورزند، پريوزی از ايشان خواهد بود

  .اطراف خندق را گرفته بودند
: ضّحاک بن عثمان، از عبيد اهللا بن مقسم، از جابر بن عبد اهللا، برامي روايت کردند که گفته است

خالد بن وليد با لشکری . گ کردند و لشکرهای خود را به حرکت درآوردندکفار متام آن روز را با ما جن
 و )ص(جنگ متام آن روز تا قسمتی از شب ادامه داشت، و پيامرب.  حرکت کرد)ص(عظيم به سوی پيامرب

  )ص(مسلمانان نتوانستند مواضع خود را ترک کنند، حتی پيامرب
۳۵۵  

ای رسول خدا، ما : گفتند  می)ص(ياران پيامرب. بگزارندنتوانستند مناز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را 
تا ! من هم به خدا قسم نتوانستم که مناز بگزارم: فرمود  در پاسخ می)ص(و پيامرب! نتوانستيم مناز بگزارمي

اينکه سراجنام خداوند متعال دمشن را متفرق کرد، و در حالی که پراکنده شده بودند به اردوگاههای خود 
 مجع شدند، و اسيد بن حضري مهراه دويست نفر از مسلمانان در )ص(لمانان گرد خيمه پيامربمس. برگشتند

  .کنار خندق ماند
در مهان حال سوارانی از دمشن، که خالد بن وليد فرماندهی آهنا را بر عهده داشت، به خيال 

 در سپاه کافران بود، و وحشی هم. شبيخون زدن به لبه خندق آمدند که مسلمانان ساعتی با آهنا درگري شدند
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: گفت وحشی بعدها می. زوبني خود را به طفيل بن نعمان که از بنی سلمه بود پرتاب کرد و او را کشت
و مرا به دست .)  م-.به درجه شهادت رسيدند(خداوند متعال، محزه و طفيل را با زوبني من گرامی داشت 

  .آن دو خوار و زبون نکرد
 خود رسيدند، به بالل دستور اذان دادند و او هم شروع به گفنت اذان  به حمل خيمه)ص(چون پيامرب

 به بالل دستور دادند که اذان بگويد، و اقامه برای مناز ظهر، و )ص(پيامرب: گفت عبد اهللا بن مسعود می. کرد
  .پس از آن برای منازهای ديگر آن روز اقامه گفت

او با اسناد . تر است  که در نظر من صحيح-دابن ابی ذئب مهن در اين مورد برامي مطلبی نقل کر
روز جنگ خندق تا پاسی از شب گذشته، مهچنان : کرد که گفته است خود از ابو سعيد خدری نقل می

  : درگري بودمي تا اينکه خداوند متعال خود، ما را کفايت فرمود، و در اين مورد چنني فرموده است
َو كىف اهللا المؤمنني القتال و ََ َِ َِ ِ ْ ُ ٰ ً اكن اهللا قويا عزيزا َ

ِ
َ ًّ ِ

َ َ)۳۳ :۲۵(  

  .کفايت کرد خدای تعالی ياری مؤمنان را در جنگ و خدای تعالی راست قوت و عزت
 بالل را فرا خواندند، و دستور اذان دادند، و مناز ظهر را به هبترين صورت گزاردند، سپس )ص(پيامرب

، خواندند، و سپس مناز مغرب و عشا را هم به خواندند مناز عصر را به هبترين صورتی که در وقت خود می
اين موضوع پيش از آن بود که حکم مناز خوف نازل شود که ضمن آن خداوند . مهان ترتيب خواندند

  : فرمايد می
َفإن خفتم فرجاال أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم ما لم تكونوا يعل َ َْ َ ُ ُ َُ ْ ْ ْ َْ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ َُ ُْ ِ

َ َ
ِ ِ

ً ًُ ْ ِ
ْ ِ َمون ْ ُ)۲ :
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اگر از کافران بترسيد مناز را ايستاده و به حال مجاعت، يا مهچنان که سواره هستيد تنها تنها به 
  .ضرورت بگزاريد، چون امين شديد از دمشن خدای تعالی را شکر آريد و مناز را متام گزاريد

۳۵۶  
وز مشرکان ما را از مناز عصر در آن ر: فرمودند  می)ص(پيامرب: ابن عباس هم در اين مورد گفته است

  .باز داشتند، خداوند اندرون آهنا و گورهايشان را پر از آتش کند
 فرستادند، و تقاضا کردند که الشه نوفل بن عبد اهللا را با )ص(بنی خمزوم کسی را به حضور پيامرب

  .ا خوش نداشتندالشه او مهچون الشه خر است، و دريافت هبا ر:  فرمود)ص(پيامرب. پرداخت فديه خبرند
هنگامی که مشرکان در آن شب برگشتند ديگر جنگ دسته مجعی در نگرفت، ولی آهنا گروههايی را 

  .به خيال شبيخون زدن، اعزام داشتند
در آن شب دو گروه از مسلمانان هم به يک ديگر برخوردند، و متوجه يک ديگر نشده و هر گروه 

آهنا بر خوردهايی پيش آمد، و منجر به زمخی و کشته شدن پنداشتند که گروه ديگر دمشن است، و ميان 
سپس هر دو گروه شعارهای اسالمی داده، و . شدگان ندارمي گروهی گرديد، که ما اطالعی از اسامی کشته

 رسيدند )ص(آهنا به حضور پيامرب. » ال ُينصرون-حم«شعار مسلمانان اين بود . دست از يک ديگر برداشتند
  .حضرت گزارش دادندو موضوع را به آن 

زمخی شدن مشا در راه خدا بوده است، و هر کس از مشا کشته شده، شهيد :  فرمود)ص(پيامرب
  .شود حمسوب می

دادند که درگري نشوند، و  رسيدند شعار می پس از آن هر گاه گروههايی از مسلمانان به يک ديگر می
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  .سنگ و تريی به يک ديگر نيندازند
دادند، و مشرکان هم مهچنان تا   به نوبت در اطراف خندق پاسداری میمسلمانان آن شب تا صبح

  .گشتند صبح برگرد خندق می
. کردند های خود سرکشی می گروهی از مسلمانان که از اهالی باالی مدينه بودند، به خانه: گويد

رار زيادی کردند، و پس از اينکه آهنا اص. ترسم من بر مشا از بنی قريظه می: فرمود  به آهنا می)ص(پيامرب
و . رود مسلح باشد که من از بنی قريظه مطمئن نيستم، و آهنا در راه مشايند پس هر کس از مشا که می: فرمود

شد، و از آجنا به حمله باالی مدينه  زد و به مدينه وارد می رفت، کوه سلع را دور می هر کس از ايشان که می
  .رفتند می

: بی السائب، خدمتکار هشام بن زهره برامي نقل کرد که گفته استمالک بن انس، با اسناد خود از ا
در اين . نشستم و منتظر ماندم تا منازش را بگزارد. خواند به خانه ابو سعيد خدری رفتم و ديدم که مناز می

خشی در زير ختت او در اطاقش شنيدم، و ناگهان متوجه ماری شدم، برخاستم که مار را  موقع صدای خش
نشستم و ابو سعيد سالم مناز را داد، و به اطاقی در خانه اشاره کرد، و .  اشاره کرد که بنشينمبکشم، او

  در: گفت. آری: بينی؟ گفتم اين اطاق را می: گفت
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های روز از  کرد، و مهراه ما به جنگ خندق آمده بود، او در نيمه اين اطاق جوان تازه دامادی زندگی می
 اجازه گرفت، حضرت )ص(روزی از پيامرب.  که به مهسر خود سرکشی کندگرفت  اجازه می)ص(پيامرب

  .ترسم اسلحه خودت را بردار، زيرا من بر تو از بنی قريظه می: فرمودند
مرد سالح خود را برداشت، و چون به خانه رسيد، مهسر خود را ديد که ميان دو در خانه : گويد

: مهسرش گفت. ی کوبيدن به مهسرش آماده ساختاو ناراحت شد و نيزه خود را برا. ايستاده است
او نيزه خود را نگهداشت، و چون داخل خانه شد، ماری . بينی ات را نگهدار و ببني در اطاقت چه می نيزه

را ديد که بر روی رختخوابش حلقه زده است، او نيزه خود را به کمر مار فرو کرد و آن را بر سر نيزه پيچيد، 
در اين هنگام مار بر باالی نيزه جنب و .  و نيزه خود را در حياط به زمني فرو بردو از اطاق بريون آمد،

  .جوشی کرد، و ناگاه آن جوان افتاد و مرد، و ما نفهميدمي که آيا مار زودتر مرد يا جوان
 رسيدمي، و مطلب را گفتيم و تقاضا کردمي که از خدا خبواهد )ص(ما به حضور پيامرب: ابو سعيد گويد

در مدينه گروهی از جن هستند که : سپس فرمود. برای دوست خود استغفار کنيد: فرمود.  را زنده کندکه او
اند، هر گاه چيزی از آنان ديديد سه روز آن را مهلت دهيد، پس از آن اگر چيزی از آن ديديد  مسلمان شده

  .بکشيدش که شيطان است
خواهرزاده خود ابن عمر را : ش گفته استقدامة بن موسی، از عايشه دختر قدامه نقل کرد که پدر

ابن عمر . فرستادمي که براميان خوراک و باالپوش بياورد که بشدت از گرسنگی و سرما در عذاب بودمي
ما نگران او شدمي، من . شبانه از کوه سلع پايني آمد، و آجنا خواب بر او غلبه کرد و تا صبح مهاجنا خوابيد

مناز، آيا : من گفتم. تابيد او را خفته يافتم در حاليکه آفتاب بر او میشخصا به جستجوی او بر آمدم و 
و او با عجله بر خاست و به سوی آب رفت . زود منازت را بگزار: گفتم. نه: ای؟ گفت امروز مناز خوانده

ز ما که گروه زيادی بودمي مهگی ا. که وضو بگريد، و من به خانه خود رفتم و مقداری خرما و حلافی آوردم
  .کردمي اين حلاف استفاده می
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گشت زير مهان يک حلاف مجع  خورد، و چون بر می رفت سخت سرما می هر کس که به پاسداری می
من با باد صبا ياری شدم و قوم عاد : فرمود  می)ص(پيامرب. شدمي، تا خداوند گشايشی عنايت فرمود و گرم می

  .با دبور نابود گرديدند
به ياری خداوند و : باد جنوب به سوی باد مشال آمد و گفت: گفته است ابن عباس رضی اهللا عنه می

خداوند متعال باد صبا را بر انگيخت که . کند آزاده در شب حرکت منی: باد مشال گفت. رسولش بشتاب
  .هايشان را پاره کرد آتشهای دمشنان را خاموش، و ريسماهنای خيمه

   سم بن عبد الرمحن رافع، که از قبيله بنیعمر بن عبد اهللا بن رياح انصاری، از قول قا
۳۵۸  

مسلمانان در جنگ خندق گرفتار قحطی و گرسنگی : عدی بن جنار بود، برامي نقل کرد که گفته است
عمره دختر رواحه دخترک خود را . فرستادند توانستند برای آهنا می ها هر چه می شديد بودند، و خانواده

دخترکم، اين را برای پدرت بشري بن سعد، : سته بود روانه کرد، و گفتاش ب با مشتی رطب که در کنج جامه
 با اصحاب )ص(دخترک راه افتاد تا به خندق رسيد، و متوجه شد که پيامرب. و داييت عبد اهللا بن رواحه برب

  .اند، و او در جستجوی آن دو بود خود نشسته
مادرم چاشتی برای پدر و داييم :  گفتاين چيست که مهراه داری؟! دخترکم بيا:  فرمودند)ص(پيامرب

 تقدمي داشتم، آن را در دست )ص(آن را به رسول خدا: گويد! آن را بياور:  فرمود)ص(پيامرب. فرستاده است
مهه : ای هپن کنند و خرما را روی آن بريزند، و به جعال بن سراقه فرمود گرفت، و دستور فرمود تا پارچه
  .چاشت حاضر شونداهل خندق را فرا خوان که برای 

پس مهه گرد سفره حاضر شدند، و از آن خوردند و برخاستند، و هنوز آن قدر خرما باقی مانده بود که 
  .رخيت از اطراف سفره می

اّم عامر اشهلی ظرف کوچکی : شعيب بن عباده هم برامي از قول عبد اهللا بن معّتب نقل کرد که گفت
 فرستاد، و آن حضرت در خيمه خود نزد اّم )ص(ته بود، برای پيامربکه از خرمای خملوط با آرد و روغن انباش

 مهه اهل خندق را به )ص(اّم سلمه به مقدار خوراک خود از آن برداشت، و سپس منادی پيامرب. سلمه بودند
  .شام دعوت کرد، و مهگی خوردند و سري شدند و غذا مهچنان دست خنورده باقی ماند

 و اصحاب آن )ص(پيامرب:  از سعيد بن مسّيب برامي نقل کرد که گفتحممد بن عبد اهللا، از زهری،
. حضرت سيزده چهارده روز عمال در حماصره بودند، به طوری که تقريبا مهگی درمانده و عاجز شدند

و در ! خواهی عبادت نشوی دهم، آيا می پروردگارا ترا به عهد و پيمانت سوگند می:  عرض کرد)ص(پيامرب
 برخی گويند - کسی را به سراغ عيينة بن حصن، و حارث بن عوف فرستاد)ص(ه، پيامربمهني حال حماصر

گويند، حارث بن  که حارث بن عوف و خويشان او در جنگ خندق حاضر نشده بودند، گروهی هم می
 به سراغ او و عيينه فرستاد و )ص(به هر حال پيامرب. تر است عوف در جنگ شرکت داشته، و اين صحيح

آيا موافقيد يک سوم حمصول خرمای مدينه را برای مشا قرار دهم، و در عوض مشا و مهراهانتان : دپيغام دا
نه مگر آنکه نيمی از خرمای : برگرديد، و اعراب را هم از ادامه جنگ با ما منصرف سازيد؟ آهنا گفتند

آهنا به مهان مقدار .  موافقت نفرمود که بيش از يک سوم به آهنا بدهد)ص(پيامرب. مدينه را به ما بدهيد
 )ص(راضی شدند، و چيزی به شروع شدت جنگ باقی منانده بود که با ده نفر از قوم خود به حضور پيامرب

   هم گروهی از ياران خود را دعوت فرموده بودند، و)ص(پيامرب. آمدند
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فّان دادند و او دوات و کاغذ هم برای نوشنت پيمان نامه آماده بود، دوات و کاغذ را به عثمان بن ع

 )ص(عّباد بن بشر در حالی که کامال مسلح بود باالی سر پيامرب. خواست پيمان نامه صلح را بنويسد می
مهينکه عيينه . دانست که موضوع چيست  آمد و منی)ص(اسيد بن حضري به حضور رسول خدا. ايستاده بود

آی : ، اسيد بن حضري خطاب به او گفتادبانه نشست و پايش را دراز کرد  بی)ص(آمد و در حضور پيامرب
کنی؟ اسيد بن حضري که مسلح به   پايت را دراز می)ص(آيا در حمضر رسول خدا! بوزينه پاهايت را مجع کن

کشيدم، سپس به  هايت را با نيزه بريون می بود خايه  منی)ص(به خدا اگر حرمت پيامرب: نيزه بود به او گفت
کنيد به دستور وحی است اجنام دهيد، و اگر غري از  اگر آنچه می!  خداای رسول:  رو کردو گفت)ص(پيامرب

. اند کی ايشان اين گونه امتياز گرفنت را انتظار داشته! دهيم اين است به خدا جز مششري چيزی به آهنا منی
 سکوت فرمودند و سعد بن معاذ، و سعد بن عباده را احضار، و با آن دو در اين مورد مشورت )ص(پيامرب
 در حالی که مهه نشسته بودند به سعد بن معاذ، و سعد بن عباده تکيه داده و پوشيده با )ص(پيامرب. فرمود

اگر اين دستوری آمسانی است که حتما : آن دو گفتند. آهنا صحبت فرمود و ايشان را در جريان گذاشت
ا اجنام دهيد که ما گوش اجنام دهيد، و اگر دستور آمسانی نيست و خودتان مايليد، باز هم ميل خود ر

و سعد بن . فرماييد برای آهنا پيش ما چيزی جز مششري نيست بفرمان و فرمان بردارمي، ولی اگر مشورت می
  .معاذ نامه را گرفت

من ديدم که مهه اعراب، يک دل قصد جنگ با مشا را دارند اين بود که گفتم :  فرمودند)ص(پيامرب
اينها اگر در جاهليت از قحطی، خون ! ای رسول خدا: آن دو گفتند. نگماين عده را راضی کنم و با آهنا جن

يا خرما را از ما . خوردند، باز هم طمع نداشتند که چنني ارفاقی از ما ببينند و پوست جانوران را می
کردمي، اکنون که خدای تعالی تو را برای ما آورده است، و ما را به تو  خريدند، و يا ميهمانشان می می
به خدا هرگز جز ! می داشته است، و به وسيله تو ما را هدايت فرموده است، به آهنا حق السکوت بدهيمگرا

نامه را پاره کن و او بر آن آب دهان انداخت، و :  به سعد فرمودند)ص(پيامرب! مششري به ايشان خنواهيم داد
  :آن را پاره کرد، و خطاب به عيينه گفت
به خدا تصميمی که گرفته بوديد، و آن را : ينه برخاست، و گفتعي! ميان ما مششري حکم فرماست

. ايد، مشا با اين قوم يارای ستيز نداريد ترک کرديد برای مشا خيلی هبتر از اين تصميمی است که گرفته
تر  ترسانی؟ بزودی خواهی دانست کداميک از ما ناتوان ای عيينه آيا ما را از مششري می: عّباد بن بشر گفت

خورديد و  ای که تو و قومت از درماندگی خون و پوست و استخواهنای پوسيده می راموش کردهف. است
   آمديد، و هرگز چنني انتظاری از ما نداشتيد مگر اينکه برای کمک پيش ما می

۳۶۰  
پرستيدمي، اکنون که  خرما به مشا بفروشيم، يا اينکه ميهمانتان کنيم، و در آن هنگام ما چيزی را منی

خواهيد و چنني   تأييد فرموده است، از ما چنني حق و حسابی می)ص(د ما را هدايت و به وجود حممدخداون
 نبود، مشا ديگر پيش قوم خود بر )ص(به خدا قسم اگر احترام رسول خدا! کنيد ای مطالبه می پيمان نامه

  .گشتيد منی
برگرديد که ميان ما : هنا فرمود هم در حالی که صدای خود را بلند فرموده بود، خطاب به آ)ص(پيامرب

  .مششري حکمفرما خواهد بود
کنيم که ديگر از قريش هم خريی ببينيم،  گفتند، به خدا قسم خيال منی عيينه و حارث برگشتند و می
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هر چند که حضور ما هم در جنگ خندق به اجبار بود و آهنا به زور ما را به ! حاال چشمهای آهنا هم باز شد
حاال هم توقف ما در اينجا معنی ندارد، زيرا قريش مهينکه متوجه پيشنهاد ما به . تنداين کار وا داش

آری به خدا : عيينه گفت.  بشوند خواهند فهميد که ما آهنا را رها کرده، و ياری خنواهيم کرد)ص(حممد
،  نبود)ص(ما با حضور خود در اينجا مقصودمان ياری قريش عليه حممد: حارث گفت! مهني طور است

 پريوز شود امريی و فرماندهی فقط از ايشان خواهد بود، و به ديگر قبايل عرب )ص(چون اگر قريش بر حممد
به خدا قسم دانشمندان . بينم  را پريوز و آشکار می)ص(سهمی خنواهد رسيد در صورتی که من کار حممد

شود که صفات او  ی برانگيخته میاند، که از مکه پيامرب گويند که در کتاهبای خود ديده يهود خيرب چنني می
قسم به خدا ما نيامدمي که قريش را ياری دهيم، و بر فرض که ما حمتاج : عيينه گفت. منطبق با حممد است

اما من . قريش شومي و از آهنا ياری خبواهيم، ما را ياری خنواهد کرد و مهراه ما از مکه بريون خنواهند آمد
. مي، و اين موجب شهرت ما گردد، و غنيمت و منفعتی هم برده باشيمطمع داشتم که خرمای مدينه را بگري

. بعالوه، ما مهپيمانان يهودی خود را ياری دهيم، و در واقع آهنا مهان بودند که ما را به اينجا کشاندند
ولی اکنون اوس و خزرج فقط خواهان مششريند، و به خدا قسم آنان به شدت و حتی اگر فقط : حارث گفت

بينی که مهه جا خشک شده است، و چهارپايان و   از ايشان باقی مباند جنگ خواهند کرد، و میيک نفر
  .ای نيست به هر حال مسئله: عيينه گفت. مرکوهبا در شرف نابودی و هالکند

: چه خرب داريد؟ گفتند: ها پيش آهنا آمدند، و گفتند چون، آن دو به خانه و جايگاه خود رسيدند، غطفانی
 نشد، ما قومی را ديدمي که با بينش روشن و جانفشانی کامل گرد سرور خود هستند، ما و قريش کار متام

ای با حممد بر خواهند گشت، و حرارت و شدت حممد پس از  قريش بدون هيچگونه مذاکره. امي نابود شده
حارث . يم شونداينکه ما برگردمي متوجه بنی قريظه خواهد شد، و آهنا را حماصره خواهد کرد تا مهه تسل

  .تر از يهود است حمبوب مرگ بر يهود باشد، حممد برای ما: گفت
۳۶۱  

  داستان نعيم بن مسعود
کرد، که نعيم بن مسعود گفته  عبد اهللا بن عاصم اشجعی، از قول پدرش برای ما چنني روايت می

ن داشتيم، و نه يهود بنی قريظه اهل شرف و ثروت بودند، و ما قومی عرب بودمي که نه خنلستا: است
من پيش کعب بن اسد رفتم و مدتی . تاکستان، بلکه اهل دامداری و خمصوصا پرورش گوسپند و شتر بودمي

آشاميدم، بعد هم آنچه توانستند به من خرما  خوردم و می از خوراکی و آشاميدنی آهنا می. نزد آهنا ماندم
  .ارزانی داشتند و من به خانه و زندگی خود برگشتم

 رفتند، من هم مهراه قوم خود در حالی که معتقد به دين )ص( که احزاب به جنگ رسول خداهنگامی
احزاب آن قدر . ام دانستند که من هم آمده  اين مطلب را می)ص(و آيني خود بودم مهراه شدم، و پيامرب

 ميل به خداوند متعال. اقامت کردند که مهه مراتع خشک و چهار پايان و مرکوهبا مشرف به هالک شدند
بريون آمدم و ميان مناز مغرب و . اسالم را در دمل انداخت و من اسالم خود را از قوم خويش پوشيده داشتم

:  مرا ديد فرمود)ص(چون پيامرب. خوانند  رسيدم، و ديدم که آن حضرت مناز می)ص(عشا به حضور پيامرب
را تصديق کنم و گواهی دهم که آنچه ام که تو  آمده: نعيم چه چيزی تو را به اينجا آورده است؟ گفتم

خواهی به من بده، و سوگند به خدا هر فرمانی  ای حق است، اکنون ای رسول خدا هر فرمانی که می آورده
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  .کنم، نه قوم من و نه کس ديگری از اسالم من اطالع ندارد که دهی اجنام خواهم داد و برای آن اقدام می
  :گويد، گفتم! دن و خوار کردن دمشن اجنام دهی اجنام بدهتوانی درباره پراکن هر چه می: فرمود

کامال آزادی، : فرمود. خواهم به من اجازه بدهيد که هر چه الزم باشد بگومي چنني خواهم کرد، و می
  .خواهی بگو هر چه می

آهنا مهينکه مرا ديدند خوش آمد گفتند و گراميم . به راه افتادم و پيش بنی قريظه رفتم: گويد
ام، بلکه چون در  من برای اين چيزها نيامده: گفتم. د، و خوراکی و آشاميدنی برامي آماده کردندداشتن

ام که رأی خود را به مشا بگومي، و مشا دوستی  خواهم وضع مشا رو براه باشد، آمده مورد مشا بيم دارم و می
دانيم، و تو در  ما اين را می: گفتند. شناسيد مرا نسبت به خودتان، و صميميت ميان من و خود را خبوبی می

  .نظر ما در منزلت راستی و خريخواهی هستی
  .چنني خواهيم کرد: گفتند. ايد البته اين موضوع را پوشيده بداريد که از من شنيده: نعيم گفت
 ديديد که نسبت به -  بود)ص( و منظور او پيامرب- دانيد که کار اين مرد باليی شده است می: نعيم گفت

   اع و بنی نضري چه کرد، پس از اينکه اموال آهنا را گرفت ايشان را از اينبنی قينق
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امي، و  حاال هم ابن ابی احلقيق ميان ما راه افتاده و ما مهراه او برای ياری مشا مجع شده. سرزمني تبعيد کرد
م وضع مشا و به خدا قس. کنيد و من هم متوجهم، اين کار طوالنی شده است مهان طور که مشا احساس می

اند، و  قريش و غطفان اقوامی هستند که از جای ديگر آمده. قريش و غطفان نسبت به حممد يکسان نيست
اند، اگر فرصتی بدست آورند آن را غنيمت خواهند مشرد، و اگر جنگ شديد شد و به  اين جا فرود آمده

. توانيد چنني کاری بکنيد ا منیدر حالی که مش. آهنا ناراحتی رسيد، به سرزمينهای خود خواهند کوچيد
های مشا اينجايند، بعالوه از سوی حممد، به  اين سرزمني، سرزمني خود مشاست، اموال و زنان و بچه

اند و مع  ايشان چشم زمخی رسيده است، آهنا از ديروز تا امشب مهه سپاه خود را به سوی حممد کشيده
آهنا شکسته خاطر از او گرخيتند، و چون مسلمانان ذلک حممد ساالر ايشان، عمرو بن عبد را کشت، و 

من معتقدم که مشا مهراه قريش، و غطفان با . دانند، چنان نيست که از مشا غافل باشند وضع مشا را می
حممد جنگ نکنيد، مگر اينکه گروهی از اشراف ايشان را به عنوان گروگان بگرييد تا مطمئن شويد آهنا 

رأی درست و خريخواهانه خود را بر ما عرضه کردی، و برای او : گفتند. آيند با حممد از در صلح در منی
اين موضوع را : نعيم گفت. مهني کار را خواهيم کرد: دعا کرده، و از او سپاسگزاری کردند، و گفتند

  .چنني خواهيم کرد: گفتند. ايد پوشيده بداريد که از من شنيده
من برای خري خواهی : يش به سراغ ابو سفيان رفت و گفتنعيم پس از آن، مهراه گروهی از مردان قر

  .چنني خواهم کرد: گفت. ام، ولی آن را از من نشنيده بگري و نصيحتی پيش تو آمده
اند، و  اند پشيمان شده دانی که بنی قريظه از کاری که نسبت به حممد کرده می: نعيم گفت

من پيش حممد بودم که کسی را فرستادند و . اند دهخواهند با او مصاحله کنند، و به او مراجعه هم کر می
کنيم تا گردنشان را بزنی، مشروط بر  گريمي و به تو تسليم می ما هفتاد نفر از قريش و غطفان را می: گفتند

آنکه بنی نضري را که بال و پر ما بودند و آهنا را شکستی به سرزمينهای خودشان برگردانی، و ما مهراه تو 
بنابر اين اگر کسی را پيش مشا فرستادند، و گروگان .  خواهيم کرد تا آهنا را از تو برانيمعليه قريش جنگ

خواستند، هيچ کس را به آهنا نسپاريد، و از آهنا نسبت به اشراف خود بر حذر باشيد، ولی پوشيده بداريد 
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  .گوييم ين باره چيزی منیچنني کنيم، و در ا: گفتند. ايد و حرفی از آن نزنيد که اين مطلب را از من شنيده
ای گروه غطفان، من مردی از مشامي و اين سخن را هم که : ها رفت و گفت نعيم، سپس پيش غطفانی

 و مهان -اند گومي پوشيده بداريد و به هر حال بدانيد که بنی قريظه کسانی را پيش حممد فرستاده می
   که مبادا هيچيک و افزود -حرفهايی را که به قريش زده بود به آهنا هم گفت

۳۶۳  
  .نعيم غطفانی بود و آهنا گفته او را تصديق کردند. از مردان خود را به آهنا بسپاريد

يهوديان غزال بن مسوئيل را پيش ابو سفيان فرستاده و پيام دادند که، توقف مشا طوالنی شد و کاری 
 را تعيني کنيم که مهگان به حممد هبتر است روزی. کنيد کار درستی نيست نکرديد، و اين گونه که رفتار می

نشينی  محله کنيم، مشا از يک طرف، و غطفان از طرف ديگر، و ما هم از طرف ديگر، و نبايد کسی عقب
ولی ما مهراه مشا خنواهيم بود مگر اينکه گروگاهنايی از بزرگان خود را بفرستيد که اينجا پيش ما . کند

بگريد، و مشا آن را به زيان خود ببينيد بگريزيد و برويد، و ما را ترسيم که اگر جنگ در  باشند، زيرا ما می
  .در اينجا تنها بگذاريد، و حممد هم در دمشنی با ما پافشاری خواهد کرد
اين مهان چيزی : ابو سفيان گفت. فرستاده بنی قريظه برگشت، و قريش در اين مورد پاسخی ندادند

  .گفت است که نعيم می
ای گروه بنی قريظه، هنگامی که فرستاده مشا آمد من هم : نی قريظه رفت و گفتنعيم دو مرتبه پيش ب

خواست و او پاسخی نداد، و مهينکه فرستاده مشا  پيش قريش بودم، فرستاده مشا از ابو سفيان گروگان می
اال ح! دهم اگر اينها يک ماده بزغاله را هم از من به عنوان گروگان خبواهند، هرگز منی: باز گشت، گفت

حاال ! توقع دارند که سران و گزيدگان اصحاب خود را به آهنا تسليم کنم که برای کشنت به حممد بدهند
دانيد، تصميم بگرييد و اگر مشا با حممد جنگ نکنيد، و در نتيجه ابو سفيان برگردد، مشا بر  خودتان می

تو اميدواری که پيمان قبلی ما : ندآهنا به نعيم گفت. اساس مهان پيمان قبلی و اولی خود عمل خواهيد کرد
  هنوز بقوت خود باقی باشد؟

من از اول هم اين . کنيم در اين صورت ما حتما با حممد جنگ منی: کعب بن اسد گفت. آری: گفت
  :زبري بن باطا گفت. کار را خوش نداشتم، ولی حيی اين مرد شوم مرا به اين کار واداشت

از حممد کنار بکشند، در آن صورت حممد از ما چيزی جز اگر قريش و غطفان بروند، و خود را 
نه سوگند به : زبري گفت. از اين بابت ترسی نداشته باش: نعيم گفت. جنگ و مششري خنواهد پذيرفت

تورات، اگر يهود عاقل باشند، مهينکه جنگ در گرفت بايد برای جنگ با حممد بريون برود، و از قريش 
  .قريش هيچگاه به ما گروگان خنواهد دادگروگانی مطالبه نکنند، زيرا 

بر فرض گروگان هم بدهند، باز عدد آهنا به مراتب بيشتر از عدد ماست، و مهراه آهنا ابزار و وسايل 
توانيم اين کار را بکنيم،  وانگهی آهنا قادر به گريزند و حال آنکه ما منی. کامل جنگی هست که ما ندارمي

اند که مقداری از حمصول خرمای اوسيان را در مدينه به آهنا بدهد تا  تهاز طرفی غطفان هم از حممد خواس
و آهنا بدون دريافت چيزی از پيش ! برگردند، و حممد نپذيرفته، و گفته است مششري حکمفرما خواهد بود

  .اند حممد برگشته
۳۶۴  

 اتفاق افتاد چون شب شنبه فرا رسيد، از الطاف و کارگشاييهای خداوند متعال برای پيامربش چنني
بينيد که مراتع خشک شده، و بسياری از مرکوهبا و  ای گروه قريش می: که، ابو سفيان به قريش گفت
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ديگر هنگام توقف و . چهارپايان مشا در معرض نابوديند، و يهود هم مکر و غدر کردند و دروغ گفتند
ا کنی، و بدانی که چه خوب است که در مورد يهود يقني پيد: قريش گفتند! درنگ نيست، برگرديد

به اين منظور عکرمه پسر ابو جهل را پيش بنی قريظه گسيل داشتند، و اين به هنگام غروب . گويند می
بينيد که توقف ما در اينجا طوالنی شده و مراتع خشک  می: عکرمه به آهنا گفت. مجعه و شب شنبه بود

 اينجا هم که برای ما جای درنگ و ايستادن .است و چهارپايان و مرکوهبای ما در شرف نابودی و هالکند
فردا که شنبه است و ما در شنبه نه : گفتند. کنيم نيست، مشا هم آماده باشيد تا فردا صبح مهگی با او جنگ

دهيم، با وجود اين شنبه هم که بگذرد ما مهراه مشا جنگ  جنگ خواهيم کرد و نه کار ديگری اجنام می
ی از مردان خود را به عنوان گروگان به ما بسپريد که مهراه ما باشند، و در خنواهيم کرد، مگر اينکه گروه

ترسيم که اگر جنگ مشا  چه ما می. نتيجه مشا نتوانيد پيش از شکست قطعی حممد و جنگ با او برگرديد
اب و را زيانی برساند به سوی شهرهای خود برگرديد و ما را با حممد در اينجا رها کنيد و حال آنکه ما را ت

  .ها و اموال ما هم اينجاست زهنا و بچه. توان مقابله با او نيست
خورم که خرب نعيم راست  به خدا قسم می: چه خرب؟ گفت: گفتند. عکرمه پيش ابو سفيان برگشت

  .اند است، اين دمشنان خدا نرينگ و حيله کرده
ی قريظه فرستادند، مهان ها هم مسعود بن رخيله را مهراه تنی چند از مردان خود پيش بن غطفانی

بنی قريظه به آهنا هم مهان جوابی را دادند که به فرستاده ابو سفيان داده . طور که ابو سفيان کرده بود
  .بودند

خورمي که خرب نعيم راست  به خدا سوگند می: يهوديان هم مهينکه اين پيامها را دريافت کردند گفتند
  .هند کرد، اين بود که سخت وحشت زده گرديدندو متوجه شدند که قريش پايداری خنوا. است

خواهيد  به خدا قسم ما جنگ خنواهيم کرد، اگر مشا می: ابو سفيان به سوی آهنا رفت و گفت
يهوديان هم . يهوديان هم مهان گفتار خود را تکرار کردند. جبنگيد بريون برويد و خودتان جنگ کنيد

و . گفتند، خرب صحيح مهان است که نعيم گفته است  میقريش و غطفان هم. حق با نعيم است: گفتند می
  .هر دو گروه از ياری يک ديگر نااميد گرديدند، و ميان آهنا اختالف ظاهر شد

   من چنان اختالفی ميان احزاب انداختم که از هر سو پراکنده شدند، من: گفت نعيم می
۳۶۵  

  .اد بودنعيم از آن پس مسلمانی درست اعتق.  بودم)ص(امني رسول خدا
چون بنی قريظه به عکرمة بن ابی جهل، : موسی بن حممد بن ابراهيم، از قول پدرش برامي نقل کرد

هايی که در مورد ياری دادن قوم خود  پس وعده: چنان پاسخی دادند، ابو سفيان به حيی بن اخطب گفت
به تورات سوگند، ابدا : تحيی گف. بينی که ما را رها کرده و قصد مکر و حيله دارند گفتی چه شد؟ می می

شکنيم، و اگر حرمت شنبه را بشکنيم  چنني نيست، ولی شنبه فرا رسيده است، و ما حرمت روز شنبه را منی
چگونه ممکن است بر حممد پريوز شومي؟ و چون روز يکشنبه فرا رسد، مهچون زبانه آتش به حممد و 

  .اصحاب او محله خواهيم برد
پدر و مادرم فدايتان باد، قريش مشا و مرا متهم : قريظه آمد، و گفتحيی بن اخطب بعدا پيش بنی 

ای که در مورد دمشن پيش آمده است چه امهيتی دارد؟  اند، شکسنت حرمت شنبه با مسئله به مکر ساخته
اگر حممد مهه قريش را بکشد به طوری که يک نفر هم از ايشان باقی : کعب بن اسد خشمگني شد و گفت
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  .حيی پيش ابو سفيان برگشت. شکنيم ت شنبه را منیمناند، ما حرم
نه به : ای يهودی به تو نگفتم که قوم تو قصد مکر و حيله دارند؟ حيی گفت: ابو سفيان به او گفت
شنبه : ابو سفيان گفت. خواهند روز يکشنبه بريون بيايند ای ندارند، بلکه می خدا، آهنا قصد مکر و حيله
دانند، و اين به آن  شنبه روزی است که يهود جنگ در آن را گناهی بزرگ می: چه امهيتی دارد؟ حيی گفت

و ) به صيد ماهی در آن روز پرداختند(ای ماهی خوردند  جهت است که گروهی از ايشان در روز شنبه
هيچ کس مرا خنواهد ديد که از برادران : ابو سفيان گفت. خداوند آهنا را به صورت بوزينه و خوک در آورد

من عکرمة بن ابی جهل را با چند نفر : آنگاه ابو سفيان به حيی گفت! ن و بوزينگان ياری بطلبمخوکا
اند که جنگ خنواهيم کرد مگر اينکه گروگاهنايی از اشراف خود پيش ما  پيش آهنا فرستادم و آهنا گفته

بر اين من به الت بنا. مگر قبال غّزال بن مسوئيل به منايندگی از طرف ايشان پيش ما نيامد. بفرستيد
کنم که تو خود در حيله و مکر ايشان  خورم که اين دليل بر نرينگ و مکر مشاست، و من خيال می سوگند می

سوگند به توراتی که خداوند در روز طور سينا به موسی فرستاده است من مکری : حيی گفت! دست داری
 مردم نسبت به حممدند، و از مهه برای جنگ ترين آمي که دمشن و هم اکنون هم از پيش قومی می! ام نکرده

نه به : ابو سفيان گفت! تر، يک روز صرب کردن چه امهيتی دارد تا آهنا مهراه تو بريون آيند؟ با او حريص
حيی بن . دارم کنم، و مردم را در انتظار مکر و حيله مشا نگه منی خدا قسم، حتی يک ساعت هم صرب منی

ن برجان خود ترسيد، و از ترس مهراه آهنا بريون رفت و چون به منطقه روحاء اخطب از اين گفتار ابو سفيا
   رسيد خمفيانه برگشت، زيرا به کعب بن اسد قول

۳۶۶  
او شبانه وارد حصار بنی قريظه شد و متوجه شد که مهان ساعتی که . داده بود که پيش او بر خواهد گشت

  .ينها حرکت کرده استاند، پيامرب به سوی ا احزاب از مدينه عقب نشسته
حيی بن اخطب وقتی پيش کعب بن اسد آمد و : صاحل بن جعفر برامي از ابی کعب قرظی روايت کرد

تو وارد جنگ نشو تا اينکه هفتاد نفر از قريش و : او از پذيرفنت پيشنهادش خودداری کرد، به او گفت
 اجنام داد تا کعب بن اسد را و اين خدعه و مکری بود که حيی. غطفان را پيش خودت گروگان بگريی

و حيی . وادار به پيمان شکنی با پيامرب کند، و متوجه بود که اگر کعب پيمان را بشکند کار باال خواهد گرفت
اين بود که چون عکرمة بن ابی . اين مطلب را به قريش نگفته بود که چنني چيزی به بنی قريظه گفته است

اوال حرمت شنبه را : نبه مهراه قريش به جنگ بروند، گفتندجهل پيش ايشان آمد و خواست که روز ش
عکرمه . شکنيم، روز يکشنبه خواهيم آمد، و ثانيا تا گروگاهنا را به ما نسپريد بريون خنواهيم آمد منی

چه کسی چنني شرطی با مشا : گفت. مهانی که خودتان شرط کرديد: کدام گروگان؟ کعب گفت: پرسيد
  :کرده است؟ گفتند

  .ن اخطبحيی ب
ای يهودی، ما به تو اين حرفها را زده : عکرمه اين خرب را به ابو سفيان داد، و او به حيی گفت

به هر حال اين دليل مکر و حيله حيی : ابو سفيان گفت. نه به تورات قسم، من چنني نگفتم: بودمي؟ گفت
  .خورد که آن را نگفته است است، و او به تورات سوگند می

ما برای جنگ بريون : از عموی خود برامي نقل کرد که کعب به حيی گفته بودهموسی بن يعقوب 
آييم، مگر آنکه هفتاد نفر از اصحاب تو را از قبايل خمتلف گروگان بگريمي، و در دست خود  منی
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حيی اين موضوع را به قريش و غطفان و قيس اطالع داد، و آهنا پذيرفتند و ميان خود پيمان . نگهدارمي
در عني حال وقتی قريش کسی را برای .  در اين مورد نوشتند ولی کعب اين پيمان نامه را پاره کردای نامه

شود؟ و قريش اين کار را بسيار زشت دانستند،  مسئله گروگان چه می: طلب ياری پيش او فرستادند، گفت
  .و موجب اختالف شد و اين به واسطه اراده خداوند متعال بود

بنی قريظه به سراغ ابو سفيان فرستادند که بياييد، چون ما بزودی از :  نقل کردمعمر، از زهری برامي
 در حال صلح بود اين )ص(نعيم بن مسعود که با پيامرب. پشت سر سپاه مسلمانان به مدينه شبيخون خواهيم زد

ده و اين مطلب را شنيد، و او هنگامی که بنی قريظه به دنبال ابو سفيان فرستاده بودند، پيش عيينه بو
دهد که بنی قريظه به ابو  آيد و اين خرب را گزارش می  می)ص(نعيم به حضور پيامرب. موضوع را فهميده است
شايد خود ما به آهنا چنني فرمانی داده : فرمايند  در پاسخ به او می)ص(پيامرب. اند سفيان چنني پيامی داده

   و نعيم با شنيدن. باشيم
۳۶۷  

داشت، و چون  نعيم مردی بود که سخن و راز را پوشيده منی: گويد.  برخاست)ص(اين کلمه از حضور پيامرب
  .ها به راه افتاد  بريون رفت، به سوی غطفانی)ص(از پيش رسول خدا

ای رسول خدا، اين چه مطلبی بود که گفتيد؟ اگر از فرماهنای اهلی است که : عمرو بن خطّاب گفت
تر از اين است که مطلبی بگوييد که آن را   شأن بنی قريظه پستاجرا فرماييد، ولی اگر رأی خود مشاست،

  .اين رأی و انديشه خود من است، جنگ، خدعه و مکر است:  فرمودند)ص(پيامرب. دست آويز قرار دهند
  : کسی را دنبال نعيم فرستادند و او را فرا خواندند و به او فرمودند)ص(سپس پيامرب

  .اش سکوت کن، و آن را نقل نکن دی، دربارهمطلبی را که مهني االن از من شني
هايی که با او بودند رسيد و   رفت، و به عيينة بن حصن و ديگر غطفانی)ص(نعيم از حضور رسول خدا

  :گفت. نه: ايد که حممد حرفی بزند که حق و درست نباشد؟ گفتند آيا شنيده: گفت
فت که از طرف خود ما بوده است، سپس مرا اند گ او به من در مورد آنچه بنی قريظه به مشا پيام داده

عيينه به راه افتاد و به مالقات ابو سفيان رفت، و خربی را که نعيم از قول رسول . از نقل آن هنی کرد
  .ايد مشا گرفتار مکر و حيله بنی قريظه:  گفته بود برايش نقل کرد، و گفت)ص(خدا

کنيم، اگر گروگانی به ما  تقاضای گروگان میفرستيم و  االن کسی را پيش آهنا می: ابو سفيان گفت
گويند، و اگر از آن خودداری کنند دليل آن است که نسبت به ما مکر و  بدهند، دليل آن است که راست می

  .ای دارند حيله
آهنا گفتند امشب . فرستاده ابو سفيان شب شنبه پيش بنی قريظه آمد و از آهنا گروگان مطالبه کرد

  .دهيم، مهلت بده تا شنبه بگذرد امشب و فردا هيچ کاری اجنام منیشب شنبه است و ما 
چون فرستاده ابو سفيان پيش او برگشت، او و رؤسای احزاب گفتند، اين دليل مکر و خدعه بنی 

اّما خداوند . و دستور حرکت دادند. قريظه است، حرکت کنيد که مدت اقامت مشا طوالنی شده است
توانستند تشخيص بدهند که به کدام طرف بايد  ر آهنا چريه کرد که حتی منیمتعال چنان باد و طوفانی ب

  .بکوچند، و پشت کردند و گرخيتند
من برای تو از بنی قريظه هفتاد گروگان : گفته شده است که حيی بن اخطب به ابو سفيان گفته است

جنگ کنند، چونکه آهنا به طريقه گريم که در دست تو باشند تا اينکه جمبور شوند مهراه تو بريون آيند و  می
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و به اين جهت بوده است که ابو سفيان از آهنا گروگان مطالبه کرده . جنگ با حممد و ياران او آشناترند
  .تر از مهه اين روايات مهان گفتار اول نعيم بن مسعود است صحيح: گويد واقدی می. است

  : بر احزاب نفرين کرد، و گفت)ص(کرده است که رسول خدا عبد اهللا بن ابی اوفی نقل می
۳۶۸  

رسی، احزاب را  پروردگارا، ای فرو فرستنده کتاب، و ای کسی که به سرعت حساب را می
  ! خدايا هزميتشان ده! هزميت ده

 روزهای دوشنبه، سه شنبه و )ص(پيامرب: کثّير بن زيد برامي از جابر بن عبد اهللا روايت کرد، و گفت
ر احزاب نفرين فرمود، و دعای آن حضرت در فاصله ميان ظهر و عصر روز چهار شنبه در مسجد احزاب ب

هيچ کار : و مهو گويد.  شدمي)ص(ما متوجه شادی در چهره پيامرب: جابر گويد. چهارشنبه مستجاب گرديد
کشيدم و دعا  ای برای من پيش نيامد، مگر اينکه انتظار مهان موقع از آن روز را می مشکل و پيچيده

  .شد ديدم که اجابت می و میکردم،  می
 بر روی کوهی که مسجد در آن قرار )ص(پيامرب: کند ابن ابی ذئب هم از جابر بن عبد اهللا روايت می

داشت بپا خاستند و در حالی که ازار پوشيده بودند، دستهای خود را به آمسان بر افراشته و دعا کردند، 
  .د، و دعا کردنديک بار ديگر هم آمدند و در آن مسجد مناز خواندن

 در علفزاری که متصل به زمينهای بنی نضري بود مناز گزاردند، و )ص(پيامرب: گفت عبد اهللا بن عمر می
 در مهه )ص(اند که پيامرب و هم گفته. آجنا امروز حمل مهان مسجدی است که در پايني کوه قرار دارد

  .اند مساجدی که در اطراف مسجد روی کوه قرار دارند، مناز گزارده
  .اين ثابت ترين روايات است: واقدی گويد

. گويند چون شب شنبه فرا رسيد، خداوند باد و طوفان را برانگيخت که مهه چيز را ريشه کن کرد
شبی هم که ابن اشرف . خواندند  در آن شب بپا خاستند و تا يک سوم از شب گذشته مناز می)ص(پيامرب

کرد، بيشتر   را اندوهگني می)ص(ای پيامرب بودند، و هر گاه مسئله مهچنني رفتار کرده )ص(کشته شد، پيامرب
حذيفة . و گويند، هنگام جنگ خندق مسلمانان در سرما و گرسنگی شديد قرار داشتند. گزاردند مناز می

 کنار خندق بودمي، و در آن شب سرما و )ص(شبی بسيار سرد با رسول خدا: بن ميان در اين مورد گفته است
هر مردی که برود و ببيند دمشن چه کرده است، :  فرمود)ص(پيامرب. رس بر ما مجع شده بودگرسنگی و ت

 برای چنان کسی دو تعهد )ص(پيامرب: گفت حذيفه می. خداوند او را در هبشت رفيق من قرار خواهد داد
! تبا وجود اين هيچ کس برخناس. گردد، و هم آنکه به هبشت خواهد رفت فرمودند، هم اينکه بر می

 گفتار خود را سه مرتبه تکرار فرمودند، و حتی يک نفر هم از شدت سرما و گرسنگی و خوف )ص(پيامرب
: گويد! ای حذيفه: خيزد، مرا صدا زدند و فرمودند  ديدند که کسی بر منی)ص(چون پيامرب. برخناست

ور آن حضرت شتافتم در ای جز برخاسنت نداشتم، و به حض  نام مرا به زبان آوردند چاره)ص(مهينکه پيامرب
سوگند به کسی که : امشب صدای مرا شنيدی و برخناستی؟ گفتم: فرمود. طپيد ام می حالی که دل در سينه

  تو را به حق برانگيخته است، به واسطه شدت سرما و
۳۶۹  

اند، ولی نه تريی  برو ببني اين قوم چه کرده: فرمود. گرسنگی و خوف يارا و توان برخاسنت نداشتم
ای رسول : من گفتم. ای و نه مششريی بزنی تا پيش من برگردی ندازی نه سنگی پرتاب کنی و نه نيزهبي

  .ترسم که پس از مرگ مرا مثله کنند خدا من از کشته شدن بيمی ندارم، ولی می
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 برای من چيزی )ص(و دانستم که با اين گفتار پيامرب! آيد چيزی برايت پيش منی:  فرمودند)ص(پيامرب
  .گويند ميان آن قوم داخل شو و ببني چه می: آنگاه فرمود. د بودخنواه

حذيفه ! خدايا او را از هر شش جهت حفظ فرمای:  فرمودند)ص(چون حذيفه به راه افتاد، پيامرب
کند، نه  خواهد می کنند، و طوفان هم آنچه می وارد اردوگاه دمشن شد، و ديد که آهنا خود را با آتش گرم می

ای در کنار آتش  من رفتم و خود را مهراه عده: گويد. ای پا بر جا گذاشته و نه قرار و آسايشی مهبرای آهنا خي
از جاسوسان و افراد دمشن که نفوذ کرده باشند بپرهيزيد، و هر کس : ابو سفيان برخاست و گفت. جا زدم

تو : کردم و گفتممن به عمرو بن عاص که در طرف راستم بود رو : گويد. دستيهای خود را بنگرد بغل
معاوية : تو کيستی؟ گفت: آنگاه به معاوية بن ابی سفيان نگريستم، و گفتم. عمرو بن عاص: کيستی؟ گفت
بينيد که چهار  توانيد در اينجا مبانيد، می به خدا قسم مشا منی: در اين موقع ابو سفيان گفت. بن ابو سفيان

ست، و بنو قريظه هم با ما خمالفت کردند و از ناحيه پايان و شتران در شرف هالکند، و مراتع خشک شده ا
بينيد چه بر سر ما آمده است، به  داشتيم به ما رسيد، از باد و طوفان هم که می ايشان آنچه که خوش منی

ای بر پا خنواهد شد، به راه بيفتيد و  خدا در اين کار برای ما پايه و اساس خنواهد بود و ديگ و سه پايه
و بر شتر خود نشست، در حالی که پای حيوان بسته بود، ابو . کنم هم اکنون حرکت میبکوچيد که من 

زدگی، بدون اينکه پای شتر را باز کند، او را زد و به حرکت در آورد، و آن حيوان بر  سفيان از روی شتاب
  .روی سه پا برخاست، و بعد پای بند آن را گشود

، ابو »هيچ کاری نکنی تا پيش من برگردی«ه بودند که اگر پيامرب با من عهد نفرمود: حذيفه گويد
  .کشتم سفيان را می

گريزی  تو پيشوا و ساالر قومی، اين گونه می: گويد، عکرمة بن ابی جهل ابو سفيان را صدا زد و گفت
کنی؟ ابو سفيان شرمگني شد و شتر خود را خواباند و از آن پياده شد، و لگام حيوان را  و مردم را ترک می

مردم راه افتادند، و ابو سفيان ! حرکت کنيد، و برويد: داد کشيد، و به سپاه فرمان می رفت و آن را میگ
آنگاه ابو سفيان به عمرو عاص . مهچنان ايستاده بود، تا آنکه باقيمانده لشکر سبک شد و بيشتر آهنا رفتند

نجا در برابر حممد و يارانش مبانيم، زيرا ای ابا عبد اهللا، من و تو ناچارمي که با گروهی از سواران، اي: گفت
من خواهم : عمرو گفت. در امان نيستيم که به تعقيب ما بر نيايند، و بايد بايستيم تا سپاه بسالمت بگذرد

  ابو سفيان به خالد بن وليد. ماند
۳۷۰  

دند، و مهه عمرو و خالد با دويست سوار مان. مامن من هم می: کنی؟ گفت ای ابا سليمان مشا چه می: گفت
  .سپاه به جز مهني عّده که بر روی اسبها نشسته بودند، رفتند

 برگشت و خرب )ص(به حضور پيامرب. اند گويند، حذيفه به سوی غطفان رفت و ديد که آهنا نيز کوچيده
آن عده از سواران دمشن هم تا سپيده دم ماندند و سپس به راه افتادند، و نيمروز در ناحيه ملل به . داد
  .کر رسيدند، و فردای آن روز به جانب سّياله رفتندلش

پس از اينکه غطفان نيز حرکت کردند، مسعود بن رخيله با گروهی از سواران خود، و حارث بن 
عوف هم با گروهی از ياران سوارکار خود، و دو سوارکار از بنی سليم، با گروهی از ياران خود مهگی 

 )۱(ردند، و دوست نداشتند که متفرق شوند تا آنکه به مراضآنگاه مهه از يک راه حرکت ک. ماندند
  .ای به سوی حمل و منطقه خود رفت و پراکنده شدند رسيدند، آنگاه هر قبيله
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عبد اهللا بن جعفر، از عثمان بن حممد اخنسی، برامي نقل کرد که چون عمرو بن عاص از جنگ 
تو : عکرمة بن ابی جهل گفت. گويد غ منیداند که حممد درو هر آدم عاقلی می: گفت خندق برگشت می

  :برای چه؟ گفت: عمرو گفت. سزاوارتر از هر کسی هستی که اين حرف را نزنی
اند کسی که اين  و هم گفته. چون حممد شرف پدری تو را پاميال کرده، و ساالر قومت را کشته است

خالد بن وليد .  حرف را گفته باشندشايد هم هر دو يعنی عمرو، و خالد اين. حرف را زد خالد بن وليد بود
  .گويد داند که حممد هرگز دروغ منی هر بردبار و خردمندی می: هم گفت

  :چرا؟ گفت: خالد گفت. سزاوارترين شخصی که اين حرف را نزنی تويی: ابو سفيان به او گفت
  .چون پای بر شرف قوم تو هناده و ساالر قومت را که ابو جهل باشد، کشته است

مدت حماصره مشرکان در جنگ : ن عبد اهللا از زهری، از ابن مسّيب، برامي نقل کرد که گفتحممد ب
ضّحاک بن عثمان از قول جابر بن عبد اهللا برامي نقل کرد که او گفته . خندق پانزده شانزده روز طول کشيد

ترين اخبار در  اند که پانزده روز بوده، و اين صحيح مدت حماصره بيست روز طول کشيد و هم گفته: است
  .اين باره است

 در کنار خندق صبح کردند ديگر هيچ کس از سپاه دمشن باقی منانده )ص(چون آن شب شنبه را پيامرب
  .اند  خرب صحيح رسيد که دمشنان مهگی به سرزمينهای خود کوچيده)ص(پيامرب و به. و مهگی گرخيته بودند

و مسلمانان . های خود بروند مودند که به خانه به مسلمانان اجازه فر)ص(چون صبح کردند، پيامرب
  .رفتند های خود می شادان از اين مطلب و با شتاب از صحنه به خانه

__________________________________________________  
  ).۳۷۰، ص ۲وفاء الوفا، ج (مراض، جايی است در ناحيه طرف، در سی و شش ميلی مدينه ) ۱(

۳۷۱  
هايشان بدانند، و بدين جهت  داشتند که بنو قريظه بازگشت مسلمانان را به خانه خوش ن)ص(پيامرب

  .فرمان دادند که مسلمانان برگردند و کسانی را از پی ايشان فرستادند، ولی يک نفر هم باز نگشت
ر  او را مأمو)ص(از مجله کسانی که مأمور به باز گرداندن مسلمانان شد، عبد اهللا بن عمر بود که پيامرب

رسول خدا : کشيدم رفتم، و فرياد می من از پی مسلمانان در هر طرف می: گويد عبد اهللا می. فرموده بودند
: گويد مهو می. ولی از شدت سرما و گرسنگی حتی يک نفر هم برنگشت! فرمايد که باز گرديد امر می
  .مارده باشند شتاب مسلمانان را خوش نداشت، چه امکان داشت که قريش جاسوسانی گ)ص(پيامرب

من هم آهنا را .  مرا هم مأمور فرمودند که مسلمانان را برگردامن)ص(پيامرب: گويد جابر بن عبد اهللا می
من به دنبال بنی حارثه رفتم، و به خدا قسم به آهنا نرسيدم تا وارد . گشت زدم ولی هيچ کس بر منی صدا می

 هيچ کس از شدت سرما و گرسنگی به طرف من کشيدم، ولی هايشان شدند، و من مهچنان فرياد می خانه
من .  برگشتم و آن حضرت را در حمله بنی حرام ديدم که در حال بازگشت بودند)ص(من پيش پيامرب. نيامد

  .خنديدند موضوع را به ايشان خرب دادم و آن حضرت می
ملول شد، و به چون قريش از توقف : موسی بن حممد بن ابراهيم، از قول ابی وجزه براميان نقل کرد

واسطه وجود خندق در تنگنا افتاد، و از سوی ديگر مراتع هم خشک شد، ابو سفيان به طمع شبيخون زدن 
  : نوشت که چنني بود)ص(ای برای پيامرب او نامه. به مدينه افتاد

خورم که با مجع خود به سوی تو آمدم، و  پروردگارا به نام تو، من به الت و عّزی سوگند می
ولی ديدم که برخورد با ما را . اشتيم که به هيچ وجه برنگردمي تا تو را درمانده سازميتصميم د
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دانستم چه کسی اين کار را  ای، ای کاش می خوش نداشتی، و خندقها و تنگناهايی فراهم ساخته
گردمي، برای مشا از طرف ما روز ديگری مهچون احد  به تو آموخته است؟ اکنون هم اگر بر می

  .د، که در آن زهنا گريبان خواهند دريدخواهد بو
 ابی بن کعب را فرا )ص(چون نامه رسيد، پيامرب. ابو سفيان نامه را مهراه ابی اسامه جشمی فرستاد

 خواند، و رسول )ص(ابی بن کعب نامه ابو سفيان را برای پيامرب. خواندند، و مهراه او به خيمه خود رفتند
  :بنويسند دستور فرمودند، چنني پاسخ )ص(خدا

اما بعد، غرور تو از دير باز تو را نسبت به خدا … از حممد رسول خدا، به ابو سفيان بن حرب
ای  ای و قصد داشته ای که با مجع خود به سوی ما آمده مغرور ساخته است، اما اينکه نوشته

ود، و برنگردی تا ما را درمانده سازی، اين چيزی است که خداوند ميان تو و آن مانع خواهد ب
عاقبت پسنديده را برای ما قرار خواهد داد تا ديگر نتوانی که از الت و عّزی نام بربی، و اينکه 

   ای چه کسی به من کندن خندق را آموخته است، خداوند متعال گفته
۳۷۲  

و روزی خواهد رسيد که فقط . برای خشمگني ساخنت تو و يارانت، اين را به من اهلام فرمود
عه از خود داشته باشی، و روزی بر تو خواهد رسيد که من در آن روز الت و عّزی شبها جرأت مداف

  . و اساف و نائله و هبل را خواهم شکست تا امروز را به يادت آورم
پدرم برامي نقل کرد که اين مطالب هم در : او گفت. اين مطلب را به ابراهيم بن جعفر گفتم: واقدی گويد

دار   رويارو شدم، و من عهده)۱(دانی که من با اصحاب تو در منطقه احياء می «نامه ابو سفيان ذکر شده بود
کاروان قريش بودم، و اصحاب تو يک تار مو هم از ما به دست نياوردند، و فقط خوشحال بودند که شبها 

سپس مهراه کاروان قريش حرکت کردم تا به پيش قوم خود رسيدم، و تو با من . شبيخون نافرجامی بزنند
سپس در خانه مشا با مشا جنگ . رخورد نکردی، ولی در قوم من افتادی، و من در آن حضور نداشتمب

 بعد هم به اتفاق مجع خود در روز احد با تو جنگ - و منظور او غزوه سويق بود-کردم، و گشتم و آتش زدم
سپس با مجع خود و . دکردم، و در افتادن ما با مشا در آن روز مثل در افتادن مشا با ما در جنگ بدر بو

  ».کسانی که مهرامهان بودند، به جنگ خندق آمدمي ولی مشا به حصارها و خندق خود پناه برديد

   آنچه خداوند در قرآن درباره خندق نازل فرموده است
خداوند متعال : گفت موسی بن حممد بن ابراهيم، از قول پدرش، برامي نقل کرد که ابن عباس می

 ظن آهنا و - و ذکر نعمت خود بر مسلمانان، و کفايت از دمشنانشان، پس از سوءدرباره جنگ خندق، 
  : گفتارهای نفاق آميزشان، آيه زير را نازل فرموده است

ين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحيا و جنودا ل َيا كفها ا َ ًَ ُ ُ ُُ َُ ًَ
ِ ْ ْ ِْ ْ َْ َ َ ََ َْ َ َ ٌ ُ ُْ ْ ْ

ِ
َ ْ ِ ُ ُ َ ِ

َّ ُّ ْم َ
ْتروها َ َ…) ۳۳ :۹(  

ای مؤمنان، ياد کنيد نعمت خدای تعالی را بر خود، چون آمدند به مشا سپاههای فراوان، 
  . فرستادمي برايشان بادی و سپاههای فرشتگان که مشا نديديدشان

و . سپاهيانی که به جنگ مسلمانان آمده بودند، قبايل قريش، غطفان، اسد و سليم بودند: گويد
  : فرمايد و هم خداوند می.  خداوند متعال به ياری مسلمانان فرستاد، طوفان و باد بودسپاهيانی که



 ۳۰۰

ُإذ جاؤكم من فوقكم و من أسفل منكم و إذ زاغت األبصار ْ َ َ
ِ َ ْ ْ

ِ َِ َْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ِ َ َ ْ ِ َ َ و بلغت القلوب احلناجر و  ُُ َ َِ َ ُ ُ ُ ِ َ َ َ

َيظنون باب الظنونا  ُّ َُ ِ َّ ُِّ ُ َ)۳۳ :۱۰(  

 از زبر سو و فرو سوی مشا، و چون از جای برفت چشمها، و رسيد دهلا به چون آمدند سوی مشا،
  .خدای تعالی هر گونه گماهنا  برديد به حلقها، و گمان می

__________________________________________________  
  ).۳۴۴، ص ۲وفاء الوفاء، ج (احياء، اسم آبی در رابغ است، ) ۱(

۳۷۳  
 آمده بودند، بنی قريظه بودند، و کسانی که از پايني قريش، اسد، غطفان و کسانی که از باال: گويد

  : فرمايد و هم خداوند می. سليم
ًهنالك انتيل المؤمنون و زلزلوا زلزاال شديدا  ِ َ ً

ِ
ُ
ِ ُ َ َ ُ ِ ْ ُ َ ِ

ُ ْ َ ِ ُ)۳۳ :۱۱(  

  .آجنا آزموده شدند مؤمنان به رنج و حمنت و جنبانيدنی به شدت
ُو إذ فقول المنافق ُِ ُ ُ َ ْ

ِ ين يف قلوبهم مرض ما وعدنا اهللا و رسو إال غرورا َ ًون و ا ُ ُ ّ
ِ ُ ُ ُ َ َ َ َ ََ ََ َ ٌَ ْ ِ ِ

ُ ُ َ ِ
َّ)۳۳ :۱۲(  

گفتند منافقان و آهنا که بود در دهلاشان گمان، وعده نکرد ما را خدای و رسول وی مگر  و چون می
  . به طريق غرور و خديعت

  : يز فرموده استکه منظور گفتار معّتب بن قشري و مهفکران او است، و ن
َو إذ قالت طائفة منهم يا أهل فرثب ال مقام لكم فارجعوا و يستأذن فريق منهم اجيب فقولون  ُ ُ َ ََّ ِ

َّ َ َُ ُ ُ ُْ ِْ ٌِ َِ
َ َُ ِ

ْ َ َ َْ ُْ ِ ْ ُْ َ َ
ِ
ْ َ ْ َ ٌ َ ِ ْ ْ

ِ
ًإن نيوتنا عورة و ما يه بعورة إن يريدون إال فرارا  ِ

ّ
ِ ِ َِ ٌ َُ

ِ ُ ُْ ٍ َ َْ َْ ِ َ ِ َ َ ُ َّ)۳۳ :۱۳(  

از ايشان که ای مدنيان جای بودن نيست تان، باز گرديد، و دستوری و چون گفتند گروهی 
های ما پست و گشاده  گفتند که خانه خواستند گروهی از ايشان از پيامرب به بازگشنت، و می می

  . خواهند مگر گرخينت گويند و منی است و بر وی خطر است از دمشن، و نه چنان است که می
  :  مهفکران او و خويشاوندانش گفته بودند و خدای فرموده استکه اين مطلب را اوس بن قيظی و

ًو لو دخلت عليهم من أقطارها عم سئلوا الفتنة ألتوها و ما تلبثوا بها إال يسريا 
ِ ِ َِ َّ

ِ ِ ُ َّ َ َ َ ََ ََ َْ ْ َْ َْ ْ ْْ ُ ُ َّ ُ ِ
َ

ِ ِ ُ)۳۳ :۱۴(  

اهند، زود اجابت های آن و از اين منافقان اظهار کفر خو و اگر در آيند دمشنان به مدينه از کرانه
  . کنند و جز اندکی درنگ نکنند

َو لقد اكنوا خهدوا اهللا من قبل ال يولون األدبار ْ َ َ ُّ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ…) ۳۳ :۱۵(  

  …و عهد کرده بودند با خدای تعالی پيش از آن، که به هزميت بر نگردند از دمشنان 
  . فرمايد تا آجنا که می

ِو إذا ال يمتعون إال قلي َ
ّ

ِ َِ ُ َّ َ ُ ً   )۱۶: ۳۳ (…ًالَ

  .و برخورداری داده نشويد مگر اندکی
پس از اين . ثعلبه در روز احد با خدای عهد کرده بود که پس از آن هرگز پشت به جنگ ندهد: گويد

فرمايد، که چون احزاب ايشان را حماصره کردند، و بنی قريظه در خندق بر  خداوند گفتار مؤمنان را ياد می
  : گفتند و گرفتاری ايشان شديد بود، و در عني حال میآهنا مسلط بودند، و بال 

ُهذا ما وعدنا اهللا و رسو و صدق اهللا و رسو ُُ ُُ َُ ََ َ َ ََ َ ََ َ َ…) ۳۳ :۲۲(  

اين است آنچه وعده کرده بود خدای تعالی، و رسول او ما را، و راست گفت خدای تعالی و 



 ۳۰۱

  . …رسول او 
۳۷۴  

  : فرمايد که میگفتار اهلی در سوره بقره است  اين نظري
ين خلوا من قبلكم مستهم اكأساء و الرضاء  ُأم حسبتم أن تدخلوا اجلنة و لما يأتكم مثل ا َُّ ََّ ْ َْ َْ َْ ُ ُ ُْ َّْ ََ َ َْ ْ ْ ُْ ُِ َِ َ ََ َِ

َّ ُ َ ِ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ ْ َ َ

ين آمنوا معه م ٰو زلزلوا ح فقول الرسول و ا َٰ َ َ َُ َ ُ َ ِ
َّ َ َُ ُُ َّ َ ُ َ َّ ِ َ نرص اهللا أال إن نرص ُ ْ َْ ََّ ِ

َ ٌ اهللا قريب ُ
ِ
َ)۲ :۲۱۴(  

بريد که در آييد به هبشت جاويدان و نا آمده به مشا مانند آنچه به پيشينيان، رسيد به  گمان می
گفت آن پيامرب و کسانی که اميان آورده بودند  ايشان سختی و تنگی و لرزانيده شدند، تا می

 نصرت حق تعالی نزديک نصرتی که خدای تعالی وعده کرده است کی خواهد بود، بدانيد که
  .است

  : فرمايد و در گفتار ديگر اهلی که می
ٰمن المؤمنني رجال صدقوا ما خهدوا اهللا عليه فمنهم من ق َ َْ ُ ْ ِْ ِ ْ ََ َ ُ َ ُ َ ٌَ

ِ ِ ِ َ حنبه و منهم من ينتظر و ما  ُ َُ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ

ًبدلوا يبديال  ِ ْ َ ُ َّ َ)۳۳ :۲۳(  

ی که با خدای تعالی کرده بودند، از ايشان کس از مؤمنان مردانی هستند که راست کردند آن عهد
  .آيد پايد و از ايشان تغيريی منی است که می

ًجزي اهللا الصادقني بصدقهم و فعذب المنافقني إن شاء أو فتوب عليهم إن اهللا اكن لفورا  ُ َ َ َّ ِ ِْ ِْ ِْ َ َ َ َ َُّ َ ْ َ َ َْ َ َِ ِ ُِ ّ ِ َ ُ ْ ِ ِ ِ ِ َ ِ
ْ َ ِ

ًرحيما 
ِ َ)۳۳ :۲۴(  

ستان را به راستی ايشان، و عذاب کند منافقان را اگر خبواهد يا تا جزا دهد خدای تعالی را
  .بدهدشان توبه، چه خدای تعالی آمرزنده است و خبشاينده بربندگان

:  به طلحة بن عبيد اهللا نگريسته و فرمودند)ص(پيامرب: اسحاق بن حييی، از قول جماهد برامي نقل کرد
  !! استاين از کسانی است که پيمان خود را متام کرده

  ذکر مسلمانانی که روز خندق کشته شدند
سعد بن معاذ که او را حّبان بن عرقه تري زد و بر اثر آن مرد، و گفته شده است که : از بنی عبد االشهل

و انس بن اوس بن عتيک بن عمرو، که او را خالد بن وليد تري زد و . او را ابو اسامه جشمی تري زده است
طفيل بن : از بنی سلمه. اشهلی، که مردی از بنی عويف او را تري زد و کشتکشت و عبد اهللا بن سهل 

. خداوند متعال با زوبني من محزه و طفيل را گرامی داشت: گفت وحشی می. نعمان، که وحشی او را کشت
  .ثعلبة بن غنمة بن عدی بن نابی، که او را هبرية بن ابی وهب خمزومی کشت

ر جنگ بئر معونه جمروح شده و هببود يافته بود، و در جنگ خندق کعب بن زيد که د: از بنی دينار
  .به دست ضرار بن خطّاب شهيد شد

  !!جمموعا شش نفر از مسلمانان بدرجه شهادت رسيدند
۳۷۵  

  ذکر مشرکانی که کشته شدند
 کشت، و نوفل بن عبد اهللا بن )ع(عمرو بن عبد بن ابی قيس بن عبد وّد، که او را علی بن ابی طالب
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: از بنی عبد الدار.  کشته است)ع(اند که او را علی غريه خمزومی که او را زبري بن عّوام کشت، و هم گفتهم
  .عثمان بن منّبه بن عبيد بن سّباق، که در روز خندق تري خورد و در مکه از آن زخم مرد، جمموعاً سه نفر

  … بوده است چنني: است ذکر اشعاری که در خندق گفته شده است ضرار بن خطاب گفته
  .] م- .در اينجا نقطه چني است و مطلب ديگری نقل نشده است[

    بنی قريظهغزوه
 روز چهارشنبه هفت روز باقی مانده از ذی قعده، به سوی بنی قريظه حرکت فرمود و )ص(پيامرب

ّم پانزده روز ايشان را حماصره کرد، و روز پنجشنبه هفتم ذی حجه سال پنجم هجرت، بازگشت، و ابن ا
  .مکتوم را در مدينه جانشني فرمود

  :چون مشرکان از جنگ خندق باز گشتند، بنی قريظه به شدت ترسيدند و گفتند: گويند
 به )ع( دستور جنگ با آهنا نداده بود تا آنکه جربئيل)ص(و پيامرب! حممد به سراغ ما خواهد آمد

  .حضورش رسيد
  :گفت ش بن قيس خوابی ديد، و میهنگامی که مسلمانان در حصار خندق بودند، زن نّبا

چنني ديدم که گويی خندق خالی است، و مردم به سوی ما آمدند، و ما در حصارهای خود مهچون 
. او اين خواب را برای شوهرش نقل کرد، و او اين موضوع را برای زبري بن باطا گفت. گوسپند کشته شدمي

! کند اند و حممد ما را حماصره می د، قريش رفتهشود، خدا خواب را از چشمش برب او را چه می: زبري گفت
 از جنگ خندق )ص(چون پيامرب: گويند! سوگند به تورات، باالتر از حماصره که چيزی خنواهد بود

برگشتند، به خانه عايشه رفته و سر و تن خود را شستند و مناز ظهر را گزارده و عوددان خواستند تا بوی 
ای بر آن  م جربئيل در حالی که سوار بر استری بود که زين چرمی و قطيفهدر اين هنگا. خوش به کار برند

گذارند ايستاد، و  ها را می جربئيل در جايی که جنازه. بود، و دنداهنايش خاک آلود بود بر پيغمرب وارد شد
  ات برای ترک جنگ چيست؟ بانگ برداشت که هبانه

طور اسلحه را کنار گذاشتی، و حال آنکه هنوز چ: جربئيل گفت.  هراسان بريون آمد)ص(پيامرب: گويد
  اند؟ ما دمشن را تا منطقه محراء االسد راندمي، فرشتگان اسلحه را کنار نگذاشته

۳۷۶  
روم و  دهد که به سوی بنی قريظه حرکت کنی، من هم به طرف ايشان می و اکنون خداوند به تو فرمان می

ده است که جربئيل، در حالی که سوار بر اسبی ابلق بود و گفته ش. حصارهای آنان را متزلزل خواهم ساخت
  . رسيد)ص(به حضور پيامرب

پرچم مهچنان به حال خود بود و آن را .  را احضار کرد و پرچم را به او تسليم فرمود)ع(، علی)ص(پيامرب
ن کند و جار فرمود تا برای مردم اعال  بالل را هم می)ص(پيامرب. پس از بازگشت از خندق، باز نکرده بودند

  .فرمايند مناز عصر را بايد در حمله بنی قريظه خبوانيد  دستور می)ص(پيامرب: بزند
ای به دست گرفت، و سپر برداشت، و بر اسب خود   زره و مغفر و خود بر تن فرموده، و نيزه)ص(پيامرب

 بودند، گرد پيامرب  در حالی که لباس جنگ پوشيده و بر اسبهای خود سوار شده)ص(ياران پيامرب. سوار شد
 دو اسب يدک داشتند و بر اسب ديگری که )ص(پيامرب. آنان مجعا سی و شش اسب داشتند. را گرفتند

 و مرثد بن ابی مرثد هم بر )ع(علی. نامش حليف بود سوار شدند که مجعا سه اسب مهراه آن حضرت بود
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حذيفة بن ربيعه، و عکّاشة بن حمصن، و از فرزندان عبد مناف هم عثمان بن عفّان و ابو . اسب سوار بودند
و از بنی زهره، عبد الرمحن بن عوف، و . سامل خدمتگزار ابو حذيفه، و زبري بن عّوام اسب سوار بودند

از بنی . ابو بکر صديق، و طلحة بن عبيد اهللا سوار بودند: از بنی تيم. سعد بن ابی وقّاص سوار بودند
ابو عبيدة بن : و از بنی فهر. عبد اهللا بن خمرمه:  عامر بن لؤیاز بنی. عمر بن خطاب سوار بود: عدی
سعد بن معاذ، و اسيد بن حضري، و حممد بن مسلمه، و ابو نائله، و سعد بن زيد سوار : از اوسيان. جراح
عومي بن ساعده و معن بن عدی، و ثابت بن : و از بنی عمرو بن عوف. قتادة بن نعمان: ظفر. از بنی. بودند
حباب بن منذر بن مجوح، و معاذ بن جبل، و قطبة بن عامر بن . و از بنی سلمه. و عبد اهللا بن سلمهاقرم، 
  :و از بنی زريق. عبد اهللا بن عبد اهللا بن ابی: از بنی مالک بن جنّار. حديده

سعد بن عباده سوار : و از بنی ساعده. رقاد بن لبيد، و فروة بن عمرو، و ابو عياش، و معاذ بن رفاعه
  .بودند

 مهراه )ص(پيامرب: ابن ابی سربه، از قول اّيوب بن عبد الرمحن بن ابی صعصعه، برامي نقل کرد
 به گروهی از )۱(در حمل صورين. اصحاب خود در حالی که سواران و پيادگان گرد او بودند، به راه افتادند

پوشيده بودند، صف کشيده، بنی جنّار گذشت که حارثة بن نعمان هم با آهنا بود، و در حالی که سالح 
  .ايستاده بودند

__________________________________________________  
  ).۳۳۷، ص ۲وفاء الوفا، ج . (صورين، جايی است دورتر از بقيع در راه حمله بنی قريظه) ۱(

۳۷۷  
ر استری آری، دحيه کلبی در حالی که سوار ب: آيا کسی بر مشا گذشت؟ گفتند:  پرسيدند)ص(پيامرب

بود و بر آن زين چرمی و قطيفه استربق انداخته بود بر ما گذشت، و به ما دستور داد که مسلح شومي، ما 
حارثة بن . رسول خدا هم مهني حاال پيش مشا خواهند آمد: او به ما گفت. اسلحه گرفتيم و صف کشيدمي

! او جربئيل بوده است:  فرمودند خطاب به ما)ص(ما در دو صف ايستاده بودمي، پيامرب: گويد نعمان می
من در مهه روزگار جربئيل را دو مرتبه ديدم، يکی در صورين و ديگری : حارثة بن نعمان گفته است

  .ها او را ديدم گشتيم که در حمل جنازه هنگامی که از جنگ حنني بر می
. نی قريظه فرود آمدند در پايني سنگالخهای ب)۱( به حمل بنی قريظه رسيدند، و کنار چاه لنا)ص(پيامرب

  . قبال مهراه تنی چند از مهاجران و انصار، که ابو قتاده هم مهراهشان بود، به آجنا رسيده بود)ع(علی
مهينکه ما به حمل بنی : گفت ابن ابی سربه، از اسيد بن ابی اسيد، از ابو قتاده برامي نقل کرد که می

 پرچم را در پای حصار ايشان بر افراشت، و آهنا از )ع(علی. قريظه رسيدمي، آهنا خطر را حتمی دانستند
ما .  و مهسران آن حضرت کردند)ص(حصارهای خود روی به ما کردند و شروع به دشنام دادن به پيامرب

 چون آن )ع(علی.  آمدند)ص(در اين هنگام رسول خدا! ميان ما و مشا مششري است: سکوت کردمي و گفتيم
 برگشت، چون دوست )ص(که از پرچم پاسداری کنم، و خود پيش پيامربحضرت را ديد به من دستور داد 

اسيد .  به جانب بنی قريظه حرکت فرمود)ص(پيامرب. داشت پيامرب دشنام و ناسزاگويی ايشان را بشنود منی
ای دمشنان خدا، از پای حصارهای مشا تکان :  خطاب به بنی قريظه گفت)ص(بن حضري زودتر از پيامرب

آهنا در حالی که .  تا مهگی از گرسنگی مبرييد، اکنون مشا مهچون روباه در سوراخ هستيدخنواهيم خورد
ميان من و مشا هيچ : او گفت. ای پسر حضري ما در برابر، خزرجيان دوستان مشاييم: ترسيده بودند، گفتند
حضرت آن .  به حضار نزديک شدند و ما آن حضرت را در برگرفتيم)ص(پيامرب. عهد و پيمانی نيست
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: دهيد؟ آهنا گفتند ای خوکان و بوزينگان و ای بندگان طاغوهتا، مرا دشنام می: خطاب به ايشان گفت
ای : گفتند برخی از آهنا هم می! سوگند به توراتی که خدا بر موسی فرو فرستاده است، ما دشنامی ندادمي

  .ود را پيش آورد ياران تري انداز خ)ص(آنگاه پيامرب! ابو القاسم تو که ناسزاگو نبودی
__________________________________________________  

  .و نام چاهی از چاههای بنی قريظه است). ۲۴۵، ص ۲سريه ابن هشام، ج (باشد ) انا( لنا، شايد صحيح آن -)۱(
  ).۳۴۰، ص ۱معجم البلدان، ج (

۳۷۸  
 )ص(رسول خدا: گفته است سعد میفروة بن زبيد، از قول عايشه دختر سعد برامي نقل کرد که پدرش 

من چندان پيش رفتم که تريهای من به آهنا برسد، و پنجاه و ! پيش برو و برايشان تري بينداز: به من فرمودند
ساعتی بر آهنا تري باران گرفتيم، و تريهای ما مهچون ). و مهراه پنجاه و چند تريانداز بودم(چند تري داشتم 

ما .  در حصارهای خود پنهان شدند، و هيچ کس از ايشان ظاهر نگرديدبنی قريظه. ملخ در حرکت بود
کردمي تريها  انداختيم، و سعی می حيفمان آمد که تريهاميان بيهوده هدر شود، اين بود که گاه گاهی تري می

  .را برای خود نگاه دارمي
 تريدان داشتم من در آن روز آنچه تري در: گفت کعب بن عمرو مازنی که از تري اندازان بود می

بنی قريظه هم به ما تري : گويد. انداختم، و چون ساعتی از شب گذشت از ترياندازی خودداری کردمي
.  سوار بر اسب خود ايستاده بودند، و سواران برگرد ايشان بودند)ص(کردند در حالی که پيامرب اندازی می
خوراک ما خرمايی بود که سعد بن .  خفتيم فرمان دادند و ما به اردوگاه خود برگشتيم و)ص(آنگاه پيامرب

 و ابو بکر و )ص(خوردمي، ديده شد که رسول خدا عباده از بارهای خرما فرستاده بود، و ما از آن خرما می
مسلمانان شبانگاه ! فرمود خرما چه خوراک خوبی است  می)ص(خورند، و پيامرب عمر هم از مهان خرما می

خی از آهنا مناز عصر خود را خنوانده بودند، و به آجنا آمده بودند، و  مجع شدند، بر)ص(در حضور پيامرب
آن حضرت در اين مورد نسبت به .  گفتند)ص(بعضی ديگر مناز خوانده بودند، و اين مطلب را به پيامرب

 تري اندازان را پيش فرستادند، و )ص(فردای آن شب سحرگاه پيامرب: گويد. هيچکدام خرده نگرفت
آماده فرموده و مسلمانان حصارهای بنی قريظه را از هر سو احاطه، و شروع به تري اندازی و اصحاب خود را 

  .پرتاب سنگ کردند
مسلمانان در اين باره گروه گروه نوبت داشتند، و هر گروهی پس از گروه ديگر به تري اندازی و پرتاب 

داشت، و بنی قريظه يقني پيدا کردند  تري اندازی پيوسته ادامه )ص(به فرمان پيامرب. شدند سنگ مشغول می
  .که هالک خواهند شد

  :ضحاک بن عثمان از جعفر بن حممود برامي نقل کرد که حممد بن مسلمه گفته است
بنی قريظه را به سخت ترين صورت حماصره کردمي، روزی پيش از سپيده دم به حصارهای آهنا 

کردمي، و پيوسته کنار حصارهای آهنا بودمي و تا  یهای ريگی به آهنا تري اندازی م نزديک شدمي، و از تپه
ما شب را هم کنار . فرمود  هم ما را به جهاد و صرب و پايداری تشويق می)ص(پيامرب. شب از آجنا کنار نرفتيم

حصارهای آهنا گذراندمي، و به اردوگاه خود باز نگشتيم، آهنا ناچار جنگ با ما را رها کرده، و از ادامه آن 
  .و پيامرب پذيرفتند. دارمي صحبت می:  پيشنهاد مذاکره دادند، و گفتند)ص(ردند و به پيامربخودداری ک

۳۷۹  
 گفتگو کرد )ص(او ساعتی با پيامرب. بنی قريظه نّباش بن قيس را برای مذاکره از حصار فرو فرستادند

 و اسلحه ما از مشا اموال. شومي ما به مهان ترتيب که بنی نضري تسليم شدند، تسليم می: و ضمن آن گفت
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رومي، و از اموال ما به اندازه بار  باشد، و خوهنای ما حمفوظ مباند و ما مهراه زنان و کودکان از شهر مشا می
  .شتری غري از اسلحه، از آن خودمان باشد

خواهيم، اجازه بدهيد که خون ما  ما مهان بار شتر را هم منی: گفتند.  اين را نپذيرفت)ص(پيامرب
کنم، مگر  به هيچ وجه موافقت منی: پيامرب فرمود. اند، و زن و بچه ما را هم به خودمان واگذاريدحمفوظ مب

  .اينکه تسليم فرمان من شويد
ای بنی قريظه، به : کعب بن اسد گفت.  پيش اصحاب خود برگشت)ص(نّباش با اين گفتار رسول خدا

يزی غري از رشک و حسد ما نسبت به دانيد که حممد فرستاده خداست، و هيچ چ خدا سوگند مشا می
اعراب مانع اميان آوردن ما نشد، آن هم به اين هبانه که چرا اين پيامرب از بنی اسرائيل نيست، و حال آنکه 

دانيد که من شکسنت پيمان و عهد را خوش  و می. کند نبوت را خداوند به هر که خبواهد عنايت می
، بر ما و بر قوم خودش )حيی بن اخطب( که اينجا نشسته است نداشتم، ولی گويی بال و حنوست اين مردی

در هر حال حممد هر کس را که از وی پريوی . تر بودند پای پيچ شده است، قوم خودش از ما بدتر و بدخبت
: آوريد وقتی ابن خراش اينجا آمد چه گفت؟ او گفت آيا به خاطر می. نکند باقی خنواهد گذاشت

و . ام به سوی مشک شري و خرما و جو واری و فرمانروايی را رها کنم و آمدهخواهم شراب و فطري خ می
پيامربی در اين دهکده ظهور خواهد کرد، اگر : گويی؟ گفت يادتان هست که به او گفتند اين چيست که می

 بر هنگام ظهورش من زنده باشم حتما از او پريوی و او را ياری خواهم کرد، و اگر بعد از مرگ من ظهور کرد
مشا باد که از او کناره گريی نکنيد، بلکه حتما او را پريوی کنيد و ياران و مددکاران او باشيد، در آن صورت 

بياييد از او پريوی کرده و تصديقش کنيم و به او : کعب گفت. ايد به هر دو کتاب اول و آخر اميان آورده
 تأمني پيدا کنيم، و هم در حکم مهراهان و پريوان اميان آورمي، تا در نتيجه بر جان و مال و زن و فرزند خود

ما پريو کس ديگری غري از خود نيستيم، پيامربی و کتاب از درون ما بوده، پس آيا : گفتند. او باشيم
اّما آهنا . کرد داد و ايشان را نصيحت می توانيم تابع غري خود باشيم؟ کعب مهچنان پاسخ آهنا را می می

پس بياييد تا زن و فرزند خود : کعب گفت. ت و آيني يهودی خود دست بردار نيستيمگفتند ما هرگز از تورا
امي و  را بکشيم، و بعد با مششريهای کشيده بر حممد و ياران او محله کنيم، اگر کشته شومي که کشته شده

و فرزند چيزی نيست که پس از آن به ما هتمت بزنند، و اگر پريوز شومي جبان خودم سوگند که دوباره زن 
   گناه اين درماندگان چيست؟ رؤسای: حيی بن اخطب خنديد و گفت. گريمي می

۳۸۰  
  .بعد از زن و فرزند چه چيزی در زندگی هبتر خواهد بود: يهود، زبري بن باطا و امثال او گفتند

  .فقط يک راه ديگر باقی مانده است، که اگر آن را نپذيريد کارتان زار خواهد بود: کعب گفت
امشب شب شنبه است، و قاعدتا حممد و اصحاب او يقني دارند که امشب : آن چيست؟ گفت: گفتند

  :گفتند. کنيم، بياييد امشب بريون رومي، شايد که بر او شبيخون بزنيم با آهنا جنگ منی
: دانی از اين کار بر سر ما چه آمده است؟ حيی هم گفت گويی شنبه خود را تباه کنيم، تو که می می
 قريش و غطفان اينجا بودند، من تو را به مهني کار دعوت کردم، و تو از شکسنت حرمت شنبه وقتی که

  .اگر يهود از من اطاعت کنند، اين کار را خواهند کرد: کعب گفت. خودداری کردی
چگونه اميد : نّباش بن قيس بن کعب گفت. شکنيم يهوديان فرياد کشيدند که ما شنبه خود را منی

  گردد؟ بينی که روز به روز کار آهنا استوارتر می ايشان داری، و حال آنکه میشبيخون زدن به 
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گشتند، در آن صورت اين  کردند و شبها بر می اول که ما را حماصره کرده بودند، روزها جنگ می
جنگند،  ای ممکن بود، ولی اکنون شبها هم مهينجا شب زنده دارند و شبانه روز می پيشنهاد تا اندازه

خواهی به آهنا شبيخون بزنی؟ به هر حال، اين گرفتاری و خونريزی است که سرنوشت برای ما  میچگونه 
  .نوشته است

. ميان يهوديان اختالف افتاد، و ايشان دست و پای خود را گم کردند و از کرده خود پشيمان شدند
ردند، به هالک خود ها مهينکه به ضعف خود پی ب سوخت، و زهنا و بچه دل آهنا بر کودکان و زنان می

  .مطمئن شده و شروع به گريسنت کردند
ثعلبه و اسيد : گفت صاحل بن جعفر، از حممد بن عقبه، از ثعلبة بن ابی مالک، برامي نقل کرد که می

دانيد که او رسول  ای گروه بنی قريظه، به خدا قسم مشا می: پسران سعّيه، و اسد بن عبيد عموی آهنا گفتند
دانيم و دانشمندان خودمان و دانشمندان بنی نضري برای  و مهه مهاهنايی است که میخداست، و صفات ا

يکی از ايشان مهني حيی بن اخطب بود، و ديگری جبري بن هّيبان که در نظر ما از مهه . اند ما نقل کرده
ورات جدا ما از ت: يهوديان گفتند. راستگو تر بود، و او در بستر مرگ خود مشخصات پيامرب را بيان کرد

اين سه نفر مهينکه سرپيچی يهوديان را ديدند، در مهان شبی که فردايش بني قريظه از ! شومي منی
حصارها به ناچار فرود آمدند، پايني آمده و اسالم آوردند، و خود و زن و فرزند و اموالشان در امان قرار 

  .گرفتند
رد که مردی از يهوديان به نام عمرو بن ضّحاک بن عثمان، از حممد بن حييی نب حّبان، برامي نقل ک

مشا مگر برای حممد سوگند خنورده و پيمان نبسته بوديد که هيچيک از دمشنانش را : سعدی، به آهنا گفت
عليه او ياری ندهيد، و بلکه او را عليه دمشن ياری دهيد؟ من که در اين کار اخري مشا دخالت نداشتم، و در 

  گومي اکنون که از اّما میمکر و حيله مشا شرکت نکردم، 
۳۸۱  

کنيد، الاقل در يهودی بودن خودتان با پرداخت جزيه پايدار مبانيد، و  وارد شدن به آيني او خودداری می
ما هرگز چنني تسليم عرب : گفتند. دامن که اين را هم حممد خواهد پذيرفت يا نه به خدا قسم، من منی

  .، کشته شدن هبتر از اين استخنواهيم شد که جزيه و خراج به گردن بگريمي
. و مهان شب مهراه فرزندان سعّيه از حصار بريون آمد. پس در اين صورت من از مشا بيزارم: گفت

حممد بن . او از کنار پاسداران سپاه اسالم که حممد بن مسلمه فرماندهی ايشان را بر عهده داشت گذشت
آنگاه گفت خدايا مرا از ! برو: لمه گفتحممد بن مس. عمرو بن سعدی: کيستی؟ گفت: مسلمه گفت

عمرو بن سعدی بريون رفت . و راه را برای او باز کرد. خبشش اشخاص کرمي در مورد خطامي حمروم نفرمای
پس از صبح معلوم نشد که کجا رفت، و .  رساند و تا صبح مهاجنا خوابيد)ص(و خود را به مسجد رسول خدا

او مردی است که به واسطه وفای به عهد خداوند متعال : دند، فرمود سؤال کر)ص(در مورد او از رسول خدا
  .گفته شده است که هيچيک از يهودان مبادرت به جنگ نکردند. جناتش داد

چون عمرو بن سعدی از کنار : ابراهيم بن جعفر از قول پدرش برامي روايت کرد که گفته است
  .عمرو بن سعدی:  کيستی؟ گفت:پاسداران عبور کرد، حممد بن مسلمه صدايش زد و گفت

خدايا مرا از خبشش اشخاص کرمي در خطامي : سپس گفت. شناختمت: حمّمد بن مسلمه گفت
  .حمروم نفرمای
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در جنگ بنی قريظه مردی از : ثوری برامي از عبد الکرمي جزری، و او از عکرمه، نقل کرد که گفت
صفّيه چون اين را بديد .  به جنگ پرداختزبري برخاست و با او. يهود بانگ برداشت و مهاورد طلبيد

زبري او را بلند کرد و . هر کدام که ديگری را بلند کند او را خواهد کشت:  فرمود)ص(پيامرب! وا جّداه: گفت
  . ابزار جنگ او را به زبري خبشيدند)ص(کشت و پيامرب

کنم اين داستان  یاين مطلب در جنگ بنی قريظه از کس ديگری شنيده نشد، و گمان م: واقدی گويد
  .در خيرب بوده است

 در آن )ص(اولني چيزی که پيامرب: معمر بن راشد، از زهری، از ابن مسيب، برامي نقل کرد که گفت
. مورد به ابی لبابة بن عبد املنذر عتاب فرمود، اين بود که او در مورد خرما بنی با يتيمی نزاع داشت

اش بلند شد، و به  يتيم ناراحت شد و بانگ گريه. ابه استخرما بن از ابی لب:  حکم فرمود)ص(پيامرب
اين خرما بن را به من ببخش، و مقصودشان اين :  به ابی لبابه فرمودند)ص(پيامرب.  شکايت کرد)ص(پيامرب

حضرت .  خودداری کرد)ص(ابی لبابه از خبشيدن آن به رسول خدا. بود که آن را به يتيم برگردانند
با ! ه اين خرما بن را به يتيم بده، در عوض برای تو نظري آن در هبشت خواهد بودای ابی لباب: فرمودند

  .وجود اين ابی لبابه خودداری کرد
۳۸۲  

مردی از انصار برامي نقل کرد که، چون ابی لبابه از خبشودن آن درخت خودداری کرد، : زهری گويد
ازه فرماييد آن را خبرم و به آن يتيم بدهم، و اگر اج:  گفت)ص(ابن دحداحه که مردی از انصار بود، به پيامرب

  آيا در اين صورت نظري اين درخت برای من در هبشت خواهد بود؟
آيا حاضری خرما بن : ابن دحداحه حرکت کرده پيش ابی لبابه رفت و گفت. آری:  فرمود)ص(پيامرب

  : لبابه گفتابی. خود را در برابر يک خنلستان من به من بفروشی؟ و او را خنلستانی بود
  .و ابن دحداحه آن درخت را به خنلستان خود خريد، و به يتيم داد. آری

چيزی نگذشت که کفار قريش به جنگ احد آمدند، و ابن دحداحه به جنگ رفت و شهيد شد، و 
چه بسا درختان خرمای شاخه فرو هشته که در هبشت برای ابن دحداحه خواهد : فرمودند  می)ص(پيامرب
  .بود

 فرستادند و تقاضا )ص( چون مسأله حماصره يهوديان سخت شد، کسی را به حضور پيامرب:گويند
  .کردند که ابی لبابة بن عبد املنذر را برای مذاکره پيش ما بفرست

چون بنی قريظه کسی را پيش : گفت ربيعة بن حارث با اسناد خود برامي نقل کرد که ابی لبابه می
برو پيش :  که مرا پيش آهنا بفرستند، حضرت مرا فرا خواند و فرمود فرستاده و تقاضا کردند)ص(پيامرب

پيش : ابی لبابه گويد. اند گويند، چون آهنا از ميان اوسيان تو را برگزيده مهپيماهنای خودت ببني چه می
  .آهنا رفتم در حالی که حماصره بر آهنا خيلی سخت آمده بود

کعب بن اسد هم برخاست و .  مردم نسبت به تو دوستيمآهنا پيش من دويدند و گفتند ما بيشتر از مهه
دانی که ما نسبت به تو و قوم تو در جنگ حدائق و بعاث و ديگر  ای ابا بشري، تو می: به من گفت

اکنون اين حماصره بر ما بسيار سخت است، و مشرف به . ايد چه کارها که نکردمي هايی که داشته درگريی
مد هم از حماصره ما دست بردار نيست مگر اينکه تسليم بدون قيد و شرط او امي، و حم هالک و نابودی شده

و حال آنکه اگر از ما بگذرد حاضرمي بن سرزمني خيرب يا شام برومي، و گامی بر خالف او برندارمي، . بشومي
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  .و هرگز کسی را برای جنگ با او مجع نکنيم
. ساخت د موجبات هالک مشا را فراهم منیبو با مشا منی) حيی بن اخطب(اگر اين : ابو لبابه گفت

حيی . آری به خدا قسم او مرا در اين گرفتاری کشاند، و خنواهد توانست که بريومن بياورد: کعب گفت
چه بکنم؟ من طمع داشتم که بر او پريوز شومي، وقتی هم که حسامب خطا در آمد با جان خود با تو : گفت

ای  چه فايده: کعب گفت. بر سر تو بيايد بر سر من هم خواهد آمدبرابری و مهدردی کردم، حاال هم آنچه 
به هر حال، گرفتاری و : دارد که من و تو با هم کشته شومي، و زن و فرزندمان اسري شوند؟ حيی گفت

به هر حال عقيده تو چيست؟ ما از ميان مهه : کعب به من گفت. خونريزيی است که بر ما نوشته شده است
   مي، حممد فقط با تسليم شدنا تو را برگزيده

۳۸۳  
آری، از حصارها فرود : ما در قبال آنچه که او حکم کند موافقت کرده است، آيا بپذيرمي؟ ابو لبابه گفت

. آييد و تسليم شويد، و اشاره به گلوی خود کرد و منظورش اين بود که در غري اين صورت کشته خواهيد شد
  .وع به استرجاع گفنت کردمسخت پشيمان شدم و شر: ابو لبابه گويد

و از حصار برين . من نسبت به خدا و رسول او خيانت کردم: شود؟ گفتم تو را چه می: کعب گفت
مسلمانان منتظر بودند که من پيش آهنا برگردم، ولی من . آمدم، در حالی که ريشم از اشکم خيس شده بود

خودم را به ستونی بستم، من خود را به ستونی راه ديگری را از پشت حصارها برگزيدم و به مسجد آمدم، و 
اند، که او خود را به  و گفته. ماليدند و معروف به ستون توبه بود، بستم که به آن بوی خوش و عطر می

 قرار داشت، و اين صحيح تر )ص(ستونی بست که روبروی منرب و کنار در خانه اّم سلمه مهسر رسول خدا
رهايش :  رسيده و فرموده بود)ص(کاری که کرده بودم، به اطالع پيامرببه مسجد رفنت من و : گويد. است

اگر پيش من آمده بود برايش استغفار . اش حکم فرمايد خواهد درباره کنيد، تا خداوند هر چه می
پانزده شبانروز در گرفتاری روحی بزرگی : ابو لبابه گويد! کردم، اما حاال که نيامده است رهايش کنيد می

  .آوردم خوابی را که ديده بودم به خاطر میبودم، و 
هنگامی که بنی قريظه را : کرد که ابو لبابه گفته است موسی بن عبيد هم با اسناد خود برامي نقل می

ام، و نزديک بود که از بوی  حماصره کرده بودمي، خواب ديدم که گويی ميان گل و جلن بسيار بدبويی افتاده
ابو بکر . م و خود را در آن شستم و پاک شدم، و بوی خوشی استشمام کردمآنگاه جوی آبی ديد. آن مبريم

شوی، ولی بعدا گره از  گرفتار کاری خواهی شد که سخت غمگني می: خوامب را چنني تعبري کرد و گفت
من در آن هنگام که خود را بر ستون بسته بودم اين تعبري ابو بکر را بياد : گويد. کارت گشوده خواهد شد

  .ردم، و آرزومند بودم که خداوند پذيرش توبه مرا نازل فرمايدآو می
 ابو لبابه را به مست فرماندهی جنگ با بنی قريظه )ص(معمر از قول زهری برامي نقل کرد که پيامرب

  .تعيني فرموده بود، ولی پس از اين کار او را عزل و اسيد بن حضري را به فرماندهی منصوب فرمود
وز در گرمای شديد مهچنان بر ستونی که کنار خانه ام سلمه قرار داشت بسته ابو لبابه هفت شبانر

مهچنني خواهم بود تا اينکه مبريم، يا : گفت بود، و در آن هفت شبانروز چيزی خنورد، و نياشاميد، و می
 هر  نيز)ص(شنيد، پيامرب او گرفتار چنان ضعفی شده بود که صدايی منی: گويد. ام را بپذيرد خداوند توبه

   بعد از اين مدت خداوند توبه. فرمود صبح و شام به او نگاهی می
۳۸۴  

او .  کسی را فرستاد که او را باز کند)ص(خداوند توبه تو را پذيرفت و پيامرب: و ندا داده شد. او را پذيرفت
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  . او را بگشايد، و آن حضرت شخصا آمدند و او را گشودند)ص(حاضر نشد که کسی غري از رسول خدا
 را ديدم که )ص(من پيامرب: گفت هند دختر حارث، از قول اّم سلمه، برامي نقل کرد که می: هری گويدز

لکن ابو . اش پذيرفته شده است داد که توبه گشود، و با صدای بلند به او خرب می ريسمان را از ابو لبابه می
است که ابو لبابه پانزده روز بسته بود و و گفته شده . شنيد ها را از ضعف و ناتوانی منی لبابه بسياری از گفته

به خدا قسم از : گفت مکيد و بريون آورده و می او آهنا را می. آورد دخترش چند دانه خرما برای افطار او می
گشود، و اگر  دخترش او را به هنگام منازها می. توامن آن را ببلعم ام پذيرفته نشود منی ترس اينکه توبه

. بست گرفت، و گر نه دوباره بال فاصله طناب را می داد و وضو می اشت اجنام مینيازی به قضای حاجت د
و چون ريسمان از مو بود، بر بازوهايش جراحتی وارد کرده بود که پس از آن مدت زيادی به معاجله آن 

م به ما درباره توبه ابو لبابه مطالب ديگری ه. مشغول بود و نشان آن پس از هببودی بر بازوهايش مانده بود
  .رسيده است

 برای ما نقل کرد که )ص(عبد اهللا بن يزيد بن قسيط با اسناد خود از قول اّم سلمه مهسر رسول خدا
. خندند  می)ص(هنگام سحر بود که ديدم رسول خدا. پذيرش توبه ابو لبابه در خانه من نازل شد: گفت
. توبه ابو لبابه پذيرفته شد: فرمود! اردخنديد؟ خداوند مهيشه خندانت بد ای رسول خدا، از چه می: گفتم

  :آيا به او مژده بدهم؟ فرمود:  گفتم)ص(به پيامرب: اّم سلمه گويد
:  و گفتم- و هنوز احکام حجاب نازل نشده بود- من کنار حجره خود آمدم. خواهد هر طور دلت می

ابو .  هجوم بردند که او را بگشايندبعد از اين خرب مردم. ات پذيرفته شد ای ابو لبابه تو را مژده باد که توبه
 برای مناز صبح )ص(و هنگامی که پيامرب.  بيايند و شخصا بگشايندم)ص(نه، بايد رسول خدا: لبابه گفت

  : و اين آيه درباره ابو لبابة بن عبد املنذر نازل شده است. بريون رفتند او را گشودند
َو آخرون اقرتفوا بذنوبهم خلطوا ق ُ َ َ َ َْ ِ ِ

ُ ُ ُ
ِ َ َ ْ ُ َّمال صاحلا و آخر سيئا ع اهللا أن فتوب عليهم إن اهللا َ ِ ْ ِ ْ َّ ًَ َ َُ َ ْ َ َ ً ً

ِ َ ََ ََ ِ
ٌلفور رحيم  ِ َ ٌ ُ َ)۹ :۱۰۲(  

اند که مقر آمدند به گناهان خويش، آميختند کار نيک را با کار بد خويش، شايد که  ديگرانی
  . استخدای تعالی بپذيرد توبه ايشان، چه، خدای آمرزنده و خبشاينده بر بندگان 

  : و گفته شده است که اين آيه درباره او نازل شده است
ين آمنوا ال ختونوا اهللا و الرسول َيا كفها ا ُ َّ َ ُ ُ َ ُ َ ََ ِ

َّ ُّ َ…) ۸ :۲۷(  

  …ای مؤمنان خيانت مکنيد با خدا و با پيامرب 
۳۸۵  

  : ده استاين آيه درباره او نازل ش: گفت حممد بن عبد اهللا، از قول زهری برامي روايت کرد که می
ين قالوا آمنا بأفواههم  ين يسارعون يف الكفر من ا ْيا كفها الرسول ال حيزنك ا ِ ِ

ْ َ
ِ َّ َ َُ َُ َِ ِ

َّ َّ
ِ
ْ ُ َ ُ ُِ

َ ْ َُ ْ ُ َّ ُّ َ)۵ :۴۱(  

گويند به  شتابند در کافری از آن منافقان که می ای پيامرب، اندوهگني نکنند تو را آهنا که می
  …زباهنای خويش 

  .تر است ول صحيحو در نظر ما مهان آيه ا
 آمد )ص(ابو لبابه به حضور پيامرب: گفت معمر، از زهری، از پسر کعب بن مالک، برامي نقل کرد که می

خواهد که از اموال خود  ام از اينجا هجرت کنم، و دمل می خواهم در مقابل گناهی که کرده من می: و گفت
و او يک سوم مال . يک سوم مال تو کافی است:  فرمود)ص(پيامرب. ای در راه خدا و رسول خدا بدهم صدقه
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پس خداوند توبه او را پذيرفت و تا وقتی که . خود را استخراج کرد، و از حمله خويشان خود هجرت کرد
  .زنده بود از او جز خري و نيکی سر نزد

د  دادند، و از حصارها فرو)ص(چون حماصره بر يهوديان دشوار شد، و تن به فرمان رسول خدا: گويند
 دستور فرمود تا اسريان آهنا را به ريسمان بستند، و حممد بن مسلمة مامور اين کار شد، و )ص(آمدند، پيامرب

ها را از حصارها بريون آوردند و در حملی مجع کردند، و  سپس زهنا و بچه. ای مجع کرد آهنا را در گوشه
ر فرمود تا کاالهای آهنا و آنچه از اسلحه و  عبد اهللا بن سالم را به سرپرستی آهنا برگزيد و دستو)ص(پيامرب

  .اثاث در حصارهايشان وجود داشت مجع شود
يک هزار و پانصد مششري، سيصد : ابن ابی سربه، از قول مسور بن رفاعه، برامي نقل کرد که گفت

ن زره، دو هزار نيزه، و يک هزار و پانصد سپر فلزی و چرمی، و مقدار زيادی لباس و ظرف و اثاث بريو
مقدار زيادی شراب و مخهای می پيدا شد، که مهه آهنا را بدون اينکه مخسی از آن جدا کنند، به . آوردند

مهچنني تعدادی شتران نر آبکش و دامهای فراوان به دست آمد که مهه را . زمني رخيتند و از بني بردند
سانی بودم که در آن روز مخهای می من از ک: گفت از جابر بن عبد اهللا، برامي نقل کردند که می. مجع کردند

  .شکستم را می
ای رفتند و نشستند، در اين   به گوشه)ص(پيامرب: از حممد بن مسلمه، برامي روايت کردند که گفت

ای رسول خدا، اينها مهپيمان ما هستند و به خزرجيان :  آمدند، و گفتند)ص(هنگام اوسيان نزديک پيامرب
يد که در گذشته با بنی قينقاع که مهپيمانان ابن ابی بودند چگونه رفتار ارتباطی ندارند، و به خاطر دار

. دار از آهنا را به تقاضای ابن ابی خبشيديد کرديد، مشا سيصد نفر از افراد بدون زره و چهارصد نفر زره
  اکنون اين مهپيمانان ما از کرده خود

__________________________________________________  
  .۴۷، آيه ۵وره س) ۱(

۳۸۶  
 سکوت کردند، و )ص(پيامرب. خواهند، آهنا را به ما ببخش پشيمانند، و از عهد شکنی خود پوزش می

پس از اينکه افراد قبيله اوس زياد حرف زدند و اصرار کردند، و مهگی صحبت . مطلبی نفرمودند
. آری: ود خواهيد بود؟ گفتنداگر حکم در اين باره را به مردی از مشا واگذارم خشن: داشتند، فرمود

  .حکم کردن در اين مورد را به سعد بن معاذ واگذاشتم: فرمود
اين زن .  بود)ص(در آن موقع سعد بن معاذ در خيمه کعيبه دختر سعد بن عتبه، در مسجد پيامرب

کس در   بیکرد، و هم از افراد غريب و کرد، و از اشياء گمشده و پراکنده نگهداری می زمخيها را معاجله می
  . سعد را در آن خيمه جا داده بودند)ص(پيامرب. کرد ای که ميان مسجد داشت مواظبت می خيمه

، حکم کردن درباره بنی قريظه را به سعد بن معاذ تفويض فرمود، اوسيان بريون )ص(چون پيامرب
انداخته، و روی پاالن آمدند و پی سعد رفتند، و او را سوار بر خری کردند که روی آن پاالنی از ليف خرما 

ای : گفتند اوسيان برگرد او به راه افتاده و می. ای هپن کرده بودند و لگام آن هم از ليف خرما بود هم قطيفه
 حکم کردن درباره اين دوستانت را به تو واگذار فرمودند که نسبت به آهنا نيکی کنی، )ص(ابو عمرو، پيامرب

ضحاک بن خليفه .  به مهپيمانان خود چگونه رفتار کردپس نيکی کن، تو ديدی که ابن ابی نسبت
آهنا در مهه گرفتاريها از تو دفاع کردند، و تو را ! ای ابا عمرو، مواظب اين مهپيماهنای خود باش: گفت می

. بر ديگران برگزيدند، و اميدوارند که در پناه تو قرار گريند، وانگهی، مشار مردان و شتران آهنا زياد است
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ای ابو عمرو، با مهپيمانان و دوستان خود نيکی کن، وانگهی، : سالمة بن وقش هم گفتسلمة بن 
ايشان در جنگ بعاث و حدائق و ديگر درگرييها تو را ياری ! دارد آهنا باقی مبانند ، دوست می)ص(پيامرب
  .اند، و به هر حال سعی کن که از ابن ابی بدتر نشوی داده

ای ابو عمرو، در نظر داشته باش : گفت ل کرد که يکی از اوسيان میابراهيم بن جعفر، از پدر خود نق
. که ما از آهنا خواستيم مهراه ما جنگ کنند و جنگ کردند، و هم از ايشان ياری خواستيم و يارميان دادند

اکنون وقتی فرا رسيده : سعد بن معاذ مهچنان سکوت کرده بود، ولی چون اصرار و پافشاری کردند گفت
وای بر قوم : ضحاک بن خليفه گفت. رزنش سرزنش کنندگان بر سعد، در راه خدا تأثريی نکنداست که س

وای از : معّتب بن قشري فرياد کشيد. و به سوی اوسيان برگشت، و خرب مرگ بنی قريظه را اعالم کرد! من
  .روزگار قوم من به پايان رسيد: و حاطب بن امّيه ظفری گفت! سيه روزی ايشان
  . آمد که مردم گرد آن حضرت نشسته بودند)ص(ذ در حالی به حضور پيامربسعد بن معا

   گروهی. برخيزيد و بر ساالر خود احترام بگذاريد:  فرمودند)ص(مهينکه سعد فرا رسيد، پيامرب
۳۸۷  

بپا خاستيم و در دو صف ايستادمي، و هر يک از مردان ما او را درود و : از مردان بنی عبد االشهل گفتند
 که، برخيزيد و )ص(گويند خطاب پيامرب برخی می.  رسيد)ص(گفتند، تا آنکه سعد به پيش پيامربحتيت 

ديگر افراد قبيله اوس که در حضور .  نظر به قريش نداشتند)ص(احترام بگذاريد، به انصار بود و پيامرب
رموده است، نسبت به  حکم را به تو واگذار ف)ص( بودند، به سعد گفتند، ای ابو عمرو، پيامرب)ص(رسول خدا

آيا مشا به : سعد بن معاذ گفت. اند ايشان خوبی کن و بياد آور که آهنا برای تو متحمل گرفتاری زيادی شده
امي و  آری، در غياب تو رضايت خود را اعالم داشته: فرمان من درباره بنی قريظه راضی هستيد؟ گفتند

 منت بگزاری، مهچنان که ديگری غري از تو، درباره بنی امي و اميدوارمي که بر ما خود، تو را انتخاب کرده
  .قينقاع اجنام داد

  :سعد گفت. دانی و ما هيچگاه به اندازه امروز نيازمند به پاداش دادن نيستيم تو ارزش ما را می
: منظورت چيست؟ سعد گفت: مشا را به زمحت نينداخته باشم، و رودربايستی نکرده باشيد؟ گفتند

در اين . آری: پذيريد؟ مهگان گفتند به عهد و ميثاق اهلی، آيا حکم مرا در مورد خودتان میمشا را سوگند 
کسانی که اين طرف : ، به گوشه ديگری رفت و گفت)ص(هنگام سعد به منظور حفظ حرمت رسول خدا

من در : سعد گفت. آری:  و افرادی که آجنا بودند گفتند)ص(اند هم داخل در حکم من هستند؟ پيامرب نشسته
ها اسري گردند و اموال آهنا  کنم که مردان ايشان به تيغ کشته شوند، و زهنا و بچه مورد ايشان چنني حکم می

مهان حکمی را دادی که خداوند متعال از فراز هفت آمسان حکم فرموده :  فرمودند)ص(پيامرب. تقسيم شود
  .است

يم شدند، دعا کرده و به خداوند چنني سعد بن معاذ، در شبی که فردای آن بنی قريظه تسل: گويند
پروردگارا، اگر هنوز چيزی از جنگ با قريش باقی است، مرا برای آن باقی بگذار، چه : عرض کرده بود

جنگ با هيچ قومی را به اندازه جنگ با قريش که رسول تو را تکذيب کردند و آزار دادند و بريون راندند، 
 و ايشان متام شده است، مهني زخم را مايه شهادت من قرار ده، در دارم، ولی اگر جنگ ميان ما دوست منی

و خداوند چشم او را به ذلت ! عني حال تا چشم مرا به خواری و بدخبتی بنی قريظه روشن نکنی مرا منريان
  .بنی قريظه روشن ساخت
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ن را به خانه فرمان داده شد که مردان اسري را به خانه اسامة بن زيد منتقل سازند، و زنان و کودکا
 دستور فرمود تا چندين بار خرما ميان آهنا توزيع شود، آهنا خرماها را )ص(پيامرب.  بردند)۱(دختر حارث

کشيدند، و گروهی از ايشان آن شب را به خواندن تورات مشغول بودند، و برخی از  مانند خر به نيش می
   هايشان برخی ديگر را به استقامت و پايداری در دين و متسک ب
__________________________________________________  

  ).۱۶۴، ص ۲شرح زرقانی بر مواهب اللدنيه، ج . (اسم او، رمله، دختر حارث بن ثعلبة بن حارث بن زيد است) ۱(
۳۸۸  

  .کردند تورات توصيه می
ده شود، و هم دستور  دستور فرمودند که اثاثيه و کاالها و لباسها هم، به خانه دختر حارث بر)ص(پيامرب

  .فرمودند که دامها را مهاجنا ميان درختان به چرا رها کنند
 مانندی در - صبح به بازار رفتند، و دستور دادند گوداهلای گور)ص(فردای آن روز پيامرب: گويند

 به کندن مشغول شدند، و آن )ص(اصحاب پيامرب. فاصله خانه ابو جهم عدوی تا احجار الزيت کندند
آوردند، و گردن آهنا را  و مردان بنی قريظه را دسته دسته می. ا بزرگان اصحاب نشسته بودندحضرت ب

  .زدند می
کاری سخت و : کنی حممد با ما چه خواهد کرد؟ گفت گفتند، فکر می يهوديان به کعب بن اسد می

ا شفقتی نيست، و هر بينيد که فراخواننده ر انديشيد، مگر منی دشوار، وای بر مشا که هيچوقت عاقالنه منی
گردد؟ به خدا قسم جز مششري چيز ديگری نيست، من که مشا را به چيز  رود بر منی کس از مشا که می

خواستيم رأی تو  حاال ديگر وقت سرزنش نيست، وانگهی ما منی: گفتند! ديگری فرا خواندم و نپذيرفتيد
. شکستيم نی را که ميان ما و حممد بود منیرا ناديده بگريمي، و آن را خمدوش بدانيم و گر نه هرگز پيما

کند، و برای  اکنون از سرزنش يک ديگر دست برداريد که چيزی را از مشا دفع منی: حيی بن اخطب گفت
شدند، و   دسته دسته کشته می)ص(يهوديان در حضور پيامرب. کشته شدن با مششري شکيبا و بردبار باشيد

حيی بن اخطب را در حالی که دستهايش به گردنش بسته بود، و . ودنددار کشنت آهنا ب  و زبري عهده)ع(علی
او جامه خود را با انگشت از چند جای دريده بود، تا . ای سرخ برای کشته شدن پوشيده بود، آوردند جامه

  .پس از مرگ کسی آن را در نياورد
  ز نساخت؟ای دمشن خدا آيا خدا ما را از تو بی نيا:  فرمودند)ص(چون او آمد، پيامرب

کنم، من هم در  چرا به خدا قسم، ولی به هر حال من خود را در دمشنی با تو سرزنش منی: گفت
خواست که تو را بر من پريوز گرداند، من به هر دری زدم ولی هر  ولی خداوند می. جستجوی عزت بودم

ای مردم فرمان : تسپس حيی رو به مردم کرد و گف. شود کس را که خدای خوار خواهد، خوار و زبون می
دستور داده . سرنوشت و تقدير چنني بود و اين خونريزی بر بنی اسرائيل مقّدر بود! اهلی را گريزی نيست
  .سپس غزال بن مسوئيل را آوردند. شد تا گردنش را زدند

 دستور داد تا )ص(و رسول خدا. آری: خدا ما را بر تو پريوز نساخت؟ گفت:  فرمودند)ص(پيامرب
آورد درگري شود،  آنگاه نّباش بن قيس را آوردند، او سعی کرده بود که با کسی که او را می.  زدندگردنش را

 به مأموری که او را آورده بود )ص(پيامرب. و او هم با مشت به بينی نّباش کوبيده و آن را خونی ساخته بود
  چرا نسبت به او چنني کردی؟: اعتراض فرمودند و گفتند
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ای : نّباش گفت. خواست بگريزد ای رسول خدا، او با من درگري شد و می: فی نبود؟ گفتمگر مششري کا

ساخت من از آمدن به جايی که مهه قومم  گويد، اگر مرا آزاد هم می ابو القاسم سوگند به تورات دروغ می
  .کردم، تا من هم مانند يکی از ايشان باشم کشته شدند تأخري منی

سريان خوشرفتاری کنيد، و به آهنا آب بدهيد و سريابشان کنيد تا خنک با ا:  فرمودند)ص(پيامرب
 و آن روز آفتابی و -گرمای آفتاب و سوزندگی مششري را بر آهنا مجع مکنيد. شوند، و بعد بقيه را بکشيد

به اسريان آب و طعام دادند، و چون سرياب شدند و خنک گرديدند، به قتل بقيه دستور داده . گرم بود
  .شد

اين بانو به . های آن حضرت بود نگاه کردند  به سلمی دختر قيس که يکی از خاله)ص(امربپي
رفاعة بن مسوئيل پيش او و برادرش سليط بن قيس .  گرويده و با هر دو قبيله رفت و آمدی داشت)ص(پيامرب

 با حممد و اهل خانه ايشان رفت و آمد داشت، و چون او را زندانی کردند، کسی پيش سلمی فرستاد که
دانی که مرا پيش مشا احترامی است، و تو هم به منزله مادر  درباره من صحبت کن که مرا ببخشد، و می

ای اّم منذر :  به سلمی فرمودند)ص(پيامرب. حممدی، اين حمبت مشا تا روز قيامت بر گردن من خواهد بود
شد دارد، و از حلاظ ما قابل احترام ای رسول خدا، رفاعة بن مسوئيل با ما آمد و : خواهی؟ گفت چيزی می

بسيار : برد، فرمودند  متوجه اين شده بودند که رفاعه به سلمی پناه می)ص(پيامرب! است، او را به من ببخش
. ای رسول خدا اميدوارم که بزودی مناز بگزارد و گوشت شتر خبورد: سلمی گفت. خوب او از آن تو باشد

اگر مناز بگزارد برای او مايه خري و نيکی است، و اگر به آيني خود پايدار :  لبخند زدند و فرمودند)ص(پيامرب
  .مباند برايش مايه شّر و بدی است

اين موضوع بر او . برده و غالم ام منذر: گفتند رفاعة بن مسوئيل اسالم آورد، و به او می: گويد ام منذر
ن موضوع به اطالع اّم منذر رسيد کسی چون اي. گران آمد، و از رفت و آمد به خانه سلمی خودداری کرد

 صحبت )ص(پيش رفاعه فرستاد، و پيام داد که من صاحب و موالی تو نيستم، بلکه فقط در مورد تو با پيامرب
کردم، و آن حضرت تو را به من خبشيدند، و بدين ترتيب خون تو حمفوظ ماند و نسبت تو به قوت خود 

  .کرد آمد، و به خانه آهنا رفت و آمد می به ديدن سلمی میپس از اين پيام، رفاعه گاه . باقی است
ای رسول خدا، مثل اينکه اوسيان به :  آمدند و گفتند)ص(سعد بن عباده و حباب بن منذر پيش پيامرب

ای رسول : سعد بن معاذ گفت. دارند مناسبت مهپيمان بودن با بنی قريظه، کشنت ايشان را خوش منی
در او خري و نيکی باشد چنني نيست، و خداوند هر کس از اوسيان را که کشنت خدا، هر کس از اوسيان که 
  اسيد بن حضري! دارد، خوشنود نفرمايد بنی قريظه را دوست منی

۳۹۰  
های اوس را رها مکن، و يکی دو اسري را  ای از خانه هيچ خانه. ای رسول خدا، چنني نيست: هم گفت

ه اين کار رضايت ندهد، خداوند متعال بينی او را به خاک مبالد، بفرست تا آجنا گردن بزنند و هر کس که ب
 دو اسري را به حمله بنی عبد االشهل فرستادند که يکی را )ص(پيامرب. اول هم به خانه و حمله ما بفرستيد

گردن يکی از آن دو . و دو اسري به حمله بنی حارثه فرستاد. اسيد بن حضري گردن زد، و ديگری را ابو نائله
و آن ديگری را ابو عبس بن جرب گردن زد، و . ا ابو بردة بن نيار زد و حمّيصه هم به او ضربه ديگری زدر

  .و دو اسري هم به حمله بنی ظفر ارسال فرمودند. ظهري بن رافع هم ضربه ديگری به او وارد کرد
و را قتادة بن يکی از آن د: گفت يعقوب بن حممد از عاصم بن عمر بن قتاده برامي نقل کرد که می
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دو اسري هم به : کرد که اّيوب بن بشري معاوی هم برامي نقل می. نعمان و ديگری را نضر بن حارث کشتند
قبيله ما فرستادند که يکی را جرب بن عتيک کشت، و ديگری را نعمان بن عصر که مهپيمان آهنا و از قبيله 

وم را فرستادند، که عقبة بن زيد و برادرش برای قبيله بنی عمرو بن عوف هم دو حمک: گويند. بلی بود
برای بنی . وهب بن زيد بودند، يکی از آن دو را عومي بن ساعده و ديگری را سامل بن عمري به قتل رساند

  .امية بن زيد هم از اسرا فرستادند
  . آوردند)ص(کعب بن اسد را در حالی که دستهايش به گردنش بسته بود، به حضور پيامرب

  .آری ای ابو القاسم: کعب بن اسد است؟ کعب گفت:  فرمودند)ص(ارويی بود، پيامرباو مرد زيب
کرد،  چرا از نصيحت ابن خراش هبره نربديد در صورتی که او مرا تصديق می: پيامرب به او فرمودند

.  چرا:مگر به مشا دستور نداده بود که از من پريوی کنيد و اگر مرا ديديد سالم او را به من برسانيد؟ گفت
کردند که از ترس مششري بوده  سوگند به تورات ای ابو القاسم، اگر نه اين بود که يهود مرا سرزنش می

 دستور داد او را جلو )ص(پيامرب. ولی چه کنم که من بر دين يهوديامن. کردم است، حتما از تو پريوی می
  .بردند، و گردنش را زدند

 )ص(کرد که چون پيامرب ن عمرو بن سعد بن معاذ نقل میعتبة بن جبريه، از حصني بن عبد الرمحن ب
در کشته شدن حيی بن اخطب، و نباش بن قيس، و غّزال بن مسوئيل و کعب بن اسد حضور داشتند، 

آورد و  و سعد آهنا را گروه گروه می. دستور بده بقيه را هم بکشند: برخاستند و به سعد بن معاذ فرمودند
  .داد دستور قتل آهنا را می

گويند، زنی از بنی نضري که نامش نباته بود، مهسری مردی از بنی قريظه را داشت و هر دو يک 
  :چون حماصره شديد شد، آن زن پيش شوهر خود گريست و گفت. داشتند ديگر را دوست می

بينی، به هر حال تو زن  آری سوگند به تورات چنني است که می: مرد گفت. تو از من جدا خواهی شد
  توانيم کسی از اين سنگ بزرگ را به مسلمانان پرتاب کن، چه از اين پس منیهستی، 
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خواست که  او دلش منی. آهنا را بکشيم، تو زن هستی و اگر هم حممد بر ما چريه شود زهنا را خنواهد کشت

د، و با اين زن در حصار زبري بن باطا بو. خواست که او را در مقابل اين کار بکشند زنش اسري شود، و می
نباته . نشستند بسياری از اوقات مسلمانان در سايه آن دژ می. خود آن سنگ بزرگ را به باالی دژ برد

سنگ را رها کرد و مهينکه مردم او را ديدند از پای ديوار جستند، ولی سنگ به خالّد بن سويد خورد و 
  .سرش را به شدت جمروح کرد و خالّد مرد

  .نشستند  پای حصار منیاز آن به بعد مسلمانان ديگر
 آمد و )ص( دستور دادند که بنی قريظه کشته شوند، نباته پيش عايشه مهسر پيامرب)ص(روزی که پيامرب

در مهني ! شوند عجب، مهه سران و گزيدگان بنی قريظه کشته می: خنديد گفت در حالی که از صميم دل می
چکارت : عايشه از او پرسيد. کنند را صدا میم: نباته گفت. زنند موقع شنيده شد که نباته را صدا می

چگونه شوهرت تو را : عايشه به او گفت. نباته زنی شريين گفتار بود. مهسرم مرا بکشنت داد: دارند؟ گفت
من در حصار زبري بن باطا بودم، شوهرم دستور داد سنگی بر سر يکی از اصحاب : به کشنت داد؟ گفت

 دستور فرمود که آن زن )ص(و پيامرب. شوم  اکنون به قصاص او کشته میحممد زدم، و او از آن ضربه مرد، و
  .را، به قصاص خالّد بن سويد کشتند
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دانست  او با آنکه می. کنم های او را فراموش منی خوش نفسی نباته، و فراوانی خنده: عايشه گويد
کشتند و شب در کنار  یبنی قريظه را در سراسر آن روز م: گويد و مهو می. زد شود قهقهه می کشته می

  .مشعلهای افروخته به کشتارشان ادامه دادند
بنی : گفت ابراهيم بن مثامه، از قول مسور بن رفاعه، از حممد بن کعب قرظی برامي نقل کرد که می

. ها را خندقها انداخته و رويش خاک رخيتند کشتند، و سپس الشه قريظه را تا هنگام غروب سرخی روز می
کردند، اگر موی رسته  کردند، زير شکمش را نگاه می ن نوجوان که در بلوغ ايشان شک میدر مورد پسرا
  .شد های اسري مشرده می شد، و اگر موی نرسته بود، جزو زنان و بچه بود کشته می

عدد يهوديانی که : عبد الرمحن بن عبد العزيز، از قول عبد اهللا بن ابی بکر بن حزم برامي نقل کرد که
: گويد واقدی می.  ششصد نفر بودند، غري از عمرو بن سعد که طناب او پيدا شد و خودش نبودکشته شدند

  .آنچه ثابت است بريون آمدن عمرو بن سعدی از حصار است
و ابن . مشار ايشان ميان ششصد و هفتصد نفر است: کند موسی بن عبيده از حممد بن منکدر نقل می

  .هفتصد و پنجاه نفر بوده استمشار ايشان : گويد عباس رمحه اهللا می
  گويند، زنان بنی قريظه هنگامی که به خانه رمله دختر حارث و خانه اسامه منتقل شدند،
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و چون . گفتند، شايد حممد بر مردان ما منت گذارد، و آهنا را آزاد کند و يا فديه از ايشان بپذيرد می

گريباهنای خود را دريدند، و موهای خود را آشفته اند، فرياد کشيدند و  فهميدند که مردهايشان را کشته
: گويند. زدند، و سر و صدای ايشان مدينه را پر کرده بود کردند، و در مرگ مردان خود بر چهره خود می

مگر مشا خنستني گروه زنان يهود هستيد که از آغاز دنيا تاکنون اسري ! آرام بگرييد: زبري بن باطا گفت
شود، تا اينکه ما و مشا به يک ديگر برسيم اگر در مردان   بنی اسرائيل برداشته منیاين اسارت از. ايد شده

کنيم  دادند، پس بر آيني يهود پای بند مبانيد که بر آن آيني زندگی می بود برای مشا فديه می مشا خريی می
  .مريمي و بر مهان آيني می

بري بن باطا در جنگ بعاث بر ثابت بن ز: عبد احلميد بن جعفر، و ابن ابی حبيبه برامي نقل کردند
ای ابو عبد الرمحن، آيا مرا : ثابت، پيش زبري آمد و گفت. قيس منت هناده و آزادش ساخته بود

تو را بر من حقی است و : ممکن است کسی مثل من تو را نشناسد؟ ثابت گفت: شناسی؟ زبري گفت می
دهد، و من امروز  کرمي، کرمي را پاداش نيک می: زبري گفت. خواهم پاداش آن را به تو بدهم اکنون می

  .سخت نيازمند آمن
زبري را بر گردن من حقی است، او در جنگ بعاث موی :  آمد و گفت)ص(ثابت به حضور رسول خدا

لطفا او را . خواهم پاداش او را بدهم و اکنون می. اين نيکی را بياد داشته باش: جلو سرم را کشيد و گفت
پيامرب تو را به من : ثابت پيش زبري آمد و گفت. او از آن تو باشد:  فرمودند)ص(امربپي. به من ببخشيد

من پريی فرتومت، نه فرزندی، نه زنی و نه مالی در مدينه برامي باقی خواهد ماند، : زبري گفت. خبشيدند
  : آمد و گفت)ص(چگونه زندگی کنم؟ ثابت به حضور پيامرب

 فرزند و زن و مال او را هم به )ص(پيامرب. مال او را هم به من ببخشيدای رسول خدا، فرزند زبري و زن و 
زبري . رسول خدا، فرزند و زن و مال تو را هم به من خبشيدند: ثابت پيش زبري آمد و گفت. ثابت خبشيدند

 ای ثابت به. ای ثابت تو نيکی را نسبت به من متام کردی و آنچه را که بر عهده تو بود اجنام دادی: گفت
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اش مهچون آينه چينی است و مهه زيبا رويان قبيله را در چهره او  من بگو که، کعب بن اسد که چهره
سرور حاضران و غايبان و ساالر هر دو قبيله که آهنا را به : گفت. کشته شد: توان ديد چه شد؟ گفت می

. کشته شد: ؟ گفت حيی بن اخطب چه شد-داد انگيخت و در منطقه شان، به آهنا خوراک می جنگ بر می
کردند،  نشينی می افتاد، و اگر عقب آن کسی که به هنگام جنگ يهود، خنستني فردی بود که راه می: گفت

آن دلري حيله ساز، که فرماندهی : گفت. کشته شد:  غّزال بن مسوئيل چه شد؟ گفت-کرد از آهنا محايت می
 نّباش -گشود هی نبود مگر اينکه آن را میشکست، و هيچ گر کرد مگر اينکه دمشن را درهم می قبول منی

  وهب بن زيد چه شد؟ پردار يهود، در مهه هجومها: گفت. کشته شد: بن قيس چه شد؟ گفت
۳۹۳  

:  عقبة بن زيد چه کرد؟ گفت-پذيرايی کننده يهود، و پدر يتيمان و بيوه زنان يهود: گفت. کشته شد: گفت
آن دو هم : تدريس تورات اشتغال داشتند چه شدند؟ گفتآن دو عمرو، که مهواره به : گفت. کشته شد

در اين صورت، و پس از ايشان چه خريی در زندگی است؟ آيا من به : زبري به ثابت گفت. کشته شدند
جايی برگردم که ايشان آجنا بودند، و مگر پس از ايشان در آجنا جاودانه خواهم زيست؟ نه من به چنني 

خواهم که مرا پيش اين قاتل، که سران  ن هم به حق نعمت خود بر تو، از تو میزندگی ای نيازی ندارم، اکنو
کشد بربی و سپس مرا به کشتارگاه قوم برب، و مششري خودم را که بسيار برنده  بنی قريظه را کشته است و می

 دست خود را با قدرت بلند کن، و. است بگري، و خودت با آن ضربتی به من بزن و کارم را متام کن
ای . تر از مخ بزن، که برای جسد هبتر آن است که گردن به آن باشد زنی بر سرم و کمی پايني ای که می ضربه

خواهم به ديدار  توامن بيش از اين برای رخيته شدن يک سطل خون خود صرب کنم، و می ثابت، منی
ر تو ای پسر باطا، مسأله وای ب: شنيد، گفت ابو بکر آجنا بود و سخن زبري را می. دوستان خود نايل آمي

ای ثابت، مرا برب و : زبري گفت. رخيته شدن يک سطل خون نيست، بلکه عذاب ابدی برای تو خواهد بود
  :زبري گفت. کشم من هرگز تو را منی: ثابت گفت. بکش

ولی ای ثابت، به زن و فرزندم توجه کن که آهنا از ترس . برای من مهم نيست که چه کسی مرا بکشد
ثابت، . کنند، از دوست خودت خبواه که آهنا را آزاد کند و اموالشان را به آهنا پس بدهد تابی می مرگ بی

  .او را پيش زبري بن عوام آورد و زبري گردنش را زد
 در مورد زن و فرزند و اموال زبري استدعا کرد، و حضرت، مهه اموال او را به فرزند )ص(ثابت از پيامرب

او را هم از مجله اسريان آزاد کردند، خنلستاهنا و چهار پايان و اثاثيه آهنا را غري از زبري رد فرمودند، و زن 
  .کردند ولی از آن پس آهنا با خاندان ثابت زندگی می. اسلحه، به ايشان برگرداندند

  .رحيانه دختر زيد که از بنی نضري بود، به ازدواج فردی از بنی نضري در آمده بود: گويند
 اسالم را بر او عرضه داشتند، ولی او )ص(پيامرب. را در سهم خود قرار دادند، و او زيبا بود او )ص(پيامرب

 از او کناره گرفتند، و چون در خود متايلی نسبت به )ص(و پيامرب. فقط يهودی خواهم بود: نپذيرفت و گفت
پدر و مادرم : او گفت. او احساس فرمود، کسی پيش ابن سعّيه فرستادند، و اين نکته را به او تذکر دادند

از قوم خودت پريوی : ابن سعّيه پيش رحيانه رفت، و به او گفت. فدای تو باد، رحيانه مسلمان خواهد شد
  . تو را برای خود برگزينند)ص(مکن، ديدی که حيی بن اخطب چه بر سر آهنا آورد، مسلمان شو تا پيامرب

    صدای برخورد نعلينی به زمني ميان اصحاب خود نشسته بودند،)ص(مهچنان که پيامرب
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آيد تا به من مژده اسالم رحيانه را  اين صدای کفشهای ابن سعّيه است که می:  فرمود)ص(پيامرب. شنيده شد
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  .و پيامرب شاد شدند! ای رسول خدا، رحيانه مسلمان شد: ابن سعّيه آمد و گفت. بدهد
 رحيانه را به )ص(پيامرب:  معاوی برامي نقل کردعبد امللک بن سليمان، با اسناد خود از ايوب بن بشري

فرستادند، و مهاجنا بود تا يک مرتبه حيض شد، و چون پاک شد اّم منذر ) اّم منذر(خانه سلمی دختر قيس 
اگر :  به منزل اّم منذر پيش رحيانه آمدند، و به او فرمودند)ص(پيامرب.  آمد و خرب داد)ص(به حضور پيامرب

  .خواهی در ملک من باشی باش کنم، و اگر می سازم و با تو ازدواج می خواهی آزادت می می
تر است که من در ملک مشا باشم، و او مهچنان  ای رسول خدا، برای من و مشا راحت: رحيانه گفت

  .در ملک پيامرب بود تا مرد
 )ص(امربکنيز رسول خدا بود و پي: از زهری در مورد رحيانه پرسيدم گفت: ابن ابی ذئب به من گفت

او را آزاد کردند، و با او ازدواج کردند، و آن زن ميان اهل خود هم مهيشه حجاب داشت و پوشيده بود، و 
مهسر رحيانه . تر است و اين در نظر ما صحيح.  هيچ کس نبايد مرا ببيند)ص(پس از رسول خدا: گفت می

  . مردی بنام حکم بود)ص(پيش از رسول خدا

   تقسيم و فروش غنامي
خواهد،   دستور فرمودند کاالها را به هر کس که می)ص(چون غنامي را مجع کردند، پيامرب: ندگوي
  .مهچنني اسرا را فروختند و خنلهای خرما را تقسيم کردند. بفروشند

 بودند يک سهم منظور )۱(برای بنی عبد االشهل، ظفر، حارثه و بنی معاويه که مهگی از نسل نبيت
برای بنی جنّار، مازن، . ف و ديگر افراد قبيله اوس نيز يک سهم منظور شدبرای بنی عمرو بن عو. شد

. و برای سلمه، زريق و بلحارث بن خزرج هم سهمی منظور شد. مالک، ذبيان و عدی سهمی منظور گرديد
جمموع اسبها هم . اولني باری که برای هر اسب دو سهم منظور شد. جمموع اسبها هم سی و شش اسب بود

اولني باری که برای هر اسب دو سهم منظور داشتند، در جنگ مريسيع بود، و سپس . سب بودسی و شش ا
برای هر اسب دو سهم، و برای صاحب آن يک سهم، و برای . در جنگ بنی قريظه هم مهان طور عمل شد

د، و  سهم خالّد بن سويد را که پای ديوار حصار کشته شده بو)ص(پيامرب. هر پياده يک سهم منظور گرديد
  مسلمانان مجعا. سهم ابی سنان بن حمصن را که در جنگ شرکت کرده و مرده بود، نيز منظور فرمودند

__________________________________________________  
  ).۳۳۲مجهره انساب العرب، ص (نبيت، عمرو بن مالک بن اوس است ) ۱(
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موعه سهامی که غنامي بر مبنای آن تقسيم شد، سه سه هزار نفر بودند، و اسبها سی و شش عدد بود، جم

  .هزار و هفتاد و دو سهم بود، که برای هر اسب دو سهم، و برای صاحبش يک سهم حماسبه شده بود
در جنگ بنی قريظه جمموع اسب مسلمانان سی و شش : ابراهيم بن جعفر، از پدرش برامي نقل کرد

و برای خود، فقط يک سهم منظور فرمود، و جمموعه سهام  سه اسب يدک داشتند، )ص(اسب بود، و پيامرب
اموال را خنست به پنج خبش مساوی تقسيم کردند، و سهمی را به نام . سه هزار و هفتاد و دو سهم بود
. مهچنني نسبت به اثاثيه و چهار پايان و اسريان به مهني طريق رفتار شد. خداوند متعال کنار گذاشتند

 در آن روز سهم آن دو مردی را هم، که يکی کشته شده، و )ص(پيامرب. دم تقسيم شدچهار خبش ديگر ميان مر
  .ديگری مرده بود، منظور فرمود

 به زنانی که در جنگ بنی قريظه حضور يافته و شرکت کرده بودند، چيزی عطا )ص(مهچنني پيامرب
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عبد املطلب، و ام عماره و ام کردند، در حالی که برای آهنا سهمی تعيني نشده بوده، و آهنا صفّيه دختر 
  .سليط، و ام العالء و مسرياء دختر قيس، و مادر سعد بن معاذ بودند

  :حممد بن عبد اهللا بن مالک ساعدی، از قول پدر بزرگ خود برامي نقل کرد که گفته است
ودی  رسيدم، ابو الّشحم يه)ص(فروختند، به حضور پيامرب من هنگامی که زنان اسري بنی قريظه را می

او به آهنا . آمد و دو زن يهودی را که هر يک سه پسر بچه و دخترانی داشتند، به يکصد و پنجاه دينار خريد
ما از دين قوم خود : گفتند گريستند، می مگر مشا بر دين يهود نيستيد؟ و آهنا در حالی که می: گفت می

  .دست بردار نيستيم تا بر آن آيني مبريمي) يهود(
، گروهی را )ص(پيامرب: کرد که گفت از يعقوب بن زيد بن طلحه، از قول پدر او نقل میابن ابی سربه، 

برای فروش به جند فرستادند، و گروهی را مهراه سعد بن عباده به شام فرستادند، تا آهنا را بفروشد، و با 
عبد الرمحن بن  مهه را به عثمان بن عفان، و )ص(و گفته شده است که پيامرب. پول آن اسلحه و اسب خبرد

  .عوف فروختند، و آن دو آهنا را بني خود قسمت کردند
آوردند بيشتر از ميزان تعيني شده، هبای  عثمان مال فراوانی پرداخت، و هر اسريی را که برای او می

پريزنان ثروتی هم داشتند، ولی جواهنا چيزی نداشتند، به اين جهت بود که عثمان . کرد او را پرداخت می
عبد الرمحن در مورد تقسيم اسريان قرعه کشی کرده بود و پريزنان در سهم عثمان قرار . شاری بردسود سر
اسريان را به دو قسمت تقسيم کردند، پريان را يک طرف و جوانان را طرف : و گفته شده است. گرفتند

اب کند، و او خواهد انتخ عبد الرمحن، عثمان را خمتار کرد که هر قسمت را که می. ديگر قرار دادند
  .پريزنان را برگزيد

۳۹۶  
  .جمموعه اسريان از زن و بچه هزار نفر بودند: عبد احلميد بن جعفر، از پدرش نقل کرد

 پيش از فروش غنامي مخس آهنا را جدا فرمود، و اسريان را هم به پنج قسمت تقسيم فرموده )ص(پيامرب
اد کردند و بعضی را هم به افراد خبشيدند، و بعضی گروهی را آز. و مخس آهنا را هم در اختيار خود گرفتند

در مورد اثاثيه و درختان خرما هم مهچنني رفتار شد، و پنج يک آهنا . از آهنا را هم به خدمت برگماشتند
و اين ) برای خدا(نوشتند  ای می فرمود، و بر قرعه  در اين مورد قرعه کشی می)ص(پيامرب. کنار گذاشته شد

مخس را . دادند گرفتند و اجازه انتخاب آن را از طرف کسی منی کرد مهان را می ابت میقرعه به هر چه اص
  .دار تقسيم غنامي ميان مسلمانان بود در اختيار ابن جزء زبيدی گذاشتند، و مهو عهده

 در مورد مخس قرعه کشی )ص(پيامرب: کند عبد اهللا بن نافع، از قول پدرش، و او از ابن عمر نقل می
  .دادند ، و اجازه انتخاب آزاد منیفرمود می

 از جدا کردن فرزندان بنی قريظه از )ص(پيامرب: عبد احلميد بن جعفر، از قول پدرش برامي نقل کرد
  .مادران، در تقسيم و فروش منع فرمودند

  : در آن روز دستور فرمودند)ص(ابن ابی سربه، از اسحاق بن عبد اهللا، نقل کرد که پيامرب
ای رسول خدا، منظور از بلوغ : پرسيدند.  و فرزند، پيش از بلوغ فرزند جدايی افکندنبايد بني مادر

  .دختران قاعده شوند و پسران حمتلم گردند: چيست؟ فرمودند
دو خواهر را در صورتی که به حد بلوغ رسيده : مهو، از قول يعقوب بن زيد، و او از پدرش نقل کرد

فروختند، مهچنني ميان مادر و دخترش در صورتی که دختر  ا میکردند، و جد بودند، از يک ديگر جدا می
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بالغ بود، و در صورتی که مادری دارای فرزندان صغري بود، او را مهراه فرزندانش به مشرکان عرب، 
ولی اگر . بردند ها را مهراه مادر با خود می فروختند، و خريداران بچه يهوديان مدينه، تيماء و خيرب می

  .فروختند فروختند و فقط به مسلمانان می بدون مادر بود، او را به مشرکان و يهوديان منیکودک نابالغی 
در آن روز سه اسري : حممد بن مسلمه گفت: عتبة بن جبريه، از جعفر بن حممود، برامي نقل کرد

. خريدم، يک زن و دو پسرش به چهل و پنج دينار، و اين معادل جمموع حق من و اسبم از غنامي بود
ديگران هم، چنان سهمی داشتند، و برای هر سوارکار سه سهم در نظر گرفته شده بود، يک سهم برای 

  .خودش و دو سهم برای اسبش
 از جعفر بن خارجه، برامي نقل کرد که زبري -  که معروف به قصی بود-مغرية بن عبد الرمحن حزامی

  .م و يک سهم هم برای اسبم منظور شدمن در جنگ بنی قريظه سواره بودم، يک سهم برای خود: گفت می
۳۹۷  

زبري بن عّوام در آن جنگ دو اسب : عبد امللک بن حييی، از قول عيسی بن معمر برامي نقل کرد
  . برايش پنج سهم منظور فرمودند)ص(داشت، و پيامرب

  ذکر سعد بن معاذ
. عد اسلمی برگشتچون سعد بن معاذ در مورد بنی قريظه حکم کرد، به خيمه کعيبه دختر س: گويند

 حمل )ص(پيامرب.  تريی زده بود که رگ دستش قطع شده بود- يا ابو اسامه جشمی-سعد را، حّبان بن عرقه
. زخم را با آتش داغ فرمود، ولی دستش آماس و چرک کرد، و او نيز معاجله را رها کرد و خونريزی پيدا کرد

: چرک کرد سعد چون چنني ديد عرضه داشتدو مرتبه حمل بريدگی رگ را داغ کرد، ولی باز آماس و 
پروردگارا، ای خدای آمساهنا و زمينهای هفتگانه، من جنگ با هيچ قومی را به اندازه جنگ با قريش که 

کنم که جنگ ميان  اکنون چنني گمان می. دارم پيامربت را تکذيب کردند و او را بريون راندند دوست منی
 ما و ايشان هنوز جنگی باقی مانده است، مرا زنده نگهدار که در راه تو ما و ايشان متام شده است، اگر ميان

تو چشم مرا به . با ايشان جنگ کنم، و اگر جنگ متام است اين غّده را گشاده ساز و مرگ مرا در آن قرار بده
  . و دوستانت ستيزه داشتند)ص(کشته شدن بنی قريظه روشن ساختی، که ايشان سخت با تو و پيامرب تو

، به منظور )ص(پيامرب. ر ساعت آخر شب که سعد خفته بود، آن زخم سر باز کرد و او متوجه نشدد
سعد . عيادت او مهراه چند نفر از اصحاب آمدند، و ديدند که سعد در روپوشی سپيد پيچيده شده است

ته و عرضه ، باالی سر او نشستند و سرش را بر دامن گرف)ص(پيامرب. مردی بلند باال و سپيد چهره بود
پروردگارا، سعد در راه تو کوشيد و رسولت را تصديق کرد و آنچه بر عهداش بود اجنام داد، : داشتند

 را شنيد )ص(سعد مهني که صدای پيامرب. گريی بگري خدايا جان او را به هبترين طريقی که جان مردم را می
ه تو رسالت اهلی را چنان که شايد و دهم ک ای رسول خدا سالم بر تو باد، گواهی می: چشم گشود، و گفت

سعد هنوز . ، سر او را از دامن خود به زمني هنادند و برخاستند و رفتند)ص(پيامرب. بايد به اجنام رساندی
  .يک ساعت يا بيشتر که از روز بر آمد سعد مرد.  به خانه خود رفتند)ص(منرده بود که پيامرب

 نازل شد، و )ص(ای از استربق بر سر داشت، به پيامرب  در حالی که عمامه)ع(چون سعد مرد، جربئيل
ای حممد، اين مرد صاحلی که ميان مشا مرده است کيست؟ درهای آمسان برايش گشوده شده، و : گفت

بايد سعد بن معاذ باشد که در :  به جربئيل فرمود)ص(پيامرب. عرش خداوند برايش به اهتزاز در آمده است
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   بان و در حالی که جامه آنآنگاه شتا. حال احتضار بود
۳۹۸  

  .شد، خود را به خيمه کعيبه رساندند و سعد را مرده يافتند حضرت به زمني کشيده می
 هم از پی او )ص(گويند پيامرب. اش بردند مردان قبيله عبد االشهل آمدند، و پيکر او را به خانه

آمد، يا  اگر کفش يکی از پايش در میرساندند که  مردم چنان شتابان خود را به خانه سعد می. رفتند می
واقدی . و کسی توقف نکرد تا آنکه به خانه سعد در آمدند. کرد اعتنا منی افتاد، ردايش از دوشش می

  .اند  هنگام مرگ او حاضر بوده)ص(امي که پيامرب و هم شنيده: گويد
 زخم سعد بن معاذ مهينکه: گفت معاذ بن حممد با اسناد خود از ابن عباس برامي نقل کرد که می

 برخاستند و او را در آغوش کشيدند، و خون بر ريش و چهره رسول خدا )ص(شروع به خونريزی کرد، پيامرب
توانست  خواست از پاشيده شدن خون بر آن حضرت جلوگريی کند منی هر کس هم که می. شد پاشيده می

  .شدند، تا اينکه سعد درگذشت چون آن حضرت به سعد نزديکتر می
 را بر در )ص(من پيامرب: گفت يمان بن داود، با اسناد خود از سلمة بن حريش برامي نقل کرد که، میسل

 وارد خانه )ص(پيامرب. خواستيم از پی آن حضرت وارد خانه شومي خانه سعد ديدم، و ما هم آجنا بودمي و می
 چنان گام )ص(ديدم که پيامرب: گويد. شدند، و در خانه ظاهرا هيچ کس جز جنازه پيچيده در مالفه سعد نبود

آن حضرت هم به . من که چنان ديدم ايستادم. دارند، که گويی بايد از روی گردن مردم عبور فرمايند بر می
. و من ايستادم، و هر کس را هم که پشت سرم بود دستور به توقف دادم! بايست: من اشاره فرمودند که

ای رسول خدا، من کسی را در خانه نديدم، و مشا با : تمگف.  ساعتی نشستند و بريون آمدند)ص(پيامرب
من نتوانستم بنشينم، تا سراجنام يکی از فرشتگان يک بال :  فرمودند)ص(کرديد؟ پيامرب زمحت حرکت می

ای ابا عمرو بر تو گوارا باد، ای ابا عمرو : فرمود ، می)ص(پيامرب: گويد. خود را مجع کرد، و توانستم بنشينم
  . بادبر تو گوارا

  :گفته است حممد بن صاحل، با اسناد خود از عامر بن سعد، برامي نقل کرد که پدرش می
وای بر مادر سعد از مرگ سعد، «: گفت کرد و می  آجنا رسيدند، مادر سعد گريه می)ص(چون پيامرب

 )ص(پيامرب. ای مادر سعد لطفا آرام بگري، و نام سعد را مرب: عمر بن خطّاب گفت» مرد يگانه و دالور چابک
کند، به جز مادر  اش مبالغه می ای گريه کند درباره ای عمر او را آزاد بگذار، هر زنی که بر مرده: فرمودند

مادر سعد، کبشه دختر عبيد بن معاوية بن . گويد سعد که چيزی جز خري و نيکی نگفت و دروغی هم منی
ارعه دختر عبيد بن معاويه و مادر سعد بن عبيد بن اجبر بن عوف بن حارث بن خزرج است، و خواهر او ف

  .زراره است
   حارث بن اوس بن.  دستور فرمود که جنازه سعد را غسل دهند)ص(گويند، آنگاه پيامرب

۳۹۹  
 حضور )ص(رخيت و پيامرب معاذ، و اسيد بن حضري او را غسل دادند و سلمة بن سالمة بن وقش آب می

 سپس با آب سدر، و بعد با آب کافور، و او را در سه برد خنست او را با آب غسل دادند، و. داشتند
آنگاه تابوتی را که نزد خانواده آل سبط بود و .  کفن کردند، و هر سه برد را بر او پيچيدند)۱(صحاری

ای از   را ديدند که گوشه)ص(کردند، آوردند و جسد را در آن هنادند، و پيامرب مردگان را در آن محل می
  .اند نه تا بريون بر دوش گرفتهتابوت را از خا

 را )ص(رسول خدا: گفت عبد الرمحن بن عبد العزيز، با اسناد خود برامي از عايشه نقل کرد که می
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  .فرمود ديدم که پيشاپيش تابوت سعد حرکت می
هنگامی که خرب : سعيد بن ابی زيد، از ابو سعيد خدری و او از جدش برامي نقل کرد که گفته است

ايشان مهراه مردم بريون آمدند، و .  رسيد، ما در حمضر آن حضرت بودمي)ص( معاذ به پيامربمرگ سعد بن
ابو سعيد خدری ! قرب دوست خود را آماده کنيد: چون به بقيع رسيدند خطاب به مسلمانان فرمودند

خاک بوی من هم از کسانی بودم که گور او را کندم، و تا هنگامی که به حلد رسيدمي مهچنان از : گفت می
  .خاست مشک بر می

کسی يک مشت از خاک گور سعد بن معاذ برداشت و رفت، بعدها متوجه شد : گفته است ربيح می
  .که مهه آن مشک است
: فرماييد؟ فرمود  گفته شد، چرا در رفنت به کنار جسد سعد اين مهه شتاب می)ص(گويند، به پيامرب

  .ه برای غسل حنظله بر ما پيشی گرفتندترسم که فرشتگان بر ما پيشی بگريند، چنانک می
. امي ای سبکتر از او نديده ای رسول خدا، سعد مردی تنومند بود، ولی جنازه: مسلمانان گفتند

گويند او به واسطه حکمی که در  گفتند، منافقان می. کنند ديدم که فرشتگان جسد او را محل می: فرمود
گويند، به واسطه اينکه فرشتگان جسد را  نه، دروغ می: مودفر. مورد بنی قريظه داد چنني الغر و سبک شد

  .رسيد کردند، سبک به نظر می محل می
موقعی که ما از کندن گور در نزديکی خانه عقيل خالص شدمي، و خشتهای : ابو سعيد خدری گويد

و مناز گزاردند، و  آمدند و خود جنازه را کنار گور گذاشتند و بر ا)ص(خام و آب را کنار گور گذاشتيم، پيامرب
  .مجعيت چندان آمده بودند که متام بقيع پر از مردم بود

چون از کندن قرب سعد فارغ شدند : گفت از جابر بن عبد اهللا برامي نقل کردند که می: واقدی گويد
   ايشان، حارث بن اوس. چهار نفر برای اجنام دادن مراسم دفن وارد گور او شدند

__________________________________________________  
  ).۲۵۳، ص ۲النهايه، ج . (های مين صحاری، منسوب به صحار است، از دهکده) ۱(

۴۰۰  
چون او .  کنار گور او ايستاده بودند)ص(بن معاذ، اسيد بن حضري، ابو نائله و سلمة بن سالمه بودند، و پيامرب

 سبحان اهللا و سه مرتبه تکبري فرمودند، و مسلمانان  گرفته شد، و سه مرتبه)ص(را در گور هنادند چهره پيامرب
  .مهراه او تسبيح و تکبري گفتند، آنچنانکه بقيع به لرزه در آمد

 سؤال کردند چرا چهره مشا تغيري کرد و سه مرتبه تسبيح و تکبري گفتيد؟ )ص(در اين مورد از پيامرب
کرد، سعد هم جنات  ی از آن جنات پيدا میگور، دوست مشا را فشرد، و چنان فشاری داد که اگر کس: فرمود

  .کرد، و سپس خداوند آن را از او رفع فرمود پيدا می
کبشه مادر سعد آمده بود تا بر جسد فرزندش : ابراهيم بن حصني، از مسور بن رفاعه برامي نقل کرد

مد و نگاه کرد و اين و او آ! آزادش بگذاريد:  فرمودند)ص(پيامرب. کردند در گور نظر کند، مردم او را رد می
من تو را قربانی راه خدا : مادر سعد گفت. پيش از آن بود که روی آن را با خشت و خاک پوشانده باشند

مسلمانان شروع به . ای نشستند ، مهان کنار گور او را تسليت دادند و سپس گوشه)ص(پيامرب. کنم حساب می
 آمدند و کنار )ص(آنگاه رسول خدا. گور او آب پاشيدندخاک رخينت بر گور کرده و آن را مهوار ساختند و بر 

  .گور ايستادند و برای او دعا کردند و برگشتند
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  ذکر کسانی از مسلمانان که در حماصره بنی قريظه کشته شدند
خالّد بن سويد، از قبيله بلحارث بن خزرج، که نباته دستاسی را بر سر او افکند و کشته شد، و 

  .و نباته را به قصاص او کشتند! رای او اجر دو شهيد خواهد بودب:  فرمودند)ص(پيامرب
 او را مهاجنا به خاک سپردند، و امروز هم قرب او در )ص(ابو سنان بن حمصن هم درگذشت که پيامرب

  .گورستان بنی قريظه است
بن چون بنی قريظه کشته شدند، حسيل : ابراهيم بن جعفر از قول پدرش برامي نقل کرد: واقدی گويد

يهوديان بنی نضري، سالّم بن مشکم، و کنانة بن ربيع بن ابی . نويره اشجعی، خود را دو روزه به خيرب رساند
چون شنيده بودند . احلقيق هم مهراه يهوديان خيرب نشسته بودند، و منتظر وصول خرب از بنی قريظه بودند

مهينکه او را ديدند . و اخبار آگاه گردندخواستند از حوادث   آهنا را حماصره فرموده است، و می)ص(پيامرب
. خرب بد و شر، جنگجويان بنی قريظه مهگی به سختی با مششري کشته شدند: چه خرب؟ گفت: پرسيدند

. از ميان رفت، و گردنش را به سختی با مششري زدند: حيی بن اخطب چه کرد؟ حسيل گفت: کنانه پرسيد
کعب بن اسد، غّزال بن مسوئيل، و نّباش : ن بنی قريظه مانندو بعد هم شروع کرد به خرب دادن از مرگ سرا

  بن قيس و
۴۰۱  

مهه اينها کار حيی بن اخطب : سالّم بن مشکم گفت. ديدم که مهه را در برابر حممد گردن زدند: گفت
است، شومی او خنست ما را گرفت و با رأی ما خمالفت کرد، و ما را از شرف و امواملان جدا کرد، بعد هم 

و بدتر از کشته شدن، اسارت زن و فرزند است، از اين پس هيچ يهودی در . ادران ما را به کشنت دادبر
چون اين خرب : گويند. يهود رأی و عزمی ندارد) آيني يهود در حجاز از ميان رفت(حجاز باقی خنواهد ماند 

ند، و مامت بپا داشتند، و زنان به زنان خيرب رسيد فرياد بر آوردند، و گريبان دريدند، و موهای خود را کند
  .عرب هم برای تسليت پيش آهنا رفتند

ای ابا عمرو چاره چيست؟ و هم : يهوديان پيش سالّم بن مشکم اظهار ترس و بيم کردند، و گفتند
خواهيد  کنيد چه می ای که به آن عمل منی مشا با رأی و انديشه: گفت. کنيه او ابو حکم بوده است: گويند

حممد از : سالّم گفت. بينی اکنون وقت سرزنش نيست، کار به آجنا کشيده است که می: نه گفتبکنيد؟ کنا
آيد، و به مشا هم  کار يهوديان مدينه آسوده شد، و اينک به سوی مشا خواهد آمد و در منطقه مشا فرود می

  .مهان را خواهد کرد که با بنی قريظه
د خيرب که مشارشان زياد است به سويش حرکت با مهه يهو: چاره و نظر تو چيست؟ گفت: گفتند

گريمي، و به هيچ کس از عرب تقاضای  کنيم، و يهوديان تيماء، فدک و وادی القری را هم به کمک می می
ديديد که در جنگ خندق با مشا چه کردند، مشا با آهنا شرط کرديد که خرمای خيرب را به . دهيم کمک منی

نا نکردند و مشا را خوار و زبون ساختند، و از حممد مقدار کمی خرمای آهنا خواهيد داد در عني حال اعت
اوس و خزرج را مطالبه کردند و از جنگ با او منصرف شدند، و نعيم بن مسعود آهنا را فريب داد، با آنکه 

رومي، و با او در مقابل  به هر حال مهگی به سراغ حممد به مدينه می. آن مهه خوبی به او کرده بودند
من عرب را : کنانه گفت. اين رأی صحيح است: يهوديان گفتند. کنيم هنای تازه و کهنه جنگ میخو

ام، مهگی دمشن سرسخت حممدند، بعالوه اين دژهای ما مثل دژهای بنی قريظه نيست، و حممد  آزموده
اش  ه تا يقهآری اين مردی است ک: سالّم بن مشکم گفت. داند هرگز به سراغ ما خنواهد آمد چون اين را می
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  .و اين پسنديده است. کند را نچسبند، جنگ منی
   …)۱(حسان بن ثابت سعد بن معاذ را چنني مرثيه گفته است

__________________________________________________  
  ).۲۸۲، ص ۳سريه، ج . (ابن اسحاق در سريه اشعار حسان بن ثابت را نقل کرده است) ۱(

۴۰۲  

   بن انيس برای کشنت سفيان بن خالد بن نبيحسريّه عبد اهللا 
روز دوشنبه پنجم حمرم که پنجاه و چهارمني ماه هجرت بود، از مدينه بريون : عبد اهللا بن انيس گويد

:  واقدی گويد)۱(.آمدم و دوازده شب در مدينه نبودم، و روز شنبه، هفت روز باقی مانده از حمرم بازگشتم
 خرب رسيده بود که )ص(به پيامرب: ، از موسی بن جبري برامي نقل کرد که گفتامساعيل بن عبد اهللا بن جبري

 فرود آمده است و مردم اطراف از خويشاوندان او و غري )۲(سفيان بن خالد بن نبيح هذلی حليانی، در عرنه
گی اند، و گروه زيادی هم از مردمان خمتلف با او مهاهن  گرد او مجع شده)ص(آهنا برای جنگ با پيامرب

، عبد اهللا بن انيس را احضار و او را به تنهايی برای کشنت سفيان اعزام فرمودند، و به )ص(پيامرب. اند کرده
  .خودت را از قبيله خزاعه معرفی کن: او گفتند

های او را برامي  شناسم، نشانه من سفيان بن خالد را منی:  گفتم)ص(به پيامرب: عبد اهللا بن انيس گويد
نشانی آن اين است که مهينکه او را ببينی از او خواهی ترسيد، و بياد شيطان : مودفر. توصيف کنيد

ای : ترسيدم، و گفتم من از هيچ کس منی: گويد. خواهد که از او کناره بگريی خواهی افتاد، و دلت می
  :فرمود. ام ، من هرگز از چيزی نگرخيته)ص(رسول خدا

هد بود که چون او را ببينی لرزه بر اندامت خواهد صحيح است، ولی اين نشانه ميان تو و او خوا
  .افتاد

  :فرمودند.  تقاضا کردم که اجازه فرماييد هر چه الزم شد بگومي)ص(من از رسول خدا
غري از مششريم هيچ چيز ديگری از سالح : گويد. خواهد بگوی آنچه الزم باشد و هر چه دلت می

در آجنا گروه زيادی از . ه و به راه افتادم تا به قديد رسيدمبرنداشتم و خود را به قبيله خزاعه منسوب کرد
آهنا اصرار کردند که به من مرکوب و راهنمايی بدهند، ولی من نپذيرفتم و بريون . قبيله خزاعه را ديدم

رسيدم   در آوردم، و به هر کس که می-آمدم تا به قبيله سرف رسيدم، و سپس راه را کج کرده تا از عرنه سر
مهينکه به عرنه رسيدم او را ديدم که پياده . خواهم پيش سفيان بن خالد بروم و مهراه او باشم م میگفت می

   رفت، و پشت سرش مجعيت و کسانی راه می
__________________________________________________  

اشد، بلکه پنجاه و هشتمني يا چهل و تواند پنجاه و چهارمني ماه هجری ب اين عبارت ظاهرا خمدوش است، ماه حمرم منی) ۱(
شود، و هفت روز صحيح نيست، شايد هفدهم حمرم درست  وانگهی، دوازده روز و پنج روز، هفده روز می. ششمني ماه است

  . م-.باشد
  ).۷۶، ص ۲شرح زرقانی بر مواهب اللدنيه، ج . (ای نزديک عرفات است عرنه، نام منطقه) ۲(

۴۰۳  
هايی که  مهينکه او را ديدم از او ترسيدم، و با نشانه. کردند د، حرکت میکه گرد او مجع شده بودن

  :رخيت، گفتم  از او داده بودند، شناختمش، و در حالی که از سر و پامي عرق می)ص(پيامرب
وقتی که او را ديدم هنگام مناز عصر بود، من مهچنان که راه . گويند خدا و رسولش راست می

  .از عصر را گزاردمرفتم با اشاره سر من می
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ام، شنيدم مردم را برای جنگ با  مردی از خزاعه: کيستی؟ گفتم: چون نزديک او رسيدم، گفت
آری، من مشغول مجع کردن مردم برای جنگ با : گفت. ام تا مهراهت باشم ای، آمده حممد مجع کرده

يلی شريين دانست و برايش مهراهش پياده راه افتادم و شروع به صحبت کردم، و او صحبتهای مرا خ. اومي
ای که حممد آن را ساخته است چيز عجيبی است، از آيني پدران دوری  اين آيني تازه: شعر خواندم، و گفتم

و . حممد با هيچ کس برخورد نکرده است که مثل من باشد: گفت! داند گزيده و عقايد آهنا را سفاهت می
اش رسيد و ياران او  کشاند، تا اينکه به خيمه  زمني میدر اين حالت به عصايی تکيه داده بود و آن را به

  .گشتند پراکنده شده و در نزديکی چادر او فرود آمدند، و در عني حال دور و بر او می
و او شري ! شري بدوش: او به کنيز خود گفت. و من نزد او رفتم! ای برادر خزاعی، جلو بيا: گفت

  .ای نوشيدم، و ظرف شري را به او دادم  جرعهسفيان ظرف شري را به من داد و من. دوشيد
: سپس گفت. سفيان سرش را مانند شتری در ظرف شري فرو برد چنانکه متام بينی او پر از شري شد

ناگاه او را غافلگري کردم و سرش را . و نشستم تا آنکه مردم آرام گرفتند و خفتند، و او هم آرام گرفت. بنشني
من موفق شده بودم، پس . گريستند  به راه افتادم در حالی که زنانش بر او میجدا کرده با خود برداشتم، و

در اين موقع گروه زيادی سواره و پياده از هر سو به . خود را به کوهی رسانده و در غاری پنهان شدم
و آمد مردی جل. جستجوی من بر آمدند، و من در غار کوه پنهان بودم و عنکبوهتا بر در غار، تار تنيده بودند

مهمترين مسئله برای من . که قمقمه آب و کفشهايش به دستش بود، من پا برهنه و سخت تشنه بودم
آن مرد قمقمه آب و کفشهای خود را کنار غار گذاشت . آوردم تشنگی بود و شدت گرمای هتامه را به ياد می

من از قمقمه آب . گشتندو باز. کسی در غار نيست: و نشست تا ادرار کند، و بعد به مهراهان خود گفت
کردم تا به مدينه رسيدم و  رفتم و روزها خود را خمفی می نوشيدم و کفشها را نيز برداشتم و شبها راه می

ای رسول خدا روی مشا سپيد : سپيدرويی؟ گفتم: مهينکه مرا ديدند پرسيدند.  را در مسجد يافتم)ص(پيامرب
 عصايی به من لطف فرمودند )ص(پيامرب. ر خود را گزارش دادمو سر او را برابر آن حضرت هنادم و اخبا. باد

  .اند با اين عصا در هبشت خواهی خراميد، هر چند عصاداران در هبشت بسيار کم: و گفتند
۴۰۴  

عصای مذکور پيش عبد اهللا بن انيس بود و چون مرگ او فرا رسيد به خانواده خود وصيت کرد که آن 
  .را در کفن او بگذارند

  .ن خالد در ماه حمرم پنجاه و چهارمني ماه هجرت کشته شدسفيان ب

  )۱(جنگ قرطاء
من ده شب از حمرم : گفت خالد بن الياس، از جعفر بن حممود برامي نقل کرد که حممد بن مسلمه می

گذشته از مدينه بريون آمدم، و نوزده شب در مدينه نبودم، و يک شب از حمرم باقی مانده در ابتدای پنجاه 
  .مني ماه هجرت، به مدينه باز گشتمو پنج

عبد العزيز بن حممد بن انس ظفری از قول پدرش، و عبد العزيز بن سعد از جعفر بن حممود با کم و 
 حممد بن مسلمه را مهراه سی مرد که عّباد بن بشر، و سلمة بن )ص(پيامرب: بيش اختالفی برامي نقل کردند که

ا بودند، به سوی قبيله بنی بکر بن کالب اعزام فرمود، و دستور سالمة بن وقش، و حارث بن خزمه جزء آهن
حممد بن مسلمه مهچنان رفتار . داد که شبها حرکت کنند و روزها پنهان باشند و بر آهنا غارت بربند
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يکی از ياران خود را فرستاد . کردند  بود، گروهی را ديد که از آجنا کوچ می)۲(هنگامی که در شربه. کرد می
آهنا نزديک . گروهی از قبيله حمارب هستند: فرستاده رفت و پيش او برگشت و گفت. سد که کيستندتا بپر

حممد بن مسلمه . حممد بن مسلمه فرود آمده بارهای خود را گشودند و چهار پايان را به چرا رها کردند
گران گرخيتند، و او به يکی از ايشان را کشت و دي. مهلت داد و مهينکه به راه افتادند، بر آهنا غارت برد

  .تعقيب گرخيتگان نپرداخت، و مقداری شتر و گوسپند غنيمت گرفت و متعرض کوچ کنندگان نگرديد
عّباد بن بشر را پيش آهنا . سپس به راه خود ادامه داد تا به جايی رسيد که مشرف بر بنی بکر بود

 مهينکه چهار پايان خود را رها کردند، و شري .فرستاد و او خود را به آهنا رساند و در ميان آنان اقامت گزيد
  .دوشيدند، و شتران آهنا آب آشاميده و زانو زدند، خود را پيش حممد بن مسلمه رساند و به او خرب داد

حممد بن مسلمه بر آهنا تاخت و شروع به غارت کرد و ده نفر را کشت و مقداری شتر و گوسپند به 
 رساند و حال آنکه آن راه را بايد در دو )۳( و تا صبح خود را به ضرّيهغنيمت گرفت و به سوی مدينه بازگشت

  .پيمودند شب می
__________________________________________________  

  ).۱۷۳، ص ۲شرح الزرقانی علی املواهب اللدنيه، ج . (قرطاء، نام گروهی از قبيله بنی بکر است) ۱(
  ).۳۲۸، ص ۲وفاء الوفا، ج . (ليله استشربه، نام جايی ميان ربذه و س) ۲(
  ).۵۶، ص ۲طبقات ابن سعد، ج . (ضريه، جايی است که فاصله آن تا مدينه هفت شب است) ۳(

۴۰۵  
در آجنا بيم داشتيم که ما را تعقيب کنند، ناچار شترها را جلو انداختيم و گوسپندها را بشدت : گويد

تا اينکه به عداسه رسيدمي، ولی در . ويی اسب هستندکردند که گ راندمي و حيواهنا چنان حرکت می می
 گوسپندها عقب ماندند، در نتيجه آهنا را با چند نفر از ياران خود جا گذاشتيم که آهنا را بعد )۱(ربذه

  . آوردمي)ص(بياورند، و شتران را جلو انداختيم و آهنا را به مدينه و حضور پيامرب
راه افتادم حتی يک قدم هم سوار نشدم تا خود را به وادی من از ضرّيه که : حممد بن مسلمه گويد

  . رساندم)۲(خنل
 )ص(چون به مدينه رسيدمي پيامرب: گويد. او يکصد و پنجاه شتر آورده بود و سه هزار گوسپند و بز

شتران پروار را در تقسيم معادل ده . مخس آهنا را جدا فرمود، و بقيه را ميان اصحاب خود تقسيم کرد
  .قرار دادند و به مهه آهنا چيزی رسيدگوسپند 

   غزوه بنی حليان
 روز اول )ص(پيامرب: عبد امللک بن وهب، از قول عطاء بن ابی مروان برامي نقل کرد که گفته است

 رفتند و مدت غيبت ايشان از مدينه )۳(ربيع االول سال ششم از مدينه بريون آمدند و تا غران و عسفان
  .چهارده شب بود

زهری، از ابن کعب بن مالک، و حييی بن عبد اهللا بن ابی قتاده از عبد اهللا بن ابی بکر بن معمر از 
، از کشته شدن عاصم بن ثابت و )ص(پيامرب: حزم و ديگران با کم و زياد برامي چنني روايت کردند و گفتند

و . ينه بريون آمدند سخت ناراحت شدند و مهراه دويست نفر که بيست اسب مهراه داشتند از مد)۴(ياران او
کردند که   و بامداد روز بعد حرکت کردند و وامنود می)۵(.در حمل گنبدی که در ناحيه جرف بود فرود آمدند

 عبور فرمود )۷( و بني)۶(کرد، و از غرابات  هنگام ختفيف گرمای روز حرکت می)ص(پيامرب. آهنگ شام دارند



 ۳۲۶

  .تا به بلنديهای مثام رسيدند
__________________________________________________  

  ).۲۲۷، ص ۲وفاء الوفا، ج . (اش تا مدينه سه يا چهار روز راه است ای در مدينه است که فاصله ربذه، دهکده) ۱(
  ).۳۸۱، ص ۲وفاء الوفا، ج . (نام جايی است که تا مدينه دو روز راه است: خنل) ۲(
، ۳۵۳، ص ۲وفاء الوفا، ج . ( بزرگی در راه مکه و مدينه، که تا مکه دو روز راه استغران، نام صحرايی است و عسفان نام دهکده) ۳(

۳۴۵.(  
  .آهنا در جنگ بئر معونه کشته شده بودند) ۴(
  .ظاهرا منظور ناحيه قباء بايد باشد) ۵(
  ).۳۹۲، ص ۳سريه، ج . (غرابات که به صورت غراب هم آمده، نام کوهی در اطراف مدينه است) ۶(
  ).۱۸۹معجم ما استعجم، ص . (ای در مدينه و نزديک سياله است ، نام دهکدهبني) ۷(

۴۰۶  
از آجنا در راه شتابان حرکت فرموده تا به وادی غران رسيدند که عاصم بن ثابت و مهراهانش آجنا 

  .کشته شده بودند
يان که از آمدن قبيله حل. شهادت بر مشا گوارا و فرخنده باد:  بر آهنا رمحت فرستاد و فرمود)ص(پيامرب

.  کس از ايشان دست نيافتند-های کوهها گرخيتند، و مسلمانان به هيچ  مطلع شده بودند به قله)ص(پيامرب
 يکی دو روز آجنا اقامت کردند و گروههايی را از هر سو به جستجو اعزام داشتند، و آهنا هم به )ص(پيامرب

:  به ابو بکر گفتند)ص(پيامرب. عسفان رسيدند حرکت فرموده به )ص(آنگاه پيامرب. کسی دست نيافتند
ترسند که به سراغ آهنا برومي، تو با ده  حرکت و ورود من به عسفان به اطالع قريش رسيده است و آهنا می

  .پس ابو بکر بريون رفت و تا منطقه غميم پيش رفت، و برگشت و کسی را نديده بود. سوار بريون برو
اندازد و از اينکه  رسد و آهنا را به وحشت می  اين خرب به قريش می فرمودند به هر حال،)ص(پيامرب

و چون به قريش خرب .  و خبيب بن عدی در دست ايشان اسري بود-قصد آهنا را داشته باشيم خواهند ترسيد
حممد به غميم نيامده است مگر برای اينکه خبيب را آزاد : اند، گفتند  به غميم رسيده)ص(رسيد که پيامرب

در آن هنگام خبيب و دو نفر از يارانش در بند و زجنري قريش بودند و بر گردهنای ايشان هم غل . سازد
  .حممد به ضجنان رسيد، و او بر ما محله خواهد کرد: گفتند قريش می. هناده بودند
پيامربت به ضجنان رسيده و آهنگ :  پيش خبيب رفت و اين خرب را به او داد، و گفت)۱(ماوّيه
. کند خداوند هر چه خبواهد می: گفت. آری: گويی؟ گفت راست می: خبيب گفت.  را داردخالصی تو
به خدا قسم قريش فقط منتظرند که ماه حرام متام شود، و آن وقت تو را از زندان بريون بربند و : ماوّيه گفت

  .بکشند
؟ و حال آنکه ما به کنيد که حممد در ماه حرام با ما جنگ کند فکر می: گفتند يک ديگر می  قريش به

و . و منظورشان خبيب بوده که در دست آهنا اسري بود. کنيم احترام ماه حرام از کشنت ياران او خودداری می
  . در ماه حرام وارد جنگ شوند)ص(مهچنان وحشت داشتند که پيامرب

  : فرمودند  به مدينه برگشتند و می)ص(پيامرب
. کنيم پرستيم و پروردگار خود را ستايش می  میگردمي و او را ما به سوی خدای خود بر می

خدايا من از گرفتاری سفر . هاميان پروردگارا تو در سفر مهراه مايی و خودت خليفه ما بر خانواده
خدايا ما را به اعمال . برم و بدی عاقبت و مشاهده امور ناخوش در اهل و مال خود به تو پناه می

  .پروردگارا خوشنودی و مغفرت تو را خواهانيم. مایفر  نيکو که منتهی به خري شود موفق
__________________________________________________  

  . م- .ماوّيه، نام زنی است که خبيب در خانه او زندانی بوده است) ۱(



 ۳۲۷

۴۰۷  
 چهارده شب از مدينه غايب بودند، و ابن اّم مکتوم را در مدينه جانشني خود فرموده )ص(پيامرب

اين جنگ و لشکر کشی در حمرم سال ششم بوده، و اين دعا را برای خنستني بار در اينجا بيان . ندبود
  .فرموده است، و متام مهراهان ما اين دعا را به خاطر سپردند

  )۱( غابهغزوه
: عبد العزيز بن عقبة بن سلمة بن االکوع، از اياس بن سلمه، از پدرش برامي نقل کرد که گفته است

 چهارشنبه سه شب از ربيع اآلخر سال ششم گذشته بر ما غارت آورد و ما روز چهارشنبه مهراه عيينه شب
و .  برای تعقيب او بريون رفتيم، و پنج شب از مدينه غايب بودمي و شب دوشنبه برگشتيم)ص(رسول خدا

  . ابن اّم مکتوم را در مدينه جانشني فرمود)ص(پيامرب
 پدرش و حييی بن عبد اهللا بن ابی قتاده، و علی بن يزيد و افراد موسی بن حممد بن ابراهيم، از قول

برخی از آهنا .  بيست شتر بود)ص(جمموع شتران شريده پيامرب: ديگری غري از ايشان برامي چنني نقل کردند
آهنا در . از غنامي جنگ ذات الرقاع، و برخی ديگر از غناميی بود که حممد بن مسلمه از جند گرفته بود

مراتع آجنا خشک شد و لذا سارباهنا آهنا را در نزديکی منطقه .  و اطراف آن به چرا بودند)۲( بيضاءمنطقه
معموال ساربان، هر غروب شري . غابه به چرا بردند تا از خارها و علفهای آجنا و درختان اراک تغذيه کنند

  .آورد آهنا را به مدينه می
 به او )ص(پيامرب. شتران ماده آن حضرت مواظبت کندخواست که از   اجازه می)ص(ابو ذر از پيامرب

ترسم که از اطراف بر تو غارت آورند و ما از عيينة بن حصن و وابستگان او در امان نيستيم، و  می: گفتند
.  به من اجازه فرمای)ص(ای رسول خدا: ابو ذر اصرار ورزيد و گفت. منطقه ما هم نزديک به حمل آهناست

بينم در حالی که پسرت کشته، و مهسرت اسري  گويی تو را می:  به او فرمودند)ص(پس از اصرار، پيامرب
! شگفتا: گفت ابو ذر بعدها می. گرديده، و در حالی که به عصای خود تکيه زده باشی خواهی آمد

 )ص(کردم، و به خدا سوگند مهچنان شد که رسول خدا فرمود، و من پافشاری و اصرار می ، چنان می)ص(پيامرب
  .رموده بودف

گرفت، و  بود، آرام منی) شناور(در آن شب ماديان من که نامش سبحه : مقداد بن عمرو گفته است
  به خدا: گفت ابو معبد می. کشيد کوبيد و صيحه می مرتبا دست و پا بر زمني می

__________________________________________________  
  . م-. قرد ثبت شده است، غابه نام جايی است نزديک مدينه در راه شامنام اين جنگ در سريه ابن هشام، ذی) ۱(
  ).۱۸۴معجم ما استعجم، ص . (بيضاء، نزديک ربذه است) ۲(

۴۰۸  
  :اش را نگاه کردمي پر از علف بود، گفتند تو بره. ای پيش آمده است قسم برای ماديان مسئله

ميد، مقداد سالح پوشيد و بر اسب خود مهينکه سپيده د. شايد تشنه است، آب برايش بردند خنورد
 به خانه خود )ص(پيامرب.  گزارد و چيزی نديد)ص(زين هناد، و از خانه بريون آمد و مناز صبح را با پيامرب

  .برگشتند و مقداد هم به خانه خود برگشت
مقداد مهچنان که زين اسب، و اسلحه خود را آماده داشت . گرفت اسب مقداد مهچنان آرام منی

  :از کشيد، و يک پای خود را روی پای ديگرش هناد که ناگاه کسی پيش او آمد و گفتدر



 ۳۲۸

  .اسب سواران را فرا خواندند
 را آب داده، و شريشان را دوشيده بودمي، در )ص(ما پس از آنکه ماده شتران پيامرب: گفت ابو ذر می

د و در حالی که باالی سر ما ايستاده های خود خوابيدمي، نيمه شب عيينه با چهل سوار به ما هجوم آور خيمه
پسرم در برابر آهنا ايستاد، او را کشتند، زن او و سه نفر ديگر مهراهش . بودند، با فرياد ما را صدا زدند

من از آهنا فاصله گرفتم و چون سرگرم باز کردن پای بندهای شتران بودند از . بودند که جنات پيدا کردند
  .ه راندن شترها کردندمن غافل شدند، و سپس شروع ب
  . رساندم و خرب دادم و آن حضرت لبخند زدند)ص(من خود را به حضور پيامرب

سحرگاه از مدينه به قصد رفنت به گله شتران پيامرب و آوردن شري آهنا بريون : گويد سلمة بن اکوع می
د آهنا اشتباهی به حمل معلوم ش. آمدم که به غالم عبد الرمحن بن عوف که ساربان شترهای او بود برخوردم

اند، و او به من خرب داد که عيينة بن حصن به مهراهی چهل سوار بر گله   رفته)ص(چرای شتران پيامرب
. اند متوجه شده است گروه ديگری هم به ياری عيينه آمده: مهچنني گفت که.  غارت برده است)ص(پيامرب
ا به دروازه ثنّية الوداع رساندم و با فريادی رسا، اسب خود را به طرف مدينه راندم و شتابان خود ر: گويد

  .سه مرتبه اعالم خطر کردم و صدای من در مهه مدينه شنيده شد
  :موسی بن حممد، از عاصم بن عمر، از حممود بن لبيد برامي روايت کرد که گفته است

 در )ص(ا پيامربسلمة بن اکوع سه مرتبه اعالم خطر کرد، و سپس مهچنان سوار بر اسب خود ايستاد ت
 آمد مقداد بن عمرو بود )ص(خنستني کسی که به حضور پيامرب. حالی که کامال مسلح بودند آمدند و ايستادند
برو تا : اش بستند، و فرمودند  برای او پری به نيزه)ص(پيامرب. که زره و مغفر پوشيده و مششري کشيده بود

  .آمدسواران به تو برسند، و ما هم از پی تو خواهيم 
کردم بريون آمدم،  در حالی که از خداوند متعال برای خود آرزوی شهادت می: مقداد بن عمرو گويد

بني راه ديدم اسبی عقب مانده، و سوار آن رهايش کرده و خود . و توانستم خود را به دنباله دمشن برسامن
  من اسب عقب مانده را گرفتم،. با کس ديگری دو پشته سوار شده است

۴۰۹  
اند  دم اسب پري، الغر و سرخ رنگی است که يارای دويدن ندارد، و معلوم شد که از مناطق دور او را راندهدي

قطعه ريسمانی به گردنش بستم و رهايش کردم و گفتم، اگر کسی از مسلماهنا او . و خسته و عقب مانده است
  .باشد را بگريد خواهم گفت که اين عالمت من است که بر گردنش می

ای به  ای که بر او پرچم بسته شده بود، نيزه وانستم به شخصی بنام مسعده برسم، و با مهان نيزهمن ت
او زدم که خطا کرد، و او برگشت و نيزه به من پراند که آن را با بازوی خود گرفتم و شکستم و او از من 

در اين . ان من آن را ببينندام را که با پرچم بود مهاجنا نصب کردم و گفتم، باشد تا يار من نيزه. گرخيت
ساعتی با . هنگام، ابو قتاده در حالی که عمامه زرد بر سربسته و سوار بر اسبش بود، رسيد و به من پيوست

او در تعقيب مسعده اسب دواندمي، او اسب خود را بر انگيخت و بر اسب من پيشی گرفت و اسب او هبتر از 
هنگامی که به او رسيدم، ديدم جامه خود را بريون . م پنهان شداسب من بود و جلو رفت به طوری که از نظر

و متوجه شدم که مسعده را . کنم که تو با آن اسب کردی مهان کار را می: کنی؟ گفت چه می: آورد، گفتم می
برگشتيم و ديدم که آن اسب در دست علبة بن زيد : مقداد گويد. پيچيد کشته است و او را در جامه خود می

  .اين اسب غنيمت من است، و اين هم عالمت من که بر گردنش است: گفتم. ستحارثی ا



 ۳۲۹

  . آن را جزء غنامي منظور فرمود)ص(رسول خدا. بيا به حضور پيامرب برومي: گفت
  .افتاد دويد و از اسبها جلو می سلمة بن اکوع شروع به دويدن کرد، و مهچون يوزپلنگ می

انداختم،  دم و شروع به ترياندازی کردم و هر تريی که میچنان دويدم که به دمشن رسي: سلمه گويد
سواری از سواران دمشن بر من محله آورد، و گرخيتم و او به من نرسيد تا . بگري که من پسر اکوعم: گفتم می

بگري که من : اينکه به جای امنی رسيدم و بر او مشرف شدم و مهينکه توانستم، تريی بر او انداختم و گفتم
  .م و امروز روز نابودی افراد پست استپسر اکوع

کمی صرب کنيد تا ارباهبای مشا، مهاجرين و : گفتم مهچنان مشغول جنگ و ستيز با آهنا بودم، و می
گرخيتم و آهنا از رسيدن به  کردند، و من می شدند و باز به من محله می آهنا بيشتر عصبانی می. انصار برسند
.  و سواران غروب به ما رسيدند)ص(و پيامرب.  رسيدم)۱(آهنا به ذی قردشدند، تا آنکه مهراه  من عاجز می

اند و مهراه خود آب ندارند مگر اندکی، اگر مرا مهراه صد نفر اعزام  ای رسول خدا، اينها تشنه: گفتم
   فرماييد، هر چه از گله در دست ايشان

__________________________________________________  
  .اند، به فاصله دو روز از مدينه و در راه خيرب است ، در فاصله يک روز راه تا مدينه، در راه غطفان است و هم گفتهذی قرد) ۱(
  ).۳۶۰، ص ۲وفاء الوفا، ج (

۴۱۰  
اکنون که چريه شدی :  فرمودند)ص(پيامرب. آورم گريم و گردن مهه آهنا را به حلقه اسارت در می باشد باز می
  .آهنا ميهمان غطفان خواهند شد: مودو آنگاه فر. گذشت کن

سواران هشت نفر : خالد بن الياس، از قول ابی بکر بن عبد اهللا بن ابی جهم برامي نقل کرد که گفت
مقداد، ابو قتاده، معاذ بن ماعص، سعد بن زيد، ابو عّياش زرقی، حمرز بن نضلة، عکّاشة بن : بودند

  .حمصن و ربيعة بن اکثم
  :از مهاجران سه سوار بودند: م بن عمر بن قتاده برامي نقل کردموسی بن حممد از عاص

سعد بن زيد که فرمانده سواران هم بود، و : و از انصار. مقداد، حمرز بن نضلة، عکّاشة بن حمصن
  .و عّباد بن بشر و اسيد بن حضري و ابو قتاده. ابو عّياش زرقی که بر اسب خود جلوه سوار بود

خوب است اسب خود را به کسی :  فرمودند)ص(ر اسب خود بودم که پيامربسوار ب: ابو عّياش گويد
ای رسول خدا، من از مهه مردم : گفتم. بدهی که از تو سوارکارتر باشد، تا از اسبهای ديگر عقب مناند

: و گفتم. و اسب خود را راندم، هنوز پنجاه متر نرفته بودم که اسب مرا به زمني انداخت. سوارکارترم
: گومي  فرمود هبتر است اسب خودت را به سوارکاری بدهی که هبتر باشد، و من می)ص(پيامرب! شگفتا

  .»سوارکارترين مردم هستم«
چون کسی اين خرب را به بنی عمرو بن عوف رساند، نريوهای امدادی سواره و پياده : گويند

  . را به ذی قرد رساندنداسب سواران و شتر سواران، پيادگان و گروهی هم با خر و استر خود. رسيدند
حمرز بن نضله، . مسلمانان ده شتر را از دمشن پس گرفتند، و ده شتر ديگر را آهنا با خود بردند

چون فرياد آماده باش برخاست، اسبی از حممد بن مسلمه که نامش : گويند. مهپيمان بنی عبد االشهل بود
شنيدن صدای خروش اسبهای ديگر صيحه کشيد و به اش بسته بود، به  ذو اللّمه بود، و آنرا در حموطه خانه

مدهتاست که از اين اسب : زهنا به حمرز گفتند. کرد جست و خيز آمد، و مهچنان که بسته بود تالش می
  .بينی آماده است مواظبت شده است، و مهانطور که می
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پرچم رسول در اين موقع حمرز متوجه شد که . خواهی سوار شو و خود را به لشکر برسان اگر می
گويند، حمرز شتابان سوار بر آن اسب شد، .  از ناحيه عقاب عبور کرد و آن را سعد بر دوش داشت)ص(خدا

از آهنا خواست که .  به دمشن رسيد)۱(و صحرای قنات را پيمود و از مقداد هم جلو افتاد، و در منطقه هيفا
  حمرز ساعتی با آهنا با. برای جنگ بايستند و آهنا ايستادند

__________________________________________________  
  ).۳۸۷، ص ۲وفاء الوفا، ج . (هيفا، نام حملی است در يک ميلی چاه مطلب) ۱(

۴۱۱  
اسب . نيزه جنگ کرد، مسعده به او محله آورد، و با نيزه به پشت او زد، و نيزه حمرز هم شکسته شده بود

مهينکه زهنا و اهل خانه اسب را ديدند، . ی خود در مدينه برگشتحمرز او را فرو افکند و گرخيت و به جا
حمرز بر اسبی از عکاّشة بن حمصن سوار بود که نامش جناح : اند و گفته. حمرز کشته شده است: گفتند

عّباد بن . کسی که حمرز بن نضله را کشت، مردی به نام اوثار بود: و گويند. بود، و مدتی سواره جنگ کرد
های آن  ار روی آورد و به جنگ با يک ديگر پرداختند، و آن قدر نيزه به يک ديگر زدند که نيزهبشر به اوث

عّباد بن بشر اوثار را گرفت و با خنجری که مهراه . دو شکست، و سپس با مششري به يک ديگر محله کردند
  .ای زد و او را کشت داشت ضربه

اوثار، و پسرش عمرو، هر دو بر اسبی :  گفته استعمر بن ابی عاتکه، از قول عروه برامي نقل کرد که
  .به نام فرط دو ترکه سوار شده بودند، و عکّاشة بن حمصن هر دو را کشت

من هنگام عزميت : زکريا بن زيد، از قول اّم عامر، دختر يزيد بن سکن برامي نقل کرد که گفته است
 قسم مهان طور که بر روی کوشکهای خود به خدا.  حضور داشتم)ص(حمرز برای پيوسنت به سپاه رسول خدا

اسب حممد بن مسلمه پيدا شد و ) کاکلی(بودمي، متوجه بپا خاسنت گرد و غبار شدمي که ناگاه ذو اللّمه 
مردی از قبيله را سوار بر مهان اسب کردمي، و . به خدا قسم حمرز کشته شد: گفتم. آهنگ طويله خود کرد

او اسب را به تاخت در آورد و . گري، و سريع پيش ما بر گرد و خرب بياوربرو از حال رسول خدا خرب ب: گفتيم
و ما خدا را به شکرانه سالمتی رسول خدا سپاس .  را برای ما آورد)ص(به هيفا رفت، و خرب سالمتی پيامرب

  .گفتيم
فته ابن ابی سربه، از صاحل بن کيسان برامي نقل کرد که حمرز بن نضله يک روز قبل از شهادت خود گ

در خواب ديدم که آمسان برای من گشوده شد، و من وارد آمسان دنيا شدم و به آمسان هفتم و سپس : است
من خواب خود را با ابو بکر که . اينجا منزل تو است: به سدرة املنتهی رسيدم، و سروشی به من گفت

يک روز پس از آن : گويد. تمژده باد تو را به شهاد: او گفت. گزارترين مردم بود، در ميان گذاشتم خواب
  .حمرز کشته شد

حييی بن عبد اهللا بن ابی قتاده، از قول مادر خود، و او از قول پدر خود، برامي نقل کرد که ابو قتاده 
من مشغول شستشوی سر خود بودم، يک طرف را شسته بودم که متوجه شدم اسبم جروه شيهه : گفت می
  .جنگی پيش آمده است:  گفتمبا خود. کوبد کشد، و سم به زمني می می

برخاستم در حالی که نيمه ديگر سرم را نشسته بودم، سوار شدم و بردی هم مهراه داشتم، در اين 
من به مقداد بن عمرو رسيدم، و ساعتی مهراه او . کشد  را ديدم که فرياد آماده باش می)ص(موقع رسول خدا

   قبال- ز او سبقت گرفتماسب من از اسب او تيز روتر بود و من ا. حرکت کردم
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يا بايد کشته شوم، و يا قاتل :  من به مقداد گفتم-مقداد به من خرب داده بود که مسعده، حمرز را کشته است

مسعده برای جنگ با او ايستاد، و ابو قتاده . ابو قتاده اسب خود را راند تا به دمشن رسيد. حمرز را بکشم
. مسعده به خاک افتاد و مرد. بگري که من خزرجی هستم: و کوبيد، و گفتبا نيزه به او محله کرد و به پشت ا

ابو قتاده پايني آمد و برد خود را روی الشه مسعده انداخت و اسب او را با خود به صورت يدک برد، و به 
  .تعقيب دمشن پرداخت تا به پيشتازان مسلمانان رسيد

 روی جسد مسعده ديدند، پنداشتند که ابو قتاده چون مسلمانان از پی رسيدند و برد ابو قتاده را بر
نه، اين را ابو قتاده کشته و برد خود را بر :  فرمود)ص(پيامرب. کشته شده است و انا هللا و انا اليه راجعون گفتند

حال هم اسب و جامه و سالح اين کشته را به . او افکنده است تا معلوم باشد که به وسيله او کشته شده است
  .ه تسليم کنيد، و ابو قتاده مهه را برای خود برداشتابو قتاد

نه به خدا قسم ابو قتاده :  فرمودند)ص(قبال سعد بن زيد جامه و سالح مسعده را برداشته بود، که پيامرب
  .او را کشته است، جامه و سالح را به او تسليم کن

 به من )ص(آن روز چون پيامربدر : گفت عبد اهللا بن ابی قتاده، از قول پدرش برامي نقل کرد که می
: و فرمودند! خداوندا به زيبايی موی و چهره ابو قتاده برکت بده: رسيدند، نگاهی به من کرده و فرمودند

مسعده را تو : پرسيدند.  چنني باد)ص(و چهره تو هم ای رسول خدا: گفتم. ات شادان است و شاد باد چهره
نزديک : فرمود. تري خوردم: ات هست چيست؟ گفتم ه چهرهاين زمخی که ب: پرسيدند. آری: کشتی؟ گفتم

آن زخم نه چرک کرد و نه نشانی از آن .  آب دهان خود را بر آن ماليدند)ص(رسول خدا. نزديک رفتم! بيا
با آنکه ابو قتاده در هفتاد سالگی در گذشت، چهره او چون جوانان پانزده ساله : گويند. بر جای ماند

 در آن روز اسب و اسلحه مسعده را به من خبشيدند، و برای من دعا )ص(پيامرب: گويد میابو قتاده . منود می
  .فرمودند

در روز سرح : گفت ابن ابی سربه، از قول سليمان بن سحيم برامي نقل کرد که سعد بن زيد اشهلی می
 شدم، و بر اسب زره پوشيدم و مسلح. چون خرب آماده باش به ما رسيد، من در حمله بنی عبد االشهل بودم

آن حضرت زره و مغفر .  رسيدم)ص(آماده و ورزيده خودم که نامش جنل بود سوار شدم، و به حضور پيامرب
. رفتند شد، و در اين هنگام سواران به طرف ناحيه قناة می پوشيده بود و فقط چشمهايش ديده می

ن کردم، برويد تا من هم انشاء اهللا به تو را فرمانده سوارا! حرکت کن:  متوجه من شده و فرمودند)ص(پيامرب
به . رفت من ساعتی اسب خود را با شتاب راندم، و بعد آزادش گذاشتم و به حال خود می. مشا ملحق شوم

اسبی درمانده برخوردم و با خود گفتم اين حيوان چيست؟ و به جسد مسعده عبور کردم که او را ابو قتاده 
   کشته بود، و بعد به

۴۱۳  
بعد به مقداد بن عمرو، و معاذ بن ). فال بدزدم( بن نضلة رسيدم و اين امر مرا خوش نيامد جسد حمرز

ماعص رسيدم، و گرد و خاک سواران را ديدم که ابو قتاده از پی ايشان در حرکت بود، و ابن اکوع را ديدم 
 ما به آهنا رسيدمي و دمشن توقفی کرد و. انداخت دويد و به آهنا تري می که پيشاپيش اسبهای مسلمانان می

من به حبيب بن عيينه محله بردم و با مششري شانه و دوش چپش را قطع . ساعتی با يک ديگر جنگيدمي
او لگام اسب خود را رها کرد، و اسبش رم کرد و او به زمني افتاد، و من بر او محله بردم و کشتمش و . کردم

درباره کشته شدن : واقدی گويد. بود» ري مبريمب» «امت، امت«شعار ما در آن جنگ . اسبش را گرفتم
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موسی بن حممد بن ابراهيم، از قول پدرش : ام که چنني است حبيب بن عيينه روايت ديگری هم شنيده
چون مسلمانان با دمشن برخوردند و حمرز بن نضلة کشته شد، ابو قتاده در طلب خون او : برامي نقل کرد

حبيب بن عيينه .  عکّاشة بن حمصن هم اوثار و عمرو بن اوثار را کشت.محله برد و مسعده را به قتل رساند
  .مهراه با فرقة بن مالک بن حذيفة بن بدر، بر اسبی سوار بودند و مقداد بن عمرو، هر دو را کشت

  . مناز خوف گزاردند)ص(مردم در ذی قرد مجع شدند و پيامرب: گويند
:  برامي از عبد اهللا بن عباس روايت کردند که گفتسفيان بن سعيد، و ابن ابی سربه، با اسناد خود

 رو به قبله ايستادند و گروهی از مسلمانان پشت سر آن حضرت صف بستند، و گروهی ديگر )ص(پيامرب
پيامرب با گروهی که پشت سرش بودند يک رکعت مناز گزاردند و دو سجده به جای . روياروی دمشن بودند

 با آهنا هم، مهچنان يک رکعت )ص(عوض کردند، و ديگران آمدند و پيامربآنگاه آهنا جای خود را . آوردند
  . دو رکعت مناز گزاردند، و هر يک از مسلمانان يک رکعت)ص(مناز گزاردند، يعنی پيامرب

 يک شبانه روز در ذی قرد )ص(پيامرب: مالک بن ابی الّرّجال، از قول عمارة بن معمر، برامي نقل کرد
 به دست آوردن اخبار از دمشن بود و به هر صد نفر از اصحاب خود يک شتر برای توقف فرمود، و در پی

 در اين جنگ ابن اّم )ص(پيامرب: گويند. حنر کردن داد، و آهنا پانصد نفر، و به قولی هفتصد نفر بودند
ر دا و سعد بن عباده هم مهراه سيصد نفر از قبيله خود عهده. مکتوم را در مدينه جانشني خود فرمود

  . به مدينه برگشتند)ص(پاسداری از مدينه گرديد و پنج شب اين کار را اجنام داد تا رسول خدا
و پسرش قيس بن .  فرستاد)ص(سعد بن عباده چند بار خرما و ده پرواری به ذی قرد به حضور پيامرب

 حضور بود مهراه سواران خرما و شترهای پرواری را به) گل سرخ(سعد بر اسبی که معروف به ورد 
  . آورده بود)ص(پيامرب

   پدرت تو را سواره فرستاد و مايه تقويت:  به قيس بن سعد بن عباده فرمودند)ص(پيامرب
۴۱۴  

پروردگارا بر سعد و خاندان : جماهدان گرديد، و در عني حال مدينه را از دمشنان حراست کرد، و دعا فرمود
ها به  خزرجی. باده مرد بسيار خوبی استسعد بن ع: و فرمود. سعد رمحت فرست و مهربانی فرمای

آهنا در خشک .  گفتند ای رسول خدا، او پايه خاندان ماست و سرور ما و پسر سرور ماست)ص(پيامرب
دار پذيرايی  کشيدند، و عهده دادند، و مشکالت مردم را بدوش می ساليها به مردم خوراک می خشک

. کردند کردند، و گرفتاريهای قبيله را مرتفع می شش میميهمانان بودند، و در سختيها به مردم عطا و خب
گزيدگان مسلمانان در صورتی که در مورد دين خود بينديشند مهان گزيدگان دوره :  فرمود)ص(پيامرب

  .جاهليت هستند
کنيد؟  ای رسول خدا آيا اين چاه را مصادره منی:  کنار چاه هّم رسيد، مسلمانان گفتند)ص(چون پيامرب

طلحة بن عبيد اهللا آن را خريد و . خري، ولی يک نفر اين چاه را خبرد و هبای آن صدقه داده شود: فرمودند
  .وقف کرد

 به ذی قرد مقداد بن )ص(پيش از رسيدن پيامرب: موسی بن حممد، از قول پدر خود برامي روايت کرد
  .عمرو فرمانده سواران بود

  :ول ثعلبة بن ابی مالک برامي نقل کردحممد بن فضل بن عبيد اهللا بن رافع بن خديج، از ق
  .سعيد بن زيد فرمانده سواران بوده است
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و حال  چرا در شعر خود مقداد را فرمانده قرار دادی؟: او به حّسان بن ثابت اعتراض کرد و گفت
باش  دانی که چون فرياد آماده  مرا به فرماندهی منصوب فرموده بود، و می)ص(دانستی که پيامرب آنکه می

  : به او گفتند)ص(رخاست مقداد خنستني کسی بود که ظاهر شد، و پيامربب
 رسيدمي و مقداد رفته )ص(و او رفت، و سپس ما به حضور پيامرب. فعال تو برو تا بقيه سواران برسند

ای پسر عمو، به خدا قسم من نظری : حّسان گفت.  من را به امريی منصوب فرمود)ص(بود، و پيامرب
 سعد بن زيد سوگند خورد که هرگز با )۱(. رعايت قافيه اشعار خود مقداد را در شعر آوردمنداشتم، فقط به

  .در نظر ما هم آنچه که ثابت است فرماندهی سعد بن زيد اشهلی است. حسان صحبت نکند
 به مدينه رسيد، زن ابو ذر در حالی که سوار بر ناقه قصوای آن حضرت بود به )ص(گويند، چون پيامرب

 و مهچنني شتر نر ابو جهل که مسلمانان آن را به غنيمت گرفته بودند، ميان مهان )ص(ناقه پيامرب. آمدمدينه 
ای رسول خدا، من :  آمد و اخبار مربوطه را به حضرت داد و گفت)ص(زن ابو ذر به خدمت پيامرب. گله بود

   نذر کردم که اگر خداوند مرا به وسيله اين ناقه جنات
__________________________________________________  

  . م-.۲۹۸، ص ۳يا سريه ابن هشام، ج . ۶۵ بيشتر مراجعه کنيد به ديوان حّسان، چاپ بريوت، ص الع برای اط) ۱(
۴۱۵  

چه پاداش بدی برای :  لبخندی زدند و فرمودند)ص(پيامرب. دهد، آن را بکشم و از کبد و کوهانش خبورم
ای، حاال پاداش  ند تو را بر پشت او به اينجا آورده و به وسيله او جنات يافتهای، خداو حيوان تعيني کرده

نذر در آنچه که مالک آن نيستی، و در آنچه که معصيت خدا باشد درست ! آن اين است که آن را بکشی؟
  .نيست، آن هم شتری از شتران من است، به سوی اهل خود برگرد، خدا برکتت دهد

بر در : ، از قول سلمی مادر بزرگ عبد اهللا برامي نقل کرد که او گفته استفائد، خدمتگزار عبد اهللا
 که نامش مسراء بود افتاد و حيوان را )ص( چشمم به يکی از ماده شترهای پر شري پيامرب)ص(خانه رسول خدا

بريون  شادمان از خانه )ص(پيامرب. اين شتر مشا بر در خانه است:  رفتم و گفتم)ص(خدمت پيامرب. شناختم
 مهينکه شتر را ديدند، شناختند، و به )ص(پيامرب. آمد، و ديدمي که سر شتر در دست ابن اخی عيينه است

 )ص(پيامرب. ام ای رسول خدا اين شتر شريده را هديه آورده: چه کار داری؟ گفت: ابن اخی عيينه فرمودند
 دستور فرمود سه وقيه نقره به ابن )ص(يکی دو روز که گذشت، پيامرب. لبخندی زدند و آن را از او گرفتند

مشا در مقابل شتر خودتان به او :  گفتم)ص(من به رسول خدا: گويد. اخی عيينه بدهند و او خوشنود نبود
  .آری، تازه از من خوشنود هم نيست: دهيد؟ فرمود اين مهه مزد می

:  و ستايش خدا فرمودند چون مناز ظهر را گزاردند، به منرب رفتند و پس از سپاس)ص(پيامرب: گويد
دهد و من مزدش را  شناسم به من هديه می مردی شتری از آن خودم را که آن را خوب و مانند اهل خودم می

ای قبول نکنم مگر از  دهم، در عني حال از من خوشنود نيست، به اين جهت تصميم گرفتم که هديه می
  :ابو هريره گفته است. کسی که قرشی باشد يا انصاری

  .اند  ثقفی و دوسی را هم فرموده)ص(مربپيا

   شدگان از مسلمانان و مشرکان ذکر کشته
از مشرکان . در اين جنگ از مسلمانان يک نفر کشته شد که حمرز بن نضله بود و او را مسعده کشت

مسعده به دست ابو قتاده کشته شد، و اوثار و پسرش عمرو را عکاّشة بن حمصن کشت، و حبيب بن عيينه که 



 ۳۳۴

  …ه دست مقداد کشته شد و حّسان بن ثابت در اين جنگ چنني گفته است ب
۴۱۶  

    در ربيع االول سال ششم)۱(سريه عکاّشة بن حمصن به غمر
 عکاّشة بن حمصن را مهراه چهل مرد که از )ص(پيامرب: ابن ابی سربه با اسناد خود برامي روايت کرد
  .د بن رقيش بودند، به اين سرّيه ارسال فرمودمجله ايشان ثابت بن اقرم، و شجاع بن وهب، و يزي

دمشن از اين خرب مطلع شده و از کنار . کرد عکّاشة شتابان از مدينه بريون رفت و با سرعت حرکت می
عکّاشه به کنار چاه آب ايشان رسيد و . آهبای خود گرخيتند و به ارتفاعات منطقه خود پناهنده شدند

لذا پيشاهنگانی اعزام داشت که خربی يا نشانی تازه از ايشان به . اند متوجه شد که حمل خود را ترک کرده
شجاع بن وهب بازگشت و به عکّاشه خرب داد که در مهان نزديکی رّد پای شتران را ديده . دست آورند

بانان دمشن را که شب تا صبح بيدار بوده و آنگاه  مسلمانان حرکت کردند و توانستند يکی از ديده. است
به نقاط : از او خواستند که بگويد دمشن کجا گرخيته است؟ گفت. ود، در خواب دستگري کنندخفته ب

  .اند مرتفع سرزمينهای خود رفته
ای که  يک نفر از مسلمانان با تازيانه. اند مهراه خودشان برده: شتران آهنا کجايند؟ گفت: پرسيدند

 خومن حمفوظ مباند مشا را به شترهای پسر اگر به من امان دهيد که: او گفت. در دست داشت او را زد
و با او به راه . چنني خواهد بود: گفتند. کنم خربند راهنمايی می عموهای ايشان که از آمدن مشا بی

اين بود که او را . ای در کار باشد چون مقدار زيادی رفتند، مسلمانان ترسيدند که مبادا حيله. افتادند
  .زنيم اگر راست نگويی گردنت را میبه خدا سوگند : آوردند و گفتند

  .از مهني تپه که باال برويد بر آهنا مشرف خواهيد شد: گفت
عکّاشه مهراهان خود را از . چون از تپه باال رفتند شتران را ديدند، و اعراب از هر سو گرخيتند: گويد

مسلمانان . ن را رها کردندبا تعقيب آهنا منع کرد، و دويست شتر گرفتند و به سوی مدينه آوردند و آن ديده
  . آوردند)ص(هر دويست شتر را به حضور رسول خدا

  .ای پيش نيامد هيچ کس از مسلمانان در اين سرّيه کشته نشد و مسئله
__________________________________________________  

  ).۶۱، ص ۲طبقات ابن سعد، ج . (غمر، نام آبی است از بنی اسد که از فيد تا آجنا دو شبانه روز راه است) ۱(
۴۱۷  

   و بنی ثعلبه و عوال )۱(سريّه حممد بن مسلمه به ذی القصّه
  در ربيع االخر

، حممد بن مسلمه را مهراه ده مرد به )ص(پيامرب: عبد اهللا بن حارث از قول پدرش برامي روايت کرد
کمني کردند تا حممد بن مسلمه و او به هنگام شب به سرزمني آهنا رسيد و آهنا . اين سرّيه روانه فرمود

دمشن که صد نفر بودند، آهنا را حماصره کرده و مسلمانان تا موقعی که ترياندازی نشده . يارانش خفتند
حممد بن مسلمه که کمانش مهراهش بود، از جای جست و به ياران خود فرمان داد . بود، متوجه نگرديدند

. عتی از شب را به تري انداخنت به يک ديگر مشغول بودندآهنا هم آماده شدند، و سا. تا سالح بپوشند
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ياران حممد بن مسلمه گرد او مجع . آنگاه عرهبا با نيزه به مسلمانان محله کردند و سه نفر از ايشان را کشتند
حممد بن . شدند و يک نفر از دمشن را کشتند، و دمشن دوباره به مسلمانان محله کردند و بقيه را هم کشتند

دمشن . هايش زمخی شده بود، قادر به حرکت نبود  هم زمخی شد و به زمني افتاد، و چون پاشنهمسلمه
  .های مسلمانان را در آوردند و رفتند جامه

  .راجِعونإِنَّا ِللَِّه َو إِنَّا إِلَْيِه : گفتمردی بر کشتگان مسلمانان عبور کرد و 
آن مرد به حممد بن .  است و حرکتی کردحممد بن مسلمه چون صدای او را شنيد دانست که مسلمان

  .مسلمه آب و خوراک داد و او را با خود به مدينه برد
  . ابو عبيده جراح را مهراه چهل نفر به حمل کشته شدن مسلمانان گسيل فرمود)ص(پيامرب

  .عبيده کسی را نيافت و چند شتری را که يافته بود به غنيمت گرفت و به مدينه آمد
وع اين سرّيه را با ابراهيم بن جعفر بن حممود بن حممد بن مسلمه در ميان موض: واقدی گويد

  :که عبارت بودند از. حممد بن مسلمه مهراه ده نفر بريون رفته بود: گذاشتم، او به من گفت
ابو نائله، حارث بن اوس، ابو عبس بن جرب، نعمان بن عصر، حمّيصة بن مسعود، حوّيصه، ابو بردة 

دو مرد مزنی و مرد غطفانی کشته شدند، و حممد بن مسلمه . رد از مزينه و مردی از غطفانبن نيار، و دو م
در جنگ خيرب با يکی از کسانی : گفته است حممد بن مسلمه می. هم از ميان جمروحان جان به سالمت برد

چه خوب : و گفتم. مسلمان شدم: که در اين سرّيه مرا جمروح کرده بود بر خوردم، مهينکه مرا ديد گفت
  .است

__________________________________________________  
  . م-.ذی القّصه، جايی است ميان زباله و شقوق، به نقل از منتهی االرب) ۱(

۴۱۸  

   سريّه ابو عبيده به ذی القصه
ه اين سرّيه هم در ماه ربيع اآلخر سال ششم و شب شنبه اجنام شده است و ابو عبيده دو شب از مدين

  .غايب بوده است
عبد الرمحن بن زياد اشجعی، از قول عيسی بن عميله، و عبد اهللا بن حارث بن فضل از پدرش 

: آن دو گفتند. و گفتار يکی از اين دو راوی بيشتر از ديگری بود. موضوع اين سرّيه را برامي نقل کردند
اقا رگباری در رودبارهای ناحيه اتف. سرزمينهای قبايل بنی ثعلبه و امنار گرفتار خشکسالی شده بود

 باريد، و بنی حمارب و ثعلبه و امنار در آجنا مجع شدند و تصميم گرفتند که به رمه مدينه غارت )۱(تغلمني
  .رمه مسلمانان در آن هنگام در مراتع هيفا بود. بربند

 آن ناحيه اعزام ، ابو عبيدة بن جّراح را مهراه چهل نفر از مسلمانان پس از مناز مغرب به)ص(پيامرب
آهنا شب تا سحر راه پيمودند و هنگام طلوع سپيده به ذی القّصه رسيدند و بر آهنا غارت بردند، . فرمود

ابو عبيده مردی از ايشان را اسري گرفت و تعدادی از شتران و مقداری . اعراب نيز به کوهستاهنا گرخيتند
 او را آزاد کردند، و اموال را )ص( مسلمان شد و پيامرباسري مذکور. هم کاال به دست آورد، و آهنگ مدينه کرد

  .به پنج قسمت تقسيم فرموده، يک خبش را به عنوان مخس تصرف، و بقيه را ميان ايشان قسمت فرمودند



 ۳۳۶

    در مجادی االولی سال ششم)۲(سريّه زيد بن حارثه به عيص
 از جنگ غابه برگشت، )ص(امربچون پي: موسی بن حممد بن ابراهيم، از قول پدرش برامي روايت کرد

، زيد بن حارثه را مهراه يکصد و هفتاد سوار روانه )ص(پيامرب. آيد خرب رسيد که کاروانی از قريش از شام می
در آن روز مقدار زيادی نقره به دست آوردند که مال . فرمود، و آهنا کاروان و هر چه را که در آن بود گرفتند

ابو : فرادی را هم که مهراه کاروان بودند، اسري کردند که از مجله ايشانبرخی از ا. صفوان بن اميه بود
ابو العاص شبانه خود را به مدينه رساند، و . العاص بن ربيع و مغرية بن معاوية بن ابی العاص بودند

 که مهسرش بود، رساند و از او پناه خواست، و زينب او )ص(سحرگاه خود را به خانه زينب دختر رسول خدا
  .ا پناه دادر

    مناز صبح را خواندند، زينب بر در خانه خود ايستاد و با صدای بلند اعالم)ص(چون پيامرب
__________________________________________________  

  ).۲۰۳معجم ما استعجم، ص (تغلمني، اسم جايی است از سرزمينهای خزاره و قبل از رمي، ) ۱(
  ).۶۳، ص ۲طبقات ابن سعد، ج . (شب راه استميان عيص و مدينه چهار ) ۲(

۴۱۹  
  شنيديد که زينب چه گفت؟:  به مردم فرمود)ص(پيامرب. ام کرد که من ابو العاص را پناه داده

فرمود سوگند به کسی که جامن در دست اوست من هم پيش از آنکه اين مطلب را مهان . آری: گفتند
ع نداشتم، به هر حال مؤمنان نسبت به ديگران برتری طور که مشا شنيديد بشنوم، خربی از اين موضو

  .برند، و ما هم کسی را که زينب پناه داده است پناه دادمي دارند، ديگران به آهنا پناه می
 به خانه خود برگشت، زينب به حضور پدر آمد و استدعا کرد تا اموال ابو العاص را )ص(چون پيامرب

به زينب دستور فرمودند که ابو العاص با او نزديکی نکند، چه تا  پذيرفتند و )ص(پيامرب. مسترد دارند
  .هنگامی که او کافر باشد بر زينب، و زينب بر او حالل نيست

کاالهای افراد خمتلفی از قريش مهراه ابو العاص .  با اصحاب خود صحبت فرمود)ص(آنگاه پيامرب
 دادند، و هيچ چيز از او در دست ايشان باقی اش را هم پس بود که مسلمانان مهه را حتی طناهبا و آفتابه

  :ابو العاص به مکه برگشت و کاالهای هر کس را تسليم کرد و گفت. مناند
دهم که خدايی جز پروردگار يگانه  اکنون گواهی می: گفت. نه: آيا چيزی از کسی باقی مانده؟ گفتند

به اين جهت در مدينه مناندم که من در مدينه اسالم آوردم و فقط .  رسول خداست)ص(نيست، و حممد
  .ترسيدم مشا تصور کنيد اسالم آوردم برای اينکه اموال مشا را از ميان بربم

و .  زينب را با مهان عقد زناشويی قبلی به او دادند)ص(آنگاه ابو العاص به مدينه برگشت و پيامرب
  .ت بن حّيان عجلی بوده استرفته است، و راهنمای آن فرا گفته شده است که اين کاروان به عراق می

مغرية بن معاويه گرخيت و آهنگ مکه کرد، و از راه اصلی به طرف مکه : حممد بن ابراهيم گفت
آمدند، او را ديدند و دوباره اسريش  سعد بن ابی وقّاص که مهراه هفت نفر ديگر از آن راه می. رفت می

آهنا برای . بري بود که او را با خود به مدينه آورداند، شخصی که او را اسري کرد خّوات بن ج و گفته. کردند
  .استراحت از گرما توقف کرده بودند و پيش از غروب وارد مدينه شدند

:  به او فرمودند)ص(پيامرب: ذکوان خدمتگزار عايشه از قول عايشه نقل کرد: حممد بن ابراهيم گفت
من با زنی سرگرم گفتگو شدم و مغريه قرار : عايشه گويد. و از خانه بريون رفتند! مواظب اين اسري باش

اسري کجاست؟ :  برگشتند و مغريه را نديدند، پرسيدند)ص(پيامرب. کرده بود، بدون اينکه من متوجه شوم
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  .به خدا نفهميدم، مهني اآلن اينجا بود و من از او غافل شدم: گفتم
ند و مردم را صدا زدند، و مردم سپس از خانه بريون رفت! خدا دستت را قطع کند:  فرمودند)ص(پيامرب

  .به سراغ مغريه رفتند و او را در صورين گرفتند و باز آوردند
   تو را چه: فرمود. ماليدم  پيش من آمدند، و من دست خود را می)ص(پيامرب: عايشه گويد

۴۲۰  
ی؟ مگر مشا چنني نفرين نکرد. شود خواهم نگاه کنم ببينم دستم چگونه قطع می می: شود؟ گفتم می

  : رو به قبله ايستاد و دستهای خود را برافراشت، و عرض کرد)ص(پيامرب: گويد
خورم، مهچنان که هر بشری چنني  شوم و گاه اندوه می پروردگارا من هم انسامن، گاه خشمگني می

  .است، خدايا من هر مرد يا زن مؤمنی را که نفرين کردم، نفرين مرا بر او رمحت قرار ده

   در مجادی اآلخر سال ششم )۱(رثه به طرفسريّه زيد بن حا
 زيد بن حارثه را مهراه پانزده )ص(پيامرب: اسامة بن زيد ليثی، از عمران بن مّناح برامي نقل کرد و گفت

آهنا چون به طرف رسيدند، تعدادی شتر و گوسپند به غنيمت . مرد به ناحيه طرف و بنی ثعلبه اعزام فرمود
زيد بن .  برای جنگ با آهنا آمده است و گرخيتند)ص(داشتند که رسول خدااعراب ترسيدند و پن. گرفتند

اعراب مقداری . حارثه مهان شبانه راه مدينه را پيش گرفت، به طوری که اول صبح با شتران در مدينه بود
زيد جمموعا بيست شتر به مدينه آورد و هيچگونه جنگی ميان او و . او را تعقيب کردند و به او نرسيدند

  .عراب در نگرفت، و مدت غيبت او از مدينه چهار شب بودا
  :ابن ابی سربه با اسناد خود از قول يکی از شرکت کنندگان در اين سرّيه برامي نقل کرد

اند که معادل بيست گوسپند بوده است، چه هر شتری را معادل ده  جمموعا دو شتر به دست آورده
  .بوده است» مبريان مبريان«! امت!  ما در اين سريه امتدارند، و مهو گفته است که شعار گوسپند می

    در مجادی اآلخر سال ششم)۲(سريّه زيد بن حارثه به حسمی
گشت، و  دحيه کلبی از پيش قيصر باز می: موسی بن حممد بن ابراهيم، از قول پدرش برامي نقل کرد

سمی رسيد، به گروهی از مردم جذام دحيه چون به ح. قيصر مقداری مال و چند جامه به او جايزه داده بود
و هنگامی که به مدينه رسيد، فقط . برخورد و آهنا راه را بر او بستند، و هر چه داشت غارت کردند

   دحيه به خانه خود نرفت، بلکه به. اش مهراهش بود های ژنده جامه
__________________________________________________  

  ).۶۳، ص ۲طبقات ابن سعد، ج . ( و شش ميلی مدينهطرف، آبی است در سی) ۱(
  . م-.حسمی، نام خبشی از سرزمينهای کوهستانی مشال مدينه است) ۲(

۴۲۱  
  .کيست؟ دحيه خود را معرفی کرد:  فرمود)ص(پيامرب.  آمد و در زد)ص(سراغ خانه پيامرب

ربوط به مالقات با هرقل را  رسيد، و آن حضرت از او اخبار م)ص(او به حضور پيامرب. وارد شو: فرمود
چون به حسمی رسيدم گروهی از قبيله جذام :  گزارش داد)ص(دحيه سپس به پيامرب. از اول تا آخر پرسيدند

بر من محله کردند و هيچ چيز برای من باقی نگذاشتند، به طوری که فقط با مهني جامه ژنده به مدينه 
  .آمدم
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مردی شنيده است که هنيد بن عارض و پسرش عارض بن موسی بن حممد، برامي نقل کرد که از پري 
چون . هنيد، که هر دو مردمی شوم و فرومايه بودند، راه را بر دحيه بستند و هر چه که داشت با خود بردند

بنی ضبيب از اين موضوع آگاه شدند، گروهی از ايشان که ده نفر بودند، و از مجله نعمان بن ابی جعال، 
نعمان و قّرة بن . نعمان مرد صحرا، و چابک و تري انداز بود.  دحيه حرکت کردندبرای پس گرفنت اموال

قّره تريی به نعمان زد که به پاشنه پايش خورد و او را . کردند ابی اصفر صلعی به يک ديگر تري اندازی می
تري ! امنردبگري از جو: نعمان در عني حال بپاخاست و تريی هپن به قّره انداخت و گفت. به زمني انداخت

آن گروه، اموال دحيه را پس گرفتند و به او . به زانوی او خورد و زانويش را شکافت و او را از پای درآورد
  .باز دادند، و او مهراه اموال خود به سالمت به مدينه رسيد

گفت کاالهای دحيه را مردی از  موسی بن حممد، مهچنني گفت که از پري مرد ديگری شنيدم که می
چون دحيه به مدينه رسيد، موضوع را برای .  که با او دوست بود مسترد داشت و به دحيه تسليم کردقضاعه

، خون هنيد و پسرش را حالل فرمود، و دستور داد که گروهی به اين )ص( بيان داشت، و پيامرب)ص(رسول خدا
  .منظور حرکت کردند که زيد بن حارثه مهراه دحيه به مهني منظور به راه افتاد

 آمده بود، و پيامرب به او اجازه اقامت در مدينه داده )ص(رفاعة بن زيد جذامی قبال به حضور پيامرب
ای برای خويشاوندانش   خواست تا آن حضرت مهراه او نامه)ص(او از پيامرب. بودند و او مقيم آجنا بود

  :دای به اين مضمون نوشت و مهراه رفاعه فرستا  نامه)ص(پيامرب. مرقوم فرمايند
شود که برای مهه افراد قبيله خود  بسم اهللا الرمحن الرحيم، اين نامه برای رفاعة بن زيد نوشته می

  .و کسانی که مهراه ايشانند بربد، و آهنا را به سوی خدا و رسول خدا فرا خواند
هر کس اين دعوت را بپذيرد از حزب خدا و رسول خدا خواهد بود، و هر کس نپذيرد دو ماه در 

  . خواهد بودامان
   چون رفاعه با اين نامه پيش قوم خود آمد و آن را برای ايشان خواند، مهگی به او پاسخ

۴۲۲  
  .مثبت دادند و با عجله به اسالم گرويدند و به کسانی که به دحيه محله کرده بودند، محله کردند

  .ولی آهنا گرخيته و پراکنده شدند
 رساند، و حضرت او را مهراه پانصد مرد گسيل )ص(مربزيد بن حارثه اين موضوع را به اطالع پيا

  .فرمود، و دحيه کلبی را هم مهراه او کردند
از آن سوی، غطفان . کرد، و راهنمايی از بنی عذره مهراه او بود زيد، شبها حرکت و روزها کمني می

يامرب آگاه شدند، مهگی در و وائل و مهچنني افراد قبيله سالمات و هبراء چون از آمدن زيد بن رفاعه با نامه پ
  .کناره رؤيه که در سرزمني بنی مازن بود، مجع شدند و به رفاعه پيوستند

راهنما، زيد بن حارثه را رهنمونی کرد و هنگام سپيده دم بر هنيد و پسرش و مردمی که در آن حمل 
شتند، و بر شتران و بودند، محله کردند، و آنچه يافتند غارت کردند و هنيد و پسرش و گروه زيادی را ک

هزار شتر، و پنج هزار گوسپند و بز بردند، و يکصد نفر زن و بچه به . دامها و زن و بچه آهنا غارت بردند
  .راهنما آهنا را از گوشه صحرا آورده بود. اسارت گرفتند

چون بنی ضبيب شنيدند که زيد بن حارثه چه کرده است، برای جنگ با او سوار شدند از مجله 
 کس غري از - بن ملّه و پسرش بودند، آنان نزديک به سپاه مسلمانان آمدند و قرار گذاشتند که هيچحّبان



 ۳۳۹

» قودی«ضمنا رمزی ميان خود داشتند که هر کس خبواهد مششري بزند بگويد . حّبان بن ملّه صحبت نکند
و زنان و اسرا ، مهينکه نزديک لشکر مسلمانان رسيدند، سياهی غنامي و اسريان آشکارا شد، ] بکش[

اولني کسی که از مسلمانان با آهنا برخورد کرد سواری . ما مسلمانيم: گفت حّبان می. آمدند مهگی پيش می
! »قودی«: يکی از مهراهان حّبان گفت. آورد بود که نيزه به دست گرفته و غنامي و اسريان را با خود می

زيد به او . ما مسلمانيم: ه رسيدند، حّبان گفتچون به زيد بن حارث! مهلت بده و آرام بگري: حّبان گفت
کرد، و چيز  و اين امتحانی بود که زيد از هر کس که ادعای مسلمانی داشت می! سوره محد را خبوان: گفت

  .پرسيد ديگری منی
جار بزنند و به اطالع سپاه مسلمانان برسانند که : زيد بن حارثه گفت. حّبان سوره محد را خواند

  .»امي بر ما حرام است لدند سوره محد را خبوانند، آنچه از آهنا گرفتهچون اينها ب«
آنان در ميان . اند عبور نکنند آن قوم برگشتند، و زيد هم به آنان دستور داد که از صحرايی که آمده

. کردند اهل و عيال خود شب کردند و مواظب سپاه زيد بن حارثه بودند و گفتگوهای آهنا را گوش می
يد بن حارثه و افراد او آرام گرفته و خوابيدند، گروهی از مهراهان حّبان، از مجله ابو زيد بن مهينکه ز

عمرو، و ابو امساء بن عمرو، و سويد بن زيد و برادرش، و برذع بن زيد، و ثعلبة بن عدی حرکت کردند و 
  .صبح زود خود را در منطقه کراع پيش رفاعه رساندند

۴۲۳  
دوشی، در حالی که زنان  ای و بزها را می تو در اينجا نشسته: به رفاعه گفتحّبان به صورت اعتراض 
رفاعه مهراه ايشان راه افتاد و به مدينه و . اند، و متام اخبار را به او گفتند قبيله جذام به اسارت گرفته شده

  . آمد و راه را سه روزه طی کردند)ص(حضور پيامرب
 از اخبار )ص(شته بودند تسليم حضورشان کرد، و چون پيامرب نو)ص(ای را که حضرت رسول رفاعه نامه

توامن بکنم؟  شدگان چه می در مورد کشته:  فرمودند)ص(پيامرب. سؤال فرمود، موضوع زيد بن حارثه را گفتند
و اضافه کرد که . ايد مشا هرگز حاللی را برای ما حرام و حرامی را حالل نفرموده. مشا داناتريد: رفاعه گفت

آهنا از . گويی راست می:  فرمود)ص(پيامرب. شدگان مهم نيست  دهيد زندگان را آزاد کنند، کشتهدستور
. پيامرب خواستند تا کسی را مهراه ايشان بفرستند تا اسريان و اموال را از دست زيد بن حارثه بگريند

يد بن حارثه از من ممکن است ز:  گفت)ع(علی.  دستور فرمود تا مهراه ايشان برود)ع( به علی)ص(پيامرب
 آن را برداشت و )ع(علی. اين مششري مرا به عنوان نشانه و عالمت بردار:  فرمود)ص(پيامرب. اطاعت نکند

  .شتر من حاضر است: يکی از آهنا گفت. شدن ندارم شتری هم برای سوار: گفت
مژده دهنده فتح  سوار شتری شد و مهراه ايشان بريون رفت تا به رافع بن مکيث که به عنوان )ع(علی

  .ای از اموال ايشان به سوی مدينه روان بود برخورد فرمود زيد بن حارثه سوار بر ناقه
 سوار شد تا در منطقه )ع( ناقه او را گرفت و به آهنا مسترد داشت، و رافع بن مکيث مهراه علی)ع(علی

اند که هر اسري و مالی  ا فرمان داده تو ر)ص(پيامرب:  به او فرمود)ع(علی.  به زيد بن حارثه رسيدند)۱(فحلتني
ای از پيامرب  در اين مورد عالمتی و نشانه: زيد گفت. که از اين قوم در دست تو است، به ايشان برگردانی

زيد مششري را شناخت و در آجنا فرود آمد و مهراهان خود را . اين مششري پيامرب است:  فرمود)ع(داری؟ علی
در دست هر کس اسريی يا مالی هست برگرداند که اين فرستاده رسول : صدا زد تا مجع شدند، و گفت

  .مردم آنچه را که گرفته بودند، پس دادند، و برخی از زنان را از آغوش مردان بريون کشيدند. خداست
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  :اسامة بن زيد بن اسلم، از قول يسر بن حمجن ديلی برامي نقل کرد که پدرش گفته است
 سهم هر کس هفت شتر، هفتاد بز و ميش و يکی دو زن بوده است، که من در اين سرّيه حاضر بودم،

 مهه آهنا را به )ص(تا سراجنام رسول خدا. شدند پس از يک بار قاعدگی و پاک شدن با آن هم بستر می
شان  به خانواده هايشان برگرداند، و ميان آهنا جدايی افکند، و در مواردی آهنا را خريد و خانواده
  .برگرداند

__________________________________________________  
  ).۶۴، ص ۲طبقات ابن سعد، ج . (ای است ميان مدينه و ذی املروه فحلتني، نام منطقه) ۱(

۴۲۴  

  سريّه عبد الرمحن بن عوف به دومة اجلندل 

   در شعبان سال ششم
  :ل کرد که گفته استسعيد بن مسلم بن قّمادين، از عطاء بن ابی رباح، از ابن عمر برامي نق

آماده شو که من خبواست خداوند امروز يا :  عبد الرمحن بن عوف را احضار فرمود و گفت)ص(پيامرب
  .ای اعزام خواهم داشت فردا تو را به سرّيه

 خواهم رفت، تا )ص(فردا برای مناز صبح به حضور پيامرب: چون اين را شنيدم گفتم: ابن عمر گويد
  .به عبد الرمحن بن عوف بشنومسفارشهای آن حضرت را 

ابو بکر و عمر و گروهی از مهاجران که عبد الرمحن بن . سحرگاه برای مناز به مسجد رفتم: گويد
 دستور داده بودند که عبد الرمحن مهان شبانه )ص(معلوم شد پيامرب. عوف هم ميانشان بود، در مسجد بودند

مهراهان او که هفتصد نفر پياده بودند، پيش از سحر . کندبه دومة اجلندل برود، و آهنا را به اسالم دعوت 
  .بريون رفته و در جرف لشکر فراهم کرده بودند

کنيد که  مالحظه می: چه چيز تو را از يارانت باز داشته است؟ گفت:  به عبد الرمحن گفتند)ص(پيامرب
عبد الرمحن :  ابن عمر گويد.داشتم که يک بار ديگر مشا را زيارت کنم جامه سفر بر تن دارم و دوست می

 او را فراخواندند و مقابل خود نشاندند، و با دست خود عمامه او را )ص(پيامرب. ای بر سر پيچيده بود عمامه
ای پسر عوف : باز کردند، و عمامه سياهی برای او بستند، و دنباله آن را ميان کتف او آوخيتند، و فرمودند

به نام خدا به جهاد برو و فقط :  فرمودند)ص(آنگاه پيامرب.  بسته بودو ابن عوف مششري! چنني عمامه ببند
 دستهای خود )ص(سپس پيامرب. در راه خدا با کافران جنگ کن، مکر و فريب مکن، و هيچ کودکی را نکش

کم فروشی ميان مردمی رايج ! ای مردم از پنج چيز پيش از آنکه به مشا برسد پرهيز کنيد: را گشود، و فرمود
. سازد که شايد از آن باز گردند شود، مگر اينکه خداوند آهنا را به قحطی و کمی حمصول گرفتار می منی

هيچ قومی از . گرداند کنند، مگر اينکه خداوند دمشن را بر ايشان چريه می هيچ مردمی پيمان شکنی منی
و اگر به خاطر چهارپايان گريد،  کند، مگر اينکه باران آمسان را از ايشان می پرداخت زکات خودداری منی

شود، مگر اينکه خداوند  ميان هيچ قومی فحشاء ظاهر منی. نباشد حتی آب خوردن را هم خواهد گرفت
کند، مگر اينکه خداوند  و هيچ قومی احکام بر خالف قرآن صادر منی. سازد ايشان را گرفتار طاعون می

  .چشاند به بعضی ديگر میگريی بعضی را  سازد، و شدت و سخت آهنا را گروه گروه می
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۴۲۵  
عبد الرمحن بن عوف بريون رفت، و به ياران خود پيوست و به راه افتاد تا به دومة اجلندل : گويد

  .رسيد
چون در آجنا فرود آمد ايشان را به اسالم دعوت کرد، و سه روز صرب کرد و مهچنان آهنا را به اسالم فرا 

خودداری کرده و گفته بودند که پاسخ او جز با مششري خنواهد آهنا در آغاز از پذيرش اسالم . خواند می
ای  عبد الرمحن نامه. بود، ولی روز سوم اصبغ بن عمرو کلبی که رئيس ايشان و مسيحی بود، مسلمان شد

 نوشت، و آن را مهراه مردی از قبيله جهينه به نام رافع بن مکيث به حضور آن حضرت )ص(برای پيامرب
. خواهد از آن قوم برای خود زن بگريد  اطالع داده بود که می)ص(ه خود به پيامربفرستاد، و ضمن نام

عبد الرمحن او را به مهسری گرفت و عروسی کرد، .  برايش نوشتند که با دختر اصبغ ازدواج کند)ص(پيامرب
  .و مهراه او به مدينه آمد

  .و اين بانو، مادر ابی سلمة بن عبد الرمحن بن عوف است
 عبد الرمحن بن عوف را به سوی )ص(پيامرب: بن جعفر، از صاحل بن ابراهيم برامي نقل کردعبد اهللا 

. اگر مسلمان شدند، با دختر پادشاه يا بزرگ ايشان ازدواج کن: قبيله کلب هم اعزام داشت و به او فرمود
  .چون عبد الرمحن عوف پيش آهنا رسيد آهنا رسيد آهنا را به اسالم دعوت کرد

رفتند و گروهی پرداخت جزيه را پذيرفتند، و عبد الرمحن بن عوف با متاضر دختر اصبغ گروهی پذي
  .بن عمرو که پادشاه ايشان بود، ازدواج کرد و مهراه او به مدينه آمد و او مادر ابی سلمه است

   و بنی سعد )۱(سريّه علی بن ابی طالب به فدک
   در شعبان سال ششم

 را با صد مرد به قبيله بنی )ع( علی)ص(پيامرب: ب بن عتبه برامي نقل کردعبد اهللا بن جعفر، از قول يعقو
خواهند يهود   خرب رسيده بود که آهنا مجع شده و می)ص(سعد در ناحيه فدک اعزام فرمود، زيرا به پيامرب

  .خيرب را مدد رسانند
در آجنا جاسوسی . سيد ر)۲(برد تا آنکه به مهج پيمود و روزها در کمني به سر می  شبها راه می)ع(علی

من : از دمشن را گرفتند، و از او پرسيدند تو کيستی؟ و چه اطالعی از مجعيت بنی سعد داری؟ گفت
اند تا  بر او سخت گرفتند، ناچار اقرار کرد که جاسوس ايشان است و او را به خيرب فرستاده. اطالعی ندارم

   که يهوديانآمادگی آهنا را به اطالع ايشان برساند، مشروط بر اين
__________________________________________________  

  ).۲۵۵، ص ۲وفاء الوفا، ج . (ای نزديک به خيرب است که ميان آن و مدينه شش شب راه است فدک، نام دهکده) ۱(
  ).۶۵، ص ۲طبقات ابن سعد، ج (مهج، نام آبی است ميان خيرب و فدک ) ۲(

۴۲۶  
ر حمصول خرمای خود منظور کنند و هم اطالع دهد که به زودی آهنا نزد ايشان خيرب هم برای آهنا سهمی د

. اند دويست نفر به فرماندهی وبر بن عليم مجع شده: گفتند، بنی سعد کجايند؟ گفت. خواهند رفت
ر گفتند اگ. به شرط آنکه به من امان دهيد: گفت. مسلمانان گفتند مهراه ما بيا و ما را به آهنا راهنمايی کن

  .چنني باشد: گفت. دهيم و گر نه امانی برای تو نيست ما را به آهنا و گله آهنا راهنمايی کنی به تو امان می
او به عنوان دليل و راهنما مهراه ايشان راه افتاد، و آن قدر طول کشيد که مسلمانان به او بدگمان 



 ۳۴۲

رسيدند که در آن شتر و گوسپند و بز زيادی او مسلمانان را از چند رشته تپه و دره گذراند تا به دشتی . شدند
مرد . مسلمانان بر آن غارت بردند و شتران و گوسپندها را گرفتند. اينها رمه و گله ايشان است: گفت. بود

چوپانان و سارباهنا . کنيم گفتند، تا از تعقيب خياملان آسوده نشود رهايت منی. اکنون مرا رها کنيد: گفت
ايد؟  چرا مرا نگاه داشته: راهنما گفت. د رساندند، و ايشان متفرق شدند و گرخيتندخرب محله را به بنی سع

  .اند اعراب که پراکنده شده و گرخيته
. مسلمانان به آجنا رسيدند ولی کسی را نديدند. امي هنوز به لشکرگاه ايشان نرسيده:  فرمود)ع(علی

  .دو هزار گوسپند بود، با خود راندندپس اسري را آزاد کردند و چهار پايان را که پانصد شتر و 
من در صحراهای ميان : گفت ابري بن عالء، از قول پدر بزرگ عيسی بن عليله برامي نقل کرد که می

امروز چه چيزی آهنا را چنني : گفتم.  بودم که متوجه شدم بنی سعد در حال کوچ و گريزند)۱(مهج و بديع
گريزيد؟  برای چه چنني می:  وبر بن عليم را ديدم، پرسيدمترسانده است؟ نزديک آهنا رفتم و ساالرشان

اند و ما را يارای مقابله با ايشان نيست، قبل از آنکه  شر و گرفتاری، سپاهيان حممد به سراغ ما آمده: گفت
ه اند که ما او را به خيرب فرستاد ای از ما را گرفته ما به جنگ آهنا برومي آهنا بر ما فرود آمدند، و فرستاده

فرستاده مشا : پرسيدم. او وضع ما را به مسلمانان خرب داده است و اين گرفتاری را فراهم کرده است. بودمي
  :که بود؟ گفت

کار حممد استوار : من گفتم. شناختيم ام، و ما ميان مهه عرب جوانی به اين زيرکی منی برادرزاده
بر سر آهنا آورد، سپس با دژهای مدينه در افتاد و گرديده و باال گرفته است، با قريش در افتاد و آن بال را 

وبر بن عليم . بنی قينقاع و بنی نضري و بنی قريظه را خوار و زبون کرد، اکنون هم آهنگ يهود خيرب را دارد
در خيرب مردان کاری، و دژهای استوار، و آب فراوان و مهيشگی موجود ! از اين موضوع نترس: به من گفت

   آهنا نزديک خنواهد شد و چقدراست، حممد هرگز به
__________________________________________________  

  ).۱۴۴معجم ما استعجم، ص . (بديع، نام جايی از فدک است که متعلق به مغرية بن عبد الرمحن بن حارث خمزومی بوده است) ۱(
۴۲۷  
: کنی اين کار صورت بگريد؟ گفت تصور می: گفتم. مناسب است که خيربيان به جنگ او به مدينه بروند

  .کار صحيح مهني است
 سه روز در آن منطقه اقامت کرد، و غنامي را تقسيم و مخس آن را جدا فرمود، و گروهی از )ع(علی

  . قرار داد و آهنا را به مدينه آورد)ص(شدند ويژه پيامرب شتران دوشا و پر شري را که حفده ناميده می

   کشنت امّ قرفه در رمضان سال ششمسريّه زيد بن حارثه برای 
 برامي نقل )ع)(۱(عبد اهللا بن جعفر از عبد اهللا بن حسني بن حسني بن علی بن ابی طالب: واقدی گويد
زيد بن حارثه برای جتارت، آهنگ شام کرد و مقداری زر و نقره از اصحاب رسول : کرد که گفته است

، و زر و سيم خود را در آهنا هناد و با گروهی از مردم به راه او دو پوست بز را دباغی کرد.  با او بود)ص(خدا
چون نزديک وادی القری رسيد، گروهی از بنی بدر که از قبيله فزاره هستند به او برخوردند، و او و . افتاد

  .اند، و متام کاالهای آهنا را بردند يارانش را به سختی مضروب کردند به حّدی که پنداشتند که آهنا را کشته
ای   رسيد، و حضرت او را فرمانده سرّيه)ص(زيد از مرگ جنات پيدا کرد و در مدينه به حضور پيامرب

  .راهنمايی هم مهراه ايشان بود. روزها را کمني کنيد و شبها حرکت: کرده و به آهنا فرمود
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ماشتند گ بانی را بر روی کوهی که مشرف بر ايشان بود، می بنی بدر سخت ترسيدند، و روزهای ديده
معموال او پس از اينکه مسري يک . و او راهی را که احتمال داشت مسلمانان از آن بيايند، زير نظر داشت

امروز خربی نيست تا شب چه ! به کار خود سرگرم باشيد: گفت کرد می بانی و بررسی می روز راه را ديده
  .شود

در رسيدند، راهنمای ايشان راه را اشتباه چون زيد بن حارثه و يارانش به مسافت يک روز مانده به بنی ب
کرد و راه ديگری را پيش گرفت، و چون شب فرا رسيد، متوجه اشتباه خود شدند و مهان شبانه راه را 

زيد بن حارثه اصحاب خود را از تعقيب فراريان منع کرد و . جستند و اول صبح کنار بنی بدر رسيدند
پس از اينکه دمشن را . تی من تکبري گفتم، مشا هم تکبري بگوييدوق: دستور داد که پراکنده نشوند، و گفت

  .گفتند حماصره کردند، زيد تکبري گفت و يارانش هم تکبري
__________________________________________________  

  . م-.ظاهرا بايد عبد اهللا بن حسن بن حسن صحيح باشد) ۱(
۴۲۸  

زيد و يارانش، . ی از ايشان را به دست آورد و او را کشتسلمة بن اکوع برای جنگ بريون شد و مرد
. ها به اسارت گرفتند جاريه دختر مالک بن حذيفه و مادر او را که معروف به اّم قرفه بود در يکی از خانه

  .نام اّم قرفه فاطمه دختر ربيعة بن زيد است
آورد،   بن اکوع با خود میمسلمانان غنامي ديگری هم گرفتند و راهی مدينه شدند، جاريه را سلمة

:  از سلمه پرسيدند)ص(مدتی که گذشت پيامرب.  صحبت کرد)ص(سلمه در مورد جاريه و زيبايی او رسول خدا
اميدوارم که او را با يکی از زنان ما که در بنی فزاره اسري : جاريه را که اسري گرفته بودی چه کردی؟ گفت

جاريه را : ه ديگر هم اين مطلب را تکرار فرمودند، و پرسيدند که دو يا سه مرتب)ص(پيامرب. است مبادله کنم
 او را به حزن )ص(پيامرب.  خبشيد)ص(چه کردی؟ سلمه فهميد که پيامرب متايل به او دارند و او را به رسول خدا

  .بن ابی وهب خبشيدند، و جاريه برای او دختری زاييده حزن از جاريه فرزند ديگری نداشت
چون زيد بن حارثه از اين : کرد که گفته است هری، از عروه و او از عايشه نقل میحممد، از قول ز
 در حالی که از کمر به باال برهنه )ص(زيد آمد و در زد و پيامرب.  در خانه من بودند)ص(سفر برگشت رسول خدا

 استقبال فرمود و در  او را- و من هرگز پيامرب را چنني نديده بودم-کشيدند بودند و جامه خود را به زمني می
  .آغوش گرفت و بوسيدش، و از او سؤال کرد و او خرب پريوزی خود را داد

اّم قرفه را قيس بن حمّسر به صورت بدی کشت، با اينکه پريزنی ساخلورده بود پاهايش را به دو شتر 
بن مالک بن عبد اهللا بن مسعدة و قيس بن نعمان بن مسعدة بن حکمة . سرکش بستند، و از هم دريده شد

  .بدر هم کشته شدند

  ای که فرمانده آن عبد اهللا بن رواحه بود  سريّه
   برای جنگ با اسري بن زارم در شوال سال ششم

از عروة بن زبري شنيدم که : موسی بن يعقوب، از ابی اسود برامي نقل کرد که گفته است: واقدی گويد
 او را مهراه سه نفر به خيرب فرستادند که )ص(به اّول پيامربمرت. عبد اهللا بن رواحه دو مرتبه به خيرب رفته است

  .کنند، آگاه گردد از وضع خيرب، و اهل آن، و قصد ايشان و گفتگوهايی که می
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شد و ياران خود را هم به سه دهکده  او در خنلستاهنا حاضر می. عبد اهللا بن رواحه به منطقه خيرب آمد
  سه روز در آجنا بودند و از. فرستاد به میمعروف خيرب به اسامی نطاة، شّق و کتي

۴۲۹  
هنوز چند شبی از رمضان باقی مانده .  برگشتند)ص(اسري بن زارم و ديگران مطالبی شنيدند، و پيش پيامرب

 رساندند و سپس در شوال به جنگ )ص(بود که آمدند، و اخباری را که ديده و شنيده بودند، به عرض پيامرب
  .اسري رفت

اسري بن زارم مردی شجاع : ه، با اسناد خود از ابن عباس برامي نقل کرد که گفته استابن ابی حبيب
چون اسري بن زارم به امريی . بود، و پس از کشته شدن ابو رافع، يهود او را به امريی خود برگزيده بودند

است يکی به خدا قسم حممد به سوی هر يک از يهود که حرکت کرده : يهود رسيد، برای آنان چنني گفت
از اصحاب خود را مأمور جنگ کرده، و هر چه خواسته، از يهوديان کشته است، من قصدم اين است کاری 

به قبيله : اند؟ گفت خواهی چه بکنی، که ديگران نکرده می: گفتند. بکنم که هيچ کس نکرده است
ای يهوديان ما :  به ايشان گفتمهني کار را کرد و آهنا را گرد آورد، و. کنم روم و آهنا را مجع می غطفان می

رومي، و هر کس که در شهر و ديار خود جنگ کند دمشن در بعضی از  در شهر و ديار حممد به جنگ او می
  .ای خوب انديشيده: گفتند. شود هدفهايش بر او چريه می
او حضرت از .  آمد)ص(اتفاقا خارجة بن حسيل اشجعی به حضور پيامرب.  رسيد)ص(اين خرب به پيامرب

من در حالی از اسري بن زارم جدا شدم که قصد داشت با : پشت سرت چه خرب بود؟ گفت: پرسيدند
 مردم را فرا خواند و سی نفر )ص(رسول خدا: ابن عباس گويد. سپاهيان يهود برای جنگ با تو حرکت کند

  .مجع شدند
 بن رواحه را فرمانده ما  عبد اهللا)ص(من هم از آن سی نفر بودم، رسول خدا: عبد اهللا بن انيس گويد

کسی را پيش اسري بن زارم فرستادمي و پيام دادمي که آيا . به راه افتادمي تا به خيرب رسيدمي: گويد. قرار داد
آری، مشروط بر اينکه من هم از : امي؟ پاسخ داد ما در امانيم که پيش تو بياييم و بگوييم که برای چه آمده

اند تا  پيش او رفتيم و گفتيم، رسول خدا ما را پيش تو فرستاده. چنني است: گفتيم. ناحيه مشا در امان باشم
: گويد. بگوييم به حضورش بيايی تا نسبت به تو نيکی فرمايد، و تو را به فرماندهی خيرب منصوب کند

 و اسري بن زارم به طمع افتاد و با يهود مشورت کرد ولی آهنا با او در مورد بريون آمدنش خمالفت کردند،
بر فرض که چنني : گفت. کند حممد هيچگاه مردی از بنی اسرائيل را به فرماندهی منصوب منی: گفتند

و با سی نفر از يهوديان، مهراه ما بريون آمد، در حالی که مهراه هر . امي باشد، ما از جنگ خسته شده
   رسيدمي، آجنا)۱(»ثبار«طقه مهچنان به راه افتادمي تا به من: گويد. يهودی يک مسلمان بر شترش سوار بود

__________________________________________________  
  ).۳۶۱، ص ۲وفاء الوفا، ج . (ثبار، نام جايی است در شش ميلی خيرب) ۱(

۴۳۰  
دستش را به طرف : عبد اهللا بن انيس گويد. اش آثار آن را ديدمي اسري بن زارم پشيمان شد چنانکه در چهره

سپس ! ای دمشن خدا، مکر و فريب: من متوجه شدم و شترم را به سرعت راندم، و گفتم. ردمششري من آو
به . کند، دوباره دست دراز کرد که مششريم را بگريد تر راندم و خود را به خواب زدم که ببينم چه می آهسته

من از شتر . رود نيامدشود که ما را بربد؟ هيچ کس ف آيا کسی پياده می: سرعت شترم را راندم و فرياد کشيدم
رفتم، تا اينکه اسري را تنها يافتم، مششريی به او زدم که متام گوشت ران و  خود پياده شدم و مهچنان می



 ۳۴۵

 داشت و حمکم با )۱(او چوبدستی سرکجی از درخت شوحط. ساقش را از هم دريد، و از شترش به زير افتاد
 ما به ياران او محله بردمي و مهه را کشتيم، فقط پس،. آن به جلو سرم کوفت به طوری که شکاف برداشت

.  برگشتيم)ص(ای نديد و مهه به حضور رسول خدا يک مرد توانست بگريزد، و هيچ کس از مسلمانان صدمه
  : با اصحاب مشغول گفتگو بود، فرموده بودند)ص(مهچنان که رسول خدا: گويد

 حرکت )ص(آهنا مهراه پيامرب.  دست بياورميبياييد کنار دروازه برومي بلکه از ياران خود خربی به
 با اصحاب خود آجنا )ص(پيامرب. آييم کرده و چون مشرف بر دروازه شده بودند، ديدند که ما شتابان می

  :فرمود. نشستند، و ما مهاجنا به حضورش رسيدمي و خرب را گزارش دادمي
  .خداوند مشا را مهواره از قوم ظامل جنات دهد

از آن .  رفتم و آن حضرت در حمل زخم سر من دميد)ص(من نزديک پيامرب: س گويدعبد اهللا بن اني
پس زخم من نه عفونت پيدا کرد و نه موجب آزارم شد، در حالی که استخوان سرم شکسته و خورد شده 

ای از چوبدستی خود را  ، به چهره من دست کشيدند و برامي دعا فرمودند، و قطعه)ص(مهچنني پيامرب. بود
ای ميان من و تو  اين را بگري و مهراه خود داشته باش تا در روز قيامت نشانه: من عنايت کردند و گفتندبه 

چون عبد اهللا بن انيس . شوی که عصا در دست خواهی داشت باشد، تو در روز قيامت در حالی حمشور می
  .مرد آن قطعه چوب را الی کفنش هنادند

: گفت پدرم می: د اهللا بن انيس برامي نقل کرد که گفته استخارجة بن حارث، از قول عطّيه پسر عب
 )ص(پيامرب. اند من مشغول اصالح کمان خود بودم که ديدم يارامن برای جنگ با اسري بن زارم حرکت کرده

  .و منظور اين بود که مرا مأمور کشنت او بفرمايند. اسري بن زارم را هرگز نبينم: به من فرمودند
__________________________________________________  

  ).۱۱۳۶صحاح، ص (سوحط، نام درختی کوهستانی است ) ۱(
۴۳۱  

  ای به فرماندهی کرز بن جابر سريّه
.  غارت بردند)۱( در ناحيه ذی اجلدر)ص(اين سرّيه هنگامی صورت گرفت که بر شتران شريی پيامرب

  .وال سال ششم بوده استاين ناحيه در هشت ميلی مدينه است، و اين موضوع در ش
هشت نفر از اهالی عرينه به مدينه آمدند و : خارجة بن عبد اهللا، از قول يزيد بن رومان برامي نقل کرد

 دستور فرمودند که آهنا )ص(کردند، پيامرب ولی هوای مدينه به آهنا نساخت و تب و لرز می. اسالم آوردند
آن چند نفر آجنا ماندند تا . سلمانان در ذی اجلدر بوددار شوند، و گله م مواظبت از گله شتر را عهده

 اجازه گرفتند که از شري شتران بنوشند، و آن )ص(سالمتشان را باز يافتند و سر حال شدند، و از پيامرب
آهنا پس از اينکه مسلمان شده بودند، باز کافر شدند، و صبحگاهی بر شتران . حضرت اجازه فرمودند

  .ه غارت بردندمحله برده و آهنا را ب
آهنا با يسار و . شان کردند و به آهنا رسيدند ، و گروهی ديگر تعقيب)ص(يسار خدمتکار پيامرب

مهراهانش جنگيدند و يسار را گرفته، دست و پايش را بريدند و خار در چشم و زبانش فرو کردند، تا کشته 
  .و گله را با خود بردند. شد

لی که سوار خر خود بود، متوجه پيکر يسار شد که زير درختی زنی از قبيله بنی عمرو بن عوف در حا
. چون متوجه شد که مرده است، پيش بستگان خود برگشت و اين خرب را به آهنا گزارش داد. افتاده است



 ۳۴۶

  .ايشان بريون آمدند و جنازه يسار را به قباء آوردند
 فهری را به فرماندهی آهنا  بيست سوار را به تعقيب دمشن فرستادند، و کرز بن جابر)ص(پيامرب

ها  اين گروه در تعقيب دمشن بريون رفتند و شب به نزديک دمشن رسيدند و در کنار صخره. منصوب فرمود
ناگاه به زنی برخوردند که . دانستند که دمشن را از کدام سو تعقيب کنند شب را به صبح آوردند، صبح منی

از کنار قومی : اين چيست که مهراه تو است؟ گفت: و گفتندبرد، او را گرفتند،  شانه شتری را با خود می
ها، و  پشت مهني صخره: آهنا کجايند؟ گفت: گفتند. گذشتم که شتری کشته بودند و اين را هم به من دادند

کرز بن جابر و يارانش حرکت کردند و . ها باال برويد، دودهای آتش ايشان را خواهيد ديد اگر از اين صخره
آهنا را احاطه کردند و از ايشان . مشن رسيدند که تازه از غذا خوردن آسوده شده بودندهنگامی به د

مسلمانان آهنا را بستند و بر . آهنا مهگی پذيرفتند و هيچکدام نگرخيتند. خواستند که به اسريی تن دهند
    در بيشه بودند، پيش)ص(اسبهای خود سوارشان کردند و به مدينه آوردند، و چون رسول خدا

__________________________________________________  
  )۶۷، ص ۲طبقات ابن سعد، ج . (ای است در قباء در شش ميلی مدينه و کنار راه کاروان جدر ناحيه) ۱(

۴۳۲  
  .آن حضرت رفتند

ها   بچه- من هم با ديگر پسر: گفت که انس بن مالک برامي نقل کرد يزيد بن رومان می: خارجه گويد
 دستور فرمود تا )ص(رسول خدا.  رسيدند)ص(پی ايشان روان شدم، و آهنا در مسيل مدينه به حضور پيامربدر 

من : انس گويد.  ايشان را بريدند، و بر چشمهای آهنا ميل کشيدند، و در آجنا به دارشان زدندی دست و پا
  .کردم ايستاده بودم و آهنا را نگاه می

 دستور فرمود که )ص(چون پيامرب: ، از ابو هريره برامي نقل کرداسحاق، از قول صاحل: واقدی گويد
  :دست و پای آهنا را بربند، و بر چشمشان ميل بکشند، اين آيه قرآن نازل شد

ين حياربون اهللا و رسو و يسعون يف األرض فسادا أن فقتلوا أو يصلبوا أو ْإنما جزاء ا َْ َ َ َُ َُّ ًَ ْ َ ُْ ُُ َّ َ ُْ َ ِ َِ َْ َ ََ َُ َ َ ِ
ُ َ َّ ُ َّ َ يقطع ِ َّ َ ُ

ٍأيديهم و أرجلهم من خالف ِ ِْ ُْ ُُ ْ َ ََ ِ ْ…) ۵ :۳۳(  

هر آينه، جزای آهنايی که با خدا و رسول او حرب کنند و بکوشند در زمني به بدکاری و تباهی که 
  .کشته شوند يا به دار کرده شوند يا دستهای راست و پاهای چپ ايشان را بربند

  . نشدپس از اين هرگز به چشمی ميل کشيده: گويد
ای  ، هر گاه که گروهی را به سرّيه)ص(پيامرب: ابو جعفر، از قول پدرش و جدش برامي نقل کرد

  .فرمود فرستاد، آهنا را از مثله کردن، منع می می
 هيچگاه زبان کسی را )ص(پيامرب: اين بالل هم از قول جعفر بن حممد، از پدر و جّد او برامي نقل کرد

  .فرمود که چشمی را ميل بکشند، و هرگز بر قطع دست و پا چيزی نيفزودنربيدند، و هيچگاه دستور ن
فرمانده اين سرّيه، ابن زيد : ابن ابی حبيبه، از قول عبد الرمحن بن عبد الرمحن برامي نقل کرد

  .اشهلی بوده است
د، چون مسلمانان در اين سرّيه پريوز شدن: ابن ابی سربه، از مروان بن ابی سعيد بن معلی نقل کرد
  .جمموعه شتران شريده پانزده عدد بود. سلمة بن اکوع و ابو رهم غفاری را برای سرپرستی گله گذاشتند

.  از منطقه زغابه به مدينه برگشتند و در مسجد نشستند، شتران شريی را آوردند)ص(چون پيامرب
ه شتران خود که نامش ، از مسجد بريون آمد و به آهنا نگاهی فرمود، و در جستجوی يکی از ماد)ص(پيامرب



 ۳۴۷

  :حنائی کجاست؟ سلمه گفت: حنائی بود بر آمدند، و پرسيدند که
   جايی را انتخاب کن که شتران:  به سلمه فرمودند)ص(پيامرب. دمشن مهان يکی را کشته است

۴۳۳  
د و رمه را به مهان منطقه برگردان: گويد. هيچ جا هبتر از مهان ذی اجلدر نيست: گفت. را در آجنا بچرانی

  .آوردند  می)ص(مهاجنا بود، و مهه شب، يک مشک شري برای رسول خدا
  :اسحاق بن عبد اهللا، از قول يکی از پسرهای سلمة بن اکوع نقل کرد: ابن ابی سربه گويد

خودش، ابو رهم : اند، چنني گفته است سلمه نام بيست سواری را که در اين سرّيه شرکت کرده
ب، رافع بن مکيث، جندب بن مکيث، بالل بن حارث مزنی، عبد اهللا بن غفاری، ابو ذر، بريدة بن خصي

عمرو بن عوف مزنی، جعال بن سراقه، صفوان بن معطّل، ابو روعه معبد بن خالد جهنی، عبد اهللا بن بدر، 
  .سويد بن صخر، ابو ضبيس جهنی

  )۱(غزوه حديبيه
اهللا بن يزيد هذلی، و حممد بن عبد اهللا ربيعة بن عمري بن عبد اهللا بن هرم، و قدامة بن موسی، و عبد 

بن ابی سربه و موسی بن حممد، و اسامة بن زيد ليثی، و ابو معشر، و عبد احلميد بن جعفر، و عبد الرمحن 
بن عبد العزيز، و يونس بن حممد، و يعقوب بن حممد بن ابی صعصعه، و جمّمع بن يعقوب، و سعيد بن 

مد بن صاحل از عاصم بن عمر، و حممد بن حييی بن سهل بن ابی ابی زيد زرقی، و عابد بن حييی، و حم
حثمه، و حييی بن عبد اهللا بن ابی قتاده، و معاذ بن حممد، و عبد اهللا بن جعفر، و حزام بن هشام از قول 

برخی از اينها مطالب خود را . اند پدرش، هر يک از قول گروهی مطالبی درباره اين جنگ برامي نقل کرده
اند و  اند، گروهی ديگر هم از اشخاص مورد اعتماد در اين باره مطالبی به من اظهار داشته  شنيدهاز ديگری

  .نويسم اند می من جمموعه آنچه را که گفته
 در خواب ديد که وارد خانه کعبه شد، و سر خود را تراشيد، و کليد خانه را )ص(گويند، رسول خدا

  .رفتند به عرفات رفت و وقوف فرمود یگرفت، و مهراه کسان ديگری که به عرفات م
  . اصحاب را برای اجنام عمره دعوت فرمود، و ايشان هم شتابان آماده خروج شدند)ص(پيامرب

چند شبی که از شوال باقی مانده بود، بسر بن سفيان کعبی برای ديدار و عرض سالم به حضور 
  : فرمودند)ص(امرب آمد، و چون تصميم داشت که به شهر خود برگردد، پي)ص(پيامرب

  .ای بسر عجله مکن، و صرب کن که مهراه ما باشی که به خواست خداوند، ما نيت عمره دارمي
   به او دستور فرمودند که شتران قربانی برايش خبرد، و)ص(بسر در مدينه ماند، و پيامرب

__________________________________________________  
  ).۲۱۶، ص ۲شرح زرقانی بر مواهب اللدنيه، ج . (کی است که فاصله آن تا مکه نه ميل استحديبيه، نام دهکده کوچ) ۱(

۴۳۴  
چون هنگام حرکت فرا رسيد، دستور فرمود تا شتران قربانی را به . او خريد و آهنا را به ذی اجلدر فرستاد

 به ذو احلليفه بربد، و مدينه بياورند، و سپس به ناجية بن جندب اسلمی دستور دادند تا آهنا را پيشاپيش
  .مهو را مأمور مواظبت از آهنا فرمود

، مهراه آن حضرت بريون آمدند و هيچ کس ترديد در فتح و پريوزی نداشت، و به )ص(ياران پيامرب
به مهني جهت هم سالحی غري از مششري که آهنم در غالف بود، با خود .  اعتماد داشتند)ص(خواب پيامرب



 ۳۴۸

 ياران ثرومتند پيامرب مهچون ابو بکر، و عبد الرمحن بن عوف، و عثمان بن عفان، گروهی از. محل نکردند
سعد بن عباده هم . و طلحة بن عبيد اهللا هم با خود شتران قربانی برداشتند و در ذی احلليفه توقف کردند

  .چند گاو و شتر برای قربانی با خود برداشت
ترسيم آيا صحيح است که آالت  ه از ابو سفيان میدر حالی ک:  عرض کرد)ص(عمر بن خطّاب به پيامرب

دارم که در  مهم نيست، و به هر حال من دوست منی:  فرمودند)ص(و ابزار جنگی با خود برندارمي؟ پيامرب
اگر اجازه فرماييد اسلحه مهراه : سعد بن عباده گفت. حال تشرف برای عمره، با خود اسلحه محل کنم

دارم، چون  من اسلحه برمنی: فرمود. رف دمشن هتديد شدمي، آماده باشيمخود داشته باشيم که اگر از ط
، ابن اّم مکتوم را در مدينه جانشني خود فرمود، و روز دوشنبه اول )ص(پيامرب. خروج من به قصد عمره است

 پوشيدند )۱(آن حضرت در خانه خود غسل فرمود، و دو جامه صحاری. ماه ذی قعده از مدينه بريون آمدند
هنگام ظهر در ذی احلليفه مناز . از در خانه بر قصواء، ناقه خود سوار شدند، و مسلمانان هم بريون آمدندو 

گزاردند، و دستور فرمودند تا شترها و گاوهای قربانی را آوردند و بر آهنا جل انداختند، و سپس شخصا 
يواهنا رو به قبله، و مست شانه برخی از آهنا را خراش خمتصری دادند که مشخص باشد، در اين حال ح

اند که آن حضرت فقط ماده شتری را در شانه راستش عالمتی گذاردند، و  و گفته. راست کاروان بودند
  .سپس به ناجية بن جندب امر فرمودند تا بقيه را عالمت گذاری کند و يکی يکی به گردن آهنا قالده ببندد

مجله شتر نر ابو جهل که در بدر به غنيمت گرفته جمموع شتران قربانی آن حضرت هفتاد شتر بود، از 
مسلمانان هم گاوها و شترهای قربانی .  در حمل ذی اجلدر بود)ص(بودند، و آن هم مهراه گله رسول خدا

  .ای افکندند خود را عالمت گذاری کردند، و به گردن هر يک از آهنا قالده
__________________________________________________  

  ).۲۵۲، ص ۲هنايه، ج . (ای از مين است صحار، نام دهکده) ۱(
۴۳۵  

، بسر بن سفيان را فرا خواندند و او را برای کسب اطالع روانه داشتند، و به )ص(در اين هنگام پيامرب
به قريش خرب رسيده است که من قصد عمره دارم، تو اخبار آهنا را به من برسان و اگر قصدی : او فرمودند
، عّباد بن بشر را فرا خواندند و او را )ص(آنگاه رسول خدا. بسر به راه افتاد و پيشاپيش رفت. رب بدهدارند خ

. مهراه بيست سوار مسلمان به عنوان طليعه گسيل داشتند، و مهراه او هم از انصار بودند و هم از مهاجرين
عه، سعيد بن زيد، ابو قتاده، و از مجله مقداد بن عمرو، ابو عّياش زرقی، حباب بن منذر، عامر بن ربي

و گفته شده است که فرمانده اين گروه سعد . حممد بن مسلمه و چند نفر ديگر که مهگی اسب سوار بودند
  .بن زيد اشهلی بوده است

آنگاه پيامرب وارد مسجد ذی احلليفه شدند و دو رکعت مناز گزاردند، و از مسجد بريون آمدند و بر 
مهاجنا بر در مسجد مرکب خود را رو به قبله نگاه داشتند و حمرم شدند و با چهار مرکب خود سوار شدند و 

  :کلمه تلبيه گفتند
. لبيک، اللهم لبيک، لبيک ال شريک لک لبيک، انّ احلمد و النعمة لک و امللک، ال شريک لک

  .بيشتر مسلمانان با احرام آن حضرت حمرم شدند، برخی هم در جحفه حمرم شدند
اند هزار و  تعداد مسلمانان هزار و ششصد نفر بود، و گفته.  حرکت کردند)۱(از راه بيداء )ص(پيامرب

از قبيله اسلم صد نفر، و به . اند اند هزار و پانصد و بيست و پنج نفر بوده چهار صد نفر بوده، و هم گفته
، و اّم )ص( مهسر پيامرباّم سلمه: قولی هفتاد نفر، مهراه آن حضرت بودند، چهار زن هم مهراه ايشان بودند
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  .عماره، و اّم منيع، و اّم عامر اشهلی
خواستند که مهراه ايشان  رسيدند، از آهنا می  به هر يک از اعراب ميان مدينه و مکه که می)ص(پيامرب

اين قبايل . آوردند که کار دارند و اموال و زن فرزندانشان بدون سرپرستند حرکت کنند، و آهنا هبانه می
خواهد به وسيله ما با  گفتند، آيا حممد می بنی بکر، مزينه و جهينه که با يک ديگر می: ودند ازعبارت ب

  اند؟ قومی جنگ کند که از حلاظ مرکب و اسلحه کامال آماده
و هرگز نه خودش و نه يارانش از اين ! حتما حممد و اصحابش يک لقمه چرب و نرم خواهند بود

روند که هنوز خاطره بدر  ای دارند و نه ساز و برگی، و به سوی قومی می زيرا نه عده! سفر برخنواهند گشت
  .شدگان را در سينه دارند و کشته

   ، سواران را پيشاپيش فرستادند، و سپس ناجية بن جندب را با قربانيها روانه)ص(پيامرب
__________________________________________________  

، ص ۲وفاء الوفاء، ج . (روند  مکه و قبله که چون از ذی احلليفه بريون بيايند، به مست مغرب میبيداء، راهی است به سوی) ۱(
۲۶۷.(  

۴۳۶  
مسلمانان هم قربانيهای خود را مهراه ناجيه . فرمود، و گروهی از جوانان قبيله اسلم هم مهراه ناجيه بودند

  .فرستادند
روب از آجنا حرکت فرموده و در ناحيه سّياله ، در ناحيه ملل بودند، و نزديک غ)ص(روز سوم پيامرب

در آجنا با گروههايی از مردم بنی هند برخورد فرمودند . مناز شام گزاردند، و صبح در منطقه روحاء بودند
 آهنا را به اسالم دعوت فرمود که نپذيرفتند، ولی )ص(پيامرب. که تعدادی شتر و گوسپند مهراهشان بود

من هديه : آن حضرت آن را نپذيرفت و فرمود. ای رسول خدا فرستادندمقداری شري مهراه مردی بر
  .و دستور داد تا آن شري را از ايشان خبرند، و خريدند و مايه خوشنودی ايشان گرديد. پذيرم مشرکان را منی

گروهی ديگر هم سه سومسار گرفته بودند که آهنا را برای مسلمانان آوردند و تنی چند از بزرگان 
ايشان . ها هم پيشنهاد کردند که از آن خبورند را خريدند، و خواستند که خبورند و بر حمرملشکر آن 

خبوريد زيرا : خودداری کردند و گفتند بايد از رسول خدا بپرسيم، و چون از آن حضرت پرسيدند فرمود
ا شکار فقط در حالت احرام خوردن شکاری حرام است که خودتان آن را شکار کرده باشيد يا برای مش

اند، بلکه اين  امي، و برای ما هم آن را شکار نکرده به خدا قسم ما اينها را شکار نکرده: گفتند. کرده باشند
و اکنون آهنا را به ما . اند بدون اينکه بدانند که با ما برخورد خواهند کرد عرهبا سومسارها را شکار کرده

 اينجايند و فردا در سرزمينی ديگر و به دنبال ابرهای اينها مردمی دوره گردند، امروز در. اند هديه کرده
  .کنند، تا به سرزمينی سبز و خرم در نواحی ملل برسند پاييزی حرکت می

اند که يک ماه  به ما گفته: رويد؟ گفت به کجا می: ، مردی از آهنا را فرا خوانده و پرسيدند)ص(پيامرب
در آجنا گوسپندان : او برگشت و گفت. ی جستجو فرستادميقبل، در ناحيه ملل باران باريده، ما کسی را برا

  .خواهيم به آن سرزمني برومي اکنون می. اند، و آبگريها پر از آب است و شتران سري شده
من هم با ديگران، در : عبد العزيز بن حممد، با اسناد خود از ابو قتاده برامي نقل کرد که گفته است

گروهی از ما حمرم بودند و گروهی هنوز حمرم نشده بودند، و من . ودمي ب)ص(عمره حديبيه مهراه رسول خدا
چون به ابواء رسيدمي، من گورخری ديدم، اسب خود را زين کردم و سوار شدم، و به يکی . هم حمرم نبودم

  .و او خودداری کرد! کمند مرا بده: از افراد حمرم گفتم
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ام را برداشتم  ، و نيزه)تازيانه(د پياده شدم و کمند من خو. باز هم خودداری کرد! ام را بده نيزه: گفتم
آهنايی که . و سوار شدم و به گورخر رسيدم و آن را کشتم، و الشه او را پيش دوستان حمرم و حملّ خود آوردم

   ، کمی)ص(پيامرب. حمرم بودند، در خوردن گوشت آن ترديد کردند
۴۳۷  

چيزی از آن مهراه : فرمود. دمي، و در آن مورد سؤال کردميما به حضور ايشان رسي. از ما جلوتر رفته بودند
آری، و يک سردست گورخر را تقدمي کردمي، و ايشان مهان طور که حمرم بودند از آن : مشاست؟ گفتيم

مشغول پخنت :  عقب مبانيد؟ گفت)ص(چه چيز موجب شد که از پيامرب: به ابو قتاده گفتيم: گويد. خوردند
  .و چون پخته شد، به حضور آن حضرت رسيدميگوشتهای گورخر شدمي، 

عبد الرمحن بن عبد العزيز، با اسناد خود از ابن عباس برامي نقل کرد که صعب بن جثّامه به او گفته 
 آن را نپذيرفتند، و چون )ص( هديه کردم، ولی پيامرب)ص(در منطقه ابواء گورخری به رسول خدا: است

  :ن آثار آن را مالحظه کردند، گفتندمتوجه ناراحتی من شدند، و در چهره م
  .علت اينکه اين هديه را رد کردم اين بود که حمرم بودم

برمي، و  گاهی در سپيده دم به دمشن محله و غارت می:  پرسيدم)ص(در آن روز من از رسول خدا: گويد
افتند، حکم آن  اند به چنگ ما می بعضی از نوجوانان و کودکان در حالی که به زير شکم اسبها پناه برده

  .آهنا هم مهراه پدرانشان هستند: چيست؟ فرمود
و گفته شده است . هيچ قرقگاهی نيست مگر برای خدا و رسول او: گفت شنيدم پيامرب می: مهو گويد

  .که گورخر زنده بود
: کرد که، گفته است عبد الرمحن بن حارث، از قول پدر بزرگ خود، و او از ابو رهم غفاری نقل می

 به ابواء فرود آمدند، امياء بن رحضه چند گوساله پروار و صد گوسپند، و دو شتر که شري )ص(پيامربچون 
خفاف چون . کردند، به ايشان اهداء کرد، و آهنا را به وسيله پسر خود خفاف بن امياء فرستاده بود محل می

 به حضورتان تقدمي داشته پدرم اين پرواريها و شري را:  رسيد، به آن حضرت گفت)ص(به حضور رسول خدا
  : از او پرسيدند)ص(پيامرب. است

ايد؟ گفت به تازگی، زيرا آب منطقه خودمان خشک شد، و ما دامها را  مشا از چه وقتی به اينجا آمده
  :اين سرزمني چگونه است؟ گفت:  پرسيدند)ص(پيامرب. برای چرا به اين منطقه آوردمي

، هديه او را پذيرفتند، و دستور )ص(پيامرب. که معلوم استشوند، بزها و گوسپندها  شترها سري می
دادند تا گوسپندها را ميان اصحاب تقسيم کنند، و شري را هم در ظرف بزرگی رخيتند که مهگی آشاميدند تا 

  . برای آهنا دعا و تقاضای برکت فرمود)ص(متام شد، و پيامرب
در آن روز از طرف قبيله وّدان : گفت که، میابو جعفر غفاری، از قول اسيد بن اسيد برامي نقل کرد 

. مقداری خوراکی، و چند گياه معطر، و مقداری خيار نوبر:  اهداء شد)ص(سه چيزی به رسول خدا
های معطر فرمود و بسيار خوشش آمد، و دستور فرمود تا مقداری  ، شروع به خوردن خيار و ريشه)ص(پيامرب

   هديه را اين)ص(پيامرب. هم برای ام سلمه بربند
۴۳۸  
  .داد که نوبرانه بود پسنديدند، و اّم سلمه آن را به مهراهان خود نشان می

سيف بن سليمان، از جماهد، از عبد الرمحن بن ابی ليلی، از کعب بن عجره برامي نقل کرد، که 
 آتش  باالی سر من ايستادند، و من مشغول فوت کردن به)ص(هنگامی که در ابواء بودمي، پيامرب: گفت می
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شپشهای سرت :  از من پرسيدند)ص(پيامرب. زير ديگ بودم، و شپش در موهامي النه کرده بود، و حمرم بودم
  : در مورد مهه اين آيه نازل شد: گويد. سرت را بتراش: فرمود. آری: دهد؟ گفتم آزارت می

ُففدية من صيام أو صدقة أو نس ُ ْ َْ َ
ٍ َ ََ َ ٍ ِ ٌ َ ْ   )۱۹۶: ۲ (…ٍكِ

  . روزه گريد، يا صدقه دهد، يا قربانی کندفديه آن، آن است که
 امر فرمودند که گوسپندی بکشم، يا سه روز روزه بگريم، و ای به شش فقري، به هر )ص(پيامرب: گويد

کعب بن عجره گاوی را عالمت : گويند. يک دو کيلو طعام بدهم، و هر يک را که اجنام دهم کافی است
  .ان کندگذاری کرد و بر گردنش قالده بست که قرب

من .  ماند-مهينکه به ابواء رسيدمي، يکی از شترهای قربانی، از حرکت باز: ناجية بن جندب گويد
اش را با خونش رنگني ساز، و خودت و  او را بکش و قالده: فرمود.  آمدم و خرب دادم)ص(پيش پيامرب

  .مهراهانت از گوشت آن چيزی خنوريد، و متام گوشت را به مردم واگذار
، به جحفه رسيدند، در آجنا آبی نديدند، پس مردی را مهراه شتران آبکش به خّرار )ص(امربچون پي

ای رسول خدا، به واسطه ترس حتی يک : آن مرد اندکی رفت و با شتران آبکش برگشت، و گفت. فرستاد
رستادند، و مرد ديگری را مهراه شتران آبکش ف! بنشني:  فرمودند)ص(پيامرب. توامن پيش بروم قدم هم منی

تو را چه شده است؟ :  فرمودند)ص(پيامرب. او هم چون به جايی رسيد که اولی رسيده بود، ترسيد و برگشت
. توامن پيش بروم نه، سوگند به کسی که تو را به حق مبعوث فرموده است، از ترس منی: بيماری؟ گفت

و هم کمی از حملی که آن دو نفر برگشته ا. و مرد ديگری را اعزام فرمودند! بنشني: پيامرب به او هم فرمودند
، مردی از اصحاب خود را )ص(پيامرب. بودند جلوتر رفته بود، که مهچنان ترس بر او غلبه کرد و برگشت

مسلمانان تقريبا شکی نداشتند که اينها هم . برگزيدند، و او را مهراه سقاها و شتران آبکش روانه فرمود
ان را ديده بودند، ولی آن گروه به خّرار رسيدند و آب برداشتند و با  خواهند گشت، چه مراجعت ديگر-باز

  .آب آمدند
ای :  دستور فرمود زير درختی را جارو کنند، و در آجنا برای مردم خطبه خواند و فرمود)ص(پيامرب

   مردم من وسيله اجر و پاداش برای مشا بودم و هستم، اکنون هم ميان مشا چيزی
۴۳۹  

هنگامی که به آن متوسل باشيد گمراه خنواهيد شد، کتاب خدا و سنت او در دست ام که تا  گذاشته
  .من کتاب خدا و سنت پيامربش را برای مشا باقی گذاشتم: اند که فرمود و هم گفته. )۱(مشاست

  . به سوی مکه به اطالع مشرکان رسيد، آهنا را ترساند)ص(چون خرب خروج رسول خدا
خواهد به هبانه عمره با سپاه  حممد می:  خود مشورت کردند و گفتندپس گرد آمدند و با خردمندان

خود به شهر ما در آيد، و اين خرب به گوش اعراب برسد و معروف شود که شهر ما را با جنگ گشوده است، 
سوگند به خدا، مادام که چشم يک نفر از ما باز باشد . خمصوصا که موضوع جنگ ميان ما و او معلوم است

آهنا تصميم گرفتند که هر . ه امکان خنواهد داشت، و در اين مورد رأی خود را اظهار کنيداين مسئل
و صفوان بن امّيه، و سهل بن عمرو، و عکرمة بن ابی . تصميمی را که خردمندانشان گرفتند، اجرا کنند

  .جهل را مورد مشورت قرار دادند
 اطالع مشا اجنام خنواهيم داد، فعال ما هيچ کاری را بدون: صفوان بن امّيه خطاب به مردم گفت

بينم که دويست سوار به ناحيه کراع الغميم بفرستيم و مردی چابک را به فرماندهی آهنا  چنان مصلحت می
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و عکرمة بن ابی جهل، و به قول ديگری خالد بن وليد را به . کار خوبی است: قريش گفتند. منصوب کنيم
  .را پيشاپيش فرستادندفرماندهی سواران منصوب کردند و آهنا 

  .کردند، خواستند که برای جنگ بريون روند قريش از مهه قبايلی که از ايشان اطاعت می
قريش جاسوسان خود . قبيله ثقيف با ايشان مهاهنگ شد و خالد بن وليد را هم با سواران فرستادند

تعداد جاسوسان قريش ده مرد . بود قرار دادند) قله بلند(را بر روی کوهها، تا کوهی که معروف به وزر 
آهنا که بر روی کوهها مستقر بودند، اخبار مربوط به . کرد بودند که حکم بن عبد مناف آهنا را سرپرستی می

قريش در آن .  به قريش برسد)۲(رساندند تا خرب به ناحيه بلدح حضرت رسول را آهسته به يک ديگر می
  .های خود را به آجنا برده و اردو زده بودند د و زهنا و بچهها زده و بناهايی هم ساخته بودن منطقه، خيمه

بعد . شنيد، و رفتار آهنا را حتت نظر داشت بسر بن سفيان وارد مکه شده بود و گفتار قريش را می
 )ص(برگشت، و در منطقه آبگري ذات االشطاط که بعد از سرزمني عسفان قرار دارد به حضور حضرت پيامرب

  .رسيد
ای رسول خدا، من از پيش قوم تو : ای بسر چه خرب؟ گفت:  او را ديدند، پرسيدند)ص(مهينکه پيامرب

   که بريون آمدم شنيدم کعب بن لؤی، و عامر بن لؤی که از حرکت مشا آگاه شده
__________________________________________________  

  . م-.، اعالن خرب مرگ استکنايه از اين است که مرگ من فرا خواهد رسيد و به اصطالح) ۱(
  . م-).منتهی االرب. (بلدح، نام صحرايی است نزديک مکه، يا نام کوهی است در راه جده) ۲(

۴۴۰  
بدين جهت، رجاله و . اند و بيم داشتند که مبادا با جنگ و ستيز وارد مکه شويد بودند، سخت ترسيده

اند، و شتران باردار و  اند و حرکت کرده نگيختهکنند عليه مشا برا کسانی را که فرمان ايشان را اطاعت می
اند تا مشا را از ورود به مسجد احلرام منع  دار را هم با خود آورده و پوست پلنگ بر تن کرده های کره ناقه
اند، و  اند و آجنا خيمه و خرگاه زده و ساختماهنايی هم ساخته به مهني منظور به ناحيه بلدح کوچيده. کنند

کنند، و خالد  های خود رجاله را اطعام می کشند، و در خانه زرگان ايشان گاو و گوسپند پروار میمن ديدم که ب
اند و سواران آهنا هم اکنون در حمل غميم هستند، مهچنني  بن وليد را فرمانده دويست سوار کرده

ميم فرماندهی اين خالد بن وليد است که در غ:  فرمود)ص(پيامرب. اند جاسوسانی بر روی کوهها گمارده
  .مشرکني را بر عهده دارد

 برای ايراد خطبه، ميان مسلمانان بپا خاستند، و چنانکه بايد و شايد خدا را ستودند و )ص(پيامرب
اند تا  ای گروه مسلمانان، عقيده مشا در مورد اينهايی که سرسپردگان خود را فرا خوانده: سپس فرمودند

رند چيست؟ آيا عقديه داريد که ما به راه خود ادامه دهيم و با هر کس مرا و مشا را از مسجد احلرام باز دا
مانع رفنت ما به مکه شد جبنگيم؟ يا آنکه اين گروه را به حال خود بگذارمي و به سراغ اهل ايشان برومي و با 

يم، و اگر کن آهنا جنگ کنيم؟ اگر اينها ما را تعقيب کردند، گردهنايشان را که خداوند بايد قطع کند قطع می
  .هم از پای نشستند، اندوهگني و مصيبت زده خواهند بود

گر چه خدا و رسول او داناترند، ولی ای رسول خدا، عقيده ما اين است : ابو بکر بر پا خاست و گفت
  : فرمود)ص(پيامرب. که به راه خود ادامه دهيم و هر کس که مانع ما شد، با او جبنگيم

من : ابو هريره گويد. يش به فرماندهی خالد بن وليد در غميم هستندکه سوارکاران قر توجه داريد
 با ياران خود مشورت کند، و البته مشورت آن حضرت )ص(ام که به اندازه رسول خدا هيچ کس را نديده
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  .فقط در مورد جنگ بود و بس
وسی ای رسول خدا، ما سخنی را که بنی اسرائيل به م: مقداد بن عمرو برخاست، و گفت: گويد

  گفتند که 
َاذهب أنت و ربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون  ُ ِ ُ َّ ِ ِ َ َ ُّْ ََ َ َ َ)۵ :۲۴(  

  امي تو و پروردگارت برويد و جنگ کنيد و ما در اينجا نشسته
سوگند به . جنگيم تو و پروردگارت برويد و جنگ کنيد، ما هم مهراه مشا می: گوييم گوييم، بلکه می منی

    بربی، مهگی)۲(به برک الغمادخدا، ای رسول خدا اگر ما را 
__________________________________________________  

  ).۱۴۹، ص ۲معجم البلدان، ج . (برک الغماد، جايی است در کنار دريا که تا مکه پنج شبانروز راه است) ۲ (
۴۴۱  

 حضري هم صحبت کرد و اسيد بن. مهراه تو خواهيم بود، و حتی يک نفر از ما در اينجا باقی خنواهد ماند
ای رسول خدا، عقيده ما هم اين است که به راه خود ادامه دهيم و برای مهان منظوری که حرکت : گفت
ما برای جنگ با هيچ : ، فرمود)ص(پيامرب. امي برومي، و اگر کسی ما را از آن باز داشت، با او جبنگيم کرده

  .امي، ما فقط قصد عمره دارمي کس بريون نيامده
مشا در مورد جنگ با قوم : ل بن ورقاء هم با گروهی از يارانش، با رسول خدا مالقات کرد و گفتبدي

ای، به خدا قسم من هيچ کس را که آبرويی داشته باشد، مهراه  خودت که سران عرب هستند، فريفته شده
تو فالن :  پاسخ او گفتابو بکر در. بينم مشا هيچ گونه سالحی هم نداريد بينم، بعالوه آنچنان که می تو منی

دادم، به خدا قسم  اگر اين نبود که بر گردن من حقی داشتی، پاسخت را می: بديل گفت! خوری الت را می
ولی حاال . امي که حممد پريوز شود ما مهواره دوست داشته. تواند اين اهتام را به ما بزند هيچ کس منی

اند و مهه دامهای  جنگ با مشا به منطقه بلدح بريون آمدهبينم که قريش با مهه افراد و اموال خود بقصد  می
هر کس که پيش آهنا . گريند اند، و در مورد اطعام لشکر بر يک ديگر پيشی می خود را هم مهراه آورده

کنند، بنابر  دهند، و بدين وسايل خود را برای جنگ با مشا تقويت می آيد پرواريها را به خوراکش می می
  . بگرييد و درست بينديشيداين تصميم خود را

قريش ميهمانی : گفت سعيد بن مسلم بن قمادين، از قول عثمان بن ابی سليمان برامي نقل کرد که می
کردند که دور ايشان مجع شده بودند، و از  دادند و اموال زيادی مجع کرده و صرف اطعام گروههايی می می

وه برای مجاعت خودشان، و صفوان بن امّيه، و سهيل بن در دار الّند: کردند آهنا در چهار حمل پذيرايی می
 )۱(.کردند های خود از مردم پذيرايی می عمرو، و عکرمة بن ابی جهل، و حويطب بن عبد العّزی در خانه

 )ص(خالد بن وليد مهراه سواران خود نزديک پيامرب: ابن ابی حبيبه، از قول داود بن حصني برامي نقل کرد
او دويست . آنگاه ميان سپاه پيامرب و مست قبله صف کشيد. اصحاب رسول خدا کردرسيد، و نگاهی به 

، به عّباد بن بشر دستور فرمود تا با سواران پيش رود، و او هم در برابر )ص(پيامرب. سوار به مهراه داشت
  .خالد صف کشيد
 اذان و اقامه گفت و چون هنگام مناز ظهر فرا رسيد، بالل: عکرمه، از ابن عباس نقل کرد: داود گويد

    رو به قبله ايستادند، و مردم پشت سر آن حضرت صف مناز تشکيل)ص(پيامرب
__________________________________________________  

 -.کردند و حال آنکه نوشته شده است در چهار منطقه که ظاهرا اشتباه است کنيد که قريش در پنج حمل پذيرايی می مالحظه می) ۱(
  .م
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۴۴۲  
  .دادند و بعد از امتام مهچنان به حال آماده باش در آمدند

کشتيم، اّما باز هم  کردمي گروهی را می اينها در حال غفلت بودند، و اگر محله می: خالد بن وليد گفت
در فاصله : گويد. تر از جاهنا و فرزندانشان است ساعت مناز فرا خواهد رسيد، و مناز در نظر آهنا حمبوب

  : ظهر و عصر جربئيل اين آيه را آوردمناز 
ْو إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصالة فلتقم ُْ َ ََّ َ ََ ُ ُ َ َ َْ َ

ِ ِ ْ ُ ِ َ…) ۴ :۱۰۲(  

  …چون در ميان ايشان باشی و خواهی تا مناز کنی با ياران، پس بايستند 
و دمشن .  رو به قبله ايستادند)ص(پيامرب. چون هنگام مناز عصر رسيد بالل اذان و اقامه گفت: گويد

 تکبرية االحرام گفت و هر دو صفی که برای مناز ايستاده بودند، تکبري )ص(پيامرب. هم برابر ايشان بود
گفتند، و چون پيامرب رکوع کرد هر دو صف به رکوع رفتند، ولی هنگامی که پيامرب به سجده رفتند، صفی که 

صل به رکوع باقی مانده و حراست متصل به آن حضرت بودند، سجده کردند و صف دوم به حالت قيام مت
 با صف اول متام شد و آهنا قيام کردند، صف دوم هر دو سجده خود را )ص(و چون سجده پيامرب. کردند می

اجنام دادند و کمی از صف اول عقب ماندند، بدين جهت صف اول کمی صرب کردند تا صف دوم هم بپا 
و باز چون به سجده رفتند، صف دوم مهچنان . ام دادندخاستند و هر دو صف ايستادند و رکوع را با هم اجن

های خود را  ايستادند و حراست و مواظبت کردند، و چون سجده صف اول متام شد، صف دوم سجده
  . نشستند و تشهد خواندند و سالم دادند)ص(اجنام دادند و آنگاه پيامرب

  . گزاردند مناز خوف)ص(اين اولني مرتبه بود که رسول خدا: ابن عباس گويد
من هم در آن روز : سفيان بن سعيد، با اسناد خود برامي از ابن عّياش زرقی نقل کرد، که گفته است

اين اولني باری بود که : ابن عّياش هم گويد.  بودم و آن حضرت چنني مناز گزاردند)ص(مهراه رسول خدا
  . مناز خوف گزاردند)ص(رسول خدا

 اولني بار )ص(پيامرب: از جابر بن عبد اهللا برامي نقل کرد که گفتربيعة بن عثمان، از وهب بن کيسان، 
، مناز خوف )مهني جنگ(در جنگ ذات الّرقاع مناز خوف گزاردند، و چهار سال بعد در جنگ عسفان 

  .تر است خواندند و اين در نظر ما صحيح
که به مست  خطاب به اصحاب خود دستور فرمود )ص(گويند، چون هنگام عصر فرا رسيد، پيامرب

سپس . چون جاسوسان قريش در منطقه مر الظهران يا ضجنان قرار دارند! ها برويد راست و در پناه اين تپه
   را بلد هستيد و)۲(کداميک از مشا دروازه ذات احلنظل: خطاب به مردم فرمود

__________________________________________________  
  . م-.ع بيشتر از اين آيه که مربوط به مناز خوف است، به تفاسري مراجعه کنيدبرای اطال. ۱۰۶، آيه ۴سوره ) ۱(
  ).۲۸۸معجم ما استعجم، ص . (ذات احلنظل، نام سرزمينی است در ديار بنی اسد) ۲(

۴۴۳  
:  فرمودند)ص(دامن، پيامرب ای رسول خدا، من آن را می: شناسيد؟ بريدة بن حصيب اسلمی گفت می

ها به سوی کوههای  ، و اصحاب را از ميان تپه)ص(بريده پيش از غروب پيامرب! پيشاپيش ما حرکت کن
زد، و  ولی اندکی که حرکت کرد، به سرزمينی رسيد که سنگهای آن او را به زمني می. سراوع حرکت داد

به : او گفت. شناسد های خار او را در برگرفت و سرگردان شد، به طوری که گويی هرگز آن راه را منی بوته
 مالحظه فرمودند که )ص(چون پيامرب. ام خدا قسم من در روز مجعه اين راه را مرتب و چند مرتبه پيموده

  :بريده متوجه راه نيست، فرمودند
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تواند ما را راهنمايی کند؟  چه کسی می:  دوباره پرسيدند)ص(پيامرب. من سوار شدم: گويد! سوار شو
او هم اندکی رفت و ميان . کنم ول خدا من راهنمايی میای رس: محزة بن عمرو اسلمی پياده شد، و گفت

 به او هم دستور دادند که سوار شود، و )ص(پيامرب. خارستان افتاد، و متوجه نشد که به کدام طرف بايد برود
تواند ما را راهنمايی کند و به راه ذات احلنظل بربد؟ عمرو بن عبد هنم اسلمی  چه کسی می: باز پرسيدند
  :فرمود. کنم من راهنمايی می:  گفتفرود آمد، و

 به دروازه ذات احلنظل )ص(ناگاه چشم پيامرب. عمرو در جلو ايشان حرکت کرد. پيشاپيش حرکت کن
  .آری ای رسول خدا: آيا اين ذات احلنظل است؟ عمرو گفت: افتاد و فرمود) تپه(

  . بر سر آن راه رسيدند، سرازير شدند)ص(و چون پيامرب
ا قسم اين راه قبال به نظر من راه باريکی بود، به باريکی يک کفش، و چنان به خد: عمرو گفت

و مهه در آن شب در هپنای آن راه به راحتی حرکت کرده و با هم . گشاده شد که چون شاهراهی وسيع گرديد
  .کنيم آمد که گويی در مهتاب حرکت می کردند، و آن شب چنان به نظر روشن می صحبت می
سوگند به کسی که جان من در دست اوست که داستان اين راه مهانند داستان : دند فرمو)ص(پيامرب

  : فرمايد ای است که خداوند در مورد آن به بنی اسرائيل می دروازه
ٌو ادخلوا اكاب سجدا و قولوا حطة َّ ِ ُ ُُ َ ًَ َّ َُ ُ ْ… ۲ :۵۸  

  .و در آييد در آن در سجده کنندگان و بگوييد بيفکن بار ما
ای که بر بنی  کلمه:  فرمودند)ص(کرد که پيامرب ه با اسناد خود از ابو هريره نقل میابن ابی حبيب

و هم الزم بود که » ال اله اال اهللا«: اسرائيل عرضه شد که هنگام ورود به دروازه بيت املقدس بگويند اين بود
  .» خوشه جوای در دانه«گفتند  در حال سجده در آيند و حال آنکه آهنا با پشت وارد شدند و می

  )ص(عبد الرمحن بن عبد العزيز، از عبد اهللا بن ابی بکر بن حزم برامي روايت کرد که پيامرب
۴۴۴  

از خدای » «نستغفر اهللا و نتوب اليه«ای که بر بنی اسرائيل عرضه شد که بگويند اين بود  کلمه: فرمود
  .شده استاين هر دو حديث نقل . »گردمي خواهيم و به سوی او باز می آمرزش می
گذرد مگر اينکه خداوند گناه او را  هيچ کس امشب از اين راه منی:  فرمود)ص(پيامرب: گويند

من کنار راه . برادر مادری من، قتادة بن نعمان در آخر صف بود: گويد ابو سعيد خدری می. آمرزد می
کند  اين دروازه عبور منیهيچ کس از « فرموده است )ص(ايستادم و شروع کردم به گفنت اين مطلب که پيامرب

و مردم با شتاب شروع به عبور از آجنا کردند و برادر من هم مهراه » آمرزد مگر اينکه خداوند گناه او را می
  .ترسيدم پيش از آنکه ما بگذرمي، صبح شود با آخرين افراد عبور کرد، و من می

و مهراه آن حضرت هم .  نان بپزدهر کس که آرد دارد:  در آجنا فرود آمدند، فرمودند)ص(چون پيامرب
ترسيم که اگر آتش  معموال غذای عمومی ما فقط خرما بود، گفتيم، ای رسول خدا، ما از قريش می. آرد بود

آتشهای خود را . فرمايد هرگز مشا را خنواهند ديد، خداوند مشا را ياری می: فرمود. برافروزمي ما را ببينند
چون صبح فرا . و مسلمانان بيش از پانصد آتش برافروختند. بپزد، بپزدخواهد نان  برافروزيد و هر کس می

  :رسيد، آن حضرت با ما مناز صبح گزارده و فرمود
سوگند به کسی که جان من در دست او است خداوند مهه سواران و مسافران را آمرزيد مگر يک سوار 

در مهه . واری از گروه ايشان نبودمهه دقت کردند و چنني س. کوچک را که بر شتری قرمز رنگ سوار است
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در اين هنگام .  باشد)ص(رفت که او بايد از اصحاب رسول خدا لشکر به جستجوی او بر آمدند و گمان می
متوجه چنان شخصی شدند که جزء افراد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل از بنی ضمره و از اهالی سيف 

برو حضور رسول : سعيد خطاب به آن مرد گفت. موده است چنني فر)ص(پيامرب: به سعيد گفتند. البحر بود
به خدا قسم شتر من برامي مهمتر از استغفار : او در پاسخ سعيد گفت.  تا برايت استغفار فرمايد)ص(خدا

معلوم شد که آن شخص شترش را گم کرده است و شتر او داخل سپاه مسلمانان شده و او در . اوست
شترم در سپاه مشاست، : مردک به سعيد گفت. آمده است سلمانان میجستجوی شتر خويش در پی سپاه م

و اضافه کرد که . برو کنار و از من فاصله بگري، خدا تو را زنده نگذارد: سعيد گفت. آن را به من پس بدهيد
پس از اينکه لشکر حرکت کرد مردک مهچنان در . دامن چيست بينم و منی من مصيبت بزرگی را می

کرد پايش لغزيد و پرت  گشت و جستجو می  بود، و هنگامی که در کوههای سراوع میجستجوی شتر خود
  .شد و مرد و کسی هم متوجه نشد به طوری که الشه او را درندگان خوردند

  هشام بن سعد، از زيد بن اسلم، از عطاء بن يسار، از ابو سعيد خدری، برامي نقل کرد که،
۴۴۵  

هند آمد که مشا اعمال خودتان را در مقابل ايشان کوچک خواهيد بزودی قومی خوا:  فرمود)ص(پيامرب
بلکه اهل مين هستند که دهلای آنان نرمتر و . نه: گفتند ای رسول خدا منظور قريش است؟ فرمودند. مشرد

ای کردند که  گفتيم ای رسول خدا آهنا از ما هبترند؟ پيامرب با دست خود اشاره. قلبهای ايشان رقيقتر است
  : فرمايد فضل ما بر مردم ديگر چنان است که خداوند می: بر برابری داشت، و فرمودندداللت 

ِال يستوي منكم من أغفق من قبل الفتح  ْ َ َ
ِ
ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ِ

َ َْ)۵۷ :۱۰(  

  .برابر نيستند از مشا آهنا که پيش از فتح مکه انفاق کردند
در آن روز شنيدم که : گفت د که میابن ابی ذئب با اسناد خود از جبري بن مطعم و او از پدرش نقل کر

ترين مردم روی  آيند که مهچون ابر پر برکتند، و ايشان گزيده اهل مين پيش مشا می: فرمود  می)ص(پيامرب
او سه مرتبه .  سکوت فرمود)ص(حتی از ما هم ای رسول خدا برترند؟ پيامرب: مردی از انصار گفت. زمينند

  .جز مشا:  در مرتبه چهارم آهسته فرمود)ص(گفتار خود را تکرار کرد و پيامرب
: گفت معمر، و عبد الرمحن بن عبد العزيز با اسناد خود از مسور بن خمرمه برامي نقل کردند که، می

.  حرکت کردند و چون نزديک حديبيه رسيدند دست قصواء ناقه آن حضرت در گودالی فرو رفت)ص(پيامرب
  .وط کرد و زانو زدو حيوان بر روی مدفوعاتی که آجنا بود، سق

اين ناقه هم که سرکش شده : گفتند. مسلمانان بر حيوان بانگ زدند که برخيزد، ولی او برخناست
نه، سرکش نشده، و عادت او هم سرکشی نيست، ولی مهان کس که فيل را از :  فرمودند)ص(پيامرب. است

ه امروز قريش از من در مورد مهانا سوگند به خدا هر چه ک. حرکت بازداشت، او را هم بازداشته است
بعد شروع به حرکت دادن ناقه کردمي تا از جا : گويد. تعظيم و بزرگداشت حرم اهلی خبواهند، خواهم داد

، به جای اول و نقطه حرکت برگشتند تا اينکه در کنار يکی از چاههای کم آب فرود )ص(برخاست و پيامرب
مردم از کمی آب . شد مقدار کمی آب از آن بريون کشيده میچاهی که آجنا بود بسيار کم آب بود و . آمدند

آن حضرت تريی از تريدان خود بريون کشيدند و آن تري را در چاه .  شکايت کردند)ص(به رسول خدا
چندان آب از چاه جوشيد که تا زانوی شتران آبکش باال آمد، و کسانی که با ظرفهای خود کنار . افکندند

کسی که آن تري را داخل چاه برد، ناجية بن اعجم از قبيله بنی . ور شدند  غوطهچاه نشسته بودند، در آب
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  .اسلم بود
   روايت شده است که کنيزی از انصار برای ناجية بن اعجم هنگامی که در چاه بود اين

۴۴۶  
  :شعر را خواند

رايت ثنای ستايند و ب بينم مردم تو را می کشی، مواظب باش که می ای کسی که دلو مرا از چاه می
  .دانند گويند و بزرگوارت می پسنديده می

  :ناجيه مهچنان که در چاه بود در پاسخ او چنني سرود
ای دارم که  داند، که من بريون آورنده آمب، نام من هم ناجيه است من نيزه دخترکی مينی می

   )۱(.برم پيکانش فراخ و خونبار است و آن را زير سينه بزرگان کافر فرو می
بيات را مردی از فرزندزادگان ناجية بن اعجم که نامش عبد امللک بن وهب اسلمی است برامي اين ا

  .خواند
: گفته است موسی بن عبيد، از قول اياس بن سلمة بن اکوع، از قول پدرش برامي نقل کرد که، می

  .کسی که تري را به چاه برد ناجية بن جندب بوده است
ی مروان، از قول پدرش برامي نقل کرد که، مردی از قبيله اسلم و از هيثم بن واقد، از قول عطاء بن اب

چون از : گفته است  برايش از قول ناجية بن اعجم نقل کرده است که، چنني می)ص(اصحاب رسول خدا
 شکايت کردند، آن حضرت مرا فرا خواندند و خنست تريی از تريدان خود )ص(کمی آب به حضور پيامرب

آن حضرت وضو گرفتند و . دادند، و سپس يک سطل از آب چاه خواستند، و من آوردمبريون آورده به من 
مردم در گرمای شديد بودند، و فقط يک چاه در آجنا . آب در دهان خود مضمضه کردند و در دلو رخيتند

: ودند فرم)ص(پيامرب: گويد. مشرکان هم قبال به ناحّيه بلدح رفته و چاههای آجنا را تصرف کرده بودند. بود
و من چنني کردم، و . با اين آب وارد چاه شو و اين آب را در چاه بريز، سپس آب را با اين تري به هم بزن

 را به حق فرستاده است، هنوز از چاه بريون نيامده بودم که چنان آب فواره )ص(سوگند به آن کس که حممد
کرد و مملو از آب گرديد و تا لبه چاه چاه مانند ديگ شروع به جوشيدن . زد که نزديک بود مرا غرق کند

در آن روز کنار چاه تنی . آب باال آمد، و مهگان از هر طرف آب برداشتند چنانکه مهگی سرياب شدند
جّد بن قيس، و اوس، و عبد اهللا بن ابی، که نشسته بودند و به آب نگاه : چند از منافقان بودند، مانند

  :ی، به عبد اهللا بن ابی گفتاوس بن خول. جوشيد کردند و چاه می می
__________________________________________________  

  . م-.مراجعه کنيد… ، ص۲تر اين ابيات، به سريه ابن هشام، ج  برای اطالع از ضبط صحيح) ۱(
۴۴۷  

ن معجزه آيا هنوز هم وقتی نرسيده است که بينا شوی و به خود آيی؟ آيا بعد از اي! ای ابا حباب وای بر تو
هم چيز ديگری الزم است؟ ديدی هنگامی که کنار اين چاه آمدمي آب آن چقدر کم بود و در هر سطل فقط 

 در سطلی وضو گرفت و آبی را که در دهان خود مضمضه فرموده )ص(آمد، و پيامرب يک جرعه آب باال می
.  زدند و اين مقدار آب جوشيدبود، در سطل رخيت و آن آب را در چاه رخيتند، و با تريی آب چاه را برهم

  .ام من نظري اين کار را ديده: عبد اهللا بن ابی گفت
 )ص(آنگاه عبد اهللا بن ابی به قصد ديدار پيامرب! ات را زشت فرمايد خداوند تو و انديشه: اوس گفت

روز ای ابا حباب نظري آنچه را که ام:  فرمودند)ص(راه افتاد، و چون به حضور آن حضرت رسيد، پيامرب
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: پس چرا چنان گفتی؟ ابن ابی گفت: فرمودند. هرگز مثل آن را نديده بودم: ديدی کجا ديده بودی؟ گفت
و . کنم مشا هم برای او طلب آمرزش فرماييد خواهش می:  عرض کرد)ص(پسرش به پيامرب. کنم استغفار می
  . برای او استغفار فرمودند)ص(رسول خدا

خالد بن عّباد : قول جّد خود برامي نقل کرد که، گفته استعبد الرمحن بن حارث بن عبيد، از 
  .در آن روز من تري را داخل چاه بردم: گفت غفاری می

  :سفيان بن سعيد، از قول ابو اسحاق مهدانی برامي نقل کرد که، براء بن عازب گفته است
  .من تري را داخل چاه بردم

ر باران باريد و موجب فراوانی و زيادی آب ، در حديبيه چند با)ص(گويند، هنگام اقامت رسول خدا
  .شد

از قول ابو مليح هذلی برامي نقل کرد که، پدرش گفته ) کفشگر(سفيان بن سعيد، از قول خالد حذّاء 
  .در حديبيه باران زيادی باريد به طوری که کفشهای ما را آب فرا گرفت: است

  .خواهيم گزارد جار زد که مناز را بر روی پاالهنا، )ص(جارچی رسول خدا
در حديبيه : گفت مالک بن انس، با اسناد خود از زيد بن خالد جهنی برامي نقل کرد که، می

:  مناز صبح را در تاريک و روشنی سحر با ما گزارد، و چون مناز متام شد، رو به ما فرمود و گفت)ص(پيامرب
 گفت خداوند )ص(پيامرب. او داناتر استخدا و رسول : فرمايد؟ مردم گفتند دانيد پروردگارتان چه می آيا می

هر . چنني فرمود اين بندگان من شب را به صبح آوردند در حالی که گروهی به من مؤمنند و گروهی کافر
کس معتقد باشد که باران به واسطه لطف و رمحت خدا باريده است به من مؤمن و به کواکب کافر است، و 

تأثري فالن ستاره، باران براميان آمده است، به من کافر و به ستارگان هر کس معتقد باشد که به واسطه پرتو و 
  .مؤمن است

چون در حديبيه باران آمد : گفت ابن ابی سربه، با اسناد خود از قول ابو قتاده برامي نقل کرد که می
  اين طبيعت پاييز است، و بارانی که بر ما باريد از: گفت شنيدم که عبد اهللا بن ابی می

۴۴۸  
  .کت ستاره شعری بودبر

چون در : گفت حممد بن حجازی، از اسيد بن ابی اسيد، از قول ابو قتاده برامي نقل کرد که، می
ای  بريون آمدن ما به سوی اين قوم فايده: گويد حديبيه فرود آمدمي و آب کم بود، شنيدم که جّد بن قيس می

پس چرا بريون آمدی؟ ! ا عبد اهللا چنني مگوای اب: من به او گفتم. ندارد، مهگی از تشنگی خواهيم مرد
: ای؟ گفت پس تو به منظور عمره بريون نيامده: گفتم. من به قصد مهراهی با قوم خود بريون آمدم: گفت

  ای؟ نيت عمره هم نکرده: گفتم. نه به خدا، حمرم هم نشدم
  .نه: گفت

اد که به چاه برود، و سپس وضو  کسی را فرا خواند و تريی به او د)ص(چون پيامرب: ابو قتاده گويد
گرفتند و آبی را که در دهان خود مضمضه فرموده بودند، در سطل رخيتند، و آن آب در چاه رخيته شد، و 

جوشيد، جّد بن قيس را ديدم که پاهايش را در کنار چاه دراز  اش مملو از آب گرديد و آب می چاه تا لبه
  :گفتی چه شد؟ گفت ه میای ابا عبد اهللا، پس آنچ: گفتم. کرده است

من قبال حرفهای او : ابو قتاده گويد. من با تو شوخی کردم، و آنچه را که به تو گفتم به حممد نگويی
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حاال ما با کودکانی از قوم خود :  گفته بودم، و چون جّد مطلع شد خشمگني گرديد و گفت)ص(را به پيامرب
هبتر از روی آن ) گور(راعات سن ما را، اکنون زير زمني کنند و نه م گرفتارمي که نه مالحظه شرف ما را می

  .است
پسرش از خودش هبتر :  نقل کردم، فرمودند)ص(وقتی که حرفهای او را برای پيامرب: ابو قتاده گويد

 )ص(گروهی از خويشان من شروع به سرزنش و مالمت من کردند که چرا حرفهای جّد را برای پيامرب. است
. کنيد وای بر مشا چه مردم بدی هستيد که از جّد بن قيس دفاع می: احت شدم و گفتمام؟ من نار نقل کرده

 رياست او را از )ص(به خدا قسم پيامرب: گفتم. کنيم زيرا او سرور و بزرگ ماست آری، از او دفاع می: گفتند
هايی که  الم و نشانهبنی سلمه برداشته است، و بشر بن براء بن معرور را بر ما به رياست گمارده است، و ما ع

بر در خانه جّد بود ويران کردمي و بر در خانه بشر بن براء قرار دادمي، و او تا روز قيامت سرور و ساالر 
  .ماست

، مردم را برای بيعت دعوت فرمود، جّد بن قيس گرخيت و زير )ص(هنگامی که پيامرب: ابو قتاده گويد
کرد، دست او را  و به مهراه مردی که با من صحبت میمن شروع به دويدن کردم . شکم شتری پنهان شد

وای بر تو چه چيز تو را به اينجا آورده است؟ آيا از آنچه که روح القدس : گفتم. گرفتيم و او را بريون آوردمي
از اين پس : به او گفتم. نه، ولی بانگی سهمگني شنيدم و ترسيدم: گريزی؟ گفت آن را نازل کرده است می

  .در تو نيست  دفاع خنواهم کرد، و هيچ خريیهرگز از تو 
۴۴۹  

چون جّد بن قيس بيمار شد و مرگش فرا رسيد، ابو قتاده در خانه نشست و بريون نيامد، تا جّد مرد و 
گزاردم،  به خدا قسم من بر او مناز منی: چون در اين باره از ابو قتاده پرسيدند، گفت. به خاکش سپردند

کشيدم که مردم مرا بريون از   از او ديده و شنيده بودم و خجالت میزهايی  چيچه، در حديبيه و در تبوک
اند که، ابو قتاده از مدينه به مزرعه خود  و گفته. ام ببينند، و در مراسم تشييع جنازه او شرکت نکنم خانه

  .رفت، و مهاجنا ماند تا جّد بن قيس را خاک کردند
  .جّد بن قيس در خالفت عثمان درگذشت

 در حديبيه فرود آمد، عمرو بن سامل، و بسر بن سفيان که هر دو از قبيله خزاعه )ص(چون پيامرب: ندگوي
عمرو بن سامل، به سعد بن عباده هم که .  هديه کردند)ص(بودند، تعدادی گوسپند و چند پرواری به پيامرب

ورد و گفت که آهنا را عمرو  آ)ص(سعد گوسپندها را به حضور پيامرب. دوست او بود، چند پرواری اهداء کرد
بينی عمرو به ما هديه کرده است، خداوند به  اينهايی هم که می:  فرمودند)ص(پيامرب. به او هديه کرده است

 دستور فرمودند تا پروارها را کشتند و ميان اصحاب تقسيم کردند، و متام )ص(آنگاه پيامرب. او برکت بدهد
  .گوسپندها را هم بني آهنا تقسيم کردند

از گوشت پرواريها به ما هم : گويد  که در اين سفر مهراه حضرت بود می)ص(اّم سلمه مهسر رسول خدا
مهان قدر رسيد که به هر يک از مردم، و مهچنني در قسمتی از يک ميش هم ما شريک بودمي و کسی هم که 

دند، و غالم بردی کهنه بر تن  او را در مقابل خود نشان)ص(پيامرب. هدايا را آورد، غالمی از بنی خزاعه بود
در ضجنان و سرزمينهای نزديک : در کجا اهل خود را ترک کردی؟ گفت.  از او پرسيدند)ص(پيامرب. داشت

  :زمينها در چه حالی است؟ گفت: فرمود. آن
وقتی که آمدم نرم و خوب شده بود، درختها برگ داده بودند، و علفهای خوشبو تازه دميده بودند، 
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ز خاک سر برآورده بودند، زمني پر آب و علف بود چنانکه گوسپندان و شتران از آنچه که و گياهان ا
شدند، و چون  گشتند، و آب هم زياد بود به طوری که چهارپايان سرياب می چريدند، شبانگاه سري بر می می

 و )ص(ربشريين سخنی او موجب تعجب پيام: گويد. زمني مرطوب است نياز چهار پايان به آب اندک است
خواهم دست تو را در  می: ای به او دادند، و غالم گفت  دستور فرمود تا جامه)ص(پيامرب. اصحاب گرديد

 را )ص(او نزديک آمد و دست رسول! نزديک بيا:  فرمود)ص(پيامرب. دست گريم تا خري و برکت نصيبم شود
اين ! تو خري و برکت دهادخداوند به : و آن حضرت دست بر سرش کشيدند و فرمودند. گرفت و بوسيد

  .غالم سن زيادی کرد، و ميان قوم خود دارای فضل و بزرگی شد و به روزگار وليد بن عبد امللک درگذشت
۴۵۰  

 در حديبيه مستقر شدند، بديل بن ورقاء و گروهی از سواران بنی خزاعه )ص(چون رسول خدا: گويند
  .در سرزمني هتامه بودندبه حضور آن حضرت آمدند، و ايشان رازداران آن حضرت 

 )ص(گروهی از ايشان مسلمان و گروهی ديگر مهپيمان بودند، و هيچ چيز را در هتامه از رسول خدا
 خواباندند و پيش آمدند و بر او سالم )ص(ايشان شتران خود را نزديک رسول خدا. داشتند پنهان منی

  .آييم  بن لؤی میما از نزد اقوامت کعب بن لؤی و عامر: بديل چنني گفت. کردند
کرده با ساز و برگ فراوان و زنان و فرزندان خود بريون  ايشان رجاله و هر کس را که اطاعت می

  .اند که تا مهه ايشان را نکشی ميان تو و کعبه را خالی نگذارند اند، و سوگند خورده آورده
امي تا بر اين خانه  لکه آمدهامي، ب ما برای جنگ با هيچ کس نيامده: ، در پاسخ ايشان فرمود)ص(پيامرب

کنيم، قريش هم قومی هستند که جنگ برای  طواف کنيم و هر کس ما را از اين کار باز دارد با او جنگ می
آهنا زيان خبش بوده و آهنا را به ستوه آورده است، حال اگر خبواهند ممکن است برای آهنا مهلتی و مدتی 

اگر کار .  مردم را به حال خود واگذارند که مردم بيشتر از آهنايندمعني کنم که در آن مدت در امان باشند، و
آيند،  من در مردم ظاهر شد، قريش خمتارند که آهنا هم کار مردم را بکنند و به آيينی در آيند که مردم در می

ودم به خدا قسم من تا جان در بدن دارم در مورد کار خ! گويند آماده جنگند و يا جنگ کنند و آهنا که می
  .تالش خواهم کرد و خداوند فرمان خود را تنفيذ خواهد فرمود

عمرو بن سامل هم . بديل گفتار آن حضرت را شنيد و سوار شد و با مهراهان خود پيش قريش رفتند
موقعی که بديل . شوند کند پريوز منی به خدا قسم به کسی که چنني پيشنهادی می: گفت مهراه آهنا بود و می

اند، مشا  اين بديل و يارانش برای کسب خرب آمده: ريش رسيدند، بعضی از قريش گفتندو يارانش به ق
  .حتی يک کلمه هم از آهنا نپرسيد

خواهند از آهنا چيزی بپرسند، بديل به قريشيان  چون بديل و يارانش متوجه شدند که قريش منی
؟ عکرمة بن ابی جهل و حکم بن آييم، آيا دوست داريد که خربی به مشا بدهم ما از نزد حممد می: گفت

نه به خدا، ما را نيازی به اخبار او نيست، ولی از قول ما به او خرب دهيد که امسال خنواهد : عاص گفتند
  .توانست وارد مکه شود، مگر اينکه هيچ کس از ما را باقی نگذارد

گونه از شنيدن چ! ام به خدا قسم تا به امروز کاری به اين عجيبی نديده: عروة بن مسعود گفت
آيد؟ خوب اگر چيزی را پسنديديد از او بپذيريد، و اگر از چيزی بدتان آمد  مطالب بديل خوشتان منی

  .رهايش کنيد، مردمی که اين چنني باشند هرگز رستگار خنواهند شد
در نتيجه برخی از خردمندان و بزرگان قريش مانند صفوان بن امّيه، و حارث بن هشام به بديل و 
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  )ص(آهنا گفتار پيامرب. ايد برای ما گزارش دهيد ايد و شنيده آنچه ديده: نش گفتنديارا
۴۵۱  

  .را که در مورد مهلت دادن به قريش و موضوعات ديگر بود به اطالع قريش رساندند
توانيد مرا متهم کنيد؟ مگر نه اين است که مشا به منزله  ای گروه قريش آيا می: عروة بن مسعود گفت

به منزله فرزندم، و مگر من نبودم که متام اهل عکاظ را برای ياری مشا دعوت کردم؟ و چون آهنا پدر و من 
از پذيرش تقاضای من خودداری کردند، مگر من شخصا مهراه فرزندامن و کسانی که از من اطاعت 

  .آری چنني بود: کردند، به ياری مشا نيامدم؟ گفتند می
گريم، مهانا  ا مهربامن، هيچ خري و نصيحتی را از مشا باز منیمن خريخواه مشامي و نسبت به مش: گفت

کند مگر اينکه گرفتار شر و  بديل برای مشا هبترين نقشه رستگاری را آورده است که هيچ کس آن را رد منی
پيشنهادش را بپذيريد، و مرا هم روانه کنيد تا اينکه خرب صحيح را از پيش حممد برايتان . بدی شود
و در واقع برای مشا جاسوسی خواهم بود که اخبار مربوط به . ببينم چه کسانی مهراه او هستندبياورم، و 

  .حممد را برای مشا خواهم آورد
 فرستادند، عروة بن مسعود به راه افتاد و چون نزديک رسيد، شترش )ص(قريش او را پيش رسول خدا
ن اقوام تو، کعب بن لؤی و عامر بن لؤی را ای حممد، م:  آمد و گفت)ص(را خواباند، و به حضور رسول خدا

در کنار آهبای فراوان حديبيه ترک کردم، و آهنا ساز و برگ فراوان دارند و سپاهيان و کسانی را که مطيع 
اند که نگذارند تو به خانه کعبه  اند، و به خدا سوگند خورده اند، برای جنگ با تو بريون آورده ايشان بوده

ا را از پای در آوری، به هر حال تو در جنگ با ايشان دو حالت برايت خواهد بود، يا برسی، مگر اينکه آهن
امي که کسی پيش از تو اصل و ريشه خود را بزند، و يا  بری، و تاکنون نشنيده اينکه اقوام خود را از ميان می

بينم،  را مهراه تو منیسازند، زيرا من کسی جز سفلگان و اوباش  اينکه اين مهراهانت تو را خوار و زبون می
ای که ما  خيال کرده! فالن الت را خبور: ابو بکر خشمگني شد و به او گفت. نه حيثيتی دارند و نه حسبی

ام  اگر اين نبود که بر گردن من حقی داشتی که نتوانسته: سازمي؟ عروه به او گفت حممد را خوار و زبون می
 عروه قبال برای پرداخت خون هبايی از مردم کمک خواسته و. دادم اش بريون آمي، جوابت را می از عهده

بود، و بعضی دو يا سه شتر به او داده و ابو بکر ده شتر به او داده بود، و منظور عروه از حق نعمت ابو بکر 
  .مهني موضوع بود

. کشيد  کرد و ضمن صحبت به ريش آن حضرت دست می)ص(عروه شروع به صحبت با رسول خدا
 حالی که مششري در دست داشت و با روبنده چهره خود را پوشانده بود، برای حراست باالی مغريه هم در

برد و  زد، مغريه دست خود را باال می  دست می)ص(هر گاه که عروه به ريش پيامرب.  ايستاده بود)ص(سر پيامرب
اصرار کرد، عروه و چون مغريه در اين مورد ! پيش از اينکه مششري خبوری دستت را کنار برب: گفت می

   ای کاش: خشمگني شد و گفت
۴۵۲  

بينم؟  ای حممد اين کيست که ميان اصحاب تو می:  گفت)ص(سپس خطاب به پيامرب. دانستم تو کيستی می
کنی؟  وفا تو چنني می ای بی: عروه به او گفت. اين برادرزاده تو مغرية بن شعبه است:  فرمودند)ص(پيامرب

ن با پرداخت خون هبايی که مرتکب شده بودی بدخبتی تو را زدودم؟ و موجب مگر مهني ديروز نبود که م
دانی  ای حممد می:  گفت)ص(آنگاه خطاب به پيامرب. شدی که تا روز قيامت قبيله ثقيف با ما دمشن باشند

او مهراه کاروانی از خويشاوندان خود بريون آمد، و چون : که اين کار را چگونه اجنام داده است؟ و گفت
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به منطقه ما رسيدند و خوابيدند، شبانه به آهنا محله برد و مهه را کشت، و ابزار جنگ و کاالهای ايشان را 
و چنني بوده است که مغريه مهراه چند نفر از بنی مالک بن حطيط بن جشم بن قسی به . برداشت و گرخيت

نانش نيز مهراهش بودند که نام يکی  و دو نفر از مهپيما- مغريه از افراد زيرک و باهوش بود- سفر رفته بود
ولی پس از اينکه مغريه نسبت به . دّمون و از قبيله کنده بود، و ديگری ملقب به شريد و نامش عمرو بود

آهنا پيش مقوقس امري . گرديد) رانده شده(اصحاب او آن کار را کرد و او را از خود راند، ملقب به شريد 
بنی مالک هم پيش مقوقس آمدند و او آهنا را بر مغريه ترجيح داد، و اسکندريه رفتند، اتفاقا گروهی از 

 رسيدند، آهنا شراب نوشيدند و مغريه از نوشيدن شراب خودداری کرد، )۱(چون به بيسان. مهگی برگشتند
ولی بنو مالک آن قدر نوشيدند که مست شدند و در آن هنگام، مغريه به آهنا که سيزده نفر بودند، محله کرد 

زد که مغريه در حالت مستی  دّمون حدس می. آنگاه متوجه شد که دّمون بني آهنا نيست. ه آهنا را کشتو مه
مغريه . شد زد و از او خربی منی مغريه هم به جستجوی دّمون بر آمد و او را صدا می. کشد آهنا را می

 وقتی اين حالت را ديد دّمون. شدگان نيست شدگان را بررسی کرد و متوجه شد که دّمون جزء کشته کشته
ترسيدم مهان طور که ديگران را کشتی مرا هم : چرا پنهان شده بودی؟ گفت: مغريه گفت. پيش مغريه آمد

  .من آهنا را به واسطه رفتار مقوقس کشتم: مغريه گفت. بکشی
 اين چون:  فرمودند)ص(پيامرب.  پيوست)ص(مغريه کاالها و اموال ايشان را برداشت و به پيامرب: گويد

 خرب )ص(قبال کيفيت کار مغريه را به پيامرب. پذيرم مال با مکر و فريب به دست آمده من مخس آن را هم منی
مغريه اسالم آورد، و شريد خود را به مکه رساند و به ابو سفيان بن حرب اطالع داد که مغريه بر . داده بودند

ا پيش عروة بن مسعود فرستاد که اين خرب را به ابو سفيان پسر خود معاويه ر. سر بنی مالک چه آورده است
  .اين مغريه فرزند شعبة بن ابی عامر بن مسعود بن معّتب است. او بدهد

__________________________________________________  
  ).۲۶۸، ص ۲وفاء الوفا، ج . (بيسان، نام جايی است ميان خيرب و مدينه) ۱(

۴۵۳  
   رسيدم با خود گفتم، از کدام راه بروم؟)۱(ادم و چون به منطقه نعمانبه راه افت: معاويه گويد

 بروم راه دشوارتر )۲(اگر از راه قبيله بنی غفار بروم راه آسانتر ولی دورتر است، و اگر از راه ذو العلق
. مسراجنام از راه بنی غفار رفتم و شبانگاه پيش عروة بن مسعود بن عمرو مالکی رسيد. ولی نزديکتر است

با هم پيش مسعود : گويد. ده سال بود که با او صحبت نکرده بودم و آن شب صحبت کردم: معاويه گويد
  :کيست؟ عروه گفت: مسعود گفت. رفتيم و عروه او را صدا زد

ای يا خرب ناخوشی داری؟ و  خرب خوشی آورده: گفت مسعود پيش ما آمد، در حالی که می. من هستم
اند يا  ما خرب ناخوش داری، حاال بگو ببينم آيا مسافران آهنا مسافران ما را کشتهحت: خود اضافه کرد و گفت

مسافران ما کاروانيان آهنا را؟ و باز خودش افزود که، اگر مسافران ما کاروانيان آهنا را کشته بودند، در اين 
اند، و   تو را کشتهسواران من کاروانيان. گويی آری درست می: عروه گفت. آمد وقت عروه به سراغ من منی

دامن که بنی مالک چقدر کوشا هستند و با چه  من می: مسعود گفت. خواهی بکنی اکنون بنگر که چه می
  .اين است که فعال مهلتی به من بدهيد تا در تنهايی فکر کنم. آورند شتابی به جنگ رو می

: به بنی مالک گفتآن شب از پيش او برگشتيم، و چون صبح شد اول صبح مسعود : معاويه گويد
دانيد که مغرية بن شعبه برادران مشا را کشته است، اکنون از من بشنويد و ديه آهنا را که پسر عمو و  می

اين کار هرگز ممکن نيست، به خدا قسم بر فرض که اين ديه را : گفتند. پردازند قبول کنيد خويشان مشا می
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. از من اطاعت کنيد و آنچه را گفتم بپذيريد: وباره گفتاو د. بپذيری مهپيمانان ما آن را خنواهند پذيرفت
او با هر کس . رسيد، جلو آمد گويد در اين موقع کنانة بن عبد يا ليل در حالی که زرهش به زانوهايش می

زد، در مهني هنگام جندب بن عمرو هم مانند گرگی ظاهر شد و دو چوبه  گرفت او را به زمني می کشتی می
کرد  خواست و هر کس را که اراده می ت و او هم چنان تري اندازی بود که به هر کجا میتري به دندان داش

در . چون حرف مسعود را کسی گوش نداد، او آماده جنگ شد و بقّيه هم صف کشيدند. داد هدف قرار می
 چه :اين هنگام کنانة بن عبد يا ليل در حالی که زرهش تا سر زانوهايش بود جلو آمد، و بانگ برداشت

از : مسعود باز هم خطاب به بنی مالک گفت. طلبيد گريد؟ و جندب بن عمرو هم مهاورد می کسی کشتی می
  .تو فرماندهی و کارها بر عهده تو است: در اين موقع گفتند! من اطاعت کنيد

   عروه! ای عروة بن مسعود پيش من بيا: مسعود بن عمرو به ميدان آمد و فرياد کشيد: گويد
__________________________________________________  

  ).۳۰۰، ص ۸معجم البلدان، ج (نعمان، نام صحرايی است که ميان آن و مکه نصف شب راه است، ) ۱(
  ).۲۱۰، ص ۶معجم البلدان، ج . (ذو علق، نام کوه معروفی است که بر فراز آن قله سياهی است) ۲(

۴۵۴  
سيزده خون هبا بر گردن : يگر برخوردند، مسعود به عروه گفتپيش او رفت و چون ميان دو صف به يک د

: عروه گفت. تو است، زيرا مغريه سيزده مرد را کشته است، هم اکنون خون هبای ايشان را حاضر کن
  .در اين هنگام با يک ديگر صلح کردند. پذيرفتم و بر عهده من است

عروه که از قبيله احالف است چون ديد : داعشی که از قبيله بنی بکر بن وائل است در اين باره گوي
ها شده است پرداخت هزار و سيصد شتر را بر عهده گرفت، آری مرد  کاری پيش آمده که موجب تنگی سينه

  .)۱(کند چابک و شکيبا چنني رفتار می
 متام شد، رسول خدا مهان جوابی را که به )ص(چون صحبتهای عروة بن مسعود با پيامرب: واقدی گويد

  .ل بن ورقاء داده بودند به او دادند و مهچنان برای قريش مهلتی و مدتی معني فرمودندبدي
ام، پيش خسرو و  من به دربار پادشاهان رفته: عروة بن مسعود سوار شد و به حضور قريش آمد، و گفت

مورد اطاعت ام که ميان اطرافيان خود آن قدر  ام و به خدا قسم هيچ پادشاهی را نديده هرقل و جناشی بوده
دوزند، و صدای خود  به خدا قسم ياران حممد هيچگاه بر او چشم منی. باشد که حممد ميان اصحاب خود

کنند، و کافی است که او فقط به کاری اشاره کند تا اجنام شود، اگر ترشحی از بينی  را در حمضر او بلند منی
مالد، و هر گاه که  قصد تربک به پوست خود میگريد که به  و دهان او بشود در دست يکی از يارانش قرار می

من به دقت ايشان را آزمودم، . ای از آن دست يابند شوند، که به قطره گريد بر گردش مجع می وضو می
ديدم  آيند و مهان را به مشا خواهند داد، من مرد می بدانيد که اگر مششري خبواهيد به خوبی از عهده بر می

دهند، و به خدا سوگند  ری منع کنند به هيچ چيز که بر سر آهنا بيايد امهيت منیکه اگر ساالرشان را از کا
مهراه حممد مردمی ديدم که هرگز و به هيچ حال او را رها خنواهند کرد، اکنون خود دانيد، درست 

هلت و بر مشا باد که ناخبردی نکنيد، او اکنون به مشا مهلت و مدتی داده است و مشا هم به او م! بينديشيد
ترسم که بر او پريوز  دهيد، و آنچه را پيشنهاد کرده است بپذيريد که من خريخواه مشامي، وانگهی می

است، و  نشويد، و او مردی است که به منظور بزرگداشت و تعظيم خانه آمده و با خود قربانی آورده
ين باره چنني صحبت ای ابو يعفور در ا: قريش گفتند. خواهد قربانيهای خود را بکشد و بازگردد می

کنيم، و به هر حال امسال او را از ورود به  اگر کس ديگری غري از تو چنني صحبت کند سرزنشش می! مکن
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  .برگردد  سال آينده. دارمي مکه باز می
__________________________________________________  

 توجه خواهيد فرمود که ديه هر مرد قبل از اسالم هم صد شتر بوده يکی از معانی احالف، نام قسمتی از قبيله بنی نضيف است و) ۱(
  . م-.شود که مجعا برای سيزده نفر يک هزار و سيصد شتر می

۴۵۵  
چون او آمد و رسول .  فرستادند)ص(سپس مکرز بن حفص بن اخيف را پيش رسول خدا: گويند

 آمد و ايشان مهان )ص(ه حضور پيامرباو هم ب. اين مرد فريب کاری است:  او را ديدند، فرمودند)ص(خدا
هنگامی که مکرز پيش قريش برگشت، پاسخ . گونه که به ديگران پاسخ داده بودند، به او نيز پاسخ دادند

  . را به اطالع آهنا رساند)ص(پيامرب
چون .  فرستادند)ص(قريش پس از آن حليس بن علقمه را که ساالر غري بوميان بود، به حضور پيامرب

گذارند و اهل عبادت و  اين از قومی است که قربانی را احترام می:  فرمودند)ص(ور پيدا شد پيامرباو از د
قربانی کردن هستند، قربانيها را در مقابلش قرار دهيد تا آهنا را ببيند، و مسلمانان قربانيها را به سوی او 

ر گردن آهنا قالده قربانی است و چون حليس قربانيها را ديد که در صحرا مشغول حرکتند و ب. حرکت دادند
گويند، و  کنند، و مردم آهنا را روی به قبله آورده و لبيک می موجب شده که مو و پشم آهنا بريزد و ناله می

اند، در  چون متوجه مردم شد که بيش از پانزده روز است که بوی خوش استعمال نکرده و خاک آلوده
  : برسد، برگشت و به قريش گفت)ص(ن اينکه به حضور پيامربنظرش بسيار بزرگ آمد و به مهني جهت بدو

قربانيها را ديدم که بر گردن آهنا قالده بسته شده و . من چيزی ديدم که بازداشنت آن از کعبه روا نيست
اند، وانگهی مردم از استعمال بوی خوش  موهای آهنا رخيته است، و آهنا از قربانگاه بازداشته شده

  .اند به اميد آنکه به اين خانه طواف کنند و موهای خود را نستردهاند  خودداری کرده
امي  سوگند به خدا ما با مشا در چنني مواردی هم سوگند و مهپيمان نيستيم، و هرگز با مشا پيمان نبسته

 داريد، و موجب گرديد -آيند از وصول به آن باز که مردمی را که برای بزرگداشت و ادای حق خانه خدا می
ربانی به حمل خودش نرسد، اکنون هم سوگند به کسی که جان من در دست او است بايد که مانع کار که ق

حممد نشويد و برای او زمحتی اجياد نکنيد، و گر نه من با مهه سپاهيان غري بومی، کنار خواهم رفت و 
يبی است از حممد و بينی مکر و فر مهه اينها را که می: قريش گفتند. دانيد که ما مهه يک دل هستيم می

  .ياران او، فعال دست از ما بردار شايد بتوانيم برخی از امتيازهايی را که ما را راضی کند، به دست آورمي
، )ص( پيش قريش فرستادند، خراش بن امّيه کعبی بود که بر شتر نر پيامرب)ص(خنستني کسی که پيامرب

اند، و   برای چه منظوری آمده)ص(يد که پيامربموسوم به روباه سوار شد و رفت تا به اشراف قريش بگو
خواهيم بر خانه طواف کنيم و از احرام بريون  امي، و مهراه ما قربانی است و می بگويد که ما برای عمره آمده

  .آييم و برگردمي
  قريش شتر پيامرب را پی کردند و کسی که اين کار را کرد عکرمة بن ابی جهل بود و

۴۵۶  
اميه را هم بکشد ولی گروهی از خويشان او که آجنا بودند مانع شدند، و قريش خواست خراش بن  می

 رساند و آنچه را که ديده بود به عرض )ص(او با زمحت بسيار خود را به حضور پيامرب. خراش را آزاد کردند
ب را فرا ، عمر بن خطا)ص(پيامرب! تر از من را اعزام فرمای ای رسول خدا مردی بلند مرتبه: رساند، و گفت

ترسم که قريش  ای رسول خدا من می: اش کنند، ولی او در پاسخ گفت خواندند، تا پيش قريش روانه
بکشندم، چون قريش دمشنی مرا نسبت به خود دانسته است، و در آجنا کسی از بنی عدی هم نيست که مرا 
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من : عمر گفت. نفرمودند، چيزی )ص(پيامرب. روم حفظ کند، در عني حال اگر دوست داريد، پيش آهنا می
تر، و پر خويشاوند است، و او عثمان  تر، و حمترم کنم که در مکه از من گرامی مشا را به مردی راهنمايی می

  .بن عفان است
پيش قريش برو، و به آهنا خرب بده که ما برای جنگ با : ، عثمان را فرا خوانده و فرمودند)ص(پيامرب

مشرمي و مهراه خود قربانی  امي و حرمت آن را بزرگ می رت اين خانه آمدهامي، ما برای زيا هيچ کس نيامده
  .گردمي کشيم و باز می امي، قربانی را می آورده

خواهی بروی؟  کجا می: قريش به او گفتند. عثمان بريون آمد تا به بلدح رسيد و قريش را آجنا ديد
خوب است که مهه . کند ا و اسالم دعوت میاند و مشا را به خد  پيش مشا فرستاده)ص(مرا رسول خدا: گفت

مشا به اين دين بگرويد که به هر حال خداوند دين خود را ظاهر و پيامرب خود را عزيز خواهد فرمود، يا 
دار جنگ باشد، اگر ديگران بر حممد پريوز  اينکه از ستيزه دست برداريد و کس ديگری غري از مشا عهده

واهيد، و اگر حممد پريوز شود مشا خمتار خواهيد بود که در آن چيزی خ شوند مهان چيزی است که مشا می
توجه داشته باشيد . آيند، يا اينکه با خيال راحت و به طور مجعی با او جنگ کنيد در آييد که مردم در می

وانگهی رسول خدا به مشا اطالع . که تاکنون جنگ مشا را صدمه زده و گزيدگان مشا را از ميان برده است
مهراه او قربانيهای . دهد که برای جنگ با هيچ کس نيامده است، و مهانا برای اجنام عمره آمده است می

کرد، و آهنا  عثمان با آهنا صحبت می. گردد کند و باز می مشخص شده با قالده است، آهنا را قربانی می
 حممد با حالت قهر و گفتند، آنچه گفتی شنيدمي ولی هرگز صورت خنواهد گرفت، و امکان ندارد که می

در اين موقع ابان بن سعيد . چريگی به مکه در آيد، برگرد و به سرورت خرب بده که او بر ما وارد خنواهد شد
در خواسته خود : بن عاص، برخاست و به عثمان خوشامد گفت و با او با حمبت صحبت داشت و گفت

را به روی زين نشاند و خود پشت سرش سوار و از اسبی که سوار بود به زير آمد و عثمان ! کوتاهی مکن
شد، و عثمان بدين گونه وارد مکه گرديد و پيش يک يک اشراف مکه مانند ابو سفيان بن حرب، و امّية 

   گروهی. بن صفوان رفت
۴۵۷  

: های او را رد کردند و گفتند از بزرگان قريش را در بلدح و گروه را در مکه مالقات کرد، ولی مهه، خواسته
  .گز امکان ندارد که حممد بر ما درآيدهر

سپس پيش گروهی از مردان و زنان مؤمنی که از مستضعفان بودند، رفتم و به آهنا : عثمان گويد
برای مشا چنان خواهم کرد که اميان در مکه «فرمايد  دهد و می  به مشا مژده فتح می)ص(رسول خدا: گفتم

کشند که پنداشتم از شوق  ان از اين حرف صيحه شوق میديدم که مردان و زنان چن و می. »خمفی مناند
پرسيدند، و برای آهنا بسيار سخت و دشوار بود که بايد   می)ص(خواهند مرد، و پنهانی از احوال رسول خدا

گفتند، از سوی ما به رسول خدا سالم برسان، مهان کسی که او را به حديبيه آورده  خمفيانه سؤال کنند، و می
  . که او را وارد مکه کنداست، تواناست

  .ای رسول خدا، عثمان به خانه کعبه رسيده و مشغول طواف است: گفتند مسلمانان می
  .کنم در حالی که ما حماصره هستيم عثمان به طواف کعبه برود گمان منی:  فرمود)ص(پيامرب

  : فرمود)ص(پيامرب. چه چيزی مانع او است، او هم اکنون به کعبه رسيده است: مسلمانان گفتند
  .عثمان چنني است که او تا ما طواف نکنيم طواف خنواهد کردد گمان من در مور
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ور گرديدی؟   بازگشت مردم به او گفتند، خوب از خانه خدا هبره)ص(چون عثمان به حضور پيامرب
ز  در حديبيه، هرگ)ص(ايد، اگر يک سال در مکه بودم و پيامرب نسبت به من بد گمانی کرده: عثمان گفت
رسول : مسلمانان گفتند. کردم، قريش هم از من دعوت کردند که طواف کنم ولی من نپذيرفتم طواف منی

  .تر است خدا از مهه ما داناتر و نيکو گمان
بعضی از مردان متام شب .  دستور فرموده بودند که ياران در حديبيه شبها پاسداری دهند)ص(پيامرب

گشتند، و سه نفر از اصحاب پاسداری را به نوبت  شکرگاه میدادند و گرد ل را تا صبح پاسداری می
شبی از شبها حممد بن . دار بودند که عبارتند از اوس بن خولی، و عّباد بن بشر، و حممد بن مسلمه عهده

 و قريش در آن شب پنجاه پياده را به - در آن موقع عثمان در مکه بود-  بود)ص(مسلمه سوار بر اسب پيامرب
ز بن حفص فرستاده بودند که در اطراف لشکرگاه رسول خدا بگردند، به اميد اينکه بتوانند سرپرستی مکر

  .کسی را بگريند يا شبيخون بزنند
عثمان سه شب در مکه .  آوردند)ص(حممد بن مسلمه و يارانش آهنا را گرفتند، و به حضور پيامرب

 وارد مکه شده )ص(مسلمني هم با اجازه پيامربمانده بود که قريش را به اسالم فرا خواند، و بعضی از مردان 
اند، و اين   خرب رسيد که عثمان و يارانش کشته شده)ص(به پيامرب. بودند تا از خويشاوندان خود خرب بگريند

به قريش هم خرب رسيده .  مسلمانان را برای جتديد بيعت فرا خوانده بودند)ص(مهان موقعی بود که پيامرب
   ن ايشان در دستبود که گروهی از يارا

۴۵۸  
 آمدند و شروع به )ص(مجعی از قريش حرکت کردند و نزديک سپاه پيامرب. اند مسلمانان زندانی شده

  .مسلمانان در آجنا هم گروهی ديگر از مشرکان را اسري گرفتند. ترياندازی و پرتاب سنگ کردند
حفص را به حضور پس از آن قريش، سهيل بن عمرو، و حويطب بن عبد العّزی، و مکرز بن 

 آهنگ منازل بنی مازن بن جنار فرموده بود، و آهنا هم مهگی )ص( فرستادند، و در آن روز پيامرب)ص(پيامرب
  .در يکی از نواحی حديبيه فرود آمده بودند

 و قريش در رفت و آمد بودند و در آن روز )ص(فرستادگان، ميان پيامرب: گويد ام عماره در اين مورد می
من پنداشتم که کاری دارند و در مهان موقع به ايشان خرب رسيده بود . فرمود از منازل ما عبور می )ص(پيامرب

خداوند مرا امر فرموده : رسول خدا بر روی بارهای ما نشست، و فرمود. که عثمان بن عفّان کشته شده است
با آن حضرت بيعت آمدند و بر روی فرش و اثاث ما  مردم دسته دسته می: گويد. است به بيعت کردن

اّم . مهسر ام عماره غزية بن عمرو است. کردند و چندان مجع شدند که متام وسايل ما را لگد کردند می
بينم که مسلمانان اسلحه   بيعت کردند، گويی هم اکنون می)ص(در آن روز مردم با رسول خدا: عماره گويد

من شوهرم غزية بن عمرو .  عمره بريون آمده بودمي و ما عده کمی بودمي که به منظور)ص(پيامرب. اند برداشته
را ديدم که مششري بسته است، اين بود که برخاستم و چوبی را که سايبان بود برداشتم و به دست گرفتم و 
کاردی هم مهراه داشتم که به کمرم بسته بودم، و گفتم اگر دمشنی به من نزديک شد، اميدوارم که 

فرمود، و عمر بن خطاب دست آن حضرت را گرفته بود و  با مردم بيعت می در آن روز )ص(پيامرب. بکشمش
و بعضيها هم گويند که رسول خدا با آهنا بيعت . کرد برای اينکه نگريزند رسول خدا با مردم بيعت می

خنستني کسی که بيعت کرد، سنان بن ابی سنان بن : و گفته شده. کرد که تا حد مرگ پايدار باشند می
و رسول . کنم به آنچه که تو نيت فرمايی و خبواهی ای رسول خدا من با تو بيعت می: ه گفتحمصن بود ک
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  :گفت فرمود، می خدا با مردم بيعت که می
مسلمانانی که پيش خانواده خود به مکه رفته بودند، ده نفر از . مانند بيعت سنان بن ابی سنان

د اهللا بن سهيل بن عمرو، عياش بن ابی ربيعه، هشام کرز بن جابر فهری، عب: مهاجران بودند که عبارتند از
بن عاص بن وائل، حاطب بن ابی بلتعه، ابو حاطب بن عمرو بن عبد مشس، عبد اهللا بن حذافه، ابو الّروم 
بن عمري، عمري بن وهب مجحی، عبد اهللا بن ابی امّية بن وهب که مهپيمان سهيل در قبيله بنی اسد بن عبد 

  .العّزی بود
. کار قريش آسان است: يل بن عمرو به منايندگی پيش رسول خدا آمد، آن حضرت فرمودچون سه

  کسانی که خبواهند با تو جنگ کنند،:  گفت)ص(سهيل بن عمرو به پيامرب
۴۵۹  

دارمي خمصوصا وقتی  کارشان مورد تأييد خردمندان و دور انديشان ما نيست، بلکه ما جنگ را خوش منی
 که از آن اطالعی نداشتيم، به هر حال پافشاری در جنگ خواسته سفلگان از تصميم مشا مطلع شدمي

من :  فرمود)ص(پيامرب. ای آزاد کن و پيش ما بفرست اکنون هم که ياران ما را در دو نوبت اسري گرفته. ماست
سهيل بن عمرو، و حويطب بن . انصاف دادی: سهيل گفت. فرستم تا اصحاب مرا بفرستيد آهنا را منی

لعّزی، و مکرز بن حفص، شتيم بن عبد مناف تيمی را پيش قريش فرستادند، و پيام دادند که مشا عبد ا
ايد و حال آنکه ميان مشا و ايشان خويشاوندی است، مبادا ايشان  گروهی از اصحاب حممد را زندانی کرده

کند تا اينکه  دداری میدارمي، و حممد هم از آزاد کردن ياران مشا خو را بکشيد که ما اين کار را خوش منی
دانيد که حممد ياران مشا را  اصحابش را آزاد کنيد، و در اين کار به راستی انصاف داده است، و مشا می

  .آزاد خواهد کرد
 را که پيش ايشان اسري بودند، به حضور پيامرب فرستادند و آهنا يازده نفر )ص(قريش اصحاب پيامرب

از مجله کسانی که . را که دفعه اول و دوم اسري کرده بودند، آزاد فرمود نيز اصحاب ايشان )ص(پيامرب. بودند
  .در دفعه اول اسري شده بود عمرو بن ابی سفيان بود

، در آن روز با مردم زير درخت سبز و خرمی بيعت فرمود و بنا به اراده خداوند، رسول )ص(پيامرب
دس بر رسول خدا نازل شده و دستور بيعت داده روح الق:  به جارچی خود فرمان داد تا جار بزند که)ص(خدا

  .است، بنابر اين به نام خدا بريون آييد و بيعت کنيد
زد، و چون از جار زدن فارغ شد  من مهراه پدرم بريون آمدم و او برای بيعت جار می: ابن عمر گويد
برگشتم و ديدم که رسول من : گويد.  فرستاد و پيام داد که من مردم را آگاه کردم)ص(مرا به حضور پيامرب

  . مشغول بيعت با مردم است و برای بار دوم بيعت کردم)ص(خدا
 آمد و در حالی )ص(به عمر گفتم که برگردد، و او پس از امتام جار زدن به حضور پيامرب: عبد اهللا گويد

  .که دست آن حضرت را گرفته بود بيعت کرد
عبد العّزی و کسانی که مهراه او بودند، و چون منايندگان قريش، سهيل بن عمرو، و حويطب بن 

جاسوسان قريش شتاب و سرعت مردم را برای بيعت و آمادگی ايشان را برای جنگ ديدند، ترس آهنا 
  .بيشتر شد و برای صلح عجله کردند
پيش از آن هم به .  او را کنار مهان درخت آوردند و او بيعت کرد)ص(چون عثمان برگشت، پيامرب

عثمان برای اجنام مأموريتی در راه : داشتند فرمود، اظهار می  با مردم بيعت می)ص(ول خداهنگامی که رس
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  .کنم، و با دست راست خود به دست چپ خود زده بودند خدا و رسول او رفته است و من برای او بيعت می
۴۶۰  

بد اهللا بن قريش کسی نزد ع: جابر بن سليم، از قول صفوان بن عثمان برامي نقل کرد: واقدی گويد
در آن موقع پسر او . توانی داخل مکه شوی و بر گرد کعبه طواف کنی ابی فرستادند که اگر دوست داری می

خواهی  بابا جان، تو را به خدا ما را در مهه جا بی آبرو مکن، چطور می: هم نشسته بود و به پدرش گفت
ابن ابی دعوت قريش را نپذيرفت و  طواف نکرده باشد؟ )ص(خانه را طواف کنی در حالی که رسول خدا

 رسيد )ص(چون اين پيام به اطالع پيامرب. کنم من تا رسول خدا طواف نکرده باشد طواف منی: گفت
  .خوشحال شدند

حويطب بن عبد العّزی، و سهيل بن عمرو، و مکرز بن حفص پيش قريش برگشتند و به آهنا خرب 
اند و اينکه چگونه تسليم نظر  بيعت با آن حضرت بودهدادند که چگونه شاهد سرعت ياران پيامرب برای 

خردمندان قريش گفتند، هيچ چيزی هبتر از آن نيست که با حممد مصاحله کنيم که . رسول خدا بودند
امسال را برگردد و سال آينده مراجعت کند و سه روز اقامت کند، و قربانيهايش را بکشد و باز گردد، و در 

مهگی بر اين کار اتفاق کردند، و پس از آنکه مهه . دون اينکه به شهر درآيدسرزمني ما اقامت کند، ب
قريش در مورد صلح و ترک جنگ موافقت کردند، بر اين کار اتفاق کردند، و پس از آنکه مهه قريش در 
مورد صلح و ترک جنگ موافقت کردند، باز هم سهيل بن عمرو، و حويطب بن عبد العّزی، و مکرز بن 

پيش حممد برو و با او صلح کن، و در صلح اين موضوع قيد شود که : ستادند و به سهيل گفتندحفص را فر
به خدا سوگند ممکن نيست که اعراب بگويند تو با قهر و چريگی بر ما . امسال حق ورود به مکه را ندارد

  .ای وارد شده
قريش تصميم به صلح : د آمد و مهينکه پيامرب او را ديد، فرمو)ص(سهيل بن عمرو به حضور پيامرب

 شروع به صحبت فرمود، و گفتار طوالنی شد و مطالب يک ديگر را رد کردند و گاه )ص(پيامرب. اند گرفته
  .کرد شد و گاه فروکش می صداها بلند می

من در آن روز رسول : يعقوب بن حممد، با اسناد خود از قول اّم عماره برامي نقل کرد که گفته است
اند، و عّباد بن بشر، و سلمة بن اسلم بن حريش در حالی که سراپا پوشيده  چهار زانو نشستهخدا را ديدم که 

در آهن بودند، باالی سر آن حضرت ايستاده بودند که ناگاه صدای سهيل بن عمرو بلندتر از حد معمول 
وی خود و سهيل بر روی دو زان! آن دو بر او بانگ زدند که در حمضر رسول خدا آهسته صحبت کن. شد

شد   اکنون هم به شکاف لب او که دنداهنايش ديده می-نشسته و صدايش را بلند کرده بود، گويی هم
  . نشسته بودند)ص(نگرم، و مسلمانان برگرد رسول خدا می

 از جای )ص(چون صلح کردند و فقط نوشنت صلحنامه باقی مانده بود، عمر پيش رسول خدا: گويد
  : فرمود)ص(ا ما مسلمان نيستيم؟ رسول خداای رسول خدا آي: برجست و گفت

۴۶۱  
من بنده :  فرمود)ص(پس چرا در دين خود اظهار خواری و کوچکی کنيم؟ پيامرب: عمر گفت. آری مسلمانيم

  .کنم و او هم هرگز مرا تباه خنواهد کرد و فرستاده خدامي و هرگز با فرمان او خمالفت منی
پس چرا در دين : عمر گفت. چرا: مان نيستيم؟ او گفتمگر ما مسل: عمر پيش ابو بکر رفت و گفت

دهم که  فرمان رسول خدا را اطاعت کن، من گواهی می: خود اظهار فروتنی و کوچکی کنيم؟ ابو بکر گفت
کنيم،  دهد، و ما هرگز با فرمان خدا خمالفت منی او رسول خداست و حق مهان چيزی است که او فرمان می
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ولی عمر از اين موضوع سخت ناراحت بود و مرتب به رسول خدا . کند  منیو خدا هرگز رسولش را تباه
 هم )ص(چرا بايد چنني کنيم و در دين خود حتمل خواری مناييم؟ و پيامرب: گفت کرد و می اعتراض می

  .داد  را می)ص(و عمر مهچنان پاسخ پيامرب. فرمايد من رسول خدامي و او هرگز مرا تباه منی: فرمود می
گويند؟   چه می)ص(شنوی که پيامرب ای پسر خطاب مگر منی: بو عبيده جّراح بانگ زد و گفتا: گويد

  .از شيطان به خدا پناه برب و انديشه خود را باطل بدان
کردم و هرگز گرفتاريی مثل » اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«از شرمساری شروع به گفنت : عمر گويد

دهم، از ترس گرفتاری که در آن روز  گريم و صدقه می  روزه مستحبی میآن روز به من نرسيده بود، و مهواره
چنان شک و : عمر هنگام خالفت خود اين داستان را برامي گفت و اظهار داشت: ابن عباس گويد. گفتم

ترديدی برامي حاصل شد که از آغاز مسلمانی خود تا آن روز گرفتارش نشده بودم، و اگر در آن روز گروهی 
ولی خداوند . داشتم داشتند، من هم دست بر می فتم که به آن واسطه از مسلمانی دست بر میيا را می

  . داناتر بود)ص(تبارک و تعالی سراجنام آن را خري و رهنمونی قرار داد، و رسول خدا
روزی پيش عمر بن خطاب نشسته بودم، خودش اين داستان را برامي : ابو سعيد خدری هم گويد

 را چنان دادم که هيچگاه آن )ص(در آن روز گرفتار شک و ترديد شدم، و پاسخ پيامرب: گفت و اضافه کرد
چنان نگفته بودم، من به کفاره آنچه که در آن روز کردم، بردگان زيادی آزاد کردم و مدهتا روزه مستحبی 

مترين ناراحتی آيد و مه گرفتم، و در عني حال بسياری از مواقع در خلوت و تنهايی آن موضوع به خاطرم می
خدا را شکر که عاقبت را ختم به خري فرمود، بنابر اين شايسته است که بندگان گاهی رأی خود را . من است

به خدا قسم در آن روز چنان شکی به دل من آمده بود که با خود گفتم، اگر صد نفر هم رأی . باطل بدانند
  .شدمي بودمي، هرگز تسليم اين صلح منی می

  ار شد، در اثر آن عده زيادی مسلمان شدند و مشار ايشان بيشتر از مشارچون صلح برقر
۴۶۲  

در واقع برای اسالم فتحی . ، تا آن روز مسلمان شده بودند)ص(مسلمانانی بود که از آغاز دعوت پيامرب
داشتند،  بزرگتر از صلح حديبيه نبوده است در حالی که اصحاب رسول خدا غالبا اين صلح را خوش منی

 که در آن ديده بودند که سر خود را )ص(به واسطه خواب پيامرب. ا آهنا وقتی از مکه بريون آمده بودندزير
تراشيده، و وارد کعبه شده و کليد آن را گرفته و در عرفات مهراه مردم وقوف فرمودند، هيچ شک و ترديدی 

د سخن به شک و ترديد افتادند به اين جهت مهينکه مسلمانان صلح را ديدن. در فتح و پريوز خود نداشتند
در مهان حال که مردم در اين افکار بودند، صلح صورت گرفت، ولی . و نزديک بود گمراه و هالک شوند

) اين مرد مسلمان بوده است(در اين هنگام ابو جندل پسر سهيل بن عمرو . هنوز صلحنامه نوشته نشده بود
 رساند، و آن )ص( از پايني مکه خود را به حضور پيامربدر حالی که زجنري به پايش بود، با مششري کشيده

سهيل سرش را بلند کرد و ديد پسرش ابو جندل . حضرت مشغول نوشنت صلحنامه با سهيل بن عمرو بودند
ابو جندل فريادی بلند کشيد و . اش را گرفت آجناست، لذا برخاست و با شاخه پرخاری به چهره او زد و يقه

 بايد من به مشرکان تسليم شوم که مرا در مورد دين و آيينم گرفتار سازند و شکنجه ای مسلمانان آيا: گفت
  .دهند؟ اين مسأله هم موجب بيشتر شدن اندوه مسلمانان شد و شروع به گريه کردند

من هيچ قومی را نسبت به کسانی که در : گفت حويطب بن عبد العّزی به مکرز بن حفص می: گويد
ام که اين مهه نسبت به يک ديگر حمبت داشته  ، مهربانتر از اصحاب حممد نديدهآيند آيني ايشان در می
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توانی از حممد انصاف ببينی، او حتما با قهر  و اين را هم به تو بگومي که از امروز به بعد ديگر منی! باشند
اين : ت گف)ص(سهيل به پيامرب. من هم مهني عقيده را دارم: مکرز گفت. و چريگی وارد مکه خواهد شد

هنوز صلحنامه را :  فرمود)ص(پيامرب. اولني مرود از مفاد صلحنامه است، بايد ابو جندل را به من برگردانيد
  :سهيل گفت. ام ننوشته

، او را )ص(پيامرب. به خدا من چيزی خنواهم نوشت تا اينکه او را برگردانی و به من تسليم کنی
  . رها کند و سهيل اين موضوع را نپذيرفتبرگرداند، ولی با سهيل صحبت فرمود که پسر را

گريمي، و او  ای حممد، ما به خاطر تو ابو جندل را در پناه خود می: مکرز بن حفص و حويطب گفتند
 به صدای )ص(آنگاه رسول خدا. ای کردند و پناه دادند، و پدرش هم دست از سرش برداشت را وارد خيمه
خداوند متعال بزودی برای تو و . به حساب خدا بگذارای ابو جندل شکيبا باش و : بلند فرمودند

دار شدمي،  ما با اين قوم صلحی نوشتيم و آهنا و ما پيماهنايی را عهده. مهراهانت گشايشی فراهم خواهد کرد
ای رسول خدا مگر تو :  آمد و گفت)ص(باز عمر، به حضور رسول خدا. کنيم و به هر حال ما مکر و فريبی منی

  مگر ما: گفت. چرا: يستی؟ فرمودفرستاده خدا ن
۴۶۳  

پس در اين صورت : گفت. چرا: مرگ دمشن ما بر باطل نيست؟ فرمود: گفت. چرا: بر حق نيستيم؟ فرمود
من رسول خدامي، هرگز از فرمان او سرپيچی :  فرمود)ص(چرا در دين خود متحمل خواری شومي؟ رسول خدا

عمر به راه افتاد و پيش ابو بکر رفت و به او هم مهني حرفها را . فرمايد کنم و او هم هيچگاه مرا تباه منی منی
کند و خداوند هم هرگز او   رسول خداست، هيچگاه از فرمان او سرپيچی منی)ص(حممد: ابو بکر گفت. زد

من پيش ابو جندل رفتم و کنار او حرکت : عمر گويد! را تباه خنواهد فرمود، ای عمر از اين افکار درگذر
صرب کن آهنا مهگی مشرکند، و : من به ابو جندل گفتم. راند  و سهيل بن عمرو او را به شدت میکردم، می

ارزش است، پدرت يک نفر است تو هم يک نفری، بعالوه تو مششري هم  خون ايشان مثل خون سگ بی
  :گويد! داری

عمر به . ريغ کرداميدوار بودم که بعد از اين حرف ابو جندل مششري بکشد و پدرش را بزند ولی او د
انسان در راه خدا ممکن است پدر خود را هم بکشد، و به خدا قسم اگر ما به پدران خود : ابو جندل گفت
در اين هنگام ابو : گويد! کشتيم، وانگهی مردی در برابر مردی داشتيم آهنا را در راه خدا می دسترسی می

.  مرا از کشنت او و غري او منع فرموده است)ص(مربپيا: کشی؟ عمر گفت چرا تو او را منی: جندل به عمر گفت
  .تر از من نيستی تو برای اطاعت از فرمان رسول خدا شايسته: ابو جندل گفت

 رسيدند، و گفتند ای رسول خدا، مگر نگفته )ص(عمر و گروهی که با او بودند، به خدمت رسول خدا
ا خواهی گرفت، و مهراه ديگران در عرفات بودی که بزودی وارد مسجد احلرام خواهی شد و کليد کعبه ر

  .وقوف خواهی کرد؟ و حال آنکه نه قربانيهای ما به خانه رسيد، و نه خودمان
مشا بزودی وارد :  فرمود)ص(رسول خدا. نه: آيا گفتم که در اين سفرتان؟ عمر گفت:  فرمود)ص(پيامرب

 و مشا سر خود را در مکه خواهيم مسجد احلرام خواهيد شد، و من کليد کعبه را خواهم گرفت، و من
 رو به عمر کرده و )ص(آنگاه رسول خدا. روند، به آجنا خواهم رفت تراشيد، و با کسانی که به عرفات می

کرديد و من  گرخيتيد و به پشت سر خودتان نگاه منی ايد که می آيا روز احد را فراموش کرده: چنني فرمودند
ايد که دمشن از باالی مدينه و پايني آن به  روز احزاب را فراموش کردهخواندم؟ آيا  از پی، مشا را فرا می
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ايد؟ و  مشا محله کردند، و چشمها تريه شد، و جاهنا به گلوگاهها رسيد؟ آيا فالن روز را فراموش کرده
ای رسول خدا، خدا و : ايد؟ مسلمانان گفتند فراموش کرده: مهچنني موارد ديگری را تذکر داد و فرمود

  .امي، و تو به خدا و فرمان او از ما داناتری ای نينديشيده گويند، ما در آنچه تو انديشيده ش راست میرسول
   وارد مکه شد و سر خود را تراشيد، خطاب به آهنا)ص(چون در سال عمرة القضا، پيامرب

۴۶۴  
و رسول خدا کليد و چون روز فتح مکه فرا رسيد . اين مهان چيزی است که به مشا وعده داده بودم: فرمود

. ای که به مشا داده بودم اين وعده: و فرمود. عمر بن خطاب را پيش من فراخوانيد: کعبه را گرفت، فرمود
. ای که به مشا داده بودم اين وعده: و چون در مراسم حجة الوداع در عرفات وقوف کردند به عمر فرمودند

  .م مهمتر از صلح حديبيه نيستای رسول خدا هيچ فتحی در اسال: در اين هنگام عمر گفت
هيچ فتحی در اسالم بزرگتر از فتح حديبيه نبوده است، ولی : گفت ابو بکر صديق در اين مورد می

 و پروردگارش بود آگاه نبودند، و مهواره )ص(مردم در آن روز کوته فکر بودند و از آنچه که ميان حممد
کند، تا آنکه امور آن چنان که اراده فرموده   عجله منیکنند، و خداوند متعال مثل بندگان بندگان عجله می

من در سفر حجة الوداع که سهيل بن عمرو هم به حج آمده بود، او را ديدم که نزديک کشتارگاه . اجنام شود
و .  به دست خود قربانی او را کشتند)ص(ايستاده و شتر قربانی خود را نزديک آن حضرت آورد، و پيامرب

سی را خواستند که سر ايشان را بتراشد ديدم که سهيل بن عمرو از موهای پيامرب بر  ک)ص(چون پيامرب
بسم اهللا «آوردم که در روز حديبيه حاضر نشد که در صلحنامه  هند، و بياد می دارد و بر چشم خود می می

 نوشته )ص( برای پيامرب)ص(برای پيامرب» رسول اهللا«نوشته شود، و اجازه نداد که عنوان » الرمحن الرحيم
درودها و برکات خدا بر پيامرب رمحت باد که به . شود، خدا را ستايش کردم که او را به اسالم هدايت فرمود

  .وسيله او ما را هدايت فرمود و از هالک و نابودی رهايی خبشيد
 و سهيل بن عمرو، قرار بر نوشنت صلحنامه شد، )ص(چون پس از مذاکرات مفصل ميان رسول خدا

سهيل .  مردی را برای نوشنت فرا خواند و گويند اوس بن خولی بود)ص( کاغذ را آوردند و پيامربدوات و
، )ع(، به علی)ص(پيامرب.  يا عثمان بن عفان نبايد بنويسد)ع(صلحنامه را کسی غري از پسر عمويت علی: گفت

  :دستور دادند تا صلحنامه را بنويسد، و گفتند
نويسيم  شناسم، آن طوری که ما می من رمحن را منی: سهيل گفت. »بسم اهللا الرمحن الرحيم«بنويس 

  :مسلمانان از اين موضوع تنگدل شدند و گفتند. »بامسک اللهم«بنويس، بنويس 
در اين صورت من : سهيل گفت. چيزی ننويس» رمحن«غري از کلمه : و گفتند. خداوند رمحن است

، اين »بامسک اللهم«بنويس «:  فرمودند)ص(رسول خدا. نسبت به هيچ چيز موافقتی خنواهم کرد
  :سهيل گفت. کند ای است که رسول خدا، با شرايط آن صلح می صلحنامه

کردم، چرا از اسم خود و  کردم و از تو پريوی می دانستم با تو خمالفتی منی اگر من تو را رسول خدا می
موضوع بيشتر از اول ناراحت شدند و اسم پدرت که حممد بن عبد اهللا است روی گردانی؟ مسلمانان از اين 

  چيزی جز: صداها بلند شد، و گروهی از اصحاب بپا خاستند و گفتند
۴۶۵  

  .ننويس» حممد رسول اهللا«
اسيد بن حضري و سعد : ابن ابی سربه با اسناد خود از قول واقد بن عمرو برامي نقل کرد که گفته است

ننويس، در غري اين صورت » حممد رسول اهللا«زی جز چي: گفتند بن عباده دست نويسنده را گفته و می
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 آهنا را آرام )ص(چرا بايد نسبت به دين خود اين باج را بدهيم؟ و رسول خدا! مششري ميان ما خواهد بود
حويطب بن عبد العّزی از کار ايشان تعجب کرده ! کرد که ساکت باشيد فرمود و با دست به آهنا اشاره می می

، خطاب به )ص(پيامرب. ام من قومی را با احتياط تر از ايشان در مورد دين نديده: فتو به مکرز بن حفص گ
و در مورد سهيل بن عمرو که از اقرار و نگارش کلمه رمحن . »بامسک اللهم«بنويس : نويسنده گفتند

  : خودداری کرد اين آيه نازل شد
ُقل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن كيا ما تدعو ُ ُْ َ ًّ َ ََ ْ َّ ْ ْ

ِ ِ
ٰا فله األسماء احلسىنُ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َ  )۱۷ :۱۱۰(  

بگو، خبوانيد خدای را به اسم اهللا يا به نام رمحن، به هر نام که خبوانيد، مر او راست نامهای 
  .نيکو
   :و نويسنده چنني نوشت! حممد پسر عبد اهللا هستم، و دستور دادند بنويسن م:  گفت)ص(پيامرب

اند، و صلح  حممد بن عبد اهللا و سهيل بن عمرو بستهبامسک اللهم، اين پيمان صلحی است که 
کردند که جنگ تا ده سال متوقف باشد، و در آن مدت مردم در امان باشند و مزاحم يک ديگر 
نباشند، و نسبت به يک ديگر خيانت نکنند و سرقت و غارتی اجنام ندهند، و کاری به يک 

آيني و پيمان حممد در آيد آزاد باشد، و هر ديگر نداشته باشند، هر کس دوست داشته باشد که به 
کس مايل باشد به آيني و پيمان قريش در آيد آزاد باشد، هر کس از قريش که بدون اجازه ولی 
خود پيش حممد بيايد او را برگرداند، و اگر کسی از اصحاب حممد به قريش پناهنده شود، او را 

ه مهراه ياران خود باز گردد، و فقط سه روز برنگردانند، و حممد امسال را برگردد و سال آيند
ای جز مهان مقدار که برای مسافر ضروری است مهراه نياورد، و  اقامت کند، و هيچ گونه اسلحه
  . بايد که مششريها در غالف باشد

اين عهدنامه مورد شهادت ابو بکر بن ابی قحافه، عمر بن خطّاب، عبد الرمحن بن عوف، سعد 
ان بن عفّان، ابو عبيدة بن جراح، حممد بن مسلمه، حويطب بن عبد العّزی، بن ابی وقّاص، عثم

  . و مکرز بن حفص بن اخيف، قرار گرفته است
  .اسامی گواهان را باالی عهدنامه نوشته بودند

نه، :  فرمود)ص(و رسول خدا. بايد پيش من باشد: چون عهدنامه نوشته شد، سهيل بن عمرو گفت
، نسخه اول و سهيل بن عمرو نسخه دوم را )ص( نسخه ديگری نوشتند که پيامربو. ماند پيش من باقی می

   در اين هنگام قبيله. گرفتند، و نسخه دوم در دست سهيل بود
۴۶۶  

. امي عقيده پيوندمي، و ما با خويشاوندان خود هم می ما به آيني و پيمان حممد: خزاعه بپا خاستند و گفتند
هم عقيده قريش هستيم و در اين مورد از طرف افراد ديگر قبيله هم، ما، : قبيله بنی بکر هم گفتند

  .منايندگی دارمي
داييهای تو در ستيزه پيشدستی کردند و اين دمشنی خود را : حويطب بن عبد العّزی به سهيل گفت

د اينها هم مانن: سهيل گفت. داشتند، به مهني جهت هم داخل در دين و پيمان حممد شدند از ما پنهان می
اند؟ مردمی هستند که  های تن ما به آيني حممد در نيامده مگر خويشاوندان نزديک و پاره. ديگران هستند

  :توانيم بکنيم؟ حويطب گفت اند، چه می برای خود راهی برگزيده
مبادا اين حرف را : سهيل گفت. بايد بنی بکر را که مهپيماهنای ما هستند، عليه خزاعه ياری دهيم
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مبادا اين حرف را بنی بکر از تو : سهيل گفت. ه مهپيماهنا ما هستند، عليه خزاعه ياری دهيمبنی بکر را ک
بشنوند، که آهنا مردم شومی هستند و ممکن است به جان خزاعه بيفتند و حممد به خاطر مهپيماهنايش 

  :حويطب گفت. خشمگني شود و پيمانی را که ميان ما و او است، بشکند
کنی که داييهای  تو خيال می: سهيل گفت! کنی پايی و رعايت می خودت را میدر مهه حال داييهای 

دهم، و  من برامي عزيزتر از بنی بکرند؟ در حالی که به خدا قسم هر کاری که قريش بکند، من هم اجنام می
 اگر آهنا بنی بکر را عليه خزاعه ياری دهند، من هم يک نفر از قريش هستم، وانگهی، بنی بکر از حلاظ

دانی که  ترند، هر چند خزاعه داييهای من باشند، در عني حال تو خودت می تقدم در نسبت به من نزديک
  .موضوع بنی بکر در مهه موارد و از مجله در روز عکاظ نسبت به ما خوب نبوده است

 از صلحنامه فراغت يافت و سهيل بن عمرو و يارانش رفتند، به اصحاب خود )ص(گويند، چون پيامرب
. ولی هيچ کس فرمان را اجابت نکرد! برخيزيد قربانيهای خود را بکشيد و سرهايتان را بتراشيد: رمودف

، به )ص(پيامرب. ، اين دستور را سه مرتبه تکرار فرمود ولی حتی يک نفر هم دستور را اجرا نکرد)ص(پيامرب
سخت خشمگني بود، دراز خيمه اّم سلمه مهسر خود که در اين سفر مهراهش بود برگشت و در حالی که 

جای : دهيد؟ فرمود شود؟ چرا پاسخ مرا منی ای رسول خدا مشا را چه می: اّم سلمه چند بار گفت. کشيد
من چند بار به مردم گفتم قربانيهای خود را بکشيد و سرهايتان را بتراشيد و از احرام خارج ! شگفتی است

شنيدند و به صورمت  نداد، در حالی که گفتار مرا میشويد، ولی هيچ کس از ايشان اطاعت نکرد و پاسخ هم 
ای رسول خدا، برخيز و خودت قربانيت را بکش، بدون شک مردم : اّم سلمه گويد، گفتم. کردند نگاه می

 جامه خود را از زير بغل راست خود رد کردند و به شانه چپ )ص(پيامرب: گويد. از مشا پريوی خواهند کرد
بينم که با کارد  گويی هم اکنون دارم می.  گرفتند و قربانيهای خود راهی کردندپيچيدند و کاردی به دست

  آهنگ ضربه زدن به گلوگاه شتران را کرده و صدای خويش را
۴۶۷  

چون مردم آن حضرت را به اين حال ديدند برای قربانی کردن . بسم اهللا و اهللا اکرب: گويد بلند کرده و می
  .کردند که ترسيدم بعضيها باعث زمحت بعضی ديگر شوندهجوم آوردند، و چنان ازدحامی 

گويی هم اکنون به رسول : يعقوب بن حممد، با اسناد خود از اّم عماره برامي نقل کرد که گفت
  .کشد نگرم که جامه خود را بر دوش بسته و کارد در دست دارد و قربانيها را می  می)ص(خدا

 در قربانی کردن، )ص(رسول خدا:  نقل کرد که گفتمالک بن انس، از ابی زبري، از جابر برامي
تعداد شتران قربانی آن حضرت . اصحاب خود را شريک کرده و هر شتر را از طرف هفت نفر قربانی کرد

 در روز جنگ بدر به غنيمت گرفته بود و مسلمانان با آن شتر )ص(شتر نر ابو جهل را پيامرب. هفتاد شتر بود
 بود که عيينة بن حصن به آن رمه محله کرده )ص(کرده بودند و مهراه رمه پيامربدر بسياری از جنگها شرکت 

بود، و بعد هم در رمه پيامرب در ذی اجلدر بود که عرنيون به آن محله کرده بودند، و شتر ابو جهل شتری 
خيت و چريد، و پيش از اينکه به صلح برسند، گر  بود که مهراه ديگر شتران قربانی می)۱(گزيده و مهری

عمرو بن عنمه سلمی در پی آن شتر . بدون توقف يک سره تا خانه ابو جهل رفت و قريش آن را شناختند
: آمد، و گروهی از سفلگان مکه از تسليم آن به عمرو بن عنمه خودداری کردند، ولی سهيل بن عمرو گفت

اگر اين شتر :  فرمود)ص(ا پيامربقريش حاضر شدند در مقابل آن صد ناقه بپردازند، اّم. شتر را به او بدهيد
و مهان شتر را هم از طرف هفت نفر کشتند که ابو بکر . کردم را برای قربانی معني نکرده بودم، موافقت می
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  .و عمر هم جزء ان هفت نفر بودند
تعداد شتران قربانی هفتاد، و مشار مسلمانان هفتصد بود، و هر شتر را از طرف ده : ابن مسّيب گويد

: گويد. تر است گويد در نظر ما صحيح قول اول که تعداد مسلمانان را يک هزار و ششصد می. تندنفر کش
طلحة بن عبيد اهللا، عبد الرمحن و عثمان بن عفّان هم شترانی را که برای قربانی از مدينه با خود آورده 

 حضرت منازهای خود  خارج از حرم بود، ولی آن)ص(ها و لشکرگاه رسول خدا خيمه. بودند، قربان کردند
 آمدند و از )ص(در آن روز گروهی نه چندان زياد از فقرا به حضور پيامرب. گزاردند را در منطقه حرم می

من : اّم کرز کعبيه گويد. گوشت قربانی خواستند، و پيامرب از گوشتهای قربانی و پوستها به آهنا عطا فرمود
کشتند، برای گرفنت گوشت آجنا آمدم، و  يها را می قربان)ص(هم در روز حديبيه هنگامی که رسول خدا

   شنيدم که
__________________________________________________  

  .ای از عرب است که شتر مهری منتسب به آنان است مهرة بن حيدان قبيله) ۱(
۴۶۸  

مسلمانان هم در آن و . در قبال هر مرد معادل دو ميش هم سن و سال و در قبال هر زن يک ميش: فرمود می
، بيست شتر را )ص(روز از گوشتهای قربانی خوردند و به بينوايانی هم که آمده بودند، خبشيدند، و پيامرب

  .مهراه مردی از قبيله اسلم فرستادند تا کنار مروه بکشد و او چنان کرد و گوشت را تقسيم کرد
کردم و رسول خدا  من نگاه می: ه گفتيعقوب بن حممد با اسناد خود از اّم عماره برامي نقل کرد ک

ای شدند که از چرم سرخرنگ برايش درست کرده  هنگامی که از کشنت قربانی آسوده شد، وارد خيمه
 سر خود را از )ص(کردم، ديدم که پيامرب سلمانی آجنا بود و سرش را تراشيد، و مهان طور که نگاه می. بودند

ای رسول خدا، : گفتند. تراشند رمحت فرمايد  را که سر میخداوند کسانی: خيمه بريون آورد و فرمود
کسانی را که سر : و آن حضرت سه مرتبه فرمود. کنند بيامرزد خداوند آهنا را هم که موی خود را کوتاه می

  .کنند تراشند و بعد فرمود و آهنايی که را که کوتاه می می
 سرش را )ص(هنگامی که پيامرب: که گفتابراهيم بن يزيد، از ابی زبري، از جابر برامي نقل کرد 

اّم عماره . تراشيد، نگاه کردم و ديدم که موهای خود را باالی درخت سبزی که نزديک بود تکان دادند می
من هم خود را با . کردند مردم شروع به برداشنت موها از باالی درخت کردند و ميان خود تقسيم می: گويد

اين تارهای موی تا هنگام مرگ اّم عماره پيش او بود، و برای . زمحت رساندم و چند تار موی گرفتم
گويد، گروهی از مردم سر تراشيدند و گروهی ديگر تقصري . خوردند رخيتند و می بيماران آب روی آن می

من در آن روز اطراف :  گويد)ص(اّم سلمه مهسر رسول خدا). گرفنت ناخن و کوتاه کردن مقداری مو(کردند 
من با قيچی که مهراه خود داشتم، قسمتی از موهامي را کوتاه : اّم عماره هم گويد. ا کوتاه کردمموهای خود ر

  .کردم
  .خراش بن امّيه سر پيامرب را تراشيد: خراش بن هنيد از قول پدرش برامي نقل کرد که

. ل کشيداند بيست شب طو ، پانزده شانزده روز در حديبيه اقامت فرمود، و هم گفته)ص(پيامرب: گويند
، از حديبيه مراجعه کرد، خنست در مّر الظهران و سپس در عسفان فرود آمد، و آجنا )ص(چون رسول خدا

 شکايت بردند و هنوز چند شتری )ص(زاد و توشه مسلمانان اندک شد و مردم از گرسنگی به رسول خدا
شيم و از گوشت و چربی آن ای رسول خدا، اجازه بدهيد آهنا را بک: گفتند. مهراه مردم باقی مانده بود

 به آهنا اجازه داد، ولی چون اين خرب به عمر رسيد، )ص(پيامرب. استفاده کنيم، و از پوستش کفش بسازمي
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  : آمد و گفت)ص(پيش رسول خدا
اگر چند حيوان باقی مباند، برای خود مردم هبتر است، مشا . ای رسول خدا، اين کار را مکن

  ها را  دستور فرمودند تا سفره)ص(رسول خدا. برای آنان دعا فرماخوراکيهای مردم را خبواه، و 
۴۶۹  

ابو . هر کس هر مقدار خوراک برايش باقی مانده است در آن بريزد: بگستردند، و جارچی فرياد کشيد
، و بيشتر )۱(من اشخاصی را ديدم که فقط يک خرما آوردند، و يا مشتی آرد و سويق: شريح کعبی گويد
چون خوراکها مجع شد و ديگر چيزی باقی . وردند، و آنچه که مجع شد، بسيار اندک بودمردم چيزی نيا

های خود را نزديک  کيسه:  کنار سفره رفت و دعای برکت خواند، آنگاه فرمود)ص(مناند، رسول خدا
ار آمدند و هر مقد من آجنا بودم، مردها می: ابو شريح گويد. های خود را آوردند و مردم کيسه! بياوريد

  .داشتند که جايی برای محل آن نداشتند داشتند، حتی بعضيها آن قدر بر می خواستند بر می خوراک می
 فرمان کوچ صادر کرد، و چون حرکت کردند، با آنکه تابستان بود باران فراوانی )ص(سپس پيامرب

 )ص(سپس پيامرب. دند، فرود آمدند و مسلمانان هم مهراه آن حضرت فرود آمده و آب نوشي)ص(پيامرب. باريد
 نشستند، يکی از آنان از رفتار )ص(سه نفر آمدند که دو نفرشان با پيامرب. ای ايراد کردند برخاستند و خطبه

اش را پذيرفت، و  خود احساس شرم کرد و خداوند هم به او لطف فرمود، ديگری توبه کرد و خداوند توبه
  .او روی برگرداند روی برگرداند و خدا هم از )ص(سومی از رسول خدا

معاذ بن حممد، از شعبه خدمتگزار ابن عباس، و او از ابن عباس، و او از عمر بن خطاب برامي نقل 
 سؤالی کردم ولی )ص(رفتم، از پيامرب  از حديبيه مهراه آن حضرت راه می)ص(هنگام بازگشت پيامرب: کرد

خی ندادند، با خود گفتم ای عمر، مادرت ايشان پاسخی ندادند، دوباره و سه باره سؤال کردم باز هم پاس
شتر خود را حرکت دادم و : گويد. به عزايت بگريد، سه مرتبه از رسول خدا سؤال کردی و پاسخی نگرفتی

ترسيدم که در مورد رفتار من در حديبيه و اينکه صلح را دوست نداشتم  از مهه مردم پيشی گرفتم، و می
کردم، ناگاه جارچی فرياد کشيد  ناراحت پيشاپيش مردم حرکت میمهچنانکه غمگني و . ای نازل شود آيه

داند، و حرکت کردم و به حضور رسول  ، و چنان وحشتی در دل من افتاد که خدا می»عمر بن خطاب«
يی بر  سوره: ای خندان سالم مرا پاسخ دادند و فرمودند  با چهره)ص(رسول خدا.  رسيدم و سالم دادم)ص(خدا

کند، و ديدم که چنني تالوت  ای من هبتر است از هر چه که خورشيد بر آن طلوع میمن نازل شد که بر
  : فرمايد می

ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا  ً
ِ ُ ْ َ ََ َ ْ َ َّ ِ)۴۸ :۱(  

که خداوند در اين سوره پيامرب را به مغفرت و آمرزش مژده داده است، و اينکه نعمت و ياری خود را 
  د کسانی که ازبر او متام خواهد کرد، و هم در مور

__________________________________________________  
  . م-.افزايند سويق، آرد آميخته به روغن و تف داده که گاهی خرما هم به آن می) ۱(

۴۷۰  
 باره ده -کنند، و نفاق منافقان، مطالبی بيان شده بود، و خداوند متعال در اين فرمان خداوند پريوی می

  .ه استآيه نازل فرمود
  :گفته است جمّمع بن يعقوب، از قول پدرش، از جمّمع بن جاريه برامي نقل کرد که، می

به رسول خدا وحی : گويند روند، و می هنگام بازگشت از حديبيه در ضجنان متوجه شدم که مردم می
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  رسيدمي ديدمي که چنني تالوت)ص(من هم شروع به دويدن کردم و چون به حضور پيامرب. شده است
  : فرمايد می

ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا  ً
ِ ُ ْ َ ََ َ ْ َ َّ ِ)۴۸ :۱(  

  :و چون جربئيل اين آيات را فرود آورد، گفت
ای رسول خدا بر تو فرخنده باد، و پس از اينکه جربئيل به رسول شاد باش گفت، مسلمانان هم به 

  :  استاز مجله آياتی که در حديبيه نازل شده است اين آيات. ايشان شاد باش گفتند
ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا  ً

ِ ُ ْ َ ََ َ ْ َ َّ ِ)۴۸ :۱(  
منظور اين است که داوری آشکاری برايت فراهم آورمي، و مقصود از فتح، قريش و پيمان : گويد

  . ايشان است که بزرگترين فتح بود
َغفر لك اهللا ما يقدم من ذنبك  ْ َ َ

ِ
َ َ َّ َ َ َ ِ ْ َ ِ)۴۸ :۲(  

اند که  و هم گفته.  قبل از بعثت است و هم امور بعد از آنمقصود اموری است که مربوط به :گويد
  .  رحلت فرمود)ص(منظور امور پيش از مرگ است و تا هنگامی که رسول خدا

ْو يتم نعمته علي َ َ َُ َ ْ ِ َّ ِ ُ   )۲: ۴۸( َكَ
  . که مقصود از نعمت در اينجا صلح قريش است

ًو فهديك رصاطا مستقيما  ً
ِ َِ ْ ُ َ َ ِ ْ َ َ)۴۸ :۲(  

  . از صراط مستقيم حق استمنظور : گويد
ًو فنرصك اهللا نرصا عزيزا  ً

ِ
َ َْ َ َ ُ ْ َ َ)۴۸ :۳(  

  . و مقصود آن است که پريوز شوی و شرکی باقی مناند
   قلوب املؤمنني انزل السكينة يفيَّهو ا

  . که مراد از سکينه حالت آرامش و طمأنينه است
ْلزيدادوا إيمانا مع إيمانهم  ِ ِ ِ َِ ََ ً ُ ْ ِ)۴۸ :۴(  

  . حالت تصديق و يقني استکه مقصود 
ِو ب ّٰ ِ ِ جنود السماوات و األرض َ ْ

َ َ ِ َّ ُ ُ ُ)۴۸ :۴(  
  و برای خداست سپاههای آمساهنا و زمني

ين فيها و يكفر قنهم  ْدخل المؤمنني و المؤمنات جنات جتري من حتتها األنهار خا ُ ْ ْ ْ َْ ََ َ َِّ ُِ ِ َ ِ ِ ِِ ُِ ْ َ َ َِ ٍ ِْ َْ َ
ِ

َّ ُ َُ َ ِ ُ
ِسيئاتهم و اكن ذل َ َ ْ ِ ِ ّ ِ ًك عند اهللا فوزا عظيماَ

ِ َ ً ْ َ َ ْ ِ َ) ۴۸ :۵(  
ايد، و خود اين آمرزش گناهان بزرگترين مايه  منظور از سيآت گناهانی است که مرتکب شده

  . رستگاری است
ْو فعذب المنافقني و المنافقات و المرشكني و المرشاكت الظانني باب ظن السوء علي َ َ َِ ْ َّ َّ َ ِ َّ ِ َ َ َّ ِ َِّ ِ ِِ ِ

ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ َِ ِ ِِ ّ َ ُهم دائرة ُ َ ِ ْ ِ
ِالسوء ْ َّ…) ۴۸ :۶(  

 در راه مکه و مدينه بر آهنا گذشت، که از قبايل مزينه، و )ص(اين آيه در مورد کسانی است که پيامرب
جهينه، و بنی بکر بودند، و ايشان را دعوت فرمود که مهراه او به حديبيه بيايند و هبانه آوردند، و گفتند که 

حممد مهراه اين : گفتند هستند، و گماهنای باطل و آرزوهای بد داشتند، و میگرفتار زن و بچه و اموال خود 
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  . کند، و از حرکت با رسول خدا خودداری کردند عده اندک به سوی قومی که خوخنواه هستند حرکت می
ِّإنا أرسلناك شاهدا و مبرشا و نذيرا حكؤمنوا باب و رسو و يعز
َ ُْ َ َ َ َِ ِ ُِ َ ِ َّ ِ ُ ْ ُ ِ ً ً ًِ َِ ّ ِ َ َُ َ َ َّ َروه و توقروه و تسبحوه بكرة و ِ َ َ ًَ ُ ُ ُ ُُ ِّ َ ُ ُ ِّ َ ُ ُ

ًأصيال
ِ
َ

) ۴۸ :۸ - ۹(  
   منظور اين است که

۴۷۱  
رسول خدا گواه بر ايشان است، و آنان را به هبشت مژده دهنده و از دوزخ بيم دهنده است، و ياری دهيدش 

  . و گرامی داريدش و برای خدا صبحگاهان و شامگاه مناز بگزاريد
ِإن ا
َّ َّ ْين يبايعونك إنما يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم ِ ِْ ِ ِِ ْ

َ َ ََ ُ َ َ َُ ُُ َُّ ِ َ)۴۸ :۱۰(  
 دعوت فرمود که زير درخت با او بيعت کنند، و اين را بيعت رضوان )ص(اشاره است به هنگامی که پيامرب

ه تا پای جان بيعت اند ک نامند، و در آن روز مردم با رسول خدا بيعت کردند که نگريزند و هم گفته هم می
هر کس بيعت و عهدی را که با رسول خدا بسته است : گويد فمن نکث فامنا ينکث علی نفسه، می. کردند

تغيري دهد و دگرگون سازد، بر خود ستم روا داشته است، و هر کس که به آن وفادار مباند برايش هبشت 
  .است

ْسيقول لك المخلفون من األعراب شغلت َْ ََ َ َ
ِ

َ َ ُ َّ ُ َ ُ ُ َ ْنا أمواجا و أهلونا فاستغفر جا فقولون بألسنتهم ما َ ِ ِ َ َِ ِ
َ
ِ

ُ ُُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ

ْليس يف قلوبهم ِ ِ
ُ ُ َ ْ َ) ۴۸ :۱۱(  

 بر آهنا عبور فرمود، و ايشان را به حرکت برانگيخت، و در آغاز )ص(اشاره به کسانی است که پيامرب: گويند
 )ص(ار زن و فرزند و کار خود هستند، و چون پيامربکار از ايشان ياری و کمک خواست، ولی آهنا گفتند گرفت

از اينکه خودداری کردمي و مهراه مشا : به سالمت به مدينه بازگشت، آهنا به حضورش آمدند و گفتند
گويند که در دلشان  و حال آنکه ايشان به زباهنايشان چيزی می. نيامدمي، براميان طلب آمرزش فرمای

  َبل .  بکنی و چه نکنی بر ايشان يکسان استنيست، و چه برای آهنا استغفار
ٰظننتم أن لن فنقلب الرسول و المؤمنون إىل ِ َ ُ ِ ْ ُْ َُ ُ َّ َ ِ َ ْ َْ ْ َْ َ ُ َ ً أهليهم أبدا  َ َ َ َْ ِ ِ ْ)۴۸ :۱۲(  

  : فرمايد تا آجنا که می
َقوماو كنتم     بوراَ

مد با عده کمی به حم:  بر ايشان گذشت، گفتند)ص(منظور اشاره به گفتار مهان گروهی است که چون پيامرب
رود، و او سالح و ساز و برگی ندارد، و به مهني جهت هم از  سوی مجاعتی خوخنواه و آماده برای جنگ می

  . حرکت با آن حضرت خودداری کردند
ٰو زين ذ َ ِّ ُ ْلك يف قلوبكم َ ُ

ِ
ُ ُ َ ِ)۴۸ :۱۲(  

  . نابودشوندهيعنی » قوما بورا«منظور اين است که با وجود آنکه يقني داشتند، و منظور از 
ٰسيقول المخلفون إذا اغطلقتم إىل ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ ُ ُ َ ُ مغانم حكأخذوها  َ ُ ْ َ ِ َ ِ َ)۴۸ :۱۵(  

 برای حديبيه خودداری کردند، و )ص(اين هم اشاره به مهاهنايی است که از مهراهی و حرکت با رسول خدا
 خيرب فرمود، گفتند ما هم از مشا  قصد حرکت به)ص(اعراب قبايل مزينه و جهينه و بکر بودند که چون پيامرب

  فرمايد  در صورتی که خداوند می. کنيم پريوی می
َيريدون أن فبدلوا الكم اهللا  ََ ُ ِّ ُ ْ َ َ ُ

ِ ُ)۴۸ :۱۵(  
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  . يعنی آنچه خدا مقدر کرده است اين است که پريوی نکنند و منظور از کالم خدا يعنی تقدير و قضای اهلی
ِقل للمخلفني من األعراب  ْ َ َ ِ

َّ َ ُ ِ ٰستدعون إىلُ ِ َ ْ َ ْ ُ ٍ قوم أو بأس شديد  َ ِ َ ٍ
ْ َ

ِ
ُ

ٍ ْ َ)۴۸ :۱۶(  
منظور از خملّفني مهاهنا هستند که از شرکت در عمره حديبيه خودداری کردند، و منظور از قوم : گويد
   که در آيه

۴۷۲  
نگ ميامه اند که با آهنا ج بنی حنيفه: اند آمده است ايرانيان يا روميان و يا قبيله هوازن است، و هم گفته

  . پيش آمد
تم من قبل  ُتقاتلوغهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم اهللا أجرا حسنا و إن يتولوا كما تو ْ َ َْ ْ ُْ ُ ُْ َّ َ ََ ََ َّ ًَ ََ ْ ِْ َ َ ً ْ َ َُ ُ ِ ِْ ُ ُ ِ ُ ُِ ُ ِ ْ ْ َ ُ

ما  ًفعذبكم عذابا أ ًِ
َ َ ْْ ُ ّ ِ َ ُ)۴۸ :۱۶(  

 شرکت در حديبيه منظور اين است که اگر از شرکت در آن سرباز بزنيد، مهچنانکه از: گويد
  . خودداری کرديد، مشا را عذابی دردناک خواهد کرد

ٰليس بل األعىم ْ َْ َ َ َ ٌ حرج و ال بل األعرج حرج و ال بل المريض حرج  َ ٌ ٌَ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ َ
َ ََ َِ ْ َ)۴۸ :۱۷(  

 سوره نور نازل شد، مردم اشخاص کور و شل و بيماران را هم مشمول آن ۵۸چون آيه : گويند
  .و هم گويند که اين آيه در مورد جنگ است. ن آيه در آن مورد نازل شده استدانستند، و اي

از سعيد بن مسّيب شنيدم که : گفته است حممد و معمر، از قول زهری برامي نقل کردند که، می
رفتند کليدهای منازل  اين آيه در مورد گروهی از مسلمانان نازل شده است که چون به جنگ می: گفت می

ای است که خداوند متعال به آهنا  دادند، و اين آيه دليل بر رخصت و اجازه افراد زمني گري میخود را به 
  . داده است

ِ اهللا عن المؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة ِلقد ر َ َ َّ َ ََ َْ َ َ ُ ِ ُ ْ
ِ ِ ِ ْ ُْ

ِ
َ َ َ َ

…) ۴۸ :۱۸(  
  . منظور از درخت، درخت بزرگی است که در ريگزارهای آجنا روييده بود: گويد
ًعلم ما يف قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أثانهم فتحا قريبا َف ً

ِ ِ
َ َ َْ ْ ْ ُْ َ ََّ َ ِ ِْ ََ ََ َ ِ َ ْ َ ُ ُ َ ِ َ)۴۸ :۱۸(  

دانست و برای ايشان طمأنينه و آرامش را که بيعت  منظور اين است که صدق نّيت آهنا را خداوند می
  . قصود صلح قريش استرضوان است بر آهنا فرو فرستاد، و پاداش داد ايشان را فتحی نزديک که م

َو مغانم كثرية يأخذونها  ُ ُ ْ َ ً َ َِ
َ ِ َ َ)۴۸ :۱۹(  

  فرمايد  و در آيه بعد که می. منظور غنيمتهايی است که تا روز قيامت به دست مسلمانان خواهد رسيد
ِفعجل لكم هذه  ِ ْ ُ َ َ َّ َ َ)۴۸ :۲۰(  

  . منظور فتح خيرب است
ْو كف أيدي اجاس قنكم  ُ ْ َ ِ َّ ََ ِ ْ

َ َّ َ)۴۸ :۲۰(  
  . بازداشت دستهای مردمان را از مشاو 
گرديدند به اميد اينکه گروهی از   می)ص(منظور، کسانی از مشرکانند که دور و بر لشکر پيامرب: گويد

  . اصحاب را غافلگري سازند، و حال آنکه مسلمانان موفق شدند ايشان را اسري کنند
َو حككون آية للمؤمنني  ِ ِ ْ ُ ِ ًِ َ َ ُ َ َ)۴۸ :۲۰(  

ت که صلح قريش که بدون مششري و خونريزی صورت گرفت مايه عربت است و اين خود فتح منظور اين اس
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  . بزرگی بود
َأخرى لم تقدروا عليهاو  ََ ُ ِ َ ٰ ُ

  
  غنامي ديگری که به آهنا دست نيافتيد

  . منظور ايران و روم و بنابر قولی مکه است: گويد
ين كفروا لولوا األد ْو لو قاتلكم ا َ ُ َُّ َ ََ َ َُ َ َ ِ

َّ ُ َ ْ ا و ال نصريا َ ًبار عم ال جيدون و
ِ َ ََ ًَّ ِ ُ ِ

َ َّ ُ َ)۴۸ :۲۲(  

شدند و آنگاه نه از طرف خداوند برای  کردند منهزم می منظور اين است که، اگر قريش با مشا جنگ می
  آهنا حفاظت و نگهبانی بود، و

۴۷۳  
  . کرد نه از طرف اعراب کسی ايشان را ياری می

  جتد لسنة اهللا تبديال قد خلت من قبل و لن سنة اهللا اليت
  . منظور از سنت اهلی قضا و تقدير خداوندی است در مورد پريوزی و غلبه فرستادگان و پيامربانش

   كف ايديهم عنكم و ايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اظفركم عليهميو هو ا
ی از گروهی از مشرکان را در حديبيه اسري گرفته بودند و گروه )ص(اصحاب رسول خدا: گويد

  . مسلمانان در مکه زندانی بودند، و خداوند هر دو طرف را از کشنت اسريان باز داشت و اين پريوزی بود
ين كفروا و صدوكم عن املسجد احلرام و اله    معكوفا ان يبلغ حملهَديَهم ا

  . منظور اين است که قربانيها به مکه نرسيد و در واقع در حديبيه متوقف شد
ون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغري علم و لوال رجال مؤمن

مادخل اهللا يف ين كفروا منهم عذابا ا   .ّ رمحته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا ا
شد و  اند، که اگر سپاه اسالم وارد مکه می منظور گروهی از زنان و مردان مستضعف در مکه: گويد

زيرا گروهی مسلمان را بدون اينکه . شدند کشتند، گرفتار باليی بزرگ می یبدون آنکه آهنا را بشناسند، م
توانستند بريون بيايند، ما کافران را شکنجه  کشتند، و اگر آهنا از پيش کفار مکه می آهنا را بشناسند، می

  . کردمي دادمي، و مشا را با مششري بر آهنا چريه می دردناکی می
ين كفروا يف ّة محية اجلاهليةّاحلمي قلوبهم اذ جعل ا ّ  

حممد «و » بسم اهللا الرمحن احلرمي«اين آيه اشاره است به مسأله خودداری سهيل بن عمرو از نوشنت 
  . در عهدنامه» رسول اهللا

ٰفأنزل اهللا سكينته بل َ ُ َ َ ِ َ َ َ ْ َ ٰ رسو و بل المؤمنني و ألزمهم لكمة احكقوى َ ْ َّ ََ َ َِ َِ َْ ُ َ َ َ َِ ِْ ُ َُ ِ َ و اكنوا أح َ َ ُ َق بها و أهلها َ ْ َ َ ِ َّ

)۴۸ :۲۶(  
تر و  است که مسلمانان به مراتب از کفار شايسته) ال اله اال اهللا(منظور از کلمه تقوی در اين آيه 

  . سزاوارتر برای آن هستند
َلقد صدق اهللا رسو الرؤيا باحلق حكدخلن المسجد احلرام َ ّ ََ ََ َِ ْ َّ ُ ُ ْ َْ َ ِ ِ

ْ ُّ ُ َ ُ َ َ َ َفجعل من دون ذلك  …َ ِ ِ ُ َ َ َ ًفتحا قريباَ ً
ِ
َ َْ .

)۴۸ :۲۷(  

 وارد مکه شدند و سر )ص(سپس در عمرة القضا پيامرب. منظور از فتح قريب مهان صلح حديبيه است
خود را تراشيدند، و گروهی هم مهراه آن حضرت سر تراشيدند، و گروهی ديگر ناخن گرفتند يا موی خود 
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بدون اينکه از کسی غري خداوند بترسند، وارد را کوتاه کردند، و بعد در سفر حج خود در کمال امينی و 
  . مکه شدند

ين معه أشداء بل الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال  ًحممد رسول اهللا و ا َْ َ َ َُ َ َّ َْ َْ ًَ ُ ًُ ُ ُْ ُْ ُُ َ ُ َُ َ
ِ

َّ ُ َ َ َّ ٌِ
َ َ ََّ ِ

َّ َ ُ َ ُ

ًمن اهللا و رضوانا ْ
ِ َ) ۴۸ :۲۹(  

   ومنظور اين است که مسلمانان را با رکوع
۴۷۴  

  .جويند و بر چهره ايشان اثر تواضع و خشوع پيداست سجود خود فضل و رضوان اهلی را می
ٰمثلهم يف احكوراة و مثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى َ َ َ َ َْ َْ َ ََ َ َْ ُ َُ َ َ ْ َْ َ َْ َ

ٍ َ َِّ ِ
ْ
ِ ْ ْ ُْ ُُ َُ ٰ بل َِ ِ سوقه  َ ِ ُ

َفعجب الزراع  َّ ُّ ُ ِ ْ ُ)۴۸ :۲۹(  

 در اجنيل هم مهچنني است که خنست اندک بودند، سپس بيشتر )ص(ل اصحاب رسول خدايعنی مث
  :فرمايد و در سوره حديد می. شدند و افزونی يافتند و در برخورد خشمگني و شديد گرديدند

ين آمنوا باب و رسله أوحك هم الصديقون  َو ا ُ ّ َِّ ِّ َِ ُ ُ َ ِ ِ
ُ

ِ ُ ُ َ َِ ِ ُ َ َّ)۵۷ :۱۹(  
و در . کنند اند و رسوالن اهلی اميان آهنا را تصديق می تند که اميان آوردهمنظور کسانی هس: گويد

   :فرمايد سوره رعد می
ين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة  ٌو ال يزال ا َ

ِ ُ َ َ ِ ْ ُ ُ ِ ُ ُ َ َ َ ِ
َّ ُ َ َ)۱۳ :۳۱(  

  .و مقصود اين است که هيچ فتحی در اسالم بزرگتر از صلح حديبيه نبوده است
آمد، مهراه با   مانع گفتگو شده بود و بدون ترديد اگر برخوردی پيش میجنگ ميان مردم: گويد

. کشتار بود، ولی چون صلح پيش آمد، جنگ آرام گرفت و مردم نسبت به يک ديگر احساس امنيت کردند
چنانکه در . شد کردند، مسلمان می ای داشت چون درباره اسالم صحبت می و با هر کس که فکر و انديشه

لح بسياری از بزرگان مشرکان که مهواره در شرک و جنگ با اسالم پايدار بودند، از قبيل عمر فاصله اين ص
اين صلح مدت بيست و دو ماه ادامه يافت و سپس . و عاص، خالد بن وليد و نظاير ايشان مسلمان شدند

شدند و اسالم در مشرکان عهد شکنی کردند، و در اين مدت گروه زيادتری از آغاز اسالم تا آن زمان مسلمان 
  .سراسر عربستان آشکار گرديد

 او مهان عتبة بن -، از حديبيه به مدينه مراجعت فرمود، ابو بصري که مسلمان بود)ص(چون پيامرب
اخنس بن .  با پای پياده از قبيله خود گرخيت و به مدينه آمد-اسيد بن جاريه و مهپيمان بنی زهره است

نوشتند و خنيس بن جابر را که از بنی (ص (ای برای رسول خدا  هشريق و ازهر بن عبد عوف زهری نام
 بربد، و شتری هم هتيه )ص(عامر بن لؤی بود با پرداخت يک شتر اجري کردند تا نامه را به حضور پيامرب

اخنس بن شريق، و . خدمتکار خنيس که نامش کوثر بود با او مهراه شد. ديدند که خنيس بر آن سوار شود
ای که نوشته بودند از مسأله صلح ياد آوری، و تقاضا کرده بودند که ابو بصري را  عوف در نامهازهر بن عبد 
  .مسترد کنند

  :خنيس گفت. آن دو، سه روز پس از اينکه ابو بصري به مدينه رسيده بود، وارد مدينه شدند
  :يس گفتخن. آن دو، سه روز پس از اينکه ابو ببصري به مدينه رسيده بود، وارد مدينه شدند

  . ابی بن کعب را فرا خواندند و او نامه را خواند)ص(پيامرب. ام ای آورده ای حممد، برايت نامه
   دانی که هر يک از اصحاب ما که تو خود به شرايط صلح آشنايی و می: در آن نامه نوشته بودند
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__________________________________________________  
  .۲۹، آيه ۴۸سوره ) ۱(

۴۷۵  
، به ابو بصري دستور )ص(پيامرب. بنابر اين دوست ما را به ما برگردان. پيش تو بيايند بايد آهنا را برگردانی

ای رسول خدا، مرا به : ابو بصري گفت. فرمودند که مهراه آن دو برگردد و او را به آن دو نفر مسترد فرمود
ای ابو بصري، تو خودت :  فرمودند)ص(مربدهی تا مرا به خاطر آيينم شکنجه کنند؟ پيا مشرکان پس می

امي، و شايسته نيست که ما در دين خود مکر و غدری اجنام  دانی که ما با اين قوم چه عهد و پيمانی بسته می
دهيم، خداوند متعال برای تو و ديگر مسلمانانی که مهراه تو هستند، گشايش و راه جناتی فراهم خواهد 

ای ابو بصري :  فرمودند)ص(دهی؟ پيامرب ل خدا، مرا به مشرکان پس میای رسو: ابو بصري گفت. فرمود
و ابو بصري . و او را به آن دو سپرد. فرمايد مهراه ايشان برو که خداوند بزودی برای تو راه جناتی فراهم می

  .مهراه آن دو بريون رفت
خداوند برای تو راه جناتی مژده باد تو را، زيرا بدون ترديد : گفتند مسلمانان به ابو بصري آهسته می

  .کردند که آن دو نفر را از بني بربد قرار داده است، و گاه يک مرد هبتر از هزار مرد است، و او را تشويق می
ابو بصري وارد مسجد ذو احلليفه شد . آن سه نفر بريون رفتند و هنگام مناز ظهر به ذو احلليفه رسيدند

از ظهر خواند، و خوراک خود را که مقداری خرما بود و با خود و بر طبق حکم مناز مسافر، دو رکعت من
آورده بود، برداشت و کنار ديوار مسجد نشست و مشغول هنار خوردن شد، و به دو نفری که مهراهش بودند 

  .نزديک بياييد و از اين خوراک خبوريد: گفت
کرديد،  را دعوت میولی اگر مشا م: ابو بصري گفت. ما راه به خوراک تو نيازی نيست: گفتند

آن دو شرمسار شدند و پيش آمدند و از خرمای او خوردند و سفره . خوردم پذيرفتم و مهراه مشا غذا می می
خودشان را هم گشودند که در آن مقداری نان بود و هر سه با يک ديگر غذا خوردند، و ابو بصري با آن دو 

ابو بصري به او .  که به ديوار بود آوخيته بودمرد عامری مششري خود را بر سنگی. بنای رفاقت گذاشت
  .خنيس: ای برادر بنی عامری، نام تو چيست؟ گفت: گفت

  .آری: آيا اين مششري تو تيز است؟ گفت: ابو بصري گفت. جابر: فرزند کيستی؟ گفت: پرسيد
ري را به خود خنيس که از ابو بصري به مششري نزديکتر بود، مشش. خواهد بده ببينم اگر دلت می: گفت

. ابو بصري دسته مششري را به دست گرفت و حال آنکه خنيس بن شريق غالف آن را در دست داشت. او داد
ابو بصري . ابو بصري چنان ضربتی با مششري به خنيس زد که بر جای سرد شد، و کوثر به سوی مدينه گرخيت

: ابو بصري گويد. و بصري به مدينه رسيدکرد، ولی نتوانست به او برسد و کوثر قبل از اب هم او را تعقيب می
  .کردم کشتم و او را روانه راه او می آوردم مثل دوستش می به خدا قسم اگر او را هم گري می

۴۷۶  
 بعد از مناز عصر مهراه اصحاب خود نشسته بود ناگاه کوثر پيدا شد که به )ص(مهچنان که پيامرب: گويد
. و او آمد تا به کنار پيامرب رسيد.  سراسيمه و وحشت زده استاين مرد:  فرمود)ص(پيامرب. دويد شدت می
رفيق مشا رفيق مرا کشت، و من : شود؟ گفت وای بر تو، چه خرب است، تو را چه می:  فرمود)ص(رسول خدا

چيزی که موجب شده بود ابو بصري عقب مباند . از دست او گرخيتم چيزی هم منانده بود که مرا بکشد
  . آهنا و شترشان بودمحل اثاثيه و سالح
 از جای خود حرکت نفرموده بود که ابو بصري هم بر در مسجد ظاهر شد و شتر را بست )ص(هنوز پيامرب
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مشا به :  ايستاد و گفت)ص(و در حالی که مششري مرد عامری را بسته بود، وارد مسجد شد، و کنار رسول خدا
من هم . ی نگذاشت و مرا هم تسليم دمشن کرديدعهد خود وفا فرموديد، و خداوند چيزی بر عهده مشا باق

اين پدر :  فرمودند)ص(پيامرب. از اينکه دين خود را از دست بدهم دفاع کردم و خنواستم حق را تکذيب کنم
ها و مششري و  ابو بصري که جامه. شد سوخته اگر مردانی مهراهش بودند موجب برانگيخته شدن جنگ می

: حضرت فرمودند.  گفت مخس اين را برداريد)ص(ورده بود به رسول خداشتر خنيس بن جابر را با خود آ
ام، ولی تو جامه و سالح او  اگر من مخس اين مال را بردارم تصور خواهند کرد که به عهد و پيمان وفا نکرده

کوثر . تو مهراه او پيش دوستان خود برگرد:  به کوثر گفتند)ص(آنگاه پيامرب. خواهی بکن را هر کار می
 به ابو بصري )ص(پيامرب. ای حممد، جان من برامي ارزش دارد، من تاب و توان درگريی با او را ندارم: فتگ

 رسيد و در ساحل دريا که )۱(و او از مدينه بريون رفت تا به منطقه عيص! خواهی برو هر جا می: فرمودند
  .مسري حرکت کارواهنای قريش به شام بود، فرود آمد

از مدينه بريون آمدم در حالی که متام زاد و توشه من يک مشت خرما بود که آنرا من : ابو بصري گويد
آمدم و از ماهيهايی که دريا آهنا را بريون انداخته بود، تغذيه  در سه روز خوردم، بعدها به کنار دريا می

ردش مجع شوند اين مرد اگر افرادی گ« که در مورد ابو بصري فرموده بودند )ص(چون گفتار پيامرب. کردم می
به اطالع مسلمانانی که در مکه بودند رسيد، شروع به پيوسنت به او » آتش جنگ را افروخته خواهد کرد

  .کردند
چون نامه عمر به .  را برای مسلمانان مکه نوشت عمر بن خطاب بود)ص(کسی که اين گفتار پيامرب

کند و در راه کارواهنای قريش قرار   زندگی میمسلمانان رسيد و به آهنا خرب داده بود که ابو بصري کنار دريا
آهنا بر قريش . رفتند و حدود هفتاد نفر نزد او مجع شدند دارد، مسلمانان مکه يکی يکی پيش ابو بصري می

  يافتند سخت گرفتند و به هر يک از آهنا که دست می
__________________________________________________  

  . م-.ت در ديار بنی سليم و نام کوهی از کوههای مدينهعيص، نام آبی اس) ۱(
۴۷۷  

بستند، به طوری که قريش را به ستوه  کرد راهش را می کشتندش، و هر کاروانی که از آجنا عبور می می
کاروانی از قريش که مهراه آهنا سی شتر بود و آهنگ شام داشت مورد هجوم ايشان قرار گرفت و . آوردند

يکی از . غنيمتی که به هر يک از مسلمانان رسيد، معادل سی دينار بود. هنا بوداين آخرين محله آ
  . بفرستند)ص(مسلمانان پيشنهاد کرد که مخس اين غنامي را برای پيامرب

رسول خدا خنواهد پذيرفت، من هم لباس و اسلحه خنيس را بردم و نپذيرفتند، و : ابو بصري گفت
  .»ام مان خود با آهنا عمل نکردهاگر چنني کنم به عهد و پي«فرمودند 

کرد،  گزارد و فرائض اسالمی را اقامه می اين گروه ابو بصري را امري خود قرار دادند و او با آهنا مناز می
چون خرب کشته شدن خنيس عامری به وسيله ابو بصري . و آهنا مهگی نسبت به او شنوا و فرمان بردار بودند

به خدا قسم ما با حممد چنني صلح نکرده : او بسيار گران آمد و گفتبه اطالع سهيل بن عمرو رسيد بر 
حممد از اين کار تربئه است، فرستاده مشا در راه به وسيله ابو بصري کشته شده است و : قريش گفتند. بودمي

آری به خدا قسم دانستم که حممد به عهد خود وفا کرده : اين کار چه ارتباطی به حممد دارد؟ سهيل گفت
به : سهيل به کعبه تکيه کرد و گفت: گويد.  و گرفتاری ما به واسطه خامی فرستادگان ما بوده استاست

: ابو سفيان گفت. دارم تا اينکه خون هبای خنيس پرداخت شود خدا سوگند پشت خود را از کعبه برمنی
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ا بنی زهره پردازد، زيرا او ر به خدا قسم هرگز قريش خون هبای او را منی. اين کمال سفاهت است
گويی، خون هبای او فقط بر عهده بنی زهره است و هيو گروه  آری راست می: سهيل گفت. اند فرستاده

دار پرداخت آن گردد، زيرا قاتل از ايشان است و آهنا از هر کس به  ديگری از مردم غري از ايشان نبايد عهده
کنيم، نه  خون هبای او را پرداخت منیبه خدا سوگند ما : اخنس بن شريق گفت. ترند پرداخت آن مستحق

مردی که دينش غري دين ما و پريو حممد است او را کشته . امي امي و نه به کشته شدنش امر کرده ما او را کشته
هرگز چنني نيست، نه خون : ابو سفيان گفت. هبا را بپردازد بنابر اين به سراغ حممد بفرستيد تا خون. است

او از اين اهتام بری است و بر عهده او بيش از آنچه کرده است نيست . مد استهبا و نه غرامتی متوجه حم
به هر حال اگر مهه قريش ديه او را : اخنس گفت. او ابو بصري را در اختيار دو فرستاده مشا قرار داده است

کرد، بپردازند، بنی زهره هم که خاندانی از قريشند، مهراه ايشان در پرداخت سهم خود شرکت خواهند 
  .ولی اگر قريش ديه پرداخت نکند ما هم حتما خون هبايی پرداخت خواهيم کرد

 به آن ديار خون هبای خنيس را )ص(قريش و بنی زهره تا هنگام فتح مکه و ورود رسول خدا
  .نپرداختند

  موهب بن رياح، در مورد صحبت سهيل بن عمرو درباره بنی زهره و اينکه ايشان بايد خون هبای
۴۷۸  

  :س را بپردازند، اين ابيات را سروده استخني
از قول سهيل مطلبی به اطالع من رسيد که به اصطالح مرا بيدار کند و حال آنکه من خواب 

  .ام نبوده
خواهی، چقدر ميان من و تو فاصله است هرگز در پيشامدهای  اگر از من سرزنش و عتاب را می

  .ای ان نيافتهآيند مرا ناتو ها فرود می سخت و آنگاه که نيزه
  .من به واسطه عزت قوم خود با مهه بزرگان برابرم و برتر، قوم من ميان مهه مردم پيشروتر هستند

  .کردند اين اشعار را عبد اهللا بن ابی عبيده برامي خواند و از مشايخ خود شنيدم که آهنا را تأييد می
 )ص(ای به حضور رسول خدا  نامهچون از ابو بصري به قريش رسيد آنچه رسيد، قريش مردی را مهراه

فرستادند و در آن نامه مطالبی در مورد خويشان خود پرسيده بودند، و هم اظهار داشته بودند که ما را به ابو 
ای به ابو بصري مرقوم فرمودند که مهراه ياران   هم نامه)ص(اين بود که پيامرب. بصري و ياران او نيازی نيست
در عني حال .  اين نامه هنگامی به دست ابو بصري رسيد که در حال مرگ بودخود به مدينه برود، از قضا

ياران او بر او مناز گزاردند و . شروع به خواندن نامه کرد و در حالی که نامه در دستش بود، درگذشت
ايشان هفتاد مرد بودند که . مهاجنا دفنش کردند، و بر گور او مسجدی ساختند، سپس آهنگ مدينه کردند

چون وارد ريگزارهای مدينه شدند، از اسب به زير افتاد و انگشتش . د بن وليد بن مغريه هم با آهنا بودولي
  :خواند بست اين بيت را می او در مهان حال که حمل زخم را می. قطع شد

تو انگشتی هستی که در راه خدا خون آلود شدی و در راه خدا اين چيز مهمی نيست که 
   )۱(.ای ديده
 به آن حضرت )ص(ام سلمه مهسر رسول خدا.  وليد بن مغريه به مدينه آمد و آجنا درگذشتوليد بن

ام سلمه زنان را . چنني کن:  فرمود)ص(پيامرب. اجازه بدهيد تا من بر وليد گريه کرده و عزاداری کنم: گفت
سته است اين دو بيت مجع کرد و برای آهنا خوراکی هتيه کرد، از مجله اشعاری که در مرثيه او خوانده و گري
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  :است
__________________________________________________  

  . م-. مراجعه کنيد۳۳۹، ص ۳برای اطالع بيشتر از اين اشعار و پاسخی که به آن داده شده، به سريه، ج ) ۱(
۴۷۹  

   .دای کافی بو ای چشم، بر وليد بن وليد بن مغريه گريه کن، که کسی مهچون او برای عشريه
 گريسنت بر وليد را شنيد )ص(چون پيامرب: ابن ابی الّزناد از قول پدرش برامي روايت کرد که گفته است

  .اند مردم وليد را دوست خود گرفته: فرمود
گويند، هيچ زن قرشی را سراغ ندارمي که از خانه پدر و مادر بريون آمده و به سوی خدا هجرت کرده 

  :کرده است خود او چنني نقل می.  بن ابی معيطباشد، مگر ام کلثوم دختر عقبة
ای که برخی از خويشاوندامن آجنا بودند و در ناحيه تنعيم يا حصحاص قرار  معموال به قصد مزرعه

پدر و مادرم با رفنت من . گشتم ماندم و بعد به خانه بر می آمدم و سه چهار روزی آجنا می داشت، بريون می
تا اينکه روزی از مکه بريون آمدم و چنان . دانستند ای عادی می آن را مسئلهکردند و  به آجنا ممانعت منی
خواهم به مهان مزرعه بروم و مهينکه مهراهان من برگشتند به راه افتادم تا به راه اصلی  وامنود کردم که می

خواهی  میکجا : در اين هنگام به مردی از قبيله خزاعه برخوردم، و او به من گفت. مکه به مدينه رسيدم
چون نام خزاعه . ام مردی از خزاعه: کاری دارم، ولی تو که هستی و چرا سؤال کردی؟ گفت: بروی؟ گفتم

من زنی : گفتم.  هم عهد و پيمان هستند)ص(دانستم قبيله خزاعه با رسول خدا را آورد مطمئن شدم، چون می
اتفاقا ما مردمی هستيم که اين : گفت. مخواهم به رسول خدا ملحق شوم ولی راه را بلد نيست از قريشم و می

آنگاه شتری آورد و سوار . راه براميان شب و روز ندارد، من مهراه تو خواهم بود تا تو را به مدينه برسامن
کشيد و به خدا سوگند حتی يک کلمه هم با من صحبت  کرد و افسار شتر را می شدم، و او پياده حرکت می

شدم او به سراغ شتر  گرفت و پس از اينکه من پياده می ابانيد فاصله میخو هر گاه که شتر را می. نکرد
ماند، و هنگام  شد و کنار درختی می بست، و خودش هم از من دورتر می رفت و آن را بر درختی می می

گرفت و حرکت  گرفت تا سوار شوم، آنگاه افسار شتر را می آورد و فاصله می حرکت شتر را نزديک من می
آمدمي و مهواره چنني بود تا به  دون اينکه به پشت سرش نگاه کند تا هنگامی که دوباره فرود میکرد ب می

  .خداوند او را هبترين پاداش عنايت فرمايد. مدينه رسيدمي
در حالی که بر چهره خود نقابی : گويد. خزاعه بسيار قبيله خوبی است: گفت ام کلثوم مهواره می

 رفتم و او مرا نشناخت تا اينکه نسب خود را برايش گفتم و )ص(ر پيامربافکنده بودم پيش ام سلمه مهس
به سوی خدا و رسول خدا هجرت : آنگاه مرا با مهربانی پذيرفت و پرسيد. ام برداشتم نقاب از چهره

ترسم که رسول خدا مهان طوری که مردانی نظري ابو بصري و ابو جندل بن  آری، ولی می: ای؟ گفتم کرده
  ه مشرکان پس دادند، مرا هم تسليم ايشان فرمايد، و توسهيل را ب

۴۸۰  
امروز هشتمني روزی است . دانی که زنان غري از مردانند، و خويشاوندامن در جستجوی منند ای اّم سلمه می

کنند و سپس به جستجوی من بر خواهند آمد، و اگر  آهنا يکی دو روزی حوصله می. ام که از آهنا جدا شده
  .د سه روزه تا اينجا به سراغم خواهند آمدپيدامي نکنن
.  پيش اّم سلمه آمد و او موضوع ام کلثوم را به اطالع آن حضرت رساند)ص(در اين هنگام پيامرب: گويد

ای رسول خدا، من برای حفظ دين خود به سوی تو : اّم کلثوم گفت.  به او خوشامد فرمود)ص(پيامرب
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تسليم مکن و گر نه مرا سخت شکنجه و عذاب خواهند کرد، و من ام، مرا حفظ فرمای و به آهنا  گرخيته
دانی، و حال آنکه من ديدم که آن دو مرد را به  طاقت شکنجه ندارم که من زن هستم و ناتوانی زهنا را می

 )ص(پيامرب. مشرکان تسليم فرمودی، هر چند يکی از آهنا حمفوظ ماند، ولی به هر حال من زن هستم
را نازل فرموده » ممتحنه«در مورد زهنا پيمان حديبيه را شکسته، و درباره ايشان سوره خداوند : فرمودند

، مردانی را که گرخيته )ص(پيامرب. کند است، و در اين مورد فرمانی نازل فرموده است که مهه را خوشنود می
  .ودندکردند، و حال آنکه هيچيک از زهنا را مسترد نفرم و آمده بودند، به مشرکان تسليم می

ای : فردای آن روز دو برادر ام کلثوم، وليد و عماره پسران عقبة بن ابی معيط از راه رسيدند، و گفتند
خداوند آن پيمان را در هم : حضرت در پاسخ آن دو فرمود. حممد، به عهد و پيمان خود با ما وفا کن

  .و آن دو هم برگشتند. شکسته است
پيش عروة بن زبري بودم، و او در پاسخ :  نقل کرد که گفته استحممد بن عبد اهللا، از قول زهری برامي

ای نوشته و درباره آيه مبارکه زير  هنيد برای عروه نامه. نوشت ای می هنيد وزير وليد بن عبد امللک نامه
 عروه در پاسخ او -)۱(…يا ايها الذين آمنوا اذا جاءکم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن : سؤال کرده بود

 در حديبيه با کفار صلح کردند و قرار گذاشتند که هر کس بدون اذن ولی خود به )ص( پيامرب:نوشت
فرمود، و چون زنان هجرت کردند،  آن حضرت مردان را مسترد می. مسلمانان بپيوندد، او را مسترد دارند

  .حق تعالی اجازه نفرمود که در صورت قطعيت اسالم آهنا، ايشان را مسترد دارند
به پيامرب دستور . اند که اّم کلثوم به واسطه رغبت به ازدواج با رسول خدا آمده است داشتهبرخی پن

داده شده بود که مهريه و کابني آهنا را به شوهران آهنا بدهند، و در عوض اينکه ايشان بايد تسليم باشند، 
  .مسلمانان هم بايد معادل مهريه را بدهند

    از تسليم کردن او به)ص(در طلب او آمدند و پيامربفردای آن روز هم برادران ام کلثوم 
__________________________________________________  

  ۱۰، آيه ۶۰سوره ) ۱(
۴۸۱  

آن دو به مکه برگشتند و به قريش خرب دادند، و آهنا هم در اين مورد کسی را به . آهنا خودداری فرمودند
  : اين آيات هم در اين مورد نازل شده است. ان مسترد نشوندمدينه نفرستادند و موافقت کردند که زن

ٌو ليسئلوا ما أغفقوا ذلكم حكم اهللا حيكم بينكم و اهللا عليم حكيم ٌِ َ َ َ َِ َ َْ ُْ ُ َُ ْ َْ ُ َُ ُ ِ ُ َ ْ َ ُ ْو إن فاتكم . ْ َ ْ ُ َ ْ ِ ٌء  َ
ين ذهبت أزواجه ُمن أزواجكم إىل الكفار فعاقبتم فآتوا ا ُ ُْ َْ َْ َْ َ َ َ ِ

َّ ُ َ َ َْ ِْ
َّ ُ َ

ِ ُ ُم مثل ما أغفقواِ َ ْْ َ َ ِ ْ) ۶۰ :۱۰ - ۱۱(  

منظور اين است که اگر زنی از مسلمانان از شوهر خود و اسالم بگريزد و به مشرکان پناهنده شود، اگر 
يعنی صداق زن مسلمان را پس از کسر ميزان صداق . توان آن دو را معاوضه کرد زنی از مشرکان گرخيت می

. مانان به اين حکم راضی شدند و مشرکان اين حکم را نپذيرفتندمسل. زنی که گرخيته است حماسبه کرد
در صورتی که زنی مسلمان . کردند آنچه که بر عهده مسلمانان بود پرداخت مهريه زنانی بود که هجرت می

گرخيت به ميزان مهريه و خمارجی که مرد کرده بود از اموال مشرکان که در دست  به سوی مشرکان می
  .کردند او پرداخت میمسلمانان بود به 

ما هيچ سراغ ندارمي که زنی پس از مسلمان شدن برای احلاق به مشرکان گرخيته باشد، : واقدی گويد
  .ولی فرمان و حکم خدا در اين مورد چنني بود و خدا دانا و حکيم است

ِو ال يمسكوا بعصم الكوافر  ِ
َ ِ َ ِ ِِ

ُ ْ ُ َ)۶۰ :۱۰(  
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پس از نزول اين آيه عمر بن خطاب . ا نگهداری نکنيدزنان غري اهل کتاب ر: که منظور اين است
زينب دختر ابی امّيه را طالق داد که معاوية بن ابو سفيان او را به مهسری گرفت، و مهچنني عمر دختر جول 

ابو سفيان تر خزاعی را هم طالق داد که او را ابو جهم بن حذفه گرفت، عياض بن غنم فهری هم اّم حکم دخ
  .و را عبد اهللا بن عثمان ثقفی به مهسری برگزيد که برای او عبد الرمحن بن اّم حکم را زاييدرا طالق داد و ا

   خيربغزوه
حممد بن عبد اهللا، و موسی بن حممد بن ابراهيم بن حارث تيمی، و عبد اهللا بن جعفر، : واقدی گويد

ن صاحل، و حممد بن حييی بن و ابن ابی سربه، و ابن ابی حبيبه، و عبد الرمحن بن عبد العزيز، و حممد ب
سهل، و عائذ بن حييی، و عبد احلميد بن جعفر، و حييی بن عبد اهللا بن ابی قتاده، و اسامة بن زيد ليثی، و 
ابو معشر، و معاذ بن حممد، و ابراهيم بن جعفر، و يونس و يعقوب فرزندان حممد ظفری، و يعقوب بن 

علّی زرقی، و ربيعة بن عثمان، و حممد بن يعقوب، و عبد حممد بن ابی صعصعه، و سعيد بن ابی زيد بن م
   اهللا بن يزيد، و عبد امللک و عبد الرمحن

۴۸۲  
پسران حممد بن ابی بکر، و معمر بن راشد، و امساعيل بن ابراهيم بن عقبه، هر کدام به نقل از افرادی 

ده بودند، و غري از اين گروه هم که های خود را از ديگران شني برخی گفته. داستان خيرب را برامي نقل کردند
اند  اند، و من متام آنچه را که برامي نقل کرده نام بردم قسمتهايی از داستان را ديگران برامي نقل کرده

  :نويسم می
 در ماه ذی حجه سال ششم از حديبيه به مدينه مراجعت فرمود، و متام آن ماه و )ص(گويند، پيامرب

، و در صفر سال هفتم، و هم گفته شده است که در آغاز ربيع االول آن سال حمرم را در مدينه اقامت کرد
  .عازم خيرب شدند

  .، به ياران خود فرمان داد تا آماده جنگ شوند، و ايشان هم سخت کوشيدند)ص(پيامرب
  . از مسلمانان و اعراب اطراف مدينه خواستند که در جنگ شرکت کنند)ص(مهچنني، پيامرب

ديبيه از شرکت در جنگ خودداری کرده بودند، به اميد غنيمت، خواستند مهراه کسانی هم که در ح
در حالی که نه تنها از شرکت در حديبيه . آييم آن حضرت حرکت کنند و گفتند مهراه مشا بريون می

گفتند که خيرب مهمترين روستای  در اين موقع می. کردند پراکنی هم می خودداری کرده بودند، بلکه شايعه
اگر با :  فرمود)ص(پيامرب. ز از حلاظ خوراک و گوشت و اموال است، و ما حتما مهراه مشا خواهيم آمدحجا

و به مهني منظور . آييد فقط بايد نيت مشا جهاد باشد، و اگر مقصودتان غنيمت است نبايد بياييد من می
د داشته باشد، و کسانی که آيد فقط بايد رغبت به جها دستور فرمود جارچی جار بزند کسی که مهراه ما می

  .قصد غنيمت دارند، نيايند
چون مردم برای شرکت در جنگ خيرب آماده شدند، اين مسأله بر يهوديانی که در مدينه بودند و با 

 معاهده داشتند، گران آمد، و دانستند مهينکه مسلمانان به خيرب برسند، خداوند خيرب را هم )ص(پيامرب
  .طور که يهود بنی قينقاع و بنی نضري و بنی قريظه را نابود فرمودنابود خواهد فرمود، مهان 

مهينکه ما آماده حرکت شدمي، هر کس از يهوديان که طلبی از مردم مدينه داشت، اصرار در : گويد
کرد، چنانکه ابو شحم يهودی، از عبد اهللا بن ابی حدرد اسلمی پنج درهم هبای جوی را که  وصول آن می
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  :اسلمی به او گفت. ده بود، طلب داشت و به سراغ او آمداسلمی از او خري
زيرا خداوند عز و جل به . مهلت بده، اميدوارم به خواست خداوند وقتی برگشتم حق تو را بپردازم

دانی که ما در واقع به انبار خوار و بار  و تو می. پيامربش وعده داده است که خيرب را در غنيمت او قرار دهد
ابو . عبد اهللا بن ابی حدرد اسلمی از کسانی بود که در حديبيه هم شرکت کرده بود. رومي یو اموال حجاز م

ای جنگ با خيربيان مثل جنگهای مشا با اعراب است؟  خيال کرده: شحم از روی کينه و رشک گفت
   اسلمی. سوگند به تورات در آجنا ده هزار جنگجو وجود دارد

۴۸۳  
ترسانی و حال آنکه خودت در پناه و جوار ما هستی؟ به خدا  دمشن میای دمشن خدا، تو ما را از : گفت

شنويد که اين يهودی چه   عرض کردم آيا می)ص(به پيامرب: گويد. قسم تو را به حمضر رسول خدا خواهم برد
  .گويد؟ و آنچه که ابو الشحم گفته بود برای آن حضرت نقل کرد می

 حرکت )ص(ولی من ديدم لبهای پيامرب: گويد. ند سکوت کردند و پاسخی به او نداد)ص(پيامرب
ای ابو القاسم، اين مرد به من ستم کرده است : مرد يهودی گفت. گويد اما من نشنيدم کند، و چيزی می می

. حق او را بده:  به ابن ابی حدرد فرمودند)ص(پيامرب. و خوراک مرا گرفته و هبای آن را نگاه داشته است
های خود را به سه درهم فروختم و بقيه را هم فراهم کردم و وام  ار يکی از جامهناچ: ابن ابی حدرد گويد

ای هم داشتم که آن را هم برای اينکه گرم باشم  جامه ديگری که داشتم پوشيدم و عمامه. خود را پرداختم
ه ای به من عطا کرد، و من در حالی که فقط دو جامه داشتم مهرا پيچيدم، و سلمة بن اسلم هم جامه

اتفاقا زنی را به اسارت گرفته بودم که ميان او . مسلمانان به جنگ رفتم، و خداوند به من خري عنايت فرمود
  .و ابو الشحم نسبتی بود و او را در مقابل دريافت مالی به ابو الشحم فروختم

و توشه ای رسول خدا، ما نه خرجی دارمي و نه زاد :  آمد و گفت)ص(ابو عبس بن جرب به حضور پيامرب
، يک جامه جلو باز به او لطف فرمود که آن را به هشت درهم )ص(پيامرب. و نه جامه که مهراه مشا بياييم

اش گذاشت، و با  دو درهم را برای خوراک خود، خرما خريد، و دو درهم برای خرج خانواده. فروخت
 متوجه مردی شد که )ص(مربشبی مهتابی در راه خيرب پيا: گويد. چهار درهم ديگر بردی برای خود خريد

زد که گويی در آفتاب است، و بر  بر تن او بردی بود که چنان برق می. کرد پيشاپيش آن حضرت حرکت می
 )ص(پيامرب. او عبس بن جرب است: اين کيست؟ گفتند:  پرسيدند)ص(پيامرب. سر او هم کالهخودی بود

تند، و من پنداشتم که درباره من قرآن نازل شده من را از جلو و پشت سر گرف: گويد! او را بگرييد: فرمود
:  به من رسيدند و پرسيدند)ص(تا اينکه پيامرب. ام است، و شروع به توضيح دادن کردم، و گفتم کاری نکرده

آن جامه جلو : فرمود: ناقه من تيزرو است: روی؟ گفتم کنی و با مردم راه منی چرا پيشاپيش حرکت می
به هشت درهم فروختم، دو درهم خرما خريدم و دو درهم برای هزينه : د؟ گفتمبازی که به تو دادم چه ش

ای ابو عبس، :  لبخند زدند و فرمودند)ص(پيامرب. ام گذاشتم، و با چهار درهم ديگر بردی خريدم خانواده
 آنچه به خدا قسم تو و ديگر ياران فقريت اگر سالمت باشيد و کمی زنده مبانيد، مال مشا زياد خواهد شد، و

شود و اين به سود مشا  های مشا زياد می شود، و پول و برده گذاريد فراوان می که برای اهل خود باقی می
  .به خدا قسم مهچنان بود که رسول خدا فرمود: ابو عبس گويد. نيست

۴۸۴  
  .، سباع بن عرفطه را که از قبيله غفار بود جانشني خود در مدينه فرمود)ص(پيامرب

  :کسی گفت. ما که حدود هشتاد خانواده از دوس بودمي به مدينه آمدمي: دابو هريره گوي
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 آجنا هستند به مهاجنا )ص(من هر جا که بشنوم پيامرب: گفتم.  در خيرب هستند و خواهند آمد)ص(پيامرب
کرده و .  رسيدمي و ديدمي که نطاة را فتح)ص(اين بود که سوار شدمي و در خيرب به حضور رسول خدا. روم می

  .ما هم مهاجنا اقامت کردمي تا خداوند به ما فتح و پريوزی عنايت فرمود. اهل کتيبه را حماصره کرده بودند
او . هنگامی که به مدينه آمده بودمي، مناز صبح را پشت سر سباع بن عرفطه گزاردمي: ابو هريره گويد

  اين آيه را خواند در رکعت اول سوره مرمي و در رکعت دوم سوره مطفّفني را خواند، و چون 
َإذا اكتالوا بل اجاس يستوفون  ُ ْ َ َْ ِ َّ َ َ ُ َ

ِ)۸۳ :۲(  
  . چون از هبر خويش پيمايند بر مردمان، متام پيمايند

داد و ديگری که  با خود گفتم، عموی من در سراة دارای دو ترازو بود، يک ترازو که کم نشان می
  .بيشتر

 خود فرمود، و به نظر ما مهان سباع بن عرفطه درست  ابو ذر را در مدينه جانشني)ص(و گويند پيامرب
  .است

 به جنگ ايشان اقدام فرمايد، چه حصارهای بسيار بلند )ص(کردند که پيامرب يهوديان خيرب گمان منی
کشيدند، و  آمدند و صف می هر روز ده هزار نفر جنگجو بريون می. و اسلحه فراوان و عده زيادی داشتند

  .ما جنگ خواهد کرد؟ هرگز، هرگزحمّمد با : گفتند می
: گفتند شدند، می  برای جنگ خيرب آماده می)ص(يهوديانی هم که در مدينه بودند، هنگامی که پيامرب
اگر دژهای خيرب و مردان آن را ببينيد پيش از . خيرب بسيار استوارتر از آن است که مشا آن را فتح کنيد

در خيرب . های کوهها، و آب فراوان و داميی دارد رتفع بر قلهخيرب دژهای م. رسيدن به آن باز خواهيد گشت
توانستند جلوی هجوم اعراب را  هزار زره پوش هستند، اگر ياری آهنا نبود قبيله اسد و غطفان، منی

گفتند، و آهنا   هم می)ص(توانيد خيرب را بگرييد؟ مهني حرفها را به اصحاب پيامرب حاال مشا می. بگريند
  .، خداوند به رسول خود وعده فرموده است که خيرب را به غنيمت خواهد گرفتدادند جواب می

 به سوی يهود خيرب بريون رفت و خداوند حمل خروج پيغمرب را بر آنان پوشيده داشت و )ص(پيامرب
هنگامی که . آهنا را با ظن و گمان مشغول داشت، تا آنکه رسول خدا شبانگاهی کنار دژهای ايشان فرود آمد

 به طرف ايشان حرکت فرمايد، حارث ابو )ص(يان خيرب احساس کرده بودند که ممکن است پيامربيهود
زينب يهودی به آهنا پيشنهاد کرد که لشکر را بريون از دژهای خود مستقر کنند، و اردوگاه بسازند، و به 

   من: گفت او می. مبارزه رويا روی بپردازند
۴۸۵  

اند مقاومت کنند و تسليم حکم  رده و آن را حماصره کرده است نتوانستهام حممد به هر دژی که محله ب ديده
  :يهوديان گفتند. اند اند، و گروهی کشته شده و گروهی به اسارت گرفته شده او شده

و با پيشنهاد او . حصارهای ما مانند حصارهای آهنا نيست، اينها دژهايی استوار بر قله کوههاست
 را ديدند، يقني کردند )ص(چون صبحگاهان رسول خدا. ود پايدار ماندندخمالفت کردند و در حصارهای خ

  .که هالکت و نابوديشان فرا رسيده است
 از مدينه که بريون رفتند، ثنّية الوداع را پيمودند و سپس راه زغابه را در پيش گرفتند، )ص(پيامرب

مهراه آن حضرت دو راهنما بود . د غارت بردن)۱(آنگاه نقمی و مستناخ را پيمودند، و سپس به حصار وطيح
 )ص(آنگاه پيامرب. که هر دو از قبيله اشجع بودند، يکی به نام حسيل بن خارجه، و ديگری عبد اهللا بن نعيم
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 در اين )ص(هنگامی که پيامرب.  رسيدند)۳( رفتند که در آن مسجدی بود، و سپس به صهباء)۲(به ناحيه عصر
عامر از مرکب خود . ای پسر اکوع پياده شو و برای ما رجز خبوان: دندمسري بودند، به عامر بن سنان فرمو

  : رجز خواند و چنني سرود)ص(پياده شد و برای رسول خدا
  و ال تصّدقنا و ال صلّينا  اللّهم لوال انت ما اهتدينا

  و ثّبت االقدام ان قينا  فالقني سکينة علينا
   با الّصياح عّولوا عليناو  انا اذا صيح بنا اتينا

گزاردمي،  کردمي و نه مناز می شدمي، و نه تصديق می بودی ما هدايت منی پروردگارا اگر تو منی
خدايا آرامشی بر ما فرو فرست، و به هنگام برخورد با دمشن پايدارمان بدار، هر گاه که ما را فرا 

  .آئيم اگر چه با نوحه و گريه بر ما زاری کنند خوانند می
البد [با اين دعا شهادت بر او واجب شد : عمر بن خطاب گفت.  را رمحت کندخدا تو:  فرمود)ص(پيامرب

ای : يکی از مردان گفت].  کنايه از اين است که الزمه رمحت واسعه اهلی نيل به درجه رفيع شهادت است
  .جنگ خيرب به شهادت رسيد عامر در. مند فرمايی رسول خدا کاش ما را از او بيشتر هبره

__________________________________________________  
  ).۳۹۲، ص ۲وفاء الوفا، ج . (وطيح، از حصارهای بزرگ خيرب است که به نام وطيح بن مازن نامگذاری شده است) ۱(
  ).۳۴۶ و ۳۹۲، صفحات ۲وفاء الوفا، ج . (عصر، نام کوهی است ميان مدينه و فرع) ۲(
  ).۴۰۱، ص ۵معجم البلدان، ج . (يی استصهباء، جايی است که ميان آن و خيرب صحرا) ۳(

۴۸۶  
. نزديک خيرب متوجه آهويی شدم که ميان ريگها در سايه خار بنی ايستاده است: سلمة بن اکوع گويد

در اين موقع عامر رسيد، او هم . تريی بريون کشيدم و آن را هدف قرار دادم، ولی تريم کارگر نشد و آهو رميد
 بر هپلوی آهو نشست ولی زه کمان پاره شد و دنباله آن از هپلوی عامر تريی به طرف آهو انداخت، تري

  .آوخيته باقی ماند، و به زمحت زياد آن را بريون آوردند
من در دمل فال زدم و پنداشتم که او به درجه شهادت خواهد رسيد، و هم مردی يهودی را ديدم : گويد

  .شدکه خود را از باالی دژ به زير افکند و در دم کشته 
خوانی و کاروان را به حرکت و وجد در  چيزی منی: ، به عبد اهللا بن رواحه فرمودند)ص(رسول خدا

  :آوری؟ عبد اهللا بن رواحه پياده شد و چنني خواند منی
  و ال تصّدقنا و ال صلّينا  و اهللا انت لوال ما اهتدينا

  و ثّبت االقدام ان القينا  فأنزلن سکينة علينا
   عليناو املشرکون قد بغوا

کردمي و نه  شدمي، و نه تصديق می ای رسول خدا، به خدا سوگند که اگر تو نبودی ما هدايت منی
گزاردمي، خدايا آرامشی بر ما فرو فرست، و به هنگام برخورد ما را پايدار بدار، و مشرکان  مناز می

  .بر ما ستم کردند
. هبشت بر او واجب شد: اب گفتعمر بن خطّ. خداوندا او را رمحت فرمای:  فرمودند)ص(پيامرب
  .عبد اهللا بن رواحه در جنگ مؤته شهيد شد: واقدی گويد

چيزی برای آن حضرت .  به صهباء رسيدند و مناز عصر را گزاردند و غذا خواستند)ص(گويند، پيامرب
به جتديد  و مهراهان از آن غذا خوردند و بدون اين که حمتاج )ص(رسول خدا. غري از خرما و سويق نياوردند

 )ص(آنگاه رسول خدا. وضو باشند، مناز مغرب را گزاردند، و سپس مناز عشاء را هم مهراه مردم خواندند
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 به )ص(پيامرب. راهنمايان را خواستند و حسيل بن خارجه اشجعی، و عبد اهللا بن نعيم اشجعی هر دو آمدند
ا برب، به طوری که ميان خيرب و شام قرار پيشاپيش ما حرکت کن و از باالی اين صحراها ما ر: حسيل فرمودند

: حسيل گفت. بگريمي و بتوانيم ميان مردم خيرب و مردم شام و مهپيمانان خيربيان از قبيله غطفان مانع شومي
ای رسول :  عرض کرد)ص(و او به جايی رسيد که چند راه بود، پس به پيامرب. من مشا را مهچنان خواهم برد

  )ص(پيامرب. رسد  که مهه آهنا به خيرب میخدا، اينجا، چند راه است
۴۸۷  

داشت با نامهای خوب فال نيک بزند، و از امسهای   دوست می)ص(و رسول خدا! آهنا را نام برب: فرمود
) اندوه(نام اين راه حزن : راهنما راهی را نشان داد و گفت. زد زشت روگردان بود و هيچگاه فال بد منی

: فرمود. گويند می) پراکنده، شوريده(راه ديگری است که به آن شاش :  گفت!از اين راه مرو: فرمود. است
از اين : فرمود. گويند می) مجع کننده هيزم(اين راه ديگری است که به آن حاطب : گفت! از اين راه هم مرو

 عجيب است که هرگز مانند امشب به اين مهه نام نامتناسب بر خنورده: عمر بن خطّاب گفت! راه هم مرو
فقط يک راه ديگر باقی مانده است که به : راهنما گفت! های ديگر را به رسول خدا بگو نام راه. بودمي

اين خوب :  فرمودند)ص(پيامرب). وسيع، فراخ(مرحب : گفت! نام آن را بگو: عمر گفت. رسد خيرب می
، )ص(رسول خدا! گويی؟توانستی مهني نام را دفعه اول ب منی: عمر به راهنما گفت! است، از اين راه برو

او موفق شد يکی از جاسوسان يهوديان را . عّباد بن بشر را مهراه چند سوار به عنوان پيشاهنگ فرستادند
  تو کيستی؟: از او پرسيد. که از قبيله اشجع بود دستگري کند

  :عّباد گفت. در جستجوی چند شتری هستم که از من گم شده است و در پی آهنا هستم: گفت
خواهی  آری، مهني تازگی آجنا بودم، در چه موردی از من می: العی از خيرب داری؟ گفتآيا اط

آری کنانة بن ابی حقيق، و هوذة بن قيس پيش مهپيمانان : گفت. درباره يهوديان: بپرسی؟ عّباد گفت
يک خود از قبيله غطفان رفتند و آهنا را حتريض به حرکت و شرکت در جنگ کردند، و برای آهنا حمصول 

ساله خرمای خيرب را قرار دادند، آهنا هم در کمال آمادگی و با اسلحه و ساز و برگ زياد به ساالری عتبة بن 
خيرب ده هزار جنگجو دارد و مردم اين حصارها هيچگاه از پا . بدر آمدند و وارد حصارهای يهوديان شدند

 فراوان دارند و اگر حماصره آهنا وانگهی آجنا مقدار زيادی خوراک و اسلحه هست و آب. آيند در منی
بينم که طاقت و يارای جنگ با ايشان را  هيچ کس را منی. ساهلا طول بکشد، مهه چيز آهنا کافی است

تو جاسوس يهوديانی، : عّباد بن بشر تازيانه خود را بلند کرد و چند تازيانه به او زد و گفت. داشته باشد
دهی؟ عّباد  اگر به تو راست بگومي مرا امان می: آن مرد عرب گفت! راست بگو و گر نه گردنت را خواهم زد

  :گفت
يهوديان خيرب سخت از مشا ترسان و بيمناکند، چون رفتار مشا را با يهوديان : مرد عرب گفت. آری
يهوديان مدينه هم پسر عموی مرا که برای فروش خرماهای خشک خود به آجنا آمده بود، . اند مدينه ديده
بن ابی حقيق فرستاده و به او خرب داده است که نفرات مشا اندک، و ساز و برگ مشا کم است، پيش کنانة 

اند که ضرب شستی به حممد نشان دهيد که برگردد، زيرا تاکنون حممد با مردمی که به راستی  و گفته
د، قريش و عموم اعراب هم از حرکت حممد به سوی مشا خوشحالن. جنگجو باشند برخورد نکرده است

  زيرا کيفيت آمادگی و زيادی مشار و اسلحه و
۴۸۸  

: گويند کنند، قريش می قريش و هواداران حممد با يک ديگر حبث می. دانند استواری دژهای مشا را می
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و اگر حممد پريوز شود مايه بدخبتی . شود حممد پريوز می: گويند شوند، و ديگران می ها پريوز می خيربی
راه : شنيدم، کنانه به من گفت بی چنني ادامه داد که من مهه اين حرفها را میاعرا. روزگار خواهد بود

بيفت و در مهان راهی برو که با سپاه حممد برخورد کنی، چون آهنا از حرکت تو در آن راه تعجب خنواهند 
اه متقابال کرد آهنا را زير نظر بگري و به آهنا نزديک شو و چنان وامنود کن که از آهنا سؤاالتی داری، آنگ

زيادی عده و آمادگی ما را گوشزد ايشان کن، و به هر حال آهنا پس از برخورد با تو از بازپرسی تو خودداری 
  .خنواهند کرد، سپس با شتاب خرب آهنا را برای ما بياور

: عمر بن خطاب گفت.  آورد و موضوع را به اطالع آن حضرت رساند)ص(عّباد او را به حضور پيامرب
او را مهراه خودت :  فرمودند)ص(رسول خدا. ام من برای او امان قرار داده: عّباد گفت.  را بزنگردن او

سه :  وارد خيرب شدند، اسالم را بر آن مرد عرضه داشتند و فرمودند)ص(چون پيامرب. نگهدار، ولی او را ببند
شود که بر فراز دار رفته   میدهم، اگر مسلمان نشوی اين طناب فقط وقتی از گردنت باز روز به تو مهلت می

  .پس آن مرد مسلمان شد! باشی
 حرکت کرد و در )۱(راهنما به راه افتاد و راه مرحب را تا آخر رفت و سپس از راه ميان حياض و سرير

 رساند، و از آجنا هم حرکت کرد و فاصله )۲( را به خرصه)ص(مسري دشتها راه خود را ادامه داد تا رسول خدا
و ! بايستيد:  بر خيرب مشرف شد، به ياران خود فرمود)ص(چون رسول خدا.  را پيمود)۳(نطاةميان شّق و 
  :چنني بگوييد: سپس فرمود

اند، و ای خدای زمينهای  پروردگارا، ای خدای آمساهنای هفتگانه و هر چه که بر آن سايه فکنده
وزند، ما از تو خري اين دهکده را  ر آن میاند، و ای پروردگار بادها و هر چه که ب هفتگانه و آنچه در برگرفته
در : آنگاه فرمود. برمي کنيم، و از شر آن و شر هر چه در آن است به تو پناه می و خري اهل آن را مسئلت می

و حرکت کردند تا به منزله رسيدند و آخر شب ساعتی آجنا فرود ! پناه لطف و برکت خدا وارد شويد
  .آمدند

گرفتند و صفهای سپاه خود  خاستند و اسلحه بر می قبل از سپيده دم بر میيهوديان معموال مهه شب 
  .کردند، آهنا ده هزار جنگجو بودند را مرتب می

__________________________________________________  
  ).۳۲۲، ص ۲وفاء الوفا، ج . (سرير، نام دشتی نزديک به خيرب است) ۱(
  ).۱۵۸، ص ۲سرية احللبيه، ج . ( استخرصه، نام يکی از دژهای خيرب) ۲(
  . م-).منتهی االرب. (شّق و نطاة، نام دو قلعه از قالع خيرب است) ۳(

۴۸۹  
کنانة بن ابی احلقيق هم با گروهی سوار به سوی غطفان حرکت کرده بود تا ايشان را به ياری خيرب فرا 

ا به يهود خرب رسيده بود که رسول خواند، و نيمی از حمصول خرمای آن سال خيرب از ايشان باشد، زير
داستان آن چنني بود که مردی از بنی فزاره که مهپيمان يهود .  آهنگ حرکت به سوی ايشان را دارد)ص(خدا

من حممد : خيرب بودند، خرماهای خود را برای فروش به مدينه آورده بود در بازگشت پيش آهنا آمد و گفت
اين بود که به سراغ مهپيمانان خود . کرد برای مشا آماده میرا در حالی ترک کردم که لشکر خود را 

فرستادند و کنانة بن ابی احلقيق مهراه چهارده نفر از يهوديان برای دعوت غطفان به آجنا حرکت کرد و 
  . خواند، مشروط بر اينکه نيمی از خرمای يک سال خيرب از ايشان باشد-آهنا را به کمک يهود فرا

 به منطقه خيرب فرود آمد، يهوديان برخناستند و خروسی هم آوايی )ص(سول خدااتفاقا آن شبی که ر
سر نداد تا اينکه آفتاب طلوع کرد، و آنان شب را به صبح آوردند در حالی که دهلای ايشان سخت به 
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  .وحشت افتاده بود
شتند، برای يهوديان حصارهای خود را بدون توجه گشودند و در حالی که بيل و ماله و تيشه مهراه دا

اند، فرياد   در ميدانی در آجنا فرود آمده)ص(و چون متوجه شدند که رسول خدا. کار روزانه بريون آمدند
 شروع به تکبري )ص(پيامرب. زده گرخيتند و وارد حصارهای خود شدند و وحشت. کشيدند حممد و لشکر

ومی فرود آييم صبحگاه ايشان تريه و چون ما بر سر ق: و هم فرمود. خيرب خراب شد: گفت گفنت فرمود، و می
  .تار خواهد بود

ای را مسجد خود قرار دادند و نافله آخر شب   به ناحيه منزله رسيدند، در آجنا منطقه)ص(چون پيامرب
کشيد و  در اين هنگام ناقه آن حضرت برخاست و به راه افتاد و لگامش را از پی خود می. را گزاردند

آن را آزاد بگذاريد که مأمور است، و حيوان کنار صخره سنگی :  فرمود)ص(پيامرب. ای داشت آهنگ صخره
 به آجنا رفتند و دستور دادند بار و بنه ايشان را هم آجنا بگذارند، و به مردم هم دستور )ص(پيامرب. زانو زد

  .ستفرمود که به آجنا کوچ کنند و در آجنا مسجدی ساختند که تا امروز هم آجنا مسجد اهالی خيرب ا
ای رسول خدا، در اينجا :  رفت و گفت)ص(چون صبح شد، حباب بن منذر بن مجوح به حضور پيامرب

کنيم، ولی اگر بستگی به رايزنی و انديشه دارد  ايد، اگر مأمور به آن هستيد که صحبتی منی که فرود آمده
  .حتما رأی و انديشه است:  فرمود)ص(رسول خدا. مطلبی بگوييم

ايد،  ول خدا، مشا نزديک به حصار ميان خنلستان و زمينهای مرطوب فرود آمدهای رس: حباب گفت
شناسم، هيچ قومی آزمندتر و جتاوزگرتر از ايشان نيست، و آهنا هم  از طرفی هم من مردم قلعه نطاة را می

  شود که بيشتر در تريرس آهنا قرار اکنون بر ما مشرفند، اين موجب می
۴۹۰  

خواهم  نان ندارم که شبانگاه آهنا نيايند و در پناه خنلستان پنهان نشوند، میوانگهی من اطمي. بگريمي
بگومي که از اين سرزمني مرطوب و خيس به جای ديگری بکوچيد، ريگستان را ميان خود و ايشان قرار 

ني در ع. مهني امروز با آهنا جنگ خواهيم کرد:  فرمودند)ص(پيامرب. دهيم تا تريهای ايشان هم به ما نرسد
جايی دورتر از حصارهای ايشان و خالی از رطوبت در : حال حممد بن مسلمه را احضار فرمودند، و گفتند

  .نظر بگري که از دستربدها و شبيخون آهنا هم حمفوظ باشيم
 رسيد، و هنگام شب به حضور )۱(حممد بن مسلمه حرکت کرد و اطراف را گشت تا به منطقه رجيع

  .در پناه برکت و لطف خدا:  فرمود)ص(پيامرب. نزل خوبی پيدا کردمم:  برگشت و گفت)ص(پيامرب
در .  با اهل نطاة جنگ کردند و جنگ را از پايني نطاة شروع کردند)ص(آن روز را تا شب، رسول خدا

 )ص(پيامرب. اگر مصلحت بدانيد بکوچيم: حباب بن منذر گفت. آن روز يهوديان سخت فراهم بودند
تريهای يهوديان گاه به لشکرگاه مسلمانان . به خواست خداوند خواهيم کوچيدچون شب کنيم : فرمودند

. کردند داشتند و به سوی خود آهنا پرتاب می کرد، و مسلمانان مهه را بر می رسيد و از آن هم جتاوز می می
.  به ناحيه رجيع کوچيد و به مسلمانان هم فرمان دادند که کوچ کنند)ص(چون شب شد رسول خدا

ای (فرمود، و شعار مسلمانان اين بود يا منصور امت   با پرهای مسلمني حرکت می)ص(هان پيامربصبحگا
  ).ياری شده مبريان

ای رسول خدا، يهوديان درختان خرما را از فرزندان نورس خود :  گفت)ص(حباب بن منذر به پيامرب
، و مسلمانان با شتاب به اين کار  دستور فرمود)ص(پيامرب. بيشتر دوست دارند، خنلهای ايشان را قطع کن
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ای رسول خدا، مگر چنني نيست که خداوند خيرب :  آمد و گفت)ص(ابو بکر به حضور پيامرب. مشغول شدند
آورد، بنابر اين درختان خرما را  را به مشا وعده فرموده است؟ و مسلم است که خداوند وعده خود را بر می

  . دادند که از بريدن خنل خودداری کنند دستور فرمود ندا)ص(پيامرب. قطع نکنيد
در منطقه نطاة : حممد بن حييی، از قول پدرش، و او از قول جدش برامي نقل کرد که گفته است

  .ای ديدم که از درختان قطع شده به وسيله مسلمانان بود خيرب، خنل بريده شده
  :نقل کرد که گفتاسامة بن زيد ليثی، از قول جعفر بن حممود بن حممد بن مسلمه برامي 

 منطقه نطاة چهارصد خرما بن را بريدند، و در هيچ جای ديگر از خيرب خرمابنی مسلمانان در
  .نربيدند

   
__________________________________________________  

  ).۳۱۵، ص ۲وفاء الوفا، ج . (رجيع، صحرايی در نزديکی خيرب است) ۱(
۴۹۱  

من خودم اين درخت را به :  نگاه کرد، و گفت)۱( خرمای کبيسحممد بن مسلمه به درختان کوچک
  .زند که درختان را قطع نکنيد، و ما خودداری کردمي دست خود قطع کردم و بعد شنيدم که بالل جار می

و آن روز . کرد در آن روز تابستانی بسيار گرم، حممود بن مسلمه مهراه مسلمانان جنگ می: گويد
  . با اهل نطاة جنگ کردند و آغاز جنگ با ايشان بود)ص(مربخنستني روزی بود که پيا

گرما برای حممود بن مسلمه سخت شد، زيرا او لباس کامل جنگی هم پوشيده بود و زير حصار 
پنداشت جای کاال و اسباب است و جنگجويی در آن خنواهد بود نشست تا از سايه آن  ای که می تازه

در اين هنگام مرحب سنگ . ودی بود که چند حصار ديگر هم داشتاين حصار مال ناعم يه. استفاده کند
اش را  آسيابی بر حممود بن مسلمه انداخت که بر کالهخودش برخورد و کالهخود او چنان پيشانی و چهره

 آوردند، حضرت پوست )ص(او را به حضور پيامرب. اش آوخيته شد جمروح کرد که پوست پيشانی او بر چهره
  .ای بستند  زخم او را با پارچه)ص(و پوست به حال اول برگشت، و خود پيامربرا بر گرداندند، 

 به منطقه رجيع کوچيدند، ولی بر اصحاب خود از خوابيدن در آن )ص(چون شب فرا رسيد، پيامرب
باالخره در رجيع اردو زدند و مهاجنا شب را به روز آوردند و هفت شبانه روز اردوگاه . ترسيدند حمل می
کردند و   هر روز صبح با پرهای مسلمانان در حالی که مهه مسلح بودند، حرکت می)ص(پيامرب. دآجنا بو

هر روز متام . فرمودند کردند، و عثمان بن عفّان را مأمور نگهداری می ها را مهاجنا ترک می اردوگاه و خيمه
 در اولني روز، )ص(پيامرب. گشتند رسيد به رجيع بر می کردند و چون شب فرا می وقت با اهل نطاة جنگ می

جنگ را از حمله پايني نطاة شروع فرمود، سپس جنگ را از حمله باالی آن شروع کردند، تا اينکه خداوند 
  .آن را برای رسول خود گشود

کردند، و اگر خونريزی  شد، او را به لشکرگاه آورده و معاجله می هر کس از مسلمانان که زمخی می
در اولني روز نربد پنجاه مرد از مسلمانان با . کردند  در رجيع منتقل می)ص(ه پيامربداشت، او را به لشکرگا

گويند، گروهی از مسلمانان از تب خيزی . کردند تري دمشن جمروح شدند که زمخهای خود را مداوا می
 مسلمانان وقتی به خيرب.  دستور فرمودند که آهنا به رجيع برگردند)ص(منطقه شکايت کردند، پيامرب

  رسيدند، ميوه و سبزی تازه به نوبر رسيده بود که تب آور
__________________________________________________  

  ).۲۴۵ و ۷۳، ص ۲قاموس احمليط، ج . (کبيس، نوعی از خرماست) ۱(
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۴۹۲  
ت  شکاي)ص(بود، از آن سبزی و ميوه خوردند و تب به سراغ ايشان آمد و از اين موضوع به رسول خدا

در مشکهای کهنه آب بريزيد، و ميان اذان و اقامه نام خدا را بر زبان آوريد و :  فرمودند)ص(پيامرب. کردند
چنان کردند و به سرعت سالمتی خود را باز يافتند، گويی که از . آب را از باالی سر روی خودتان بريزيد

  .بند رها شدند
 يهودی از اهالی نطاة شبانگاه فرياد کشيد و شبی که در رجيع بودمي، مردی: گفت کعب بن مالک می

من . آری، و به سوی او رفتيم: دهيد؟ گفتيم اگر مطلبی را به اطالع مشا برسامن به من امان می: گفت
ما او را به . مردی از يهوديان: تو کيستی؟ گفت: خنستني کسی بودم که پيش او رسيدم و از او پرسيدم

دهی، اگر تو را  ای ابو القاسم، آيا من و مهسرم را امان می: ودی گفت بردمي، مرد يه)ص(حضور رسول خدا
  .آری: به يکی از حصارهای يهوديان راهنمايی کنم؟ فرمودند

، مهان ساعت اصحاب خود را فرا )ص(پيامرب. و مرد يهودی آن حضرت را به آجنا راهنمايی کرد
که مهپيماهنای يهوديان ايشان را رها کرده و خواند و ايشان را به جهاد تشويق کرد، و به آهنا خرب داد 

  .اند و ميان آهنا اختالف و بگو مگو آشکار شده است گرخيته
صبحگاهان به سراغ آهنا رفتيم و خداوند ما را بر ايشان پريوزی داد، و در نطاة کسی غري : کعب گويد

 )ص(پيامرب. ها کسی نبود  و بچهها نبود و چون به حصار شّق هم رسيدمي، در آن هم جز زهنا از زهنا و بچه
مهسر آن مرد يهودی را که در شّق بود به او تسليم فرمود، و من ديدم که او دست زن زيبايش را گرفت و 

  .رفت
 در هفت شبانه روزی که در رجيع بودند، برای پاسداری و نگهبانی شبانه )ص(گويند، رسول خدا

وبت پاسداری عمر بن خطاب بود که رسول خدا او را در شب ششم ن. ميان اصحاب خود نوبت قرار دادند
گرديد، گاه ياران خود را در اطراف  عمر با ياران خود گرد لشکرگاه می. برای اين کار گماشته بودند

  .گرفت کرد و گاه خودش از ايشان فاصله می پراکنده می
  :يهودی گفت. نندعمر دستور داد تا گردنش را بز. در نيمه شب مردی يهودی را پيش او آوردند
 برد و در آن )ص(عمر او را با خود بر در خيمه رسول خدا. مرا پيش پيامربتان بربيد تا با او صحبت کنم

.  چون صدای عمر را شنيدند، سالم دادند و او را پذيرفتند)ص(پيامرب. گزاردند  مناز شب می)ص(وقت پيامرب
ای : تو کيستی و چه خرب داری؟ يهودی گفت: گفتند به يهودی )ص(پيامرب. عمر مهراه مرد يهودی وارد شد

  دهی؟ ابو القاسم، اگر راست بگومي مرا امان می
ام، از پيش مردمی که کارشان هيچگونه نظامی  من از حصار نطاة آمده: يهودی گفت. آری: فرمود

به کجا : سيدند پر)ص(پيامرب. خواستند آن دژ را ترک کنند ندارد، امشب در حالی آهنا را ترک کردم که می
  روند، و آهنا سخت از تو روند؟ گفت به جايی بدتر و پست تر، به شّق می می

۴۹۳  
در اين حصار سالح و خوار و بار بسيار، و گوشت فراوان . اند چنانکه دهلای ايشان خالی شده است ترسيده

رود در  ه کار میاست، و هم ابزارهای جنگی برای گشودن حصارها که در جنگهای داخلی ميان خودشان ب
آن وسايل چيست؟ :  فرمود)ص(پيامرب. اند ای در زير زمني پنهان کرده مهني حصار است، که آهنا را در خانه

يک منجنيق باز، و دو زره پوش، و مقداری هم زره و کالهخود و مششري، اميدوارم فردا که وارد اين : گفت
من : يهودی گفت. به خواست خداوند متعال: ود فرم)ص(پيامرب. شوی به آن خانه هم دستيابی حصار می
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وانگهی فايده . شناسد هم به خواست خدا مهراه تو خواهم بود، زيرا هيچ کس از يهود غري من، آن را منی
پس از اينکه منجنيق و زره پوشها : ای؟ گفت چه فايده:  پرسيدند)ص(پيامرب. ديگری هم در اين کار هست

رای گشودن حصارهای ديگر مانند شّق نصب کنيد، و مردان در پناه زره را بريون آورديد، منجنيق را ب
کنيم و يک روزه  گشايند، و نسبت به دژ کتيبه هم مهني کار را می پوشها پيش رفته و نقب زده و دژها را می

  .آن را تصرف خواهيد کرد
، خون مرا ای ابو القاسم: يهودی گفت. گويد کنم راست می ای رسول خدا، خيال می: عمر گفت

. مهسر من هم در حصار نزار است، او را هم به من ببخش: گفت. تو در امان هستی: فرمود. حمفوظ بدار
چرا يهوديان زن و فرزند خود را از :  از او پرسيدند)ص(سپس پيامرب. او هم از آن خودت خواهد بود: فرمود

ها را به حصارهای شّق و کتيبه  ا و بچهکنند، و زهن آن را برای جنگ خالی می: برند؟ گفت نطاة بريون می
  .اند منتقل کرده

  .چند روز مرا مهلت بدهيد: گفت.  آن يهودی را به اسالم دعوت فرمود)ص(گويند، پيامرب
 مهراه مسلمانان آهنگ نطاة فرمود، و خداوند آن دژ را برای ايشان )ص(فردای آن روز رسول خدا

 دستور فرمودند تا منجنيق را اصالح کرده )ص(پيامرب. خراج کردندگشود، و آنچه را که يهودی گفته بود است
چون آن را آماده کردند، هنوز سنگی با منجنيق پرتاب . و برای گشودن حصارهای شّق و نزار به کار برند

 نزديک آن حصار )ص(نکرده بودند که خداوند متعال حصار نزار را برای ايشان گشود، چون پيامرب
زن آن . ادی از آن فرو رخيت و نزديک بود به زمني فرو رود و اهل آن را سخت فرو گريدرسيدند، مقدار زي

 دژهای وطيح و )ص(چون پيامرب. يهودی که نامش نفيله بود، از دژ بريون آمد و او را تسليم شوهرش کردند
ی از او سالمل را گشود، آن يهودی که نامش مساک بود مسلمان شد و از منطقه خيرب رفت، و ديگر چيز

  .شنيده نشد
 به حصار ناعم در نطاة رسيدند، اصحاب را مرتب و به صف فرمودند و )ص(هنگامی که رسول خدا

در اين هنگام مردی از قبيله اشجع . ايشان را از شروع به جنگ بر حذر داشتند تا هنگامی که دستور برسد
   ای: مردم گفتند. به يک يهودی محله کرد، و مرحب هم آن مرد را کشت

۴۹۴  
آيا پس از اينکه من از جنگ منع :  فرمودند)ص(شود؟ رسول خدا رسول خدا، آن مرد شهيد حمسوب می

جارچی جار بزند که هر کس از فرمان سرپيچی کند، هبشت بر او : فرمود. آری: کرده بودم کشته شد؟ گفتند
رانگيختند، و مسلمانان هم آماده  اجازه جنگ فرمودند و مردم را بر آن ب)ص(آنگاه پيامرب. روا خنواهد بود

  .جنگ شدند
چرانيد، مهينکه ديد  يسار حبشی غالم سياهی از آن عامر يهودی بود و گوسپندان ارباب خود را می

  جنگيد؟ با چه کسی می: کنند، پرسيد شوند و جنگ می مردم خيرب داخل حصار می
ن کلمه بر دل من نشست، و مهراه اي: يسار گويد. پندارد پيامرب است با اين مردی که می: گفتند

گويی، و به چه  ای داری و چه می ای حممد، تو چه عقيده:  آمدم و گفتم)ص(گوسپندان به طرف رسول خدا
خوامن، گواهی بده که خدايی جز خدای يکتا نيست و من  من به اسالم فرا می: خوانی؟ فرمود چيزی فرا می

اگر بر اين عقيده پايداری کنی هبشت از آن تو : بود؟ فرمودبرای من چه خواهد : گفتم. هم فرستاده اومي
اين گوسپندها را :  فرمودند)ص(پيامرب. اين گوسپندان امانت است: اسالم آورد و گفت: گويند. خواهد بود
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ريزه به آهنا بزن، خداوند متعال اين امانت را از عهده  از لشکرگاه بريون برب و آهنا را بران و مقداری سنگ
او چنان کرد و گوسپندان به طرف صاحب خود رفتند، و يهودی دانست که برده او . خواهد داشتتو بر

  .مسلمان شده است
.  مردم را نصيحت فرمود و پرها را ميان ايشان تقسيم کرد، و سه پرچم در سپاه بود)ص(رسول خدا

 در آن روز از )ص(چم پيامربپر. پيش از جنگ خيرب پرچم متداول نبود، بلکه نوعی ديگر از آن معمول بود
گفتند، و لواء آن حضرت سپيد  برد سياه رنگی که متعلق به عايشه بود، درست شده بود و به آن عقاب می

، و يک پرچم به حباب بن منذر، و يک پرچم هم به )ع(، يک پرچم به علی بن ابی طالب)ص(پيامرب. بود
ای سياه بود، مهراه او   رفت و يسار حبشی هم که برده با پرچم خود به جنگ)ع(و علی. سعد بن عباده دادند

 از آن خيمه )ص(پيامرب. ای از خيام لشکر منتقل کردند جسد او را به خيمه. رفت و جنگ کرد تا کشته شد
  :سرکشی فرمودند و گفتند

د، و خداوند متعال اين بنده سياه را گرامی داشت و او را به خيرب کشاند، و او از جان و دل مسلمان ش
  .من بر باالی سر او دو مهسرش از فرشتگان سياه چشم را ديدم
من مهراه لشکری بودم که به سرپرستی عيينه : گويند، مردی از بنی مّره که نامش ابو شييم بود، گفت

رسول . ما به خيرب رسيدمي و وارد هيچ حصاری نشدمي. رفتيم از قبيله غطفان برای کمک به يهود می
يش عيينة بن حصن که فرمانده و ساالر غطفان بود، فرستاده پيام دادند که تو به اتفاق  کسی را پ)ص(خدا

   مهراهانت برگرد و در عوض نيمی از حمصول خرمای
۴۹۵  

  .امسال خيرب برای تو خواهد بود، و خداوند متعال وعده داده است که خيرب گشوده خواهد شد
ما مهچنان آجنا مهراه : گويد.  مسلمان نيستيممن و مهپيمانان و مهسايگامن: عيينه در پاسخ گفت

 دريابيد که به )۱(خويشاوندان خود را در حيفاء: عيينه بودمي که ناگاه شنيدمي کسی سه مرتبه فرياد کشيد که
  .آهنا محله شده است، و نفهميدمي که اين صدا از آمسان بود يا از زمني

 که چهار هزار نفر بودند رفت و با آهنا مهپيمان ها گويند که کنانة بن ابی احلقيق به سراغ غطفانی
 به خيرب آمدند، و )ص(آهنا سه روز پيش از آمدن رسول خدا. شد، و عيينة بن حصن را به ساالری برگزيدند
  .مهراه يهود وارد حصارهای منطقه نطاة شدند

چون .  فرستاد به خيرب رسيدند، سعد بن عباده را پيش ايشان که در حصار بودند)ص(چون رسول خدا
. خواهم با عيينة بن حصن صحبت کنم می: سعد بن عباده نزديک حصار رسيد آهنا را صدا زد و گفت

پذير را  او را وارد حصار نکن زيرا مناطق آسيب: خواست سعد را وارد حصار کند که مرحب گفت عيينه می
عيينه . آن شد، تو به سوی او بروشود وارد  خواهد ديد، و مهچنني متوجه خواهد شد که از چه راههايی می

ولی مرحب . کردم تا امهيت و استواری و مشار زياد ما را ببيند داشتم او را وارد حصار می دوست می: گفت
سعد به . اين بود که عيينه به کنار دروازه حصار آمد. از وارد کردن سعد بن عباده به حصار خودداری کرد

خداوند فتح خيرب را به من وعده داده است، : فرمايند اند و می ستاده مرا پيش تو فر)ص(رسول خدا: او گفت
مشا برگرديد و از جنگ دست برداريد، و اگر ما بر خيرب چريه شدمي متام حمصول خرمای يک سال آن از 

دانيم که  کنيم، و می به خدا سوگند ما مهپيمانان خود را در قبال هيچ چيز تسليم منی: عيينه گفت. مشا باشد
اين مردم دارای حصارهای بلند و استوار و سپاه و ساز و . و و مهراهانت يارای محله به اينجا را نداريدت
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اگر در اينجا اقامت کنی خودت و مهراهانت را نابود خواهی کرد، و اگر هم خبواهی جنگ . برگ فراوانند
گهی به خدا قسم اين قوم مثل وان. را شروع کنی، اينها با مردان و سالح خود بر جنگ پيشی خواهند گرفت

گفتند، اگر موفق شدمي  قريش نيستند که به سوی تو آمدند برای اينکه چشم زمخی و شبيخونی بزنند و می
برند و چندان  ای به کار می و حال آنکه اينها در جنگ چنان مکر و حيله. گشتند چه هبتر، واال برمی

 )ص(يقني دارم که رسول خدا: سعد بن عباده گفت. پايداری خواهند کرد که از ايشان ملول خواهی شد
کنيم به اصرار  چنان حصار مشا را حماصره خواهد کرد که تو آن وقت چيزی را که هم اکنون پيشنهاد می

  و تو ای عيينه قبال. خبواهی، و آن وقت چيزی غري از مششري به مشا خنواهيم داد
__________________________________________________  

  ).۲۹۲، ص ۲وفاء الوفا، ج . (حيفاء يا حفياء، موضعی نزديک مدينه است) ۱(
۴۹۶  

  .ای که هر کس از يهوديان مدينه را که به جنگ ايشان رفتيم چگونه درمانده و از هم پاشيده شدند ديده
: ت برگشت، و آنچه را که عيينه گفته بود به اطالع آن حضرت رساند، و گف)ص(سعد نزد رسول خدا

آورد و دين خود را آشکار و پريوز خواهد فرمود،  ای رسول خدا، خداوند وعده خود را نسبت به تو بر می
ای رسول خدا، آنگاه که مششري ايشان را در . بنابر اين به اين مرد عرب حتی يک خرما هم عنايت مکن

  .گ خندق عمل کردبرگريد اين مرد به سرزمني خود خواهد گرخيت، مهچنان که پيش از اين در جن
.  به اصحاب خود دستور فرمود که به حصارهايی محله کنند که بنی غطفان در آن بودند)ص(پيامرب

 اعالم کرد که فردا صبح با )ص(جارچی رسول خدا. اين فرمان شامگاه صادر شد و آهنا در دژ ناعم بودند
  .دپرهای خود کنار حصار ناعم که بنی غطفان در آن هستند، حاضر شوي

بنی غطفان آن شب و روز را در ترس به سر آوردند، و چون پاسی از شب گذشت، صدای : گويد
ای بنی غطفان، اهل خود را در حيفاء دريابيد و کمک کنيد، که نه : گفت سروشی را شنيدند که می

. يا از زمنيسرزمينی به جای مانده و نه اموالی، و اين صدا سه مرتبه تکرار شد و نفهميدند از آمسان بود 
ای که يافتند، گرخيتند و از خيرب بريون رفتند، و اين کاری بود که خداوند متعال  ايشان با شتاب و هر وسيله
  .برای پيامرب خود اجنام داد

اند، و او بر  چون يهوديان صبح کردند به کنانة بن ابی احلقيق خرب رسيد که غطفانيان گرخيته: گويد
تصور ما از اين اعراب : ر گرديد، و يقني به هالک و نابودی خود کرد و گفتدست و پای مبرد و سخت خوا

باطل و بيهوده بود، ما ميان آهنا رفتيم و به ما وعده ياری و نصرت دادند و ما را فريفتند، و به جان خودم 
فتار سالّم بن ما به گ. کردمي دادند هرگز درباره جنگ با حممد پافشاری منی سوگند، اگر آهنا به ما وعده منی

ما ايشان را . امي از اين عرهبا ياری جموييد که ما آهنا را آزموده: گفت ابی احلقيق توجهی نکردمي که می
برای کمک و ياری دادن به بنی قريظه فراخواندمي و ايشان بنی قريظه را فريب دادند و وفايی در ايشان 

يشان رفته بود و آهنا با حممد قرار صلح و حال آنکه حيی بن اخطب به سراغ ا. نسبت به خود نديدمي
  .سازش گذاشتند، و هنگامی که حممد به بنی قريظه محله کرد، ايشان به سوی اهل و ديار خود گرخيتند

و . چون غطفانيان از خيرب به حيفاء و پيش اهل خود برگشتند، آهنا را به حال خود يافتند: گويند
نه به خدا قسم، ما تصور : ی متوجه مشا بوده است؟ گفتندآيا چيزی مشا را ترسانده و خطر: گفتند
  .بينيم و نه مالی ايد و حال آنکه مهراه مشا نه غنيمتی می کردمي که مشا به غنيمتی رسيده می
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۴۹۷  
به خدا قسم اين هم از مکر و فريبهای حممد و ياران او است، به خدا قسم : عيينه به ياران خود گفت

  چگونه نسبت به مشا خدعه کردند؟:  بن عوف به او گفتحارث. با ما خدعه کردند
ای سه مرتبه فرياد  ما در قلعه نطاة بودمي، پاسی از شب گذشته بود که شنيدمي فرياد زننده: گفت

کشيد و گفت خويشاوندان خود را در حيفاء دريابيد که نه سرزمينی باقی ماند، و نه مالی، و ما نفهميدمي که 
. به خدا قسم اگر پند بگريی باقی خواهی ماند: حارث بن عوف گفت. د يا از زمنياين صدا از آمسان بو

و سوگند به خدا، حممد به هر کس که با او ستيزه کند . ای از آمسان بوده است به خدا سوگند آنچه شنيده
  .رسد شود، حتی اگر کوهها با او در آويزند، او به خواسته خود می غالب می

خانواده خود ماند، و سپس ياران خود را برای خروج به منظور ياری کردن عيينه چند روزی پيش 
ای عيينه، از من بشنو و در خانه خود مبان و : حارث بن عوف پيش او آمد و گفت. يهوديان فرا خواند

بينم که حممد آن را فتح کرده است و از آن گذشته بر  يهود را رها کن، وانگهی تا تو به خيرب برسی من می
  :ولی عيينه از قبول گفتار او سرپيچيد و گفت. دت امين نيستمخو

  .سازم کنم و رها منی من مهپيماهنای خود را در مقابل هيچ چيز تسليم منی
 به حصارهای يهوديان يکی پس از ديگری )ص(چون عيينه از خيرب نزد خويشان خود برگشت، پيامرب

  .د که مرکّب از چند دژ بودمحله فرمود و مهراه مسلمانان به حصار ناعم رسيدن
 خود را سپر آن حضرت قرار )ص(يهوديان در آن روز مسلمانان را تري باران کردند و ياران رسول خدا

سنگ بر ( دو زره بود و روپوشی و کالهخودی و بر اسبی به نام ظرب )ص(در آن روز بر تن رسول خدا. دادند
  .ران گرد آن حضرت را فرا گرفته بودندسوار بود، و نيزه و سپر در دست داشت و يا) آمده

.  پرچم خود را به مردی از مهاجران سپرد که او بدون اجنام دادن کاری برگشت)ص(در آن روز پيامرب
 )ص(پيامرب. آنگاه پرچم را به فرد ديگری از مهاجران داد و او هم بدون اينکه کاری اجنام دهد بازگشت

. ، او هم بريون رفت و بدون اينکه کاری کرده باشد برگشتپرچم را به مردی از انصار تسليم فرمود
 مسلمانان را حتريض فرمود و سپاهيان يهود چون سيل به حرکت آمدند و حارث پدر زينب )ص(پيامرب

پردار انصار پيش آمد و آهنا را به عقب . فشرد کرد و سخت بر زمني پای می پيشاپيش آهنا حرکت می
در اين هنگام اسري يهودی از حصار به مهراه جنگجويان پياده بريون . ود شدندراند تا اينکه وارد حصار خ

 در درون خود )ص(پيامرب.  پيشروی کرد)ص(آمد و پرچم انصار را به عقب راند و تا جايگاه رسول خدا
  .احساس خشم شديدی کرد، و به مسلمانان يادآوری فرمود که خداوند وعده فتح داده است

۴۹۸  
سعد بن عباده نيز زمخی شده و برگشته بود و ياران خود را به .  را با اندوه به شب آورد روز)ص(پيامرب

کرد و  پردار مهاجران هم ياران خود را متهم به کندی می. کرد کندی و چاالک نبودن سرزنش می
ی اموال شيطان پيش يهوديان آمد و به آهنا گفت حممد برا:  فرمود)ص(پيامرب. مشا کوتاهی کرديد: گفت می

و به اين وسيله اموال و جاهنای خود را » ال اله اال اهللا«فرياد برآريد و بگوييد . کند مشا با مشا جنگ می
 اين را برای يهوديان گفتند اّما يهود )ص(ياران پيامرب. حفظ کنيد، و حساب مشا هم با خدا خواهد بود

 )ص(سپس رسول خدا. کنيم ات را رها منیکنيم و پيمان موسی و تور بانگ برداشتند و گفتند چنني منی
دارند، و خداوند به دست او  فردا پرچم را به کسی خواهم داد که خدا و رسولش او را دوست می: فرمود

فردا برای تو : و به حممد بن مسلمه فرمود. فتح و پريوزی نصيب خواهد فرمود، و او اهل گريز و فرار نيست
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رادرت به خواست خداوند کشته خواهد شد و تکاوران يهود به جنگ مژده و بشارت خواهد بود و قاتل ب
  .پشت خواهند کرد
 فرستادند، و او در حالی که چشم درد )ع( شب را به صبح آوردند، کسی را پی علی)ص(چون پيامرب
 نزديک رسول )ع(علی: بينم و نه کوه را گويد من نه دشت را می:  آمد و گفت)ص(پيامرب داشت، به حضور

 آب دهان )ص(و او چشمهايش را گشود، و رسول خدا. چشمت را بگشا:  فرمودند)ص(پيامرب.  رفت)ص(خدا
آنگاه رسول . پس از آن هرگز چشم درد نگرفتم: گفت  می)ع(علی.  انداخت)ع(خود را بر چشمهای علی

 کسی که از خنستني.  دادند و برای او و يارانش دعا فرمودند که پريوز شوند)ع( پرچم را به علی)ص(خدا
مسلمانان به هزميت . يهوديان مهراه با تکاوران خود بر مسلمانان محله کرد، حارث برادر مرحب بود

ياران حارث .  او را کشت)ع( به تنهايی پايداری فرمود، و ضرباتی به يک ديگر زدند و علی)ع(رفتند و علی
در اين هنگام .  به جای خود برگشتندبه سوی حصار گرخيتند و وارد آن شدند و در را بستند و مسلمانان

  :خواند مرحب بريون آمد و اين رجز را می
   قد علمت خيرب اّنی مرحب            شاکی السالح بطل جمّرب

   اضرب احيانا و حينا اضرب
زمن و گاهی  داند که من مرحب هستم، سراپا سالح و هپلوان کار آزموده، غالبا ضربه می خيرب می

  .خورم هم ضربه می
  . بر او محله برد و او را بر در حصار کوبيد و در را گشود و آن حصار دو در داشت)ع(علی

۴۹۹  
ابن ابی سربه، از قول خالد بن رباح، از قول گروهی از شيوخ بنی ساعده برامي نقل کرد که آهنا 

ه سر گذاشته بود، اند ابو دجانه، حارث پدر زينب را کشته است، و در آن روز با عمامه سرخی که ب گفته می
حارث هم باالی کالهخود خود عالمت خمصوصی زده بود، ياسر و اسري و عامر هم نشان . مشخص بود

  .خمصوص داشتند
در روزگار سليمان بن عبد : ابن ابی سربه، از قول عمرو بن ابی عمرو برامي نقل کرد که گفته است

او از . لرزيد م، و پريمردی را ديدم که از فرتوتی میای يهودی برخورد امللک در ارحيا فرود آمدم و به قبيله
ای وای که چقدر مشتاق حجازم، من پسر : پريمرد يهودی گفت. حجاز: اهل کجايی؟ گفتم: من پرسيد

حارث يهودی يکه تاز حصارهای خيربم، که او را در جنگ خيرب مردی از اصحاب حممد به نام ابو دجانه 
آيا مسلمان : من به او گفتم. ه عمر بن خطاب ما را به شام تبعيد کردکشت، و ما از يهوديانی هستيم ک

گريم و يهوديان مرا  اگر مسلمان شوم برای من هبتر است، ولی مورد سرزنش قرار می: شوی؟ گفت منی
گويند پدرت فرزند ساالر يهوديان بود و او يهودی بودن را ترک نکرد تا کشته  سرزنش خواهند کرد، و می

  کنی؟ اکنون بر خالف او رفتار میشد، و تو 
مردی .  بودمي)ع( را با پرچم روانه فرمود ما مهراه علی)ع( علی)ص(هنگامی که پيامرب: ابو رافع گويد

آن حضرت ضربه را با سپر گرفت و دری را که کنار .  زد)ع(کنار در حصار با او برخورد و ضربتی به علی
 قرار داد، و پيوسته جنگ کرد و مهچنان آن در را به دست حصار افتاده بود برداشت و آن را سپر خويش

 گسيل فرمود و مژده )ص( مردی را به حضور پيامرب)ع(علی. گرفته بود تا آنکه خداوند حصار را برای او گشود
اند که مرحب مهچون گاو نری  و گفته. فتح حصار مرحب و ورود به آن را به اطالع آن حضرت رساند
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  :خواند طلبيد، و اين رجز را می شد و مهاورد میخشمگني وارد ميدان 
   قد علمت خيرب انی مرحب            شاکی السالح بطل جمّرب

   و حينا اضرب اضرب احيانا
زمن و گاهی هم  داند که من مرحبم، سراپا مسلح و هپلوان کار آزموده، مهواره ضربت می خيرب می
  .خورم ضربه می

مرحب ديروز برادرم را کشته . دا، من مصيبت ديده و خوخنواهمای رسول خ: حمّمد بن مسلمه گفت
 به او اجازه فرمودند که با )ص(پيامرب. است اجازه فرماييد من با او جنگ کنم که او قاتل برادر من است

  .مرحب جنگ کند، و برايش دعا کردند و مششري خود را به او لطف فرمودند
۵۰۰  

آری، و به سوی او : جنگی؟ گفت ای مرحب آيا با من می: آوردحممد بن مسلمه بريون آمد و فرياد بر
  :خواند حممد بن مسلمه هم بريون آمد و اين رجز را می. خواند محله آورد و مهان رجز را می

   قد علمت خيرب اّنی ماض            حلو اذا شئت و سم قاض
  . کشندهداند که من مرد کار آمدم، هر گاه خبواهم شريينم و گاه سم خيرب می
  :خواند اند که او در آن روز چنني می و هم گفته

   يا نفس االّ تقتلی متوتی            ال صرب لی بعد ابی الّنبيت
   .ای نفس اگر کشته هم نشوی خواهی مرد، و پس از مرگ ابو نبيت مرا شکيبايی نيست

  .کنيه برادرش حممود است» ابو نبيت«و 
های آن به  له برد، و ميان آهنا درختانی واقع شده بود که ريشهگويد هر يک از ايشان به ديگری مح
زد، در  هر يک از آن دو که به رقيب ضربه می. های تناور داشت بزرگی ريشه درختان خرمای نر بود و شاخه

شد و فقط تنه اصلی آن شبيه به  های آن درخت قطع می گرفت، چنانکه متام شاخه ها قرار می پناه شاخه
  .کرد ماند، و هر يک به ديگری محله می اده پا برجای میمردی ايست

مرحب بر حممد پيشی گرفت و مششري خود را بلند کرد تا بر او فرود آرد، حممد بن مسلمه با سپر آن 
حممد فرصت جست و هر دو ساق . زره مرحب تا کمرش بود. را رد کرد و مششري مرحب به غالفش گري کرد

کرد، چون  اند مهچنان که حممد بن مسلمه ضربه مرحب را با سپر رد می فتهو هم گ. پای او را قطع کرد
و در اولني . مرحب دستهای خود را باال برده بود زره از ساقهای پايش کنار رفت و حممد سر فرود آورد

حممد بن مسلمه ! ای حممد مرا خالص کن: مرحب به زمني افتاد و گفت. فرصت هر دو پای او را قطع کرد
 بر )ع(علی. و او را به مهان حال گذاشت و رفت. مزه مرگ را بچش مهچنان که برادرم حممود چشيد: گفت

  .او گذشت و گردنش را زد و جامه و سالح او را برای خود برداشت
  . به داوری رفتند)ص( و حممد بن مسلمه در اين مورد به حضور رسول خدا)ع(علی

قسم من پس از اينکه پاهای مرحب را قطع کردم فقط ای رسول خدا، به خدا : حممد بن مسلمه گفت
به اين منظور سرش را جدا نکردم که تلخی زخم و شدت مرگ را بچشد مهچنان که برادرم حممود سه روز 

  و پس از. آن را چشيد، و چيزی جز اين مانع من نشد که سرش را جدا کنم
۵۰۱  
گويد، من پس از  راست می:  فرمود)ع(علی.  بودماينکه پاهايش را قطع کرده بودم کامال به اين کار قادر
 مششري و سپر و روپوش و کالهخود )ص(رسول خدا. اينکه او پاهايش را قطع کرده بود سرش را جدا کردم
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بر روی آن مششري . مرحب را به حممد بن مسلمه دادند و مششري مرحب پيش خانواده حممد بن مسلمه بود
: تند چيست، تا اينکه يکی از يهوديان تيماء آن را خواند و چنني بوددانس چيزی نوشته شده بود که منی

  .»شود اين مششري مرحب است، و هر کس آن را بچشد نابود می«
حممد بن فضل، از پدرش، از قول جابر، و زکريا بن زيد، از قول عبد اهللا بن ابی سفيان، از پدرش، 

، از جمّمع بن حارثه مهگی برامي نقل کردند که از سلمة بن سالمه، و جمّمع بن يعقوب، از قول پدرش
  .مرحب را حممد بن مسلمه کشته است

گويند، سپس اسري که مردی نسبتا کوتاه قد و سخت نريومند بود به جنگ آمد و مهاورد خواست و 
هايی به يک ديگر زدند، و حممد بن  حممد بن مسلمه به جنگ او رفت و ضربه. شروع به نعره کشيدن کرد

سپس ياسر که از هپلوانان نريومند يهود بود به ميدان آمد، و او زوبينی داشت که . ه او را کشتمسلم
دهم تا  تو را سوگند می: زبري گفت.  آماده پيکار با او شد)ع(کرد و علی مسلمانان را به وسيله آن پراکنده می

نان با زوبني خود مسلمانان را  پذيرفت و ياسر پيش آمد و مهچ)ع(علی. اجازه دهی که من با او ستيز کنم
پسرم ! ای رسول خدا، وای براندوه من: زبري به جنگ او رفت و صفّيه مادر زبري گفت. کرد پراکنده می

آن دو نربد کردند و : گويد. پسر تو او را خواهد کشت. چنني نيست:  فرمودند)ص(پيامرب. کشته خواهد شد
هر پيامرب را حواريانی : و هم فرمودند. داييت فدای تو گردندعمو و :  فرمودند)ص(پيامرب. زبري او را کشت

  .است، و حواری من زبري پسر عمه من است
ای مسلمانان بر مشا مژده باد که خيرب به مشا :  فرمودند)ص(چون مرحب و ياسر کشته شدند، پيامرب

  .گويد و مشکل آن آسان گرديد شادباش و خوشامد می
  .يار قد بلند بود و نريومند، به ميدان آمد و مهاورد خواستدر اين موقع عامر که مردی بس
کنيد پنج ذرع قامت او باشد؟ عامر که دو زره  فکر می:  فرمودند)ص(چون او به ميدان آمد پيامرب

کشيد و  پوشيده بود، با مششري خود به شدت محله کرد، و در حالی که سراپا در آهن پوشيده بود فرياد می
 به جنگ او رفت و چند ضربه زد که )ع(علی. گرخيتند ، و مسلمانان از اطراف او میکرد مهاورد طلب می

هيچکدام کاری نبود تا آنکه هر دو ساق او را قطع کرد و به زمني افتاد، و آنگاه سر او را جدا کرد و سالح او 
  .را برداشت

   که فقطحارث، مرحب، اسري، ياسر و عامر، و گروه زيادی از شجاعان يهود کشته شدند
۵۰۲  

  .اسامی بزرگان آهنا ضبط شده است، و اين عده مهگی در حصار ناعم بودند
سه . هنگامی که به حممود بن مسلمه از حصار ناعم سنگ زدند، او را به منطقه رجيع منتقل کردند

  .روز زنده بود و بعد مرد و کسی که سنگ را بر سر او انداخته بود، مرحب بود
و . مبادا دختران برادرت به گدايی ميان قبايل بروند: گفت ادرش حممد میحممود بن مسلمه به بر

و حال آنکه حممود . اگر تو مال نداری و چيزی باقی نگذاشتی من مال دارم: حممد بن مسلمه گفت
  .ثرومتندتر بود، ولی در آن هنگام هنوز آيات مربوط به ارث دختران نازل نشده بود

 )ص(ود در آن روز درگذشت و مرحب هم مهان روز کشته شد، پيامربچون روز سوم فرا رسيد که حمم
رود به حممود بن مسلمه مژده بدهد که خداوند متعال احکام ارث دختران را نازل  چه کسی می: فرمود

فرمود، و حممد بن مسلمه هم قاتل او را کشته است؟ جعال بن سراقه پيش حممود بن مسلمه رفت و اين خرب 
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من از : جعال گويد.  ابالغ کن)ص(سالم مرا به حضور رسول خدا: حممود خوشنود شد و گفت. را به او داد
  . به او سالم رساندم)ص(طرف رسول خدا

 معموال در رجيع )ص(گرچه پيامرب.  به ياد من باشند)ص(کردم که رسول خدا تصور منی: حممود گفت
 حضور نداشتند، و )ص(اق افتاد که پيامربآوردند ولی مرگ حممود بن مسلمه موقعی اتف شب را به روز می

.  به رجيع برگشتند عامر بن اکوع هم که زمخی شده و او را به رجيع آورده بودند درگذشت)ص(چون پيامرب
ای رسول خدا لطفا : حممد بن مسلمه گفت. عامر بن اکوع را مهراه حممود بن مسلمه در غاری دفن کردند

به اندازه يک تاخت اسب از تو باشد و : فرمودند. تصاص من قرار دهيدحموطه گور برادرم را در تيول و اخ
  .اگر در آجنا آبادی و زراعت کردی به اندازه دو تاخت اسب از تو باشد

در حصارهای . حصار صعب بن معاذ هم در منطقه نطاة بود که در آن پانصد جنگجو مقيم بودند
  .يان زيادی وجود داشتيهوديان معموال خوراک و خواربار و کاال و چهارپا

معّتب اسلمی . مسلمانان چند روزی بود که مشغول جنگ بودند و خوراکی غري از علف نداشتند
ما گروه قبيله اسلم، هنگامی که در جنگ خيرب بودمي يک گرفتاری اختصاصی هم داشتيم، و آن : گويد

جايی را نگشودمي که خوراکی در چنان بود که ده روز حصارهای منطقه نطاة را در حماصره داشتيم و هيچ 
 بفرستند و به او گفتند به )ص(اسلميان تصميم گرفتند که امساء بن حارثه را به حضور پيامرب. آن باشد
. گويند گرسنگی و ناتوانی ما را به زمحت انداخته است رسانند، و می  بگو اسلميان سالم می)ص(پيامرب

ام که اعراب چنني کاری بکنند و اين کار زشت  ز نديدهبه خدا قسم تا به امرو: بريدة بن حصيب گفت
 مايه خري و )ص(به خدا سوگند ما اميدوارمي که فرستادن کسی به حضور پيامرب: هند بن حارثه گفت! است

   اين. کليد برکت باشد
۵۰۳  

 درمانده گويند از گرسنگی و ناتوانی بنی اسلم می:  آمد و گفت)ص(بود که امساء بن حارثه به حضور پيامرب
به خدا سوگند چيزی :  برای ايشان دعا فرمود و گفت)ص(رسول خدا. امي، لطفا برای ما دعا بفرماييد شده

خداوندا بزرگترين حصار : سپس با صدايی بلند خطاب به مهه مردم فرمود. ندارم که از آهنا پذيرايی کنم
پرچم را به حباب بن منذر بن : گويد. شایرا که از مهه بيشتر خوراک و خواربار داشته باشد برای ايشان بگ

مجوح دادند، و او مردم را به محله فرا خواند، و بازنگشتيم تا اينکه خداوند متعال حصار صعب بن معاذ را 
  .برای ما گشود

هنگامی که بنی اسلم به : اّم مطاع اسلمی که مهراه بانوان ديگر در جنگ خيرب حضور داشت گويد
 مردم را فرا خواند و به )ص(پيامرب. کردند من هم حضور داشتم ل خود شکايت می از سختی حا)ص(پيامرب

جنگ حتريض فرمود و مردم حرکت کردند، و خود ديدم که بنی اسلم خنستني گروه بودند که به حصار 
هنوز آن روز به غروب نرسيده بود که . صعب بن معاذ رسيدند، و پانصد جنگجوی يهودی در آن حصار بود

مردی از يهود به نام يوشع به ميدان آمد و .  آن را گشود، و برای فتح آن جنگ شديدی درگرفتخداوند
. هايی به يک ديگر زدند و حباب او را کشت مهاورد طلبيد، حباب بن منذر به جنگ او شتافت و ضربه

ستی کرد و مرد ديگری که نامش زّيال بود به ميدان آمد، عمارة بن عقبه غفاری به جنگ او رفت و پيشد
جهاد عماره باطل : مردم گفتند. بگري که من جوان غفاری هستم: ضربه شديدی بر فرق سر زّيال زد و گفت

توان  بر عماره منی:  رسيد، فرمود)ص(چون اين گفتار مردم به اطالع پيامرب). چون به خود باليده بود(شد، 
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  .خرده گرفت، او مأجور، و مورد ستايش است
سه روز حصار صعب بن معاذ را حماصره کردمي و اين حصار دژ استوار و : ست کهابو اليسر گفته ا

در اين موقع گوسپندانی از يک مرد يهودی که دورتر از حصار مشغول چرا بودند، ظاهر . ای بود برافراشته
 من،: چه کسی مرد آن است که از گوشت اين گوسپندان به ما خبوراند؟ گفتم:  فرمود)ص(رسول خدا. شدند

:  متوجه من شدند دعا کردند و گفتند)ص(دويدم، مهني که پيامرب و شروع به دويدن کردم و مهچون آهو می
و من در حالی به گوسپندها رسيدم که اول آهنا وارد حصار شده بودند و ! مند فرمای خداوندا ما را از او هبره

دويدم چنانکه گويی  ادم و به سرعت میاز آخر آهنا دو ميش را گرفتم و هر يک را زير يک بغل خود قرار د
 دستور فرمودند آن دو را )ص(پيامرب.  آوردم)ص(هيچ باری نداشتم و آن دو ميش را به حضور رسول خدا

کشتند و گوشتش را تقسيم کردند، و مهه افرادی که در لشکر حماصره کننده حضور داشتند، از آن گوشت 
بقيه مردم کجا بودند؟ : گفتند. گروه زيادی بودند: در بود؟ گفتعده آهنا چق: به ابو اليسر گفتند. خوردند

  . بود)ص(در رجيع که اردوگاه اصلی پيامرب: گفت
۵۰۴  

گويند در حالی که ابو اليسر پري ساخلورده و فرتوتی شده بود او را ديدند که به واسطه موضوعی از 
ودم سوگند که من پس از مرگ ياران به جان خ: گريست گفت يکی از فرزندان خود خشمگني شده بود و می

و اين به واسطه دعای ! مند نشدم مند گرديدند، اّما من از آهنا هبره خود باقی ماندم و آهنا از من هبره
 بود که )ص(ابو اليسر از آخرين صحابه پيامرب! مند فرمای خدايا ما را از او هبره:  بود که فرمود)ص(پيامرب

  .درگذشت
 و خيرب سرزمينی است غري - ما به هنگام خوشه بسنت خرما به خيرب آمدمي: تگف ابو رهم غفاری می

 و هنگام حماصره حصار صعب بن معاذ گرسنگی شديد ما را شکنجه -قابل حتمل که گرمای آن شديد است
ناگاه بيست يا سی خر از حصار بريون آمدند و يهوديان نتوانستند آهنا را به حصار برگردانند، زيرا . داد می

مسلمانان خرها را گرفتند و کشتند، و آتشها را برافروختند و گوشت را در . حصارشان سخت برافراشته بود
 بر آهنا عبور فرمود و موضوع را )ص(در اين حال پيامرب. ديگها پختند، و مسلمانان مهگی گرسنه بودند

 اهلی و از متعه زنان، و از رسول خدا مشا را از خوردن گوشت خر: پرسيد، و دستور فرمود منادی ندا دهد
مسلمني از ديگها دست : گويد. خوردن گوشت حيوانات دارای دندان نيش و چنگال منع فرمود

  .برداشتند
  :ابن ابی سربه، از قول فضيل بن مبشر برامي نقل کرد که، جابر بن عبد اهللا گفته است

 معاذ فتح شود گروهی از  گوشت اسب به ما خوراند، و پيش از آنکه حصار صعب بن)ص(رسول خدا
  گوشت قاطر چطور؟: به جابر بن عبد اهللا گفتند. کشتند مسلمانان از اسبهای خود می

  .نه: خورديد؟ گفت آيا از آن هم می
در خيرب دو اسب از اسبان بنی : ابن ابی سربه، با اسناد خود از اّم عماره برامي نقل کرد که گفته است

  .خوردمي  از آنکه حصار صعب بن معاذ گشوده شود از آن میمازن بن جنّار را کشتيم، و پيش
ثور بن يزيد، از قول صاحل بن حييی بن مقدام، از قول پدرش و او از پدرش برامي نقل کرد که گفته 

:  رسيدم و آن حضرت فرمود)ص(در جنگ خيرب به حضور رسول خدا: گفت شنيدم خالد بن وليد می: است
مهه درندگان که دارای دندان نيش هستند، : اند و گفته.  قاطر حرام استخوردن گوشت خر اهلی و اسب و
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آنچه پيش ما ثابت است اين است که خالد هرگز در جنگ خيرب : واقدی گويد. و پرندگان دارای چنگال
حضور نداشته است، بلکه او، و عمرو بن عاص، و عثمان بن ابی طلحه اندکی قبل از فتح مکه در روز اول 

  .هشتم هجری، مسلمان شدندصفر سال 
  ما مهگی حصار صعب بن معاذ را در حماصره داشتيم، و متام افراد: ابن اکوع گفته است

۵۰۵  
پرچم ما مهان پرچم سعد بن عباده و . قبيله بنی اسلم و مسلمانان اهل حصار را حماصره کرده بودند

عباده پرچم را برداشت و ما هم مهراه او يک بار مسلمانان به هزميت رفتند و سعد بن . پردار هم مهو بود
عامری . عامر بن سنان به مردی يهودی برخورد، مرد يهودی به او محله برد و ضربتی به عامر زد. بودمي
من آن ضربه را با سپر رد کردم و مششري مرد يهودی سپر را در هم دريد، و من هم چنان مششريی به : گفت

اش به خود عامر خورد و در اثر خونريزی  ی مششري عامر کمانه کرد و زبانهپای او زدم که آن را قطع کردم ول
  :اسيد بن حضري گفت. درگذشت

چه :  رسيد فرمود)ص(چون اين خرب به اطالع رسول خدا. عامر عمل خود را تباه ساخت و اجری ندارد
است که مردی برای عامر دو مزد . کسی اين حرف را زده است؟ هر کس گفته باشد بيهوده گفته است

  .جماهد بوده است، او مهچنان در هبشت خواهد خراميد و از هيچ نقطه آن منع خنواهد شد
من هم : خالد بن الياس، از قول جعفر بن حممد، از قول حممد بن مسلمه برامي نقل کرد که گفته است

ياد زدم که سپرها را دور  فر)ص( ساخته بودمي، من به ياران پيامرب)ص(از کسانی بودم که خود را سپر پيامرب
و آهنا چنان کردند ولی يهوديان شروع به تري باران ما کردند آن چنانکه من پنداشتم عقب راندن ! بيندازيد

 تريی به يکی از يهوديان زدند که )ص(در اين موقع ديدم رسول خدا. و ريشه کن ساخنت ايشان امکان ندارد
  .ن گرخيتند و وارد حصار شدندخطا نکرد و بر من تبسم فرمودند، و يهوديا

ابن ابی سربه، از اسحاق بن عبد اهللا بن ابی فروه، از عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهللا برامي نقل کرد 
چون به حصار صعب بن معاذ رسيدمي و آن را حماصره کردمي، مسلمانان گرسنه : گفته است که، پدرش می

 منذر بن مجوح پردار و فرمانده جنگ بود و مسلمانان حباب بن. بودند و مهه خوراکيها در آن دژ بود
 صبح )ص(دو روز بود که جنگ به شدت ادامه داشت و روز سوم رسول خدا. کردند مهگی از او پريوی می

مردی از يهوديان که مهچون ستون کشتی بود و زوبينی در دست . زود برای جنگ با آهنا بريون آمدند
ما خود را سپر رسول خدا قرار .  و ساعتی شتابان ما را تري باران کردندداشت، با تکاورانش بريون آمد

دادمي و آهنا مهچنان به تري باران ما ادامه دادند، و تريهای آنان چندان زياد بود که چون هجوم ملخ به نظر 
رسيد و من پنداشتم که هرگز از پای در خنواهند آمد، و سپس مهگی چون تن واحدی بر ما محله  می
.  که ايستاده بود، عقب رفتند)ص(وردند، و مسلمانان عقب نشستند چنانکه تا جايگاه رسول خداآ

 از اسب خود به زير آمده بودند و غالم سياه آن حضرت که نامش مدعم بود اسب را نگهداشته )ص(پيامرب
   کرد و مهچنان داشت و پايداری می حباب بن منذر مهچنان پرچم را افراشته می. بود

۵۰۶  
فرمود که  کرد و می  مسلمانان را حتريض بر جهاد می)ص(پيامرب. انداخت که سواره بود، بر آهنا تري می

مهه مردم دوباره برگشتند و اطراف پرچم مجع شدند، و آنگاه : گويد. خداوند فتح خيرب را وعده داده است
کردند،  نشينی می يان عقبشدند و يهود حباب مهراه ايشان محله کرد و اندک اندک به حصار نزديک می

و مهينکه احساس خطر کردند به سرعت گرخيتند و وارد حصار شدند و در آن را بستند، و بر روی 
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آن دژ چند ديوار داشت و آهنا از فراز ديوارها شروع به سنگ انداخنت کردند، و . ديوارهای دژ بر آمدند
اصله گرفتيم و به جايگاه اول حباب بن منذر سنگهای بسياری پرتاب کردند، به طوری که ما کمی از دژ ف

  .برگشتيم
چه ارزشی دارد که اين قدر در فکر زندگی : يهوديان شروع به مالمت يک ديگر کردند و گفتند: گويد

  خود هستيم در حالی که مهه افراد چابک و کاری ما در حصار ناعم کشته شدند؟
ترين جنگ را اجنام   کنار در حصار سختاين بود که از جان گذشته به جنگ برگشتند، و ما هم

 کشته شدند، خنست ابو صّياح که در جنگ )ص(در آن روز کنار در حصار سه نفر از ياران رسول خدا. دادمي
بدر هم شرکت کرده بود، يکی از يهوديان با مششري ضربتی بر او زد و کاسه سرش را شکافت، دوم عدی بن 

اش کوبيد و کشته شد، سوم حارث بن حاطب که او  ای به ميان سينه يزهمرة بن سراقه، که يکی از يهوديان ن
ما هم بر در حصار گروهی . هم در بدر شکرت کرده بود و مردی از باالی حصار تريی بر او زد و شهيدش کرد

ا آنگاه پردار م. بردند کشتيم او را به داخل حصار می از ايشان را کشتيم، و هر گاه مردی از ايشان را می
محله کرد و ما هم مهراه او محله کردمي، به طوری که يهوديان را به داخل حصار راندمي و خودمان هم در پی 
آهنا وارد حصار شدمي گويی آهنا چون گوسپند بودند و لذا هر کس را که سر راه ما بود، کشتيم يا اسري گرفتيم 

گرخيتند،  به قصد رسيدن به حصار قلعه زبري میو آهنا از هر طرف شروع به فرار کردند و از ميان سنگالخها 
مسلمانان بر ديوارهای آن حصار باال رفتند و تا مدت زيادی تکبري . و ما هم آهنا را آزاد گذاشتيم تا بگريزند

من خود جوانان بنی اسلم و غفار را ديدم . گری را با تکبري به لرزه در آوردمي های يهودی گفتند، و پايه می
کردمي  و سوگند به خدا آن قدر خوراکی در آجنا يافتيم که هرگز گمان منی. گويند ار تکبري میکه باالی حص

 ندا داد که )ص(منادی پيامرب. اين مهه جو، خرما، روغن و عسل، زيتون و چربی گوشت وجود داشته باشد
ن به سرزمني خود خواهيد خبوريد، و به حيوانات خود علوفه بدهيد، ولی چيزی را به منظور برد هر چه می
مسلمانان به ميزان احتياج در مدت اقامت خود خوراکی و علوفه چهارپايان خويش را برداشتند . برنداريد

. و هيچ کس از اينکه به اندازه نياز خود بردارد، منع نشده بود، ضمنا از خوراکيها، مخس هم برداشته نشد
   مهچنان در آن حصار مقدار زيادی پارچه و ظرف

۵۰۷  
فتند و مخهای بزرگ شراب آجنا بود که دستور داده شد آهنا را بشکنند، به طوری که شراب بر روی زمني يا

ابو ثعلبه . داخل حصار روان شد، و آن مخها چندان بزرگ بود که امکان محل آن به خارج از حصار نبود
ن در آهنا غذا در آن حصار مقدار زيادی ظرفهای مسی و سفالی يافتيم که يهوديا: گفت خشنی می

آهنا را بشوييد، و آب در :  فرمود)ص(ما در مورد استفاده از آهنا پرسيدمي، پيامرب. آشاميدند خوردند و می می
يک مرتبه در آهنا آب جبوشانيد و دور : و هم فرمود. آهنا جبوشانيد، و سپس مورد استفاده قرار دهيد

صار مقدار زيادی گوسپند و گاو و خر و ابزارهای جنگی از آن ح. توانيد در آهنا طبخ کنيد بريزند و بعد می
چنني فهميدمي که . فراوان به دست آوردمي، از مجله يک منجنيق و چند زره پوش و ساز و برگهای ديگر

اند که حصار آهنا تا مدهتای زياد پا برجا خواهد بود و خداوند متعال با شتاب ايشان را  پنداشته آهنا می
  .خوار و زبون فرمود

از بعضی کوشکهای حصار : عبد احلميد بن جعفر، از قول پدر خود برامي نقل کرد که گفته است
  .صعب بن معاذ بيست عدل پارچه گرانبهای مينی به دست آمد، و يک هزار و پانصد قطيفه
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ده بار چوب هم يافتند که . هر مردی از مسلمانان برای مهسر خود يک قطيفه آورد: شود گفته می
  .سوخت اده شد تا آهنا را به بريون حصار آورده و آتش بزنند که تا چند روز میدستور د

در آن روز مردی . های بزرگ شراب را شکستند، و خيکهای خمصوص شراب را هم آتش زدند مخره
اند و با   را خوش نيامد که او را به حضورش آورده)ص(از مسلمانان شراب نوشيد که او را به حضور پيامرب

گفتند، و او  به او عبد اهللا مخّار می. د به او زد، و کسانی هم که حضور داشتند با کفش او را زدندکفش خو
عمر .  چند مرتبه او را زده بودند)ص(توانست از آشاميدن شراب خودداری کند و پيامرب مردی بود که منی
او را :  به عمر فرمودند)ص(پيامرب! خورد خدا او را لعنت کند، چقدر در اين مورد کتک می: بن خطاب گفت

آن روز هم عبد اهللا پس از شرب مخر مهراه : گويد. دارد لعنت مکن که به هر حال خدا و رسول را دوست می
  .مسلمانان و مانند يکی از ايشان نشست

در حصار صعب بن معاذ : ابن ابی سربه، با اسناد خود از قول اّم عماره برامي نقل کرد که گفته است
کنم در جای ديگری غري از خيرب وجود داشته باشد، مسلمانان  وراکی پيدا کردمي که گمان منیآن قدر خ

توانستند خوراک بيشتر از يک ماه خود را از اين حصار فراهم کنند، چهارپايان خود را هم از حلاظ علوفه 
مهچنني مقدار .  نبودسري کردند و کسی مانع ايشان نبود و در مورد علوفه چهار پايان و خوراکيها مخس هم

چه کسی : به اّم عماره گفتند. های قيمتی به دست آمد که با غنامي ديگر به فروش رسيد زيادی پارچه و مهره
  :خريد؟ گفت اين غنامي را می

   گروهی از مسلمانان، و برخی از يهوديانی که در لشکر باقی مانده و امان خواسته بودند، و هم
۵۰۸  

خريدند، البته مسلمانان هر چه را  مهني منظور آمده بودند و مهه اينها میبعضی از اعراب که به 
  .شد خريدند قيمت آن از سهم غنيمت ايشان حساب می می

  :گفته است ابن ابی سربه، از قول اسحاق بن عبد اهللا برامي نقل کرد که می: واقدی گويد
نان مشغول بريون آوردن عيينة بن حصن مهينکه ديد حصار صعب بن معاذ گشوده شد و مسلما

هيچ کس نيست که چهارپايان ما را علوفه دهد و به خود ما هم از : خوراکی و علوفه و پارچه هستند، گفت
. اين خوراکيها که ضايع شده است خبوراند و حال آنکه خود يهوديان در اين مورد مردم کرميی بودند

 به اندازه کوه )ص(برای تو که رسول خدا! کت باشآرام بگري و سا: مسلمانان او را سرزنش کردند و گفتند
ضمن آنکه مسلمانان در حصار صعب بن معاذ که دارای درهای ورودی .  لطف فرموده است)۱(ذو الرقيبه

گشتند، مردی از يهوديان را بريون آوردند و گردنش را زدند و از سياهی خون او تعجب  متعددی بود می
گفت در يکی از  مردی از يهوديان می: و گويد. امي ی به اين سياهی نديدهما هرگز خون: گفتند کردند، و می

  .ها سري و آبگوشت وجود دارد، او را هم از حصار پايني آوردند و گردنش را زدند گنجه
يهوديان مهگی از متام حصارهای منطقه ناعم و حصار صعب بن معاذ، و متام حصارهای : گويد

 مهراه مسلمانان به آن )ص(پيامرب. ی پناه بردند که معروف به قلعه زبري بودمنطقه نطاة کوچيدند، و به حصار
ای  يهوديان حصار را بستند و آن حصار بسيار مرتفع بود و باالی قله. حمل رفتند و آهنا را حماصره کردند

شوار و توانستند بروند که راه آن بسيار د توانست آجنا برود و نه پيادگان می قرار داشت که نه اسب می
مرتفع بود، برخی از يهوديان هم که مشار آهنا قابل ذکر نبود و گاه يکی دو نفر بودند، در بعضی از 

  .حصارهای منطقه نطاة باقی ماندند
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شد او را   گروهی را مأمور پاسداری از آن نقاط فرمود، و هر کس از يهوديان که آشکار می)ص(پيامرب
را که در قلعه زبري بودند، در حماصره گرفت، در اين موقع مردی از ، سه روز کسانی )ص(پيامرب. کشتند می

ای ابو القاسم، اگر تو را راهنمايی کنم که از شر مردم نطاة خالص شوی و : يهوديان به نام غّزال آمد و گفت
و به سراغ اهل شّق بروی آيا امامن خواهی داد؟ اين را هم بدان که اهالی شّق از ترس تو نزديک به هالک 

: مرد يهودی گفت. اش امان داد  او را از حلاظ جان و مال و خانواده)ص(رسول خدا: گويد. نابودی هستند
اگر يک ماه هم در اينجا مبانی و آهنا را در حماصره داشته باشی برای آهنا مهم نيست، چه اينها آهبای 

دارند، و سپس به حصار خود   بر میخورند و آيند و آب می زيرزمينی و کاريزهايی دارند که شبانه بريون می
  گردند بر می

__________________________________________________  
  ).۲۷۴، ص ۴معجم البلدان، ج . (ذو الرقيبه، نام کوهی است مشرف بر خيرب) ۱(
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. دکنند، و اگر آبشخورهای ايشان را قطع کنی درمانده و بيچاره خواهند ش و خود را از تو حفظ می

 در حمل کاريزها حاضر شدند و آهنا را قطع فرمودند، و چون آبشخورهای آهنا قطع شد، به واسطه )ص(پيامرب
در آن روز تنی چند از . تشنگی نتوانستند طاقت بياورند و از حصار بريون آمدند و جنگ سختی کردند

خرين حصار منطقه نطاة بود  آن حصار را که آ)ص(مسلمانان و ده نفر از يهوديان کشته شدند، و پيامرب
  .گشودند، و چون از گشودن حصارهای منطقه نطاة فارغ شدند، دستور حرکت دادند

 از محالت شبانه و جنگهای )ص(سپاه از رجيع برگشت و در جايگاه اوليه خود قرار گرفت و پيامرب
آنگاه . راد يهودی بودندترين اف ترين و گزيده منطقه نطاة در امان قرار گرفتند، زيرا مردم نطاة سرسخت

  . آهنگ يهوديان منطقه شّق را فرمود)ص(پيامرب
چون : موسی بن عمر حارثی، از قول ابی عفري حممد بن سهل بن ابی حثمه برامي نقل کرد که گفت

 به ناحيه شّق که آجنا هم چندين حصار با ساز و برگ بود کوچيدند، اولني حصاری که رسول )ص(پيامرب
شد، اقامت   ناميده می)۱(ای که مسران  در دهکده)ص(پيامرب. اصره فرمود، حصار ابی بود آن را حم)ص(خدا

مردی از يهوديان به نام غّزال بريون آمد و . فرمود، و در آجنا با اهل حصار ابی جنگ شديدی کردند
کی از حباب بن منذر به جنگ او بريون شد و چند ضربه رد و بدل کردند، و حباب در ي. مهاورد خواست

محالت خود دست راست غزال را از وسط بازويش قطع کرد و مششري از دست او به زمني افتاد، و بدون 
های او را زد، و چون به زمني افتاد  حباب او را تعقيب کرد و پی پاشنه. سالح شد، و به سوی حصار گرخيت

مسلمانان که از خاندان جحش مردی از . مرد ديگری از حصار بريون آمد و مهاورد طلبيد. سرش را بريد
ابو . طلبيد مرد جحشی کشته شد و يهودی بر جای ايستاده و مهچنان مهاورد می. بود به مقابله او رفت

خراميد به مبارزه او رفت و بر او پيشی  دجانه در حالی که باالی کالهخودش دستمال سرخی بسته بود و می
 سپس سرش را جدا کرد و زره و مششري او را برداشت و به گرفت، و با ضربتی هر دو پای او را قطع کرده و

يهوديان از جنگ گرخيتند، و .  آهنا را به خود ابو دجانه خبشيدند)ص(رسول خدا.  آورد)ص(حضور پيامرب
در . کرد مسلمانان تکبري گويان بر حصار محله کرده و وارد آن شدند، و ابو دجانه پيشاپيش آهنا حرکت می

و کاال و گوسپندان و خوراکی زيادی يافتند و هر کس هم که در آن حصار بود از مقابله و آن حصار اثاثيه 
   رفتند و خود را به حصار نزار در ناحيه جنگ با مسلمانان گرخيتند و مهچون سومسار بر ديوارها باال می

__________________________________________________  
  ).۱۹۸، ص ۴البداية و النهاية، ج . ( از واقدی، نام اين دهکده مسوان آمده استدر تاريخ ابن کثري به نقل) ۱(
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۵۱۰  
ها خود را به حصار نزار رساند، سپس در  هر کس هم که بريون مانده بود، مهچنان از فراز قله. شّق رساندند

فت و با آهنا به  مهراه ياران خود به آجنا ر)ص(پيامرب. آن را بستند و به شدت مشغول دفاع از خود شدند
آهنا شروع به تري باران و سنگسار کردن . جنگ پرداخت و آهنا جنگجوترين مردم ناحيه شّق بودند

 هم مهراه سپاه خود بودند به طوری که تريی به جامه آن حضرت خورد و از )ص(مسلمانان کردند، و پيامرب
ريزه برداشت و به سوی حصار پرتاب   تريها را مجع فرمود و سپس مشتی سنگ)ص(پيامرب. آن آوخيته ماند

  .کرده و آنگاه محله کردند و آن حصار فرو رخيت
آن حصار با خاک يکسان شد و با زمني مهواره برابر گرديد، به طوری که : ابراهيم بن جعفر گويد

عمري . صفّيه دختر حيی و دختر عموی او هم در آن حصار بودند. مسلمانان آمدند و اهل آن را گرفتند
خودم ديدم که صفّيه و دختر عمويش و چند دختر بچه از حصار : گويد  غفاری می)۱(دمتکار آبی اللّحمخ

  .نزار بريون کشيده شدند
 حصار نزار را گشودند، ولی چند حصار ديگر هم در ناحيه شّق باقی مانده بود که اهل )ص(رسول خدا

 به حصار )ص(پيامرب: گفت حممد بن مسلمه می. ندآهنا مهگی گرخيتند و به نواحی کتيبه و وطيح و سالمل رفت
اين آخرين حصار خيرب است که برای فتح آن نياز به جنگ داشتيم، چون اين : نزار نگريستند، و فرمودند

  :گويد. حصار را بگشاييم جنگی خنواهد بود
  . از خيرب رفت)ص(مهينکه آن را گشودمي پس از آن ديگر جنگی نبود، تا رسول خدا

چطور شد که صفّيه در : محن بن حممد بن ابو بکر برامي نقل کرد که، به جعفر بن حممود گفتمعبد الر
حصار نزار بود و در منطقه شّق و حال آنکه حصار خاندان ابی حقيق در منطقه سالمل است، و چطور شد که 

ها   هم زهنا و بچهای اسري نشد، در صورتی که البد در آجنا در حصارهای منطقه نطاة و شّق هيچ زن و بچه
ها را به منطقه کتيبه منتقل کرده بودند تا حصارهای نطاة برای  يهوديان خيرب زهنا و بچه: اند؟ گفت بوده

جنگ آماده باشد، و به مهني جهت کسی جز صفّيه و دختر عمويش و چند دختر بچه که مهراه او در نزار 
 حصار نزار استوارترين حصارها است، به مهني کردند که يهود بنی کنانه تصور می. بودند اسري نشدند

ها را به   فردای آن، آهنگ ناحيه شّق فرمود، صفّيه و دختر عمويش و ديگر بچه)ص(جهت در شبی که پيامرب
  )ص(در منطقه کتيبه بيش از دو هزار زن و مرد و بچه يهودی بودند، و چون پيامرب. نزار بردند که اسري شدند

__________________________________________________  
. کرد، و از آن نفرت داشت، به اين لقب معروف شد ابی اللّحم، از قبيله غفار است و چون از خوردن گوشت خودداری می) ۱(

  . م- ).منتهی االرب(
۵۱۱  

 و سالح و زر و قرار شد که آهنا هم مهه اموال. ها را امان داد با اهل کتيبه مصاحله فرمود، مردان و زنان و بچه
 آهنا را امان دادند، )ص(پس از اينکه پيامرب. ها را به جز يک جامه برای هر نفر تسليم کنند و سيم و جامه

هايی  کردند و چون نقدينه بعضی از يهوديان به آجنا رفت و آمد داشتند و چيزهايی خريد و فروش می
  .الهای ديگر کردندخمفی کرده بودند، بعدا آن را صرف خريد پارچه و لباس و کا

 متوجه کتيبه و وطيح و سالمل شدند، و حصار ابن ابی احلقيق که )ص(گويند، سپس رسول خدا
يهوديان در آن به شدت موضع گرفته بودند، و مهه گروههای گرخيته از نطاة و شّق هم آجنا آمده بودند و 

در . ، و آن حصاری استوار بودمهراه آهنا در حصار قموص که در ناحيه کتيبه بود، متحصن شده بودند
يهوديان به شدت درها را بر روی خود بسته . وطيح و سالمل هم حصارهای استوار ديگری وجود داشت
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کنند و نه بريون   پس از اينکه ديدند آهنا نه مبارزه می)ص(رسول خدا. آمدند بودند و از حصارها بريون منی
  .آيند، تصميم گرفتند که منجنيق نصب کنند می

 )ص(بعد از چهارده روز حماصره، يهود چون به هالکت خود يقني پيدا کردند، کسی را حضور رسول
  .فرستادند و تقاضای صلح کردند

  به ابراهيم بن جعفر گفتم در حصار کتيبه پانصد کمان عربی بوده است؟: ابو عبد اهللا گويد
بود برامي نقل کرد که او سه تري را از و پدرم از قول کسی که کنانة بن ابی احلقيق را ديده . آری: گفت

. رفت زد و هر تري يک وجب در هدف فرو می گذاشت و به هدف می فاصله سيصد متری در زه کمان می
 مهراه ياران خود از شّق به جانب ما حرکت کرده است، اهل )ص(چون به مهني مرد گفته شد که رسول خدا

  .در حصار ايستادندقموص آماده شدند و برای تري اندازی بر روی 
ای که بر او عارض شده بود، نتوانست کمان را به زه  کنانه کمان خود را برداشت ولی به واسطه لرزه
و در حصار خود فروشد، و هيچ کس از آهنا ديده ! کند، و به مردم حصار اشاره کرد که ترياندازی نکنيد

کنانه مردی از يهود .  ترس در دل آهنا انداختنشد تا اينکه مدت حماصره ايشان را به ستوه آورد و خداوند
  . فرستاد)ص(را که نامش مشّاخ بود به منايندگی به حضور پيامرب

چون مشّاخ فرود . خواهم بريون بيامي و با مشا مذاکره کنم می: او باالی حصار آمد و به پيامرب گفت
ه اطالع آن حضرت رساند که از طرف مشّاخ ب.  آوردند)ص(آمد، مسلمانان او را گرفتند و به حضور پيامرب

 نسبت به او حمبت فرمود و کنانه مهراه تنی چند از يهوديان آمد و صلح )ص(پيامرب. کنانه پيامی آورده است
بينی از  اين مهه ساز و برگ و اسلحه که می: ابراهيم ادامه داد و گفت. کردند و پيماهنای الزم بسته شد

: سپس گفت. گرفتند ز اعراب اينها و اين زر و زيورها را به عاريه میخاندان ابی حقيق است و مجاعتی ا
  .آهنا بدترين يهوديان مدينه بودند

۵۱۲  
توامن از حصار بريون  آيا می:  فرستاد و گفت)ص(کنانة بن ابی احلقيق کسی را حضور پيامرب: گويند

ابی احلقيق بريون آمد و با رسول کنانة بن : گويد. آری:  فرمودند)ص(بيامي و با تو صحبت کنم؟ رسول خدا
ها را هم آزاد   صلح کرد که خون مردان و جنگجويانی که در حصارند حمفوظ مباند، و زهنا و بچه)ص(خدا

بگذارند، در عوض آهنا مهراه زن و فرزند خود از خيرب بکوچند، و متام زمينهای خود و سيم و زر و اسلحه و 
 )ص(رسول خدا.  واگذارند)ص( هر نفر يک دست جامه، به پيامربهای خود را به جز برای انبان و جامه

اگر چيزی از اموال خود را از من پوشيده بداريد و خمفی کنيد، ذّمه و پيمان خدا و رسولش از مشا : فرمود
 کسانی را فرستادند تا اموال، کاالها و )ص(پيامرب. و آهنا با مهني شرط صلح کردند. برداشته خواهد شد

آجنا صد زره، و چهار صد مششري، و هزار نيزه، و پانصد کمان عربی .  را يکی يکی حتويل بگريندها اسلحه
  .و تريدان به دست آمد

 از کنانة بن ابی احلقيق در مورد گنج خاندان ابی حقيق و زر و زيور آهنا که معموال در )ص(پيامرب
معموال در عروسيهای . شتند، پرسيدندشد، و اشراف ايشان از حمل آن اطالع دا پوست شتری نگهداری می

کردند و گاه به مدت يک ماه در دست مکيان به امانت بود،  مکه اين زر و زيور را از ايشان عاريه و کرايه می
ای ابو : کنانه گفت. رسيد و اين گنجينه يکی پس از ديگری به دست بزرگان خاندان ابی حقيق می

کردمي و چيزی از آن باقی منانده است و ما آهنا را برای چنني القاسم، آن گنجينه را در اين جنگ خرج 
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های جنگ و کمک خواهی از ديگران، چيزی از آن باقی  کردمي و اکنون هزينه روزی نگهداری می
در :  به آن دو فرمود)ص(پيامرب. کنانه و برادرش در اين مورد سوگندهای مؤکد خوردند. نگذاشته است

آری : گفتند. ا باشد عهد و ذّمه خدا و رسولش از مشا برداشته خواهد شدصورتی که آن گنجينه پيش مش
  .چنني باشد

ايد برای من  ام و تعهدی که کرده در آن صورت هر چه از اموال مشا گرفته:  فرمودند)ص(سپس پيامرب
عمر و  ابو بکر و )ص(پيامرب. چنني باشد: گفتند. حالل خواهد بود، حتی خون مشا را هم حالل خواهم کرد

مردی از يهوديان برخاست و به کنانة بن ابی احلقيق .  و زبري و ده نفر از يهوديان را هم شاهد گرفتند)ع(علی
دانی کجاست به او بگو و در آن صورت خون تو  خواهد نزد تو است، يا می اگر آنچه حممد از تو می: گفت

سازد و ديدی که حممد به چيزهايی که ما  میماند، و در غري آن صورت خداوند او را بر آن آگاه  حمفوظ می
  .ای نشست ابن ابی احلقيق به او پرخاش کرد و او دور شد و در گوشه. دانستيم آگاه بود هم منی

 درباره گنج آن دو نفر -  که مردی ضعيف بود-  از ثعلبة بن سالّم بن ابی احلقيق)ص(آنگاه پيامرب
   بينم که اطراف ی هر سپيده دم کنانه را میمن اطالع دقيقی ندارم، ول: گفت. سؤال فرمود

۵۱۳  
 و گفت اگر چيزی باشد البد اينجا در زير خاک پنهان کرده -ای اشاره کرد  و به خرابه-گردد اين خرابه می

  .است
 بر نطاة پريوز شدند، کنانة بن ابی احلقيق به هالک و نابودی خود يقني کرد و )ص(هنگامی که پيامرب

کنانه آن پوست شتر را که حمتوی زر و زيورهايشان بود، شبانه در . رس فرا گرفته بودمردم نطاة را هم ت
خرابه مذکور در منطقه کتيبه بود و مهاجنا بود که . ای زير خاک پنهان کرد و کسی او را نديده بود خرابه

  .کند ديد که اطراف آن گردش می ثعلبه هر سپيده دم کنانه را می
ام را مهراه تنی چند از مسلمانان با ثعلبه به آن خرابه فرستاد، و آجنا را کندند ، زبري بن عّو)ص(پيامرب

و هم گفته شده است که خداوند متعال رسول خود را به آن گنج رهنمايی . و آن گنج را به دست آوردند
  .فرمود

ش او است  دستور فرمود زبري کنانه را شکنجه دهد تا هر چه که پي)ص(چون اين گنج پيدا شد، پيامرب
 )ص(سپس پيامرب. ای را روی سينه او گذاشت زنه زبري کنانه را شکنجه داد، حتی سنگ آتش. به دست آورد

به زبري دستور دادند تا کنانه را به حممد بن مسلمه بسپارد تا او را در مقابل خون برادرش حممود بن مسلمه 
رادر ديگر را هم شکنجه دهند، و سپس او را و هم دستور فرمود تا ب. بکشد، و حممد بن مسلمه او را کشت

. و گويند گردنش را زدند. به وارثان بشر بن براء سپرد تا به عوض خون او بکشندش و او هم کشته شد
  . در قبال اين کار آهنا اموالشان را حالل کرد و زن و فرزندانشان را به اسارت گرفت)ص(پيامرب

 اسامه، از قول کسی که به حمتويات آن پوست شتر نگاه کرده خالد بن ربيعة بن ابی هالل، از هالل بن
چون آن را آوردند ديدمي مقدار زيادی دستبند، خلخال، بازوبند و گردنبند طال و چند : بود، برامي نقل کرد

  .رشته زمرد و گوهر و انگشتری از سنگهای مينی طال کاری شده در آن بود
 آن را به يکی از خويشاوندان خود خبشيدند که عايشه يا )ص(گردنبندی از مرواريد هم بود که پيامرب

آن خامن گردنبند را برداشت و هنوز ساعتی نگذشته بود که آن را فروخت . يکی از دختران آن حضرت بود
  .ابو الشحم هم يک دانه از گوهرهای آن گردنبند را خريده بود. و ميان مستمندان و بيوه زنان تقسيم کرد
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 از شدت فکر در مورد اين گلوبند نتوانست خبوابد، و سپيده دم به )ص(د، پيامربچون شب فرا رسي
آن گردنبند را : سراغ عايشه رفتند، با اينکه آن شب نوبت عايشه نبود، يا پيش دختر خود رفته و فرمودند

ت و آن  خرب داد که چه کرده اس)ص(آن بانو به رسول خدا. پس بده که نه مرا و نه تو را بر آن حقی است
  .حضرت خدا را ثنا گفت و برگشت

۵۱۴  
و صفّيه مهسر کنانة بن ابی احلقيق . اين گردنبند از آن دختر کنانه بود: گفت صفّيه دختر حيی می

 پيش از اينکه به کتيبه بيايد او را اسري گرفته، و مهراه بالل به حمل اقامت خود )ص(بوده است که پيامرب
يش را از کشتارگاه عبور داد، دختر عموی صفّيه فريادی شديد و دردآور بالل او و دختر عمو. فرستادند

مگر رحم از تو رفته است؟ دخترک کم :  از اين کار بالل سخت ناراحت شده به او فرمودند)ص(پيامرب. کشيد
کردم که اين کار را خوش نداشته باشيد و  گمان منی: بالل گفت! دهی سن و سالی را بر کشتگان عبور می

بالل چون :  به دختر عموی صفيه فرمود)ص(پيامرب. ت داشتم که کشتارگاه خويشاوندان خود را ببينددوس
  .شيطان است

 )ص( خواست تا او را به او بدهند، و گويند که رسول خدا)ص(دحيه کلبی به صفّيه نگريست و از پيامرب
 دختر عموی صفّيه )ص(و پيامرب. د دادبه دحيه وعده فرموده بودند که دختری از اسريان خيرب را به او خواهن

  .را به دحيه خبشيدند
ابن ابی سربه، از قول ابی حرمله، و او از قول خواهرش ام عبد اهللا، و او از قول دختر ابو قني مزنی 

 با صفّيه انس داشتم، و او برای من از اقوام خود )ص(من از ميان مهسران پيامرب: برامي نقل کرد که گفته است
 ما را از مدينه )ص(وقتی پيامرب: گفت که از مجله آن اين بود ايی که از ايشان شنيده بود، مطالبی میو چيزه

کنانة بن ابی احلقيق مرا به مهسری گرفت و چند روز . تبعيد فرمود، به خيرب رفتيم و آجنا سکونت کردمي
 را به وليمه فرا خواند و مرا  با من عروسی کرد، و چند پرواری کشت و يهوديان)ص(پيش از آمدن رسول خدا

اين . شبی در خواب ديدم که گويی ماه از مدينه آمد و در دامن من افتاد. به حصار خود در منطقه سالمل برد
 وارد شدم و )ص(چون بر پيامرب. موضوع را برای مهسرم کنانه گفتم و او چنان سيلی بر چشمم زد که کبود شد

يهوديان : گفت صفّيه می. دند و من موضوع را برای آن حضرت گفتمآن کبودی را ديدند، از من سؤال کر
وقتی . زن و فرزند خود را در حصار کتيبه قرار داده بودند، و حصار نطاة را برای جنگ آماده کرده بودند

حممد از کار :  به خيرب فرود آمد و حصارهای منطقه نطاة را گشود، کنانه پيش من آمد و گفت)ص(که پيامرب
آسوده شد و در اينجا کسی نيست که جنگ کند، سران يهود مهاندم که حممد يهوديان نطاة را کشت، نطاة 

اين : اين بود که مرا به حصار نزار در ناحيه شّق آورد و گفت. کشته شدند و اعراب هم به ما دروغ گفتند
اتفاقا رسول . ذاشتاو من و دختر عمومي و چند دختر کم سن و سال را آجنا گ. استوارترين حصار ماست

 پيش از آنکه قصد کتيبه فرمايد به سوی نزار آمد و پيش از آنکه به کتيبه برسد من اسري شدم، و مرا )ص(خدا
چون شب فرا رسيد و پيامرب برگشت مرا فرا خواند، و من در حالی که روبند . به حمل اقامت خود فرستاد

  :دآن حضرت فرمو. داشتم و شرمگني بودم برابرش نشستم
۵۱۵  

کنم، ولی اگر راه خدا و رسول او را  اگر خبواهی به دين خودت باشی من تو را جمبور به مسلمانی منی
 مرا آزاد کردند و به )ص(پيامرب. و من خدا و رسول او و آيني خدا را برگزيدم. بگزينی برايت هبتر است

: ت به مدينه فرمود يارانش گفتندمهسری برگزيدند و آزادی مرا مهريه من قرار دادند، و چون آهنگ حرک
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امروز خواهيم دانست که آيا صفّيه مهسر رسول خداست يا کنيز او، اگر مهسرش باشد در حجاب خواهد 
و چون پيامرب حرکت فرمود، دستور داد تا هودجی حاضر کنند و مردم . بود و پوشيده، و گر نه کنيز است
  .دانستند که من مهسر رسول خدامي

 شخصا شتر را نزديک آوردند و سپس ران خود را پيش آوردند که پامي را بر آن هنم )ص(پيامرب: گويد
  .و سوار شوم ولی من اين کار را بزرگ دانستم و رامن را بر ران آن حضرت تکيه دادم و سوار شتر شدم

گفتند  میفروختند و به من  ديدم، آهنا بر من فخر می  رفتار ناهنجار می)ص(من از مهسران پيامرب: گويد
روزی . داشت فرمود و مرا گرامی می  به من لطف و حمبت می)ص(در حالی که پيامرب. يهودی ای دختر

مهسران مشا بر من فخر : شود؟ گفتم تو را چه می: فرمود. گريستم  بر من وارد شدند و من می)ص(پيامرب
از اين پس اگر به تو :  و فرمود خشمگني شد)ص(من ديدم پيامرب. گويند دختر يهودی فروشند و به من می می

 و عموی من موسی بن )ع(پدر من هارون: فخر فروختند يا حرف خود را تکرار کردند، تو به آهنا بگو
  . است)ع(عمران

چون مهراه عيينه در : کرد ابو شييم مزنی که مسلمان شده و اسالمی نيکو هم داشت، نقل می: گويند
يم، متوجه شدمي که آهنا در کمال آرامش و سکون هستند و مسئله حيفاء جدا شدمي و پيش اهل خود برگشت

  .ای بر ايشان پيش نيامده است، لذا مهراه عيينه برگشتيم ناراحت کننده
 زده - شد آخر شب فرود آمدمي، و وحشت مهينکه نزديک خيرب رسيدمي در جايی که حطام ناميده می

که کوه ذو الّرقيبه را به من دادند، و چنني تعبري مژده بدهيد امشب در خواب ديدم : عيينه گفت. بودمي
مهينکه به خيرب رسيدمي عيينه پيشاپيش رفت : ابو شييم گويد. کنم که حممد به اسارت ما در خواهد آمد می

عيينه .  خيرب را گشوده و خداوند هر چه را که در آن است به غنيمت او در آورده است)ص(و فهميد که پيامرب
ای چيزی هم به من بدهی، زيرا من از  بايد از آنچه که از مهپيماهنای ما به غنيمت گرفته: فت گ)ص(به پيامرب

جنگ با تو منصرف شدم و مهپيماهنای خود را خوار و زبون کردم و مردم را هم برای جنگ با تو مجع 
صدای سروشی گويی، بلکه  دروغ می:  فرمودند)ص(پيامرب. نکردم و با چهار هزار جنگجو از پيش تو رفتم

باشد، ولی تو اکنون به من : عيينه گفت. که شنيدی موجب گرديد تا تو را به سوی اهل خودت برگرداند
  )ص(ذو الّرقيبه چيست؟ پيامرب: عيينه گفت. کوه ذو الّرقيبه از تو باشد:  فرمود)ص(پيامرب. پاداشی بده

۵۱۶  
! ای؟ واب نديده بودی که آن را گرفتهمهان کوهی که در خواب ديدی از آن تو است مگر در خ: فرمود
به خدا قسم هرگز تا امروز : گفت کرد، و می عيينه برگشت و پيش يهوديان رفت و آمد و دسيسه می: گويد

مشا . ام، تصور من اين بود که هيچ کس غري از مشا حممد را از ميان بر خنواهد داشت چنني امری نديده
های استوار هستيد، عجيب است با آنکه در اين حصارهای اهل اين مهه ثروت و ساز و برگ و حصار

ای نيست، و اين مهه آب داريد تسليم شديد؟  مرتفع هستيد و آنقدر خوراکی داريد که برايش خورنده
خواستيم در حصار زبري ايستادگی و پافشاری کنيم ولی آب قناهتا را قطع کردند، و گرما شديد  ما می: گفتند

تعجب است که مشا از حصارهای منطقه ناعم : گفت. ن ادامه زندگی فراهم نبودبود و با تشنگی امکا
. دادند شدگان پرسيد و آهنا به او خرب می آنگاه درباره کشته. گرخيتند و خود را به حصار قلعه زبري رسانديد

 نظامی اند، و هرگز برای يهوديان در حجاز به خدا قسم مهه ساالران و بزرگان يهود کشته شده: او گفت
 -گفتند مردی کم عقل و بی خرد است  که می-گفتار او را ثعلبة بن السالم بن ابی احلقيق. خنواهد بود
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ای عيينه، اين تو بودی که يهود را فريب دادی و آهنا را خوار کرده و در جنگ : داد، و به او گفت گوش می
عيينه ! ا يهود بنی قريظه چه کردی؟با حممد ايشان را ترک کردی، و پيش از آن هم به خاطر داری که ب

حممد در مورد خويشاوندامنان با ما حيله کرد، و مهينکه صدای سروش را شنيدمي به سوی آهنا رفتيم : گفت
پنداشتيم که حممد به سوی ايشان حرکت کرده است، بعد که متوجه شدمي چيزی نيست دوباره برای  و می

ای کشته شدند و هر   باقی مانده است که او را ياری دهی؟ عدهمگر کسی: ثعلبه گفت. ياری مشا باز آمدمي
کس هم که باقی مانده است برده و اسري حممد شده است، او مهه را به اسريی گرفت و اموال ما را تصرف 

مگر چنني نبود که مهپيماهنای خودت را ياری : در اين هنگام مردی از بنی غطفان به عيينه گفت. کرد
خواستی خرمای يک  ای بربند؟ و مگر تو نبودی که گرخيتی و می وانستند از پيمان تو هبرهنکردی و آهنا نت

سال خيرب را از حممد بگريی؟ در حالی که به خدا سوگند کار حممد ظاهر و آشکار است، او به مهه پريوز 
  .خواهد شد

د رسيد حارث بن ماليد بازگشت، و چون ميان قوم خو عيينه در حالی که دستهای خود را به هم می
کنی؟ به خدا سوگند حممد بر شرق و غرب  ای می به تو نگفتم که کار بيهوده: عوف پيش او آمد و گفت

گفتند، و من از ابو رافع سالّم بن ابی احلقيق شنيدم که  خود يهوديان اين مطلب را می. پريوز خواهد شد
 که نبوت از خاندان هارون بريون رفته ورزمي ما يهوديان به حممد از اين جهت حسد و رشک می: گفت می

   است، و حال آنکه او پيامرب مرسل است، ولی
۵۱۷  

و دو بار کشتار بزرگی بر ما يهوديان از سوی حممد خواهد بود، يکی در . کنند يهوديان از من اطاعت منی
رف خود در آيا حممد مهه زمني را به تص: به سالّم گفتم: گويد حارث می. مدينه، و ديگری در خيرب

 نازل شده است چنني خواهد بود، و چقدر دوست دارم که )ع(سوگند به توراتی که بر موسی: آورد؟ گفت می
  .يهود گفتار مرا در اين مورد بدانند

 خيرب را گشود و آرام گرفت، زينب دختر حارث شروع به پرس و جو کرد )ص(چون رسول خدا: گويند
  .شانه و سردست را:  دوست دارد؟ گفتندکه حممد کدام قسمت گوسپند را بيشتر

زينب بزی را کشت، و سپس زهر کشنده تب آوری را که با مشورت يهود فراهم آورده بود به متام 
 به منزل )ص(چون غروب شد و رسول خدا. گوشت و خمصوصا شانه و سردست آن زد و آن را مسموم کرد

ای ابو القاسم، : کاری داری؟ او گفت: ز او پرسيدا. خود آمد، متوجه شد که زينب کنار بارها نشسته است
خوردند و اگر صدقه بود، از آن  کردند از آن می  هديه می)ص(اگر چيزی را به پيامرب. ام ای برايت آورده هديه
: آنگاه فرمود.  دستور فرمود تا هديه او را گرفتند و در برابر آن حضرت هنادند)ص(پيامرب. خوردند منی

. ياران آن حضرت که حاضر بودند نشستند و شروع به خوردن کردند!  شام خبوريدنزديک بياييد و
 از آن احساس )ص(پيامرب.  از گوشت بازو خوردند، و بشر بن براء هم استخوانی را برداشت)ص(پيامرب

خود  به ياران )ص(های خود را خوردند، پيامرب  و بشر لقمه)ص(مهني که پيامرب. لرزشی کردند و بشر هم لرزيد
بشر بن براء . دهد که مسموم است از خوردن اين گوشت دست برداريد که اين بازو به من خرب می: فرمود
ای رسول خدا، به خدا سوگند که من هم از مهني يک لقمه فهميدم، و علت آنکه آن را از دهان : گفت

ه خود را خورديد جان خودم بريون نينداختم برای اين بود که خوراک مشا را ناگوار نسازم، و چون مشا لقم
بشر بن براء هنوز از . را عزيزتر از جان مشا نديدم، وانگهی اميدوار بودم که اين يک لقمه کشنده نباشد
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توانست حرکت کند،  جای خود برخناسته بود که رنگش مانند عبای سياه شد، و يک سال بيمار بود و منی
 پس از آن سه سال ديگر )ص(و پيامرب. بن براء مهاندم مرداند بشر  و هم گفته. و بعد هم به مهني علت مرد

  .زنده ماندند
: شانه و بازوی گوسپند را مسموم کرده بودی؟ گفت:  زينب را فرا خواندند و پرسيدند)ص(رسول خدا

چه چيزی تو را به اين کار :  فرمود)ص(پيامرب. آری: گفت. خود گوشت: چه کسی به تو خرب داد؟ فرمود
پدر و عمو و مهسرم را کشتی و بر قوم من رساندی آنچه رساندی، گفتم اگر پيامرب باشد که : واداشت؟ گفت

  .شومي ام، و اگر پادشاه باشد از او خالص می دهد که چه کرده خود گوشت به او خرب می
   اند رسول برخی از راويان گفته. در مورد سرنوشت زينب مطالب خمتلفی نقل شده است

۵۱۸  
سه .  او را عفو فرمود)ص(اند پيامرب برخی از راويان گفته. فرمود او را کشتند و به دار آوخيتند دستور )ص(خدا

 به اصحاب خود دستور داد تا خون )ص(پيامرب. نفر هم دست بر طعام برده ولی چيزی از آن خنورده بودند
اند  ون گرفت، و هم گفته هم از زير کتف چپ خود خ)ص(بگريند و آهنا ميان سر خود را تيغ زدند، و پيامرب

  .ابو هند با شاخ و تيغ از آن حضرت خون گرفت. که از پس گردن خود خون گرفت
رسول .  شد، به ديدنش رفتم)ص(در مرضی که منجر به مرگ پيامرب: گفت مادر بشر بن براء می: گويند

 )ص(پيامرب. ام  کس نديده- چنني تب شديدی در هيچ:  تب شديدی داشت، دستش را گرفتم و گفتم)ص(خدا
پندارند که  مردم می. مهان طور که اجر و پاداش ما دو برابر است بال و سختی ما هم دو چندان است: فرمود

ام، و حال آنکه چنني نيست و خداوند آن بيماری را بر من مسلط نکرده است،  من گرفتار ذات اجلنب شده
 و پسرت خوردمي، از آن روز بيماری در من ای است که من اين اثر لقمه. و اين ريشخندی شيطانی است

بنابر اين رسول خدا از دنيا رفت، در . ريشه دوانده است تاکنون که پاره شدن رگ قلبم نزديک شده است
  .حالی که شهيد بود

  .اند کسی که به واسطه خوردن گوشت مسموم گوسپند درگذشت، مبّشر بن براء بوده است و گفته
  . و مورد اتفاق استو حال آنکه بشر صحيح تر،

 گفت که پدرم را )ص(چگونه زينب دختر حارث به پيامرب: عبد اهللا گويد، از ابراهيم بن جعفر پرسيدم
پدرش حارث و عمويش يسار در جنگ خيرب کشته شدند، و مهو بود که به مردم خرب : ای؟ گفت کشته
رين مردم يهود بود، و برادر ديگرش ت حارث شجاع: و گفت. داد، و او را از حصار شّق به زير آوردند می

زبري هم مهان روز کشته شد، مهسر زينب هم که سالّم بن مشکم بود از ساالران و افراد شجاع يهوديان بود، 
: گفت. جنگ بر عهده تو نيست، به حصار کتيبه برو: او بيمار و در حصار نطاة بستری بود، به او گفتند

  .کنم هرگز اين کار را منی
اش  حالی که بيمار بود کشته شد، و او مهان ابو احلکم است که ربيع بن ابی احلقيق دربارهو او در 
  :سروده است

مهني که با مششريهای خود فرا خواندند و هنگام نيزه زدن فرا رسيد سالم را فراخواندمي، و ما هر 
  .نوشاندمي شدمي به سران دمشن شربت زهر آگني می گاه که با او فرا خوانده می

  .و او جنگاور آنان بود، لکن خداوند او را با مرضش مشغول داشت
    در جنگ خيرب فروة بن عمرو بياضی را بر غنائم گمارد، و مهه)ص(گويند پيامرب
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۵۱۹  
در حصار کتيبه . غناميی که مسلمانان از حصارهای شّق و نطاة و کتيبه مجع کرده بودند به او سپرده شد

از مرد و زن و بچه فقط يک دست لباس گذاشته شده بود، مهچنني مقدار فقط برای هر کس از يهوديان 
زيادی اثاثيه و قماش و قطيفه و سالح و خوراکی و خورشهای گوناگون و گاو و گوسپند به دست آورده 

شد و مسلمانان به اندازه احتياج خود از آن بر  اّما از خوراکيها و علوفه دامها مخس گرفته منی. بودند
جنگيد و پس از فتح و  گرفت و می دار می ای احتياج داشت آن را از خزانه هر کس به اسلحه. ندداشت می

  .گرداند پريوزی آن را بر می
در يک سهم نام .  دستور فرمودند تا آن را به پنج قسمت کردند)ص(چون مهه غنامي مجع شد، پيامرب

 )ص(ی که بعدا کنار گذاشتند سهم رسول خداخنستني خبش. نوشته شده بود و بقيه را يک سو هنادند» اهللا«
 دستور فرمود که اگر کسی خبواهد )ص(آنگاه پيامرب. بود و چيزی اختصاصی برای مخس بر نگزيدند

 برای برکت آن دعا )ص(پيامرب. تواند از بقيه کاالها چيزی خريداری کند، و فروه شروع به فروش آهنا کرد می
مردم برای خريد هجوم آوردند به طوری : فروة بن عمرو گويد! يج کنخدايا، بازارش را را: فرمود و گفت

کردم بزودی از فروش آن خالص  و اثاثيه آن قدر زياد بود که فکر منی. که در دو روز مهه آهنا فروخته شد
  .شومي

 از مخس غناميی که سهم خودش بود، مقداری سالح و لباس فراهم فرمود و به اهل بيت )ص(پيامرب
مقداری هم به زنان و مردان خاندان عبد . های قيمتی لطف فرمود ری اثاثيه و لباس و مهرهخود مقدا

مقداری هم از دفاتری که حمتوی . املطلب اختصاص دادند، و به يتيمان و فقرا هم مقداری خبشيدند
  .خبشهايی از تورات بود ضمن غنامي به دست مسلمانان افتاده بود

  . مذاکره کردند که آن را به ايشان مسترد فرمايد)ص(با رسول خدايهوديها به سراغ آن آمدند و 
ايد در غنامي منظور کنيد که  های پارچه را هم اگر برداشته حتی نخ و تکه:  ندا داد)ص(منادی پيامرب

  .غل و غش مايه بدخبتی و سرافکندگی و آتش قيامت خواهد بود
نامي به سر خود بسته بود که آفتاب بر سرش فروخت دستاری از غ در آن روز که فروه کاالها را می

. او بدون توجه به خانه خود رفت و بعد متوجه آن دستار شد و بريون آمد و آن را ميان غنامي انداخت. نتابد
و در آن روز . دستاری از آتش بود که بر سر خود پيچيدی:  رسيد فرمود)ص(چون اين خرب به رسول خدا
حتی يک تار نخ و يک تکه پارچه از آن :  فرمود)ص(پيامرب.  خواست)ص(امربمردی چيزی از غنامي را از پي

و مردی از آن حضرت پای بندی برای . خبشم کنم و چيزی هم از آن منی حالل نيست، من خود تصرف منی
بگذار غنامي تقسيم شود تا به تو پای بند بدهم، و اگر ريسمان هم خبواهی : شترش خواست، فرمود

 بود که در موقع جنگ مرکوب آن حضرت را نگاه )ص(سياه به نام کرکره مهراه پيامربمردی . دهم می
   داشت و کشته شد، به می

۵۲۰  
ای که از  سوزد به واسطه قطيفه او هم اکنون در آتش می: آيا کرکره شهيد است؟ فرمود:  گفتند)ص(پيامرب

دو بند آتشني : فرمود. ام هنه برداشتهای رسول خدا، من دو تا بند کفش ک: مردی گفت. غنامي دزديده بود
حضرت .  رساندند)ص(و در آن هنگام مردی از قبيله اشجع درگذشت و مرگ او را به اطالع پيامرب. است
اين دوست مشا در راه خدا :  فرمود)ص(پيامرب. چهره مردم درهم شد. بر دوست خود مناز بگزاريد: فرمود

کاالهای او را جستجو کردمي و چند مهره بی ارزش از : يدزيد بن خالد جهنی گو. غل و غش کرده است
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تنی چند از مسلمانان هم که رفيق يک ديگر بودند . ارزيد های يهوديان يافتيم که به دو درهم هم منی مهره
خواستند به حساب بياورند دو درهم  اگر آهنا را می: گفت گوينده اين مطلب می. چند مهره برداشته بودند

 )ص(ها را به حضور پيامرب زيد، در عني حال پس از اينکه غنيمتها تقسيم شده بود، آن مهرهار بيشتر منی
 )ص(پيامرب. ما اينها را فراموش کرده بودمي که به حساب بياورمي و پيش ما مانده است: آوردند و گفتند

ند که فراموش آری و مهگی سوگند خورد: ايد؟ گفتند خوريد که فراموش کرده مهه مشا سوگند می: فرمود
 دستور فرمود که تابوهتای مردگان را پيش آوردند و مهه را يک جا هنادند )ص(آنگاه رسول خدا. کرده بودند

  .و بر آهنا مناز ميت گزارد
اند، آهنا را خيلی  ديد که به طور هنانی و تقلبی برداشته  اگر هم چيزی درباره اشخاص می)ص(پيامرب
ده است که مثال رسول خدا بار کسی را که اشياء دزدی در آن پيدا شده است فرمود، و شنيده نش معاقبه منی

  .شد فرمود و آن شخص به مردم هم معرفی می بسوزاند، بلکه او را سرزنش و مشاتت می
 از اين مسئله شگفت )ص(گويند، در آن روز مشش طاليی را در قبال طالی بيشتری خريدند، و پيامرب

  .زده شدند
سهم من در آن روز قالده زرينی شد که به هشت دينار فروختم، و چون اين : گويدفضالة بن عبيد 
و چون در آن قالده طال و . طال را با هم و زن آن از طال مبادله کنيد:  گفتم، فرمود)ص(مطلب را به رسول خدا

يی را با طال دو نفر که نامشان سعد بود مشش طال. فلزهای ديگر به کار رفته بود، آن معامله را برهم زدم
ايد و اين معامله را بر هم   فرمود ربا خورده)ص(خريده بودند که وزن يکی از ديگری بيشتر بود، پيامرب

 مخس آن را برداشت و بقيه را به او )ص(ای دويست درهم پيدا کرد و رسول خدا مردی هم در خرابه! بزنيد
  .مسترد فرمود

هر کس به خدا و روز قيامت مؤمن است نبايد با آب : فرمود  می)ص(شنيدند که در آن روز رسول خدا
، و هيچ چيز از غنامي را ]يعنی با زنان اسريی که باردارند نزديکی کند[خود زراعت ديگری را آبياری کند 

   پيش از آنکه مشخص نشده است نفروشد، و اگر بر مرکوبی هم سوار شده
۵۲۱  

ده است، پيش از آنکه کهنه شود آن را رد کند، و با زنان است، آن را رد کند، و اگر لباسی از غنامي پوشي
اسري نزديکی نکند تا آنکه يک مرتبه عادت ماهيانه ببيند، و اگر زنی حامله باشد تا وضع محل نکرده 

 آن روز از کنار زنی آبسنت عبور فرمود که وضع محل او نزديک بود، )ص(پيامرب. است با او نزديکی نکنند
آيا با او نزديکی هم کرده : فرمود. در سهم فالنی:  سهم چه کسی قرار گرفته است؟ گفتنداين زن در: پرسيد

چگونه اين کار را کرده است آخر اين فرزندی که در شکم اين زن است که : فرمود. آری: است؟ گفتند
لوی چشمش گريد در حالی که او ج و چگونه اين بچه را به بردگی می. برد فرزند او نيست و از او ارث منی

کنم، لعنت و نفرينی که در  من اين مرد را لعنت می]  يعنی مانند بچه خودش است[کند  دود و بازی می می
  .گور او هم مهراهش خواهد بود

پس از اينکه خيرب فتح شد، مسلمانانی که مهراه جعفر بن ابی طالب با دو کشتی از پيش : گويند
دامن از فتح خيرب  منی:  جعفر را ديدند فرمودند)ص(پيامربمهينکه . جناشی حرکت کرده بودند، رسيدند

  .سپس او را در آغوش کشند و ميان دو چشمش را بوسيدند! خوشحال ترم يا از آمدن جعفر
. مهچنني گروهی از مردم دوس مهراه ابو هريره، و طفيل بن عمرو و تنی چند از قبيله اشجع آمدند
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ابان بن . آهنا موافقت کردند. که ايشان را در غنامي شريک فرمايد با اصحاب خود مذاکره فرمود )ص(پيامرب
  .به تو نبايد چيزی پرداخت شود: سعيد به ابو هريره نظر انداخت و گفت

بسيار : ابان گفت. ای رسول خدا، اين ابان بن سعيد قاتل ابن قوقل است: ابو هريره هم گفت
دهد، که   قتل مرد مسلمانی را به من نسبت میعجيب است که اين موش صحرايی از دروازه دوس آمده و

ام، خداوند او را به وسيله من به درجه شهادت رسانده و گرامی داشته است و مرا  من در حال کفر او را کشته
  .به وسيله او خوار و زبون نکرده است

نان به شد عبارت از يک پنجم هر غنيمتی بود که مسلما  پرداخت می)ص(گويند، مخسی که به پيامرب
و معموال برای کسی که در . آوردند، اعم از اينکه رسول خدا در آن حضور داشته يا نداشته باشند دست می

 برای هشت )ص(البته در جنگ بدر پيامرب. شده است جنگ حضور نداشته، سهمی از غنيمت منظور منی
مود و مهه آهنا به حنوی نفر که در جنگ حضور نداشتند، سهمی از غنامي مانند سهم ديگران پرداخت فر

اعم از . غنامي خيرب ميان کسانی تقسيم شد که در جنگ حديبيه شرکت داشتند. شايسته مستحق بودند
  : اينکه در جنگ خيرب شرکت کرده يا نکرده بودند، که خداوند فرموده است

ِوعدكم اهللا مغانم كثرية تأخذونها فعجل لكم هذه ِ ِْ ُ َُ َ َّ َ ََ َ َ َُ ُ ْ ً َ َِ
َ ُ َ َ…) ۴۸ :۲۰(  

۵۲۲  
وعده فرموده است خداوند مشا را غنيمتهای بسيار که خواهيد گرفت و اين را فعال برای مشا 

  . فراهم فرموده است
برخی از کسانی که در حديبيه شرکت نکرده بودند در جنگ . گويند منظور خيرب است که مفسران می

رفطه غفاری که پيامرب او را جانشني مری بن سنان، أمين بن عبيد، سباع بن ع: خيرب شرکت کردند، مانند
دو نفر هم از شرکت کنندگان در حديبيه مرده . خود در مدينه فرموده بودند، جابر بن عبد اهللا و کسان ديگر

مهچنني به کسانی که فقط در خيرب شرکت کرده و در .  سهم مهه آهنا را منظور فرمود)ص(بودند، و پيامرب
کردند، و  و نيز برای رابطينی که به فدک رفت و آمد می. رداخت شدحديبيه حضور نداشتند، نيز سهم پ

. حمّيصة بن مسعود حارثی و يک نفر ديگر بودند سهم منظور شد، با آنکه آهنا در خيرب حضور نداشتند
برای سه نفر هم که به واسطه بيماری شرکت نکرده و سويد بن نعمان و عبد اهللا بن سعد بن خيثمه، و مردی 

  .طامه بودند، سهم پرداخت شد، و سهم کسانی هم که کشته شده بودند، منظور گرديداز بنی خ
غنائم خيرب اختصاصا برای کسانی بود که در : ابن ابی سربه برامي نقل کرد که کسی گفته است

. حديبيه شرکت کرده بودند، و کس ديگری غري از ايشان هم در خيرب شرکت نکرد، و سهمی از غنامي نربد
تر است که گروهی بدون اينکه در حديبيه شرکت کرده باشند، در خيرب شرکت  ان قول اول صحيحولی مه

  .کردند و برای آهنا سهم منظور شد
: ابن ابی سربه از قول قطري حارثی، از حزام بن سعد بن حمّيصه برامي نقل کرد که گفته است

رد، و برای آهنا هم سهامی مانند سهام  ده نفر از يهوديان مدينه را با خود به جنگ خيرب ب)ص(پيامرب
 )ص(اند که سهم اهنا برابر سهم مسلمانان نبود، بلکه رسول خدا برخی هم گفته. مسلمانان منظور فرمود

 بودند که از مجله عمري برده آبی )ص(برخی از بردگان هم مهراه رسول خدا. چيزی از غنامي به آهنا خبشيدند
 برای من سهمی معني نفرمودند، ولی مقداری اثاثيه منزل به )ص(ل خدارسو: گويد عمري می. اللّحم است

  . مهه بردگان را پاداش دادند)ص(من خبشيدند، و رسول خدا
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اّم سلمه مهسر آن حضرت، و :  بيست بانوی مسلمان هم به خيرب آمده بودند)ص(مهراه رسول خدا
  . بود)ص(ه کنيز پيامربصفّيه دختر عبد املطلب، و اّم أمين و سلمی مهسر ابو رافع ک

مهسر عاصم بن عدی که حامله بود و در خيرب وضع محل کرد، و سهله دختر عاصم در خيرب متولد 
اّم عماره دختر کعب، اّم منيع که مادر شباث هم هست، کعيبه دختر سعد اسلمی، اّم متاع اسلمی، اّم . شد

عمرو بن حزام، اّم عالء انصاری، اّم عامر سليم دختر ملحان، اّم ضّحاک دختر مسعود حارثی، هند دختر 
  .اشهلی، اّم عطّيه انصاری، و اّم سليط

   ابن ابی سربه با اسناد خود از سليمان بن سحيم و او از قول امّيه دختر قيس بن ابی
۵۲۳  

  آمدمي و)ص(مهراه گروهی از زنان قبيله غفار به حضور پيامرب: الّصلت غفاری برامي نقل کرد که گفته است
خواهيم مهراه مشا در جنگ خيرب شرکت کنيم و زمخيها را معاجله کنيم، و در کارهايی که  می: گفتيم
ما مهراه آن ! در پناه خري و برکت خدا باشيد:  فرمود)ص(رسول خدا. توانيم به مسلمانان کمک کنيم می

  .حضرت از مدينه بريون آمدمي و من دخترک کم سن و سالی بودم
صبحگاهان آن حضرت شتر .  پشت سر خود و روی خورجني بارهايش سوار فرمود مرا در)ص(پيامرب

 و -ام و مقداری خون روی خورجني رخيته است را خواباند و پياده شد، و من متوجه شدم که حيض شده
 متوجه من )ص(چون پيامرب.  و از خجالت در پناه شتر خزيدم-اين خنستني حيضی بود که من به خود ديدم

  :ه خون را روی خورجني ديدند، گفتندشدند و لک
فرمود خودت را رو براه کن، و بعد ظرف آبی بردار و کمی در آن منک . آری: ای؟ گفتم حيض شده

ء به ما لطف  من چنان کردم و چون خداوند خيرب را برايش گشود چيزی از فی. بريز و لکه را بشوی و برگرد
 لطف )ص(بينی پيامرب ني گردنبندی که در گردن من میکرد و برای ما سهم خمصوصی معني نفرمود، و مه

تا . شود فرموده و به دست خود به گردن من بسته است، به خدا قسم هيچگاه اين قالده از من دور منی
هنگام مرگ آن گردنبند مهواره به گردن او بود و وصيت کرد که آن را مهراه او خاک کنند، و هيچگاه غسل 

افزود، و وصيت کرد که در آب غسل ميت   مقدار کمی منک در آب غسل خود میکرد مگر اينکه حيض منی
  .او هم منک بيفزايند

عبد السالم بن موسی بن جبري، از قول پدرش، و او از جدش، از قول عبد اهللا بن انيس برامي نقل کرد 
مهسرم . ريون آمدمي برای جنگ خيرب ب)ص(من به اتفاق مهسرم که باردار بود، مهراه پيامرب: که گفته است

مقداری خرما برای او بچني و : آن حضرت فرمود.  خرب دادم)ص(ميان راه وضع محل کرد و من به رسول خدا
  .در آب بگذار تا نرم شود و به او بده تا بياشامد

 به )ص(چون خيرب را گشودمي رسول خدا. چنان کردم و هيچ گونه ناراحتی برای مهسرم فراهم نيامد
 لطف کردند، ولی برای آهنا سهم خمصوص تعيني نفرمودند، و برای مهسر و فرزند من هم بانوان چيزی

  .نفهميدم که فرزند او پسر بوده است يا دختر: عبد السالم گفت. پاداشی لطف کردند
ابن ابی سربه، از اسحاق بن عبد اهللا، از عمر بن حکم، از قول اّم عالء انصاری برامي نقل کرد که 

مهره قيمتی هبره من گرديد، مهچنني به بانوان ديگری هم که بودند سه مهره نصيب شد، سه : گفت می
 برادرزادگامن دختران سعد بن -اين هم برای: گفت ضمنا گوشواره طاليی هم سهم اّم عالء شده بود که می

 از مخس غنامي زراره است و آن گوشواره را برای آهنا آورد، و من آن را در گوش آن دخترکان ديدم، و اينها
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  .خيرب که سهم رسول خداست بود
۵۲۴  

: عبد اهللا بن ابی حييی، از قول ثبيته دختر حنظله اسلمی، از قول مادرش اّم سنان برامي نقل کرد که گفت
ای رسول خدا، آيا :  خواستند از مدينه برای خيرب حرکت کنند به حضورشان رفتم و گفتم)ص(چون پيامرب

امي و برای سپاه آب حاضر کنم، و اگر خدای نکرده زمخيها و بيمارانی بودند، آهنا را توامن مهراه مشا بي می
در پناه لطف و برکت خدا حرکت :  فرمودند)ص(بانی و پاسداری کنم؟ پيامرب معاجله کنم، و از بارها ديده

ام، برخی از  دادهاند، و من اجازه  هم از بانوان هستند که در اين مورد با من صحبت کرده  گروه ديگری! کن
خواهی  خواهد مهراه اقوام خودت باش و اگر هم می اگر دلت می. قوم خودت هستند و برخی از قبايل ديگر

  .مهراه خود ما
من مهراه ام سلمه بودم، رسول : گويد. با اّم سلمه باش: فرمود. حتما مهراه مشا خواهم بود: گفتم

رفت و شامگاه پيش ما  شت، از رجيع به حمل لشکر می هر سپيده دم در حالی که زره بر تن دا)ص(خدا
 آن را گشودند )ص(مهينکه پيامرب. اين حال هفت روز طول کشيد تا خداوند متعال نطاة را گشود. گشت برمی

ء را به   چيز از فی)ص(چون خيرب فتح شد پيامرب. به سوی شق کوچيدند و ما را هم به منطقه منزله کوچاندند
ای   به من چند مهره و چند زيور نقره دادند که از غنامي به دست آمده بود، و هم قطيفه.ما اختصاص دادند

من گروهی از سپاهيان را که . فدکی، و بردی ميانی، و مقداری پارچه خممل، و ديگی مسی به من دادند
من . يافتند کردم و به سرعت هببود می زمخی شده بودند با دارويی که فقط پيش خاندان ما بود، معاجله می

خواستيم وارد مدينه شومي، من سوار يکی از شتران رسول  مهراه اّم سلمه به مدينه برگشتم و هنگامی که می
خدا را سپاس : گويد. اند اين شتری را که بر آن سواری رسول خدا به تو خبشيده: اّم سلمه گفت. خدا بودم

 فروختم، و خداوند متعال در اين سفر برای من خري و گفتم و با آن شتر به مدينه آمدم و آن را به هفت دينار
  .برکت فراوان قرار داد

حتی برای سهله دخترک عاصم .  برای زهنا سهم خمصوص معني فرمود)ص(اند که پيامرب برخی گفته
که در خيرب متولد شده بود، و مهچنني برای نوزادی که خداوند به عبد اهللا بن انيس در خيرب داده بود 

اند که برای آهنا چيزی از غنامي دادند ولی سهم آهنا را به اندازه سهم  و برخی هم گفته. يني کردندسهمی تع
  .جماهدين قرار ندادند

يعقوب بن حممد، از قول عبد الرمحن بن عبد اهللا بن ابی صعصعه، از حارث بن عبد اهللا بن کعب 
  :های قرمز ديدم پرسيدم بر گردن اّم عماره مقداری مهره: برامي نقل کرد که گفته است

ها را که زير خاک  مسلمانان در حصار صعب بن معاذ مقداری از اين مهره: اينها از کجاست؟ گفت
آن حضرت دستور فرمود ميان زنانی که مهراه .  آوردند)ص(پنهان شده بود، پيدا کردند و آهنا را پيش پيامرب

  ها ميان ما تقسيم شد و عده ما بيست نفر بود که اين مهره. بودند، تقسيم شود
۵۲۵  

. به هر يک از ما يک قطيفه، يک برد ميانی، و دو دينار هم دادند و به هر يک از بانوان هم مهني قدر رسيد
مهسرم غزّية بن عمرو کاالهايی را خريد که معادل يازده : سهم مردان از غنامي چه مقدار شد، گفت: گفتم

ضمنا سه سهم در شّق . کنيم اين سهم سواران بوده است ، ولی گمان میدينار و نيم بود و از او پولی نگرفتند
  .در زمان خالفت عثمان به سی دينار فروخته شد

زبري بن عوام هم .  سه اسب با خود به خيرب بردند که نامهای آهنا لزاز، ظرب و سکب بود)ص(پيامرب
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 بن اوس بن خالد بن جعد بن يک اسب مهراه داشت، خراش بن صّمه دو اسب با خود برده بود، براء
عوف هم که چون مهسرش ابراهيم پسر رسول خدا را شري داده بود و به ابو ابراهيم معروف بود، دو اسب 

  .مهراه داشت، ابو عمرو انصاری هم دو اسب با خود آورده بود
و يک سهم برای خودش .  برای هر کسی که دو اسب مهراه داشت پنج سهم دادند)ص(گويند، پيامرب

اند  و هم گفته. دو سهم برای هر اسب، و اگر کسی بيش از دو اسب داشت سهم بيشتری برايش قايل نبودند
  .تر مهني است دادند، و صحيح که فقط برای يک اسب سهم می

 در جنگ خيرب مردم را به دو گروه تقسيم کردند، به آهنا که عرب خالص )ص(اند که رسول خدا و گفته
و حال آنکه گروهی ديگر . به کسانی که نژاد اصيل عربی نداشتند سهمی نپرداختندبودند سهم دادند و 

 اين گونه افراد وجود نداشتند و مهه عرب يک )ص(گويند در زمان رسول خدا اين مطلب را رد کرده و می
شنيده نشده . پارچه بودند و در روزگار عمر بن خطاب که عراق و شام فتح شد، چنني مطلبی پيش امد

 برای اسبهای متعدد خود سهام بيشتر از يک اسب منظور فرموده باشد، چنانکه رسول )ص(ت که پيامرباس
خدا در فتح نطاة فقط سه سهم برای خود منظور فرمود، يک سهم خودشان، و دو سهم هم برای يکی از 

  .اسبها
 برامي نقل کرد که ابن ابی سربه، از اسحاق بن عبد اهللا بن ابی فروه، از حزام بن سعد بن حمّيصه

های خيرب اسبش رم کرد و  گفت، سويد بن نعمان سوار بر اسب خود بريون آمد، و شبانگاه نزديک خانه
به مهني جهت نتوانست از منزل خارج شود و در جنگ شرکت . سکندری خورد و دست سويد شکست

  .د خيرب را گشودند، برای او سهم يک سوار تعيني فرمودن)ص(چون پيامرب. نکرد
سيصد اسب، ولی دويست اسب در نظر ما : اند و هم گفته. مجعا دويست اسب در خيرب بود: گويند

  .صحيح تر است
 هبای کاالهای فروخته شده )ص(دار سرمشاری مسلمانان شد زيد بن ثابت بود، و پيامرب کسی که عهده

اد اسبها دويست رأس بود که چون مشار مسلمانان هزار و چهارصد نفر بود و تعد. را ميان آهنا تقسيم فرمود
   برای هر اسبی دو سهم منظور داشتند، جمموع سهام

۵۲۶  
 در نطاة و شّق به مسلمانان اختصاص دادند به )ص(جمموعه سهامی که پيامرب. يک هزار و هشتصد سهم شد

 در آمد و برای هر صد نفر سرپرستی معني شده بود که او. صورت مشاع و مشترک بود و مفروز و جمزی نبود
از مجله سرپرستان و . کرد، چنانکه در مورد غنامي شّق و نطاة حمصول غله را ميان افراد خود تقسيم می

، و عبد الرمحن بن عوف، و طلحة )ع(عاصم بن عدی، و علی بن ابی طالب: رؤسای مسلمانان در شّق و نطاة
خاندان حارثة بن حارث و . يني شده بودبن عبد اهللا بودند و برای بنی ساعده و بنی جنار هم سرپرستی تع

خانداهنای اسلم و غفاره و بنی سلمه هم که عده زيادی بودند و معاذ بن جبل سرپرستی ايشان را بر عهده 
  .داشت

عبيده هم که مردی از يهود بود سهمی داشت، و سهم اوس، و سهم بنی زبري، و سهم اسيد بن حضري، 
سهم بياضه را به فروة بن . دار بود آن را عبد اهللا بن رواحه عهدهو سهم بلحارث بن خزرج که سرپرستی 

جمموعه اين سهام هيجده سهم مشاع و مشترک در مورد غنامي شّق و نطاة بود . عمرو سپردند، و سهم ناعم
توانست  کردند، البته هر کسی می گرفتند و ميان افراد خود تقسيم می که معموال سرپرستان حمصول را می
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  . را بفروشد و اين کار جايز بودسهم خود
 سهم مردی از بنی غفار را از غنامي خيرب در مقابل پرداخت دو شتر خريداری )ص(چنانکه رسول خدا

ام، و آنچه  ام هبتر از هبائی است که پرداخته دامن آنچه را که از تو گرفته می: فرمود، و بعد هم به او گفتند
خواهی مال خودت را  خواهی معامله کن و اگر منی اشد، اگر میتر از آن ب ام شايد کم ارزش پرداخته
ام شايد  ام، و آنچه پرداخته ام هبتر از هبائی است که پرداخته و مرد غفاری هبای سهم خود را گرفته! نگهدار

و مرد غفاری ! خواهی مال خودت را نگهدار خواهی معامله کن و اگر منی تر از آن باشد، اگر می کم ارزش
 خريد، و هم از سهم رفقای خودش که صد )ص(عمر بن خطاب هم سهمی از پيامرب. سهم خود را گرفتهبای 

سهمی که عمر خريد از اوس بود و به سهم لفيف معروف بود که در ملک عمر قرار . گرفت نفر بودند می
  .حممد بن مسلمه هم از سهم اسلم چند سهم خريد. گرفت

و . چند نفر و افراد قبيله غفار بيست و چند نفر و مجعا صد نفر بودندگويند، افراد قبيله اسلم هفتاد و 
ها بيست و چند نفر و مجعا دويست نفر  ها يکصد و هفتاد و چند نفر، و غفاری اند که اسلمی هم گفته

  .اند، و گفتار اول در نظر ما استوارتر است و دويست سهم داشته. اند بوده
ای حممد، ما صاحبان : يان پيش آن حضرت آمدند و گفتند خيرب را گشود يهود)ص(چون پيامرب

 با آهنا قرار گذاشتند که در پرورش و کشاورزی خنل و )ص(پيامرب. خنلستان و آشنا به فنون خرما داری هستيم
آهنا زير درختان خرما کشاورزی . زراعتهای ديگر اقدام کنند، و در عوض سهمی از خرما و کشاورزی بربند

آهنا در متام مدت عمر حضرت . سازم من مشا را در اين سرزمني مستقر می:  فرمود)ص(يامربکردند، و پ می
  ختمی مرتبت و خالفت ابو بکر

۵۲۷  
  .و اوايل خالفت عمر مهاجنا بودند

فرمود، و او بررسی   عبد اهللا بن رواحه را برای ختمني ميزان خرما و بررسی آن اعزام می)ص(پيامرب
دار چيدن خرما بشويد  خواهد خودتان عهده اگر دلتان می: گفت زد و می ا ختمني میکرد و ميزان خرما ر می

عبد . کنيم کنيم و نيمه مشا را تضمني می خواهيد ما مجع می و نيمه ما را تضمني کنيد که بپردازيد، و اگر می
ری از زر و زيورهای يهوديها برای او مقدا. اهللا بن رواحه ميزان خرما را چهل هزار بار شتر ختمني زده بود

: عبد اهللا بن رواحه گفت. زنان را مجع کرده و گفتند، اينها از تو باشد و در تقسيم خرما بيشتر گذشت کن
شود که من  ای گروه يهود، با اينکه در نظر من مشا از بدترين خلق خداييد مع ذلک اين موضوع سبب منی

ابل اين دادگری است که آمسان و زمني پا بر جا و گفتند، در مق. نسبت به مشا ستم و اجحافی روا دارم
زد، و چون در جنگ  عبد اهللا بن رواحه مهچنان بر اين کار بود و ميزان خرما را ختمني می. ماند استوار می

او . اند، جبار بن صخر را  ابو اهليثم بن تّيهان را بر اين کار گماردند، و هم گفته)ص(مؤته شهيد شد، پيامرب
و نيز گفته شده است که پس از عبد اهللا بن رواحه کسی که . کرد که عبد اهللا بن رواحه رفتار میهم مهچنان 

  .دار اين کار شد، فروة بن عمرو بود عهده
گرفت مسلمانان به زراعت و  گويند، پس از اين قرارداد که نيمی از حمصل به يهوديان تعلق می

 خالد بن )ص(پيامرب.  شکايت بردند)ص(بابت به رسول خداکردند، و يهود از اين  سبزيکاری آهنا جتاوز می
: وليد و يا عبد الرمحن بن عوف را احضار کرده و دستور دادند تا مردم را در مسجد فرا خوانند و بگويند

 برخاستند و پس از محد و ثنای )ص(مردم مجع شدند و پيامرب. کسی جز مسلمان به هبشت وارد خنواهد شد
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کنيد، در صورتی  زارها و مزارع ايشان جتاوز می اند که مشا به سبزه هوديان شکايت کردهي: خداوند فرمودند
امي، مهچنني درباره زمينهای آهنا که  امي و معاهده بسته که ما به ايشان در مورد خوهنا و اموالشان امان داده

توان اموال کسانی را که با  منیامي و  امي و با آهنا معامله کرده در دست خودشان باقی مانده است پيمان بسته
گرفتند مگر  پس از آن مسلمانان هيچ چيز از يهوديان منی. آهنا پيمان دارمي تصرف کنيم مگر در مقابل حق

گفتند اين سبزی را جمانی به مشا  کردند، و چه بسا يهوديان به مسلمانان می اينکه پول آن را پرداخت می
  .کردند ز پذيرش آن خودداری میو آهنا بدون پرداخت قيمت ا! دهيم می

گويند کتيبه  اند، برخی می در مورد کتيبه و غنامي آن مطالب خمتلف برای ما نقل کرده: واقدی گويد
  . است زيرا مسلمانان برای فتح آن جنگی نکردند و اسبی و مرکوبی نراندند)ص(ملک خالص و ويژه پيامرب

   عمرو بن عبد اهللا رافع، از بشري بن يسار، وعبد اهللا بن نوح، از قول ابن غفري، و موسی بن
۵۲۸  

برخی هم . ابراهيم بن جعفر، از قول پدرش برامي نقل کردند که ايشان مهگی بر مهني عقيده بودند
  .گفتند که کتيبه مخس رسول خدا بود از جمموع غنامي شّق و نطاة می

  : کرد که گفته استقدامة بن موسی، از ابی بکر بن حممد بن عمرو بن حزام برامي نقل
  :گويد. عمر بن عبد العزيز در هنگام خالفتش به من نوشت که درباره کتيبه برای من حتقيق کن

 احلقيق - با فرزندان ابی)ص(هنگامی که رسول خدا: من از عمره دختر عبد الرمحن پرسيدم، او گفت
آنگاه . يبه هم جزئی از آن بوديهودی صلح کرد، نطاة و شّق و کتيبه را به پنج خبش تقسيم فرمود، و کت

ای که به اين مهره باشد از  هر قرعه:  پنج مهره انتخاب کرد و يکی از آهنا را نشانه گذاشت و فرمود)ص(پيامرب
ای که  و اولني قرعه. پروردگارا، سهم خودت را در کتيبه قرار بده: و سپس عرضه داشت. آن خداست

 بود، و حال آنکه )ص( کتيبه در واقع مخس و از آن رسول خدابنابر اين. کشيدند به نام کتيبه در آمد
من، : گويد ابو بکر می. سهمهای ديگر بی نام و نامشخص و به صورت مشاع بود و شامل هيجده سهم بود

  .پاسخ عمر بن عبد العزيز را مهني طور نوشتم
: امي نقل کرد که گفتابو بکر بن ابی سربه، از قول ابو مالک، از قول حزام بن سعد بن حمّيصه بر

 از غنامي مشخص شد، بقيه سهام که چهار پنجم بود از منطقه شّق و نطاة و به )ص(چون سهم رسول خدا
  .صورت مشاع بود

عبد اهللا بن عون، از ابو مالک محريی، از سعيد بن مسّيب، و مهچنني حممد بن عبد اهللا از زهری 
کردند و  د، و آن حضرت به هر کس خوراکی لطف می بو)ص(کتيبه مخس رسول خدا: برامي روايت کردند

در نظر من هم اين مسأله ثابت است که کتيبه : گويد واقدی می. پرداختند از در آمد آن بود خرجی می
 بوده، و آن حضرت شّق و نطاة را در سهام مسلمانان قرار داده بود، و هرگز از حمصول )ص(مخس رسول خدا

  .فرمود اند، حال آنکه مهواره از درآمد و حمصول کتيبه انفاق می خشيدهو درآمد آهنا چيزی به کسی نب
گرفت، و در  حمصول خرمای کتيبه هشت هزار بار خرما بود که چهارهزار بار آن به يهوديان تعلق می

رسيد که نيمی از آن متعلق به يهود بود و  شد که ميزان آن به سه هزار کيلو می زمينهای آن جو نيز کاشته می
های خرما هم در کتيبه گاه هزار کيلو بود که نيمی  هسته. )ص(ک هزار و پانصد کيلوی ديگر سهم رسول خداي

   از)ص(پيامرب. )۱( تعلق داشت)ص(از آن به رسول خدا
__________________________________________________  

اس و مخري کردن، با مقداری آرد به مصرف خوراک انسان رسيده و گاهی هم پس از دست دانه خرما به مصرف خوراک دامها می) ۱(
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  . م-.رسيد می
۵۲۹  

  .فرمود مهه اين حمصوالت به مسلمانان عطا می
، سهم سالمل، دو سهم ديگر از جامسني، دو )ص(مخس رسول خدا: سهام عمده کتيبه به اين شرح بود

ک سهم از غريث، و يک سهم از نعيم سهم برای زنان، دو سهم از مقسم که يهودی بود، دو سهم از عوان، ي
  .و جمموعا دوازده سهم بود

  ميزان خوارباری که رسول خدا از درآمد کتيبه به مهسران و وابستگان خويش عطا فرمود
  . برای هر يک از مهسران خود هشتاد بار خرما، و بيست بار جو عنايت فرمود)ص(پيامرب

 جمموعا سيصد بار خرما و جو )ع(ه فاطمه و علیب. به عباس بن عبد املطلب دويست بار خرما داد
اختصاص داد که از اين مقدار هشتاد و پنج بار آن جو بود و از جمموع سيصد بار دويست بار از فاطمه و 

به اسامة بن زيد يکصد و پنجاه بار لطف فرمود که چهل بار جو و پنجاه بار هسته خرما .  بود)ع(بقيه از علی
به اّم رمثه دختر عمر بن هاشم بن مطلب پنج بار جو، و به مقداد بن عمرو پانزده بار . اش خرما بود و بقيه

  .جو عطا فرمود
سهم خوراکی مقداد بن : گفته است کرد که مادرش می موسی بن يعقوب، از قول عمه خود نقل می

  .يمعمرو از خيرب را که پانزده بار گندم بود به معاوية بن ابی سفيان به هزار درهم فروخت
 به اشخاص خمتلف عطا فرموده )ص(، اين صورت غناميی است که پيامرب)۱(بسم اهللا الرمحن الرحيم

برای ابو بکر بن ابی قحافه يکصد خروار، برای عقيل بن ابی طالب يکصد و چهل خروار، برای : است
سفيان بن حارث فرزندان جعفر بن ابی طالب پنجاه خروار، برای ربيعة بن حارث يکصد خروار، برای ابو 

بن عبد املطّلب يکصد خروار، برای صلت بن خمرمة بن مطلب سی خروار، برای ابو نبقه پنجاه خروار، 
برای رکانة بن عبد يزيد پنجاه خروار، برای قاسم بن خمرمة بن مطلب پنجاه خروار، برای مسطح بن اثاثة 

لب چهل خروار، برای حبينه دختر حارث بن عّباد و خواهرش هند سی خروار، برای صفّيه دختر عبد املطّ
بن مطلب سی خروار، برای ضباعه دختر زبري بن عبد املطلب چهل خروار، و برای حصني، و خدجيه، و 
هند بن عبيدة بن حارث صد خروار، برای ام حکم دختر زبري بن عبد املطّلب سی خروار، برای ام هانی 

بی طالب سی خروار، برای ام طالب دختر ابی طالب سی دختر ابی طالب چهل خروار، برای مجانه دختر ا
   خروار، برای قيس بن خمرمة بن مطّلب پنجاه خروار، برای ابو ارقم پنجاه خروار، برای

__________________________________________________  
  . م-.…و » امربفرمان پي«، »صورت عهدنامه«قاعدتا بايد از اينجا چيزی حذف شده باشد، از قبيل ) ۱(

۵۳۰  
عبد الرمحن بن ابی بکر چهل خروار، برای ابی بصره چهل خروار، برای ابن ابی حبيش سی خروار، 
برای عبد اهللا بن وهب و دو پسرش پنجاه خروار که چهل خروار آن برای دو فرزندش بود، برای منيله کلبی 

، برای ملکان بن عبده سی خروار، برای از بنی ليث پنجاه خروار، برای اّم حبيبه دختر جحش سی خروار
 وصيت و توصيه فرمود که از خبشی از مخس حمصول )ص(مهچنني پيامرب. حميصة بن مسعود سی خروار

گروه داّريني ده .  معادل صد خروار، و برای داّريني هم معادل صد خروار منظور گردد)۱(خيرب برای رهاويني
هانی بن حبيب، فاکه بن : ه بودند، اسامی ايشان چنني است آمد)ص(نفر بودند که از شام پيش پيامرب

 نام او را عبد اهللا گذاشتند، متيم بن )ص(نعمان، جبلة بن مالک، ابو هند بن بّر، برادر او طّيب بن برکه پيامرب
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 او را عبد الرمحن ناميدند، و برادرش مرة )ص(اوس، نعيم بن اوس، يزيد بن قيس، عزيز بن مالک که پيامرب
  .ها معادل صد خروار وصيت فرمود  مالک، و برای اشعریبن

رسول : عبد الوهاب بن ابی حّيه با اسناد خود از عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبه برامي نقل کرد که گفت
ها معادل صد  برای داّريني معادل صد خروار، و برای اشعری:  وصيتی نفرمود مگر به سه چيز)ص(خدا

مهچنني وصيت فرمود که سپاه اسامة بن زيد حتما حرکت کند، .  معادل صد خروارخروار، و برای رهاوّيني
و نيز وصيت فرمود که .  شدن پدرش حرکت کند- برای او پری بسته بودند که به حمل کشته)ص(و پيامرب

  .اجازه داده نشود در جزيرة العرب دو دين باقی مباند
جربئيل به آن حضرت . مخس خيرب رايزنی فرمود با جربئيل درباره تقسيم )ص(گويند، رسول خدا

  .گفت که آن را ميان بنی هاشم و بنی مطّلب و بنی عبد يغوث تقسيم فرمايد
 )ص(پس از اينکه پيامرب: معمر، از قول زهری، از سعيد بن مسّيب، از جبري بن مطعم برامي نقل کرد که

رمود، من و عثمان بن عفّان به راه افتادمي و به سهم خويشاوندان خود از بنی هشام، و بنی مطّلب را تقسيم ف
ای رسول خدا، ما منکر فضل و برتری برادران خود از بنی مطّلب :  رسيدمي و گفتيم)ص(حضور رسول خدا

فرماييد که ما و ايشان نسبت به  نيستيم چه، خداوند متعال مشا را از ايشان برگزيده است، ولی مالحظه می
 )ص(چطور شد که به آهنا عنايتی فرموديد و ما را در نظر نگرفتيد؟ رسول خدامشا در يک مرحله هستيم 

فرزندان مطلب در جاهليت و اسالم از من جدا نشدند، با ما به دره ابی طالب آمدند، وانگهی : فرمودند
 انگشتان دستهای خود را برای تأييد داخل يک ديگر )ص(بنی هاشم و بنی مطلب يکی هستند، و پيامرب

  .دکردن
__________________________________________________  

  ).۳۵۰شرح أبی ذر، ص . (رهاويني، منسوب به رهاوه يکی از قبايل مين است) ۱(
۵۳۱  

عباس بن عبد املطّلب، و ربيعة بن حارث با يک : گفت گويند، عبد املطلب بن ربيعة بن حارث می
 را به حضور -  يعنی من و فضل بن عباس- اين دو پسرچه خوب است که: ديگر مالقات کردند، و گفتند

 مذاکره کنند بلکه آن دو را متصدی اين صدقات بفرمايد، البته )ص( بفرستيم و آن دو با پيامرب)ص(رسول خدا
من و : گويد. ای هم بربند مشروط بر اينکه آن دو هم ماند ديگران آنچه الزم است پرداخت کنند و هبره

 رسيدمي و پيش از آمدن آن حضرت به خانه، )ص(ما بريون آمدمي و به حضور رسول خدافضل را فرستادند و 
! آنچه در دل داريد بگوييد:  دست بر دوش ما هناد و فرمود)ص(پيامرب. ما مقابل حجره زينب ايستاده بودمي

دی اين صدقات امي که ما را امري و متص آمده: چون وارد خانه شدند آن دو، مطلب را گفتند و اظهار داشتند
کنيد، آنچه که بايد به مردم بپردازمي خواهيم پرداخت، و هر چه آهنا سهم داشته باشند ما هم برای خرج 

صدقه :  سکوت کرد و مدتی سقف خانه را نگريست آنگاه روی به ما آورد و فرمود)ص(پيامرب. خود بردارمي
يعنی صدقه مانند چرک و کثافتی [، بر حممد و آل حممد روا نيست، صدقه مثل چرک زيادی مردم است

حممية بن جزء زبيدی و ابو سفيان بن حارث بن عبد املطّلب : آنگاه فرمود]. شويند است که مردم از تن می
  :و چون آن دو آمدند به حمميه فرمود. را فراخوانيد

 عبد دخترت را به مهسری: و به ابو سفيان بن حارث هم فرمود! دخترت را به مهسری فضل در آور
مهريه هر دو را از در آمد مخس که در دست تو است : آنگاه به حمميه فرمود! املطّلب بن ربيعه در آور

  .و حمميه ناظر خرج مخس بود! بپرداز
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عمر هم در دوره خالفت خود ما را فرا خواند و گفت، حاضرم از در آمد مخس : گويد ابن عباس می
که از آن در آمد به افراد معيل کمک کند و وام وامداران را دختران مشا را عروس کنم، و هم تعهد کرد 

  .او هم اين پيشنهاد را نپذيرفت! متام مخس را به خود ما واگذار کن: ما حاضر نشدمي و گفتيم. بپردازد
 اين دو )ع(ابو بکر، و عمر، و علی: مصعب بن ثابت، از يزيد بن رمان، از عروة بن زبري برامي نقل کرد

اند به مصرف خريد اسلحه و  برخی هم گفته. رساندند اصا به مصارف يتيمان و بينوايان میسهم را اختص
شد، و به  سنجيده می) صاع(سهميه حمصوالت کشاورزی طبق واحد وزن رسول خدا . رسيد ساز و برگ می

روزگار حييی شد، ولی در  گريی می روزگار ابو بکر و عمر و عثمان و معاويه هم مهچنان با مهان واحد اندازه
گريی و پرداخت  بن حکم به واحد وزن چيزی برابر يک ششم مّد افزودند، و از آن پس با اين واحد اندازه

  .شد گريی و پرداخت می شد، ابان بن عثمان هم چيزی بر اين واحد وزن افزود و با واحد تازه، اندازه می
  مرد يا داران که می و مدت خالفت ابو بکر هر کس از سهام)ص(به روزگار رسول خدا

۵۳۲  
چون عمر بن خطاب به خالفت رسيد، سهم هر کس را که مرده . رسيد شد سهمش به وارثان او می کشته می
داد، چنانکه سهم زيد بن حارثه و جعفر بن ابی طالب را تصرف کرد و با  گرفت و به وّراث او منی بود می

عمر سهم صفيه دختر عبد املطّلب را . رد، نپذيرفت در اين مورد با او صحبت ک)ع(آنکه علی بن ابی طالب
هم تصرف کرد، زبري در اين مورد با او صحبت کرد و خشمگني شد اّما عمر نپذيرفت، و چون زبري اصرار 

حتی يک دانه خرمای آن را هم به : زبري گفت. قسمتی از آن را به تو خواهم پرداخت: کرد، عمر گفت
  .وّراث آهنا خودداری کرد

 را هم پرداخت نکرد و با وجود آنکه در اين مرود با او مذاکره شد، او )ع(ضرت فاطمهسهم ح
خواهند بکنند،  داد که هر کاری می  اجازه می)ص(فقط نسبت به وّراث مهسران رسول خدا. نپذيرفت

چنانکه وقتی زينب دختر جحش درگذشت، سهم او را به وارثش . بفروشند يا به ديگری ببخشند
بردند و در مورد   بود که وارثان ايشان سهام را به ارث می)ص(فقط در مورد مهسران رسول خداواگذاشت و 

: گفت مهچنني عمر اجازه نداد که کسی سهم خود را بفروشد، و می. ای نداد هيچ کس ديگر چنني اجازه
توسط ورثه رود، پس چگونه فروش آن  مريد حق او نيز از بني می اين چيزی است که وقتی دارنده آن می

 آهنا را آزاد گذاشته بود که هر طور )ص(جايز است؟ و مهان طور که گفته شد فقط در مورد مهسران رسول خدا
  .خواهند عمل کنند می

چون عثمان به خالفت رسيد، در اين مورد با او صحبت کردند و او سهم اسامه را رد کرد، ولی در 
ش صفّيه با عثمان صحبت کرد ولی او نپذيرفت و از مسترد زبري در مورد سهم مادر. مورد ديگران نپذيرفت

کردی من هم حاضر بودم، و  وقتی در اين براه با عمر صحبت می: داشنت آن به زبري خودداری کرد و گفت
  .عمر نپذيرفت و سراجنام با پرداخت قسمتی از آن موافقت کرد

دهم و يک سوم آن را نگاه  ا میدو سوم آن ر. من هم قسمتی از آن را حاضرم به تو پرداخت کنم
نه به خدا قسم حتی برای يک دانه خرمای آن راضی نيستم، يا مهه آن را بده و يا مهه : زبري گفت. دارم می

  .را برای خودت نگهدار
چون : شعيب بن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن ابی بکر، از قول پدرش برامي نقل کرد که گفت

بردند، و در متام مدت خالفت عمر و عثمان   او سهم او را از حمصول خيرب به ارث میابو بکر مرد، فرزندان
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مهچنني مهسران او ام رمان دختر عامر بن عومير کنانی، و . کردند صد خروار سهم ابو بکر را دريافت می
ان عبد اين موضوع تا زم. کردند حبيبه دختر خارجة بن زيد بن ابی زهري سهم االرث خود را دريافت می

  .امللک يا بعد از او ادامه داشت و بعد قطع شد
   از)ص(از ابراهيم بن جعفر درباره اشخاصی که رسول خدا: گويد ابو عبد اهللا واقدی می

۵۳۳  
توانی اين سؤال را  از هيچ کس هبتر از من منی: مخس خيرب به آهنا چيزی خبشيده بودند پرسيدم، گفت

هر کسی خبشيده بود در طول زندگی او ادامه داشت و بعد هم وارثان او آن  به )ص(که پيامرب  بکنی، هر چيزی
اين وضع در متام . توانستند حمصول خود را بفروشند و يا به ديگران ببخشند بردند و می را به ارث می

از : ای؟ گفت گفتم اين موضوع را از چه کسی شنيده. های خالفت ابو بکر و عمر و عثمان ادامه داشت دوره
کسی که : اين مطلب را برای عبد الرمحن بن عبد العزيز گفتم، او گفت: گويد. درم و ديگر خويشاوندامنپ

کرد، حتی در مورد مهسران  مرد عمر سهم او را تصرف می هر گاه کسی می: مورد اعتماد است به من گفت
هجرت در خالفت عمر چنانکه وقتی زينب دختر جحش در سال بيستم .  هم مهني طور رفتار کرد)ص(پيامرب

با او در اين باره صحبت کردند و او از تسليم آن به وارثان زينب . درگذشت سهم او را تصرف کرد
اين سهميه مربوط به مدت زندگی شخص است و مهني که او مرد وارثان او : گفت عمر می. خودداری کرد
  .عثمان به خالفت رسيداين مسأله در زمان خالفت عمر مهينطور بود تا : گويد. حقی ندارند
ای در دست   سهمی برای زيد بن حارثه از خيرب قرار داده بودند ولی در اين مورد نوشته)ص(پيامرب

  . سهميه او را برای اسامة بن زيد تعيني فرمودند)ص(چون زيد مرد، رسول خدا. نبود
در اين مورد با عمر و گويند که اسامة بن زيد  بعضی می: به عبد الرمحن بن عبد العزيز گفتم: گويد

چنني نيست، بلکه مهان طوری : گفت. عثمان گفتگو کرده و عمر از پذيرش تقاضای او خودداری کرده بود
  .است که من به تو گفتم

   که در خيرب به شهادت رسيدند)ص(اسامی افراد مهراه رسول خدا
 يهودی کشت، و ثقف بن عمرو ربيعة بن اکثم در نطاة کشته شد و او را حارث: از مهپيمانان بنی اميه

  .بن مسيط که او را هم اسري يهودی کشت، رفاعة بن مسروح که او را هم حارث يهودی کشت
عبد اهللا بن ابی امّية بن وهب که خواهرزاده و مهپيمان ايشان بود و در : از بنی اسد بن عبد العّزی

  .نطاة کشته شد
. ناعم به وسيله مرحب سنگی به او زده و کشته شدحممود بن مسلمه که در نطاة از حصار : از انصار

حارث بن حاطب که او هم در . ابو الضّياح بن نعمان که در بدر هم شرکت کرده بود: از بنی عمرو بن عوف
عدی بن مّرة بن سراقه، و اوس بن حبيب که در حصار ناعم کشته شده . جنگ بدر شرکت داشته است

   از بنی. ر حصار ناعم کشته شداست، و انّيف بن وائله که او هم د
۵۳۴  

بشر بن براء بن معرور که از گوسپند مسموم : از بنی سلمه. مسعود بن سعد، که مرحب او را کشت: زريق
فضيل بن نعمان که از قبيله اسلم بوده است، عامر بن اکوع که با مششري خود کشته شد و او و . خورد و مرد

  :از بنی غفار. به خاک سپردندحممود بن مسلمه را در غاری در رجيع 
  .ای سياه پوست بود، و مردی از قبيله اشجع عمارة بن عقبة بن عّباد بن مليل و يسار که برده
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 )ص(در مورد اينکه آيا شخص پيامرب. جمموع کسانی که در جنگ خيرب شهيد شدند پانزده مرد بودند
اند پيامرب  اند و برخی هم گفته امرب مناز گزاردهاند پي برخی گفته. بر آهنا مناز گزارده باشند، اختالف است

  .اند از يهود هم نود و سه نفر کشته شده. اند مناز نگزارده
 مهه شتران آبکش خيرب يا نطاة را به جبلة بن جّوال ثعلبی عطا کردند، و )ص(گويند، رسول خدا

  .چيزی از غنامي شّق و کتيبه برايش منظور نفرمودند

   رب سروده شده استذکر اشعاری که در خي
  :ناجية بن جندب اسلمی چنني سروده است

  يا عباد اهللا فيما نرغب
   ما هو االّ مأکل و مشرب
   و جنة فيها نعيم معجب
کنيم، جای خوردن و آشاميدن و هبشتی که در  دانيد ما به چه چيزی رغبت می ای بندگان خدا می

  .آن نعمتهای شگفتی آور است
  :و مهو گفته است

  ن ابصرنی ابن جندبانا مل
   يا رّب قرن قد ترکت انکب

   طاح عليه انسر و ثعلب
اند، و  بيند بداند که پسر جندمب چه بسا هپلواهنا که در نربد با من به هپلو افتاده هر کس مرا می

   )۱(.اند نابود شده و سفره الشخورها و روباه گرديده
در حالی که بچه : ه، برای من خواند و گفتاين ابيات را عبد امللک بن وهب از فرزندزادگان ناجي

  .)۲(خواندم بودم مکرر اين ابيات را برای پدرم می
__________________________________________________  

  . م-.، آمده است۳۶۲، ص ۳تری در سريه ابن هشام، ج  اين ابيات به صورت صحيح) ۱(
  . م-.و اشعار از قلم افتاده باشدبه احتمال زياد، بايد قسمتی از منت واقدی ) ۲(

۵۳۵  
کرد که از او در  عبد الرمحن بن عبد العزيز، از قول عبد اهللا بن ابی بکر بن حزم، برای ما روايت می

مورد شرط بندی قريش هنگام حرکت رسول خدا به خيرب سؤال کردند و او گفته است که حويطب بن عبد 
برگشتم يقني پيدا کردم که حممد بر مهه پريوز خواهد شد، ولی چون از صلح حديبيه : گفت العّزی چنني می

  .تعصب شيطانی مانع اين بود که از دين خودم دست بردارم
عّباس بن مرداس سلمی هم پيش ما آمد و خرب آورد که حممد به طرف حصارهای خيرب حرکت کرده 

  .خنواهد يافتاند و حممد هرگز از آهنا رهايی  است، و خيربيان لشکرها را مجع کرده
. بندم که حممد شکست خواهد خورد هر کس حاضر باشد من با او شرط می: عّباس بن مرداس گفت

نوفل . ام من با تو هم عقيده: صفوان بن امّيه به عباس بن مرداس گفت. حاضرم با تو شرط ببندم: من گفتم
هم عقيده بودند، در نتيجه ما به تنی چند از قريش هم با من . با تو موافقم: بن معاويه هم به عباس گفت
و حال آنکه عباس بن مرداس و . شود حممد پريوز می: گفتيم من و يارامن می. صد شتر پنج ساله شرط بستيم
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در اين موقع صدای ما بر روی هم بلند شد و ابو . شوند ها پريوز می غطفانی: گفتند اش می دار و دسته
تو را هم : صفوان خشمگني شد و گفت. ن مرداس ببازندترسم دسته عباس ب می: سفيان بن حرب گفت

 )ص(ابو سفيان سکوت کرد و در اين هنگام خرب پريوزی رسول خدا! منفی بافی به خود مشغول داشته است
  .و کسانی که با من هم عقيده بودند شرط را بردمي) حويطب بن عبد العّزی(رسيد و من 

 )ص(خوردند، اهل مکه هم هنگامی که رسول خدا ند میگويند، قبيله امين به پريوزی خيربيان سوگ
بنی اسد و بنی غفار و يهود خيرب پريوز : گفتند گروهی می. بستند آهنگ خيرب فرمود با يک ديگر پيمان می

شوند، و اين بدان جهت بود که يهوديان خيرب مهپيماهنای خود را گرد آورده و از آهنا ياری خواسته  می
اهالی مکه در اين مورد ميان خود . ال خرمای خيرب را برای آهنا قرار داده بودندبودند، و حمصول يک س

  .شرط بنديهای سنگني کرده بودند
ولی چون به او خرب . حّجاج بن عالط سلمی که از خانواده هبز بود، به قصد غارت بريون آمده بود

 پيوست و با آن حضرت در )ص(اند مسلمان شد و به رسول خدا  آهنگ خيرب کرده)ص(دادند که رسول خدا
حّجاج . اّم شيبه دختر عمري بن هاشم و خواهر مصعب عبدی مهسر حّجاج بود. جنگ خيرب شرکت کرد

مردی بسيار ثرومتند بود و مال فراوانی داشت، از مجله معادن طاليی که در سرزمني بنی سليم بود در 
پيش از آنکه زمن متوجه مسلمان شدن من بشود به اجازه فرماييد :  گفت)ص(او به رسول خدا. اختيار او بود

توامن چيزی از او  ام منی مکه بروم و اموالی را که پيش او دارم بگريم، چون اگر بفهمد که مسلمان شده
 )ص(و پيامرب. او گفت من جمبور خواهم بود مطالبی عليه مشا بگومي.  به او اجازه دادند)ص(پيامرب. بگريم
   اجازه

۵۳۶  
من راه افتادم و چون به منطقه حرم رسيدم پياده : گويد حّجاج می. خواهد بگويد ه هر چه میفرمودند ک

گروهی از مردان قريش را ديدم که برای کسب خرب آجنا مجع ) دروازه سپيد(شدم و در کنار ثنّية البيضاء 
دانستند که خيرب  هم میاند و اين را   به خيرب حرکت کرده)ص(به آهنا خرب رسيده بود که رسول خدا. اند شده

مهمترين روستای حجاز است و دارای حصارهای مرتفع و مردان جنگی و اسلحه فراوان است، و با توجه 
حّجاج بن : مهينکه مرا ديدند، گفتند. به شرط بنديهايی هم که کرده بودند، مهواره مترصد اخبار بودند

امي که اين مرد قطع کننده  تند ای حّجاج، شنيدهداند و به من گف عالط، به خدا قسم او حتما چيزهايی می
آری، : گفتم. آهنگ خيرب کرده است که روستای اصلی حجاز است و سرزمني اصلی يهود) )ص(پيامرب(رحم 

آهنا . ای دارم من هم خرب دارم که به آن سوی حرکت کرده است و برای مشا خربهای خوشحال کننده
حممد و يارانش هرگز با : من گفتم. ند ای حّجاج، زودتر به ما خرب بدهگفت اطراف شتر مرا در برگرفتند و می

وانگهی خيربيان برای جنگ با حممد ده . مردمی که به خوبی اهل خيرب جنگ کنند درگري نشده بودند
هزار سرباز مجع کرده بودند، و حممد به چنان هزميتی رفت که هرگز مثل آن شنيده نشده است، خود او با 

فرستيمش و در آجنا ميان اهل مکه  کشيم، بلکه به مکه می اند او را منی ري شده است و يهود گفتهرسوايی اس
بنابر اين ممکن است مسلمانان به مشا . او را در عوض اشخاصی که از ما و مکيان کشته است خواهيم کشت

يد خود برگردند، مشا مراجعه کنند و برای خويشاوندان خود از مشا امان خبواهند و بعد هم به مهان عقا
  .دانيد که با مشا چه کردند چيزی تعهد مکنيد، می

خرب صحيح از خيرب رسيد، بزودی حممد را به اينجا خواهند : آهنا در مکه اعالم کردند و گفتند: گويد
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 حاال به من کمک کنيد تا اموال خود را از کسانی که به من وام دارند: گويد، به آهنا گفتم حّجاج می. آورد
مجع کنم که قصد دارم بروم و پيش از آنکه بازرگانان ديگر سبقت بگريند از اموال حممد و يارانش 

آنگاه پيش مهسرم که . آهنا با سرعتی عجيب مهه اموال مرا مجع کردند و تسليم من کردند. چيزهايی خبرم
از آنکه بازرگانان اموال پوهلای مرا بياور تا به خيرب بروم، و پيش : مالی پيش او داشتم آمدم، و گفتم

 اين خرب را شنيد )ص(گويد، چون عباس عموی پيامرب. مسلمانان شکست خورده را خبرند من خريداری کنم
اش پناه بربد او را آزار  از شدت تأثر نتوانست برخيزد، گويی کمرش شکسته بود، ترسيد که اگر به خانه

اش را بگشايند و  دستور داد در خانه. اهند آزرددانست که در صورت صحت اين خرب او را خو دهند و می
 بود فرا خواند و خود او هم برای )ص(در عني حال پسر خود قثم را که شبيه پيامرب. خود بر پشت افتاده بود

  اينکه دمشنان سرزنشش نکنند با صدای بلند شروع به خواندن رجز
۵۳۷  

 کنندگان، و - بودند، و برخی از سرزنشگروه زيادی از مردم در حالی که خشمگني و اندوهگني. کرد
برخی از مسلمانان اعم از زن و مرد که از خرب پريوزی کفر شکسته خاطر بودند بر در خانه عباس مجع شده 

عباس يکی از . مسلمانان وقتی ديدند عباس نسبتا آسوده خاطر است خوشحال شدند و نريو گرفتند. بودند
خداوند : گويد پيش حّجاج برو و بگو، عباس می: بود احضار کرد و گفتغالمان خود را که نامش ابو زبينه 

به عباس : حّجاج به او گفت. و او پيش حّجاج آمد. متعال برتر و باالتر از اين است که خرب تو درست باشد
بگو ظهر برای من در خانه خود اطاق خمصوصی را معني کند تا برايش خرب خوشی بياورم و اکنون اين 

ابو زبينه پيش عباس برگشت و به او گفت تو را مژده باد به خربی که خوشنودت .  پوشيده بداردمطلب را
عباس او را در آغوش کشيد و ابو زبينه پيام حّجاج . کنم چيزی بر حممد نرسيده است خواهد کرد، خيال می

ج پيش عباس آمد و او را چون ظهر شد حّجا. بايد در راه خدا ده برده آزاد کنم: عباس گفت. را به او رساند
عباس او را در اين مورد مطمئن کرد، و حّجاج . به خدا سوگند داد که تا سه روز خرب او را پوشيده دارد

ام، و پيش مهسرم اموالی داشتم و از مردم هم مقدار زيادی طلب دارم که اگر متوجه  من مسلمان شده: گفت
 را در حالی ترک کردم که خيرب را فتح کرده و غنامي )ص(من رسول خدا. اسالم من بشوند خنواهند پرداخت

وقتی که . مربوط به خدا و رسول خدا هم جدا شده بود و هر چه در خيرب بود در اختيار آن حضرت است
. پيامرب را ترک کردم دختر حيی بن اخطب را به مهسری گرفته بود، و ابن ابی احلقيق هم کشته شده بود

  . را به شام آورد، از مکه خارج شد و آن سه شب بر عباس بسيار طوالنی گذشتچون حّجاج آن روز: گويد
دقت کن که چه : گفت و گويند، عباس يک شب و يک روز بيشتر منتظر مناند و به حّجاج می

شناسم، خيرب مهمترين حلقه حجاز است، دارای حصارهای مرتفع و  گويی، من خودم خيرب را خوب می می
به خدا سوگند آری، اکنون : گويی راست است؟ حّجاج گفت فراوان است، آيا آنچه میساز و برگ و مردان 

چون آن مدت سپری شد و مردم مهچنان در مورد : گويد. هم الاقل يک شبانه روز اين خرب را پوشيده بدار
 و ای نو پوشيد و عطر به کار برد و چوبدستی به دست گرفت شرط بنديهای خود سرگرم بودند، عباس جامه

ای عباس وارد خانه : مهسر حّجاج گفت. چون بر در خانه حّجاج رسيد ايستاد و کوبه را کوبيد. به راه افتاد
برای خريد غناميی که يهوديان از حممد و مسلمانان به دست : حّجاج کجاست؟ گفت: پرسيد! مشو

آن مرد مهسر تو :  گفتعباس. اند رفته است تا بازرگانان ديگر در اين کار بر او پيشی نگريند آورده
 در فتح خيرب )ص(او مسلمان شده است و مهراه رسول خدا! خنواهد بود مگر اينکه از دين او پريوی کنی
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   او از ترس تو و بستگانت گرخيته و اموال خود را مهراه برده است که. حاضر بوده است
۵۳۸  

آری به خدا : ويی؟ عباس گفتگ آيا واقعا راست می: مهسر حّجاج گفت. اموالش و خودش را نگرييد
و برای اينکه خويشاوندان . گويی آری سوگند به ستارگان درخشان که گويا راست می: او هم گفت. سوگند

  .خود را آگاه سازد به راه افتاد
  .کردند عباس هم به مسجد آمد و قريش درباره خربی که حّجاج آورده بود صحبت می

 چابکی و سر حال بودنش تعجب کردند و عباس مشغول مهني که چشم ايشان به عباس افتاد از
اين چابکی و جتلّد برای اين است که سوز مصيبت را کم کنی، اين سه : قريش به او گفتند. طواف کعبه شد

خوريد چنني  سوگند به هر چه که مشا سوگند می: روز گذشته کجا بودی که اصال ظاهر نشدی؟ عباس گفت
ه است و دختر ساالر ايشان حيی بن اخطب را به مهسری برگزيده است و  خيرب را گشود)ص(نيست، حممد

  .گردن فرزندان ابی احلقيق را زده است
حّجاج هم با . پنداشتند ای که آهنا را ساالران خوش چهره مدينه می سپيد چهرگان موی پيچيده

آن کسی که در : ؟ گفتچه کسی به تو اين خرب را داد: گفتند. اموالش که پيش زنش بود از اينجا گرخيت
آهنا کسی . اش بفرستيد و بپرسيد نظرم کامال راستگو و مورد اعتماد است، اکنون هم کسی را پيش خانواده

را فرستادند و متوجه شدند که حّجاج رفته است و از اهل خود مسئله را پنهان داشته است، و ديدند آنچه 
 خوشنود شدند و پس از پنج روز اين خرب به مکه مشرکان سخت ناراحت، و مسلمانان. گفته است حق است

  .رسيد

  )۱(موضوع فدک
 به سوی خيرب حرکت فرمود و نزديک آن رسيد، حميصة بن مسعود را به فدک )ص(چون پيامرب: گويند

فرستاد تا ايشان را به اسالم دعوت کند و ايشان را بترساند که در غري آن صورت با آهنا هم جنگ خواهد 
  .يار و سرزمني آهنا فرود خواهد آمدفرمود و به د

آنان شروع به حرف بيهوده زدن کردند و . پيش آهنا آمدم و دو روز پيش آهنا ماندم: حميصه گويد
کنيم حممد به  در حصار نطاة، عامر، ياسر، اسري، حارث و ساالر يهوديان مرحب هستند، خيال منی: گفتند

  .نگجو هستسرزمني آهنا نزديک شود که در آن، ده هزار ج
فرستيم که  گويد چون خباثت ايشان را ديدم خواستم برگردم ولی آنان گفتند ما تنی چند مهراه تو می

و مهچنني . پنداشتند يهوديان مانع برقراری صلح خواهند شد برای ما قرار صلح بگذارند، در عني حال می
   مردد و دو دل بودند تا خرب کشته شدن بزرگان حصارهای ناعم به

__________________________________________________  
  ).۳۴۲، ص ۶معجم البلدان، ج . (ای است که تا مدينه دو روز فاصله دارد فدک، منطقه) ۱(

۵۳۹  
اين موضوع ارکان آهنا را از هم پاشيد و به حمّيصه گفتند، آنچه به تو گفتيم از حممد . اطالع ايشان رسيد

هرگز، من آنچه : حميصه گفت. امي مال تو باشد  و زيور که از زنان خود مجع کردهپوشيده بدار و اين مهه زر
  .و مطالبی را که گفته بودند به اطالع رسول خدا رساند.  خواهم گفت)ص(ام به رسول خدا را از مشا شنيده

ا من گفتند مهراه تنی چند از يهوديان ب مردی از سران فدک که به او نون بن يوشع می: حمّيصه گويد
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آمدند، و با رسول خدا صلح کردند که خوهنايشان حمفوظ مباند و آن حضرت ايشان را از آن سرزمني تبعيد 
  .کند، و متام اموال خود را به پيامرب واگذارند، و چنني شد

گويند، يهوديان پيشنهاد کردند که از ديار خود بکوچند و بريون بروند، ولی از اموال آهنا چيزی به 
 از )ص(پيامرب.  تعلق نگريد، و هنگام حمصول برداری و خودشان برگردند و حمصول را مجع کنند)ص(پيامرب

مشا نه يارای مقاومت داريد و نه حصار و نه : حمّيصه به آهنا گفت. پذيرش اين تقاضا خودداری فرمود
صلح چنني قرار . د صد نفر به سراغ مشا بفرستند مشا را پيش ايشان خواهند بر)ص(مردان جنگی، اگر پيامرب

 اين پيشنهاد را )ص( باشد، و پيامرب)ص(گرفت که نيمی از خاک فدک از يهوديان و نيمی ديگر از رسول خدا
  .تر است اين مطلب از مطلب خنست صحيح. پذيرفتند

چون عمر بن خطّاب به .  با مهني شرايط آهنا را در جای خود گذاشت و به آجنا نرفت)ص(پيامرب
هوديان خيرب را از آن منطقه بريون راند، کسی را به فدک فرستاد که هبای زمني آهنا را خالفت رسيد و ي

آهنا . تعيني کند، ابو اهليثم بن تّيهان، و فروة بن عمرو بن حّيان، و زيد بن ثابت را برای اين کار تعيني کرد
غ بر پنجاه هزار درهم يا بيشتر درختان خرما و زمينها را قيمت کردند، و عمر بن خطاب نيمی از هبا را که بال

و گويند ابو خيثمه حارثی زمينها را تقومي . بود، از پوهلای عراق پرداخت کرد، و ايشان را به شام تبعيد کرد
  .کرد

   از خيرب به مدينه بازگشت رسول خدا
اّم سلمه .  برگشتيم و آن حضرت آهنگ وادی القری داشت)ص(از خيرب مهراه رسول خدا: انس گويد

 صفّيه را )ص(يکی از مسلمانان در نظر داشت تا از رسول خدا.  دختر ملحان هم مهراه آن حضرت بودندو
 از کنار صفّيه عبور فرمود و ردای خويش را بر او افکند و سپس اسالم را )ص(خبواهد، اتفاقا خود رسول خدا

کنم، ولی اگر خدا   ترک آن منیاگر خبواهی به دين خودت باشی تو را جمبور به: بر او عرضه فرمود، و گفت
. گزينم حتما خدا و پيامرب او را برمی: صفّيه گفت. گزينم و رسول او را برگزينی تو را به مهسری خود برمی

  )ص(پيامرب: گويد
۵۴۰  

 )ص(اش را آزادی او قرار داد چون به منطقه صهباء رسيدند پيامرب او را آزاد فرمود و با او ازدواج کرد و مهريه
خواست   می)ص(پيامرب! باش و زلف او را شانه بزن) صفّيه(مواظب اين دوست خود : م سليم فرمودندبه ا

  .اّم سليم به اين کار اقدام کرد. آجنا با صفّيه عروسی کند
های درختی  مهراه ما خيمه و چادر نبود، ام سليم دو ردا و دو عبا گرفت و آهنا را بر شاخه: انس گويد

ای درست کرد و در پناه آن صفيه را آراست و موهايش را شانه کرد و بر او  خيمه گونهکه آجنا بود بست و 
  . آجنا با او عروسی فرمود)ص(عطر زد و پيامرب

به هنگام حرکت از خيرب، شتر صفّيه را پيش آوردند، در مهان حال که او را با جامه خود : گويد
  . صفّيه پای بر آن هند و سوار شود ران خويش را رکاب کرد تا)ص(پوشانده بودند، پيامرب

  . تکيه داد و سوار شد)ص(صفّيه از اين کار خودداری کرد، بلکه زانوی خود را به ران پيامرب
 خواستند با او عروسی کنند و او از اين کار خودداری کرد، به )ص(چون به منطقه ثبار رسيدند، پيامرب

دند و چون به منطقه صهباء رسيدند، و به سوی دومه  از اين مسئله اندکی ناراحت ش)ص(طوری که پيامرب



 ۴۳۲

چه چيز موجب شد که چنني کنی، :  فرمود)ص(پيامرب. متوجه شدند، صفيه از دستور آن حضرت اطاعت کرد
ای :  صفّيه گفت- ثبار در شش ميلی خيرب، و صهباء در دوازده ميلی آن است- چرا در ثبار خمالفت کردی؟

. ود بر مشا ترسيدم و چون از آجنا دورتر شدمي احساس امينی کردمرسول خدا، از نزديک بودن يه
گويد و آن شب مراسم عروسی آهنا   بر نيکی خود نسبت به او افزودند، چه دانستند که راست می)ص(پيامرب
ظرفها .  در آن روز وليمه دادند و غذا عبارت بود از خرما و سويق و نان آميخته با روغن)ص(پيامرب. بود

  . نيز مهراه مردم مهاجنا غذا خوردند)ص(های گسترده بود که خود پيامرب از سفرهعبارت 
 در حالی که دستش به دسته )ص(در آن شب ابو ايوب انصاری نزديک خيمه رسول خدا: گويند

 از خيمه بريون آمدند ابو ايوب تکبري )ص(مششريش بود تا صبح بيدار ماند، و چون سحرگاه رسول خدا
ای رسول خدا مشا پدر و برادران و : شود؟ فرمود ای ابو ايوب تو را چه می:  فرمودند)ص(پيامرب. گفت

ايد و اکنون با او خلوت کرده بوديد، ترسيدم که مشا را  عموها و مهسر و عموم خويشاوندان اين بانو را کشته
  . خنديدند، و به او سخنی نيک و خوش فرمودند)ص(پيامرب. غافلگري کند

 به مدينه فرود آمدند، صفّيه در منزل حارثة بن نعمان سکونت کرد و حارثه به جای )ص(چون پيامرب
  .ديگری منتقل شد

عايشه بريره را پيش اّم سلمه فرستاد تا از طرف عايشه به . عايشه و حفصه با يک ديگر متحد بودند
  از او:  بود گفت)ص(او سالم برساند، و چون اّم سلمه در سفر خيرب مهراه پيامرب
۵۴۱  

. چه کسی تو را فرستاده است؟ عايشه؟ بريره سکوت کرد: بپرس که آيا صفيه زيباست يا نه؟ اّم سلمه گفت
بريره .  هم او را دوست دارد)ص(به جان خودم سوگند که زيبا و خوشگل است، و رسول خدا: اّم سلمه گفت

ون آمد و در حالی که نقاب بر عايشه خود به طور ناشناس بري. پيش عايشه آمد و اين خرب را برايش آورد
اتفاقا رسول . چهره داشت به خانه صفّيه آمد در حالی که گروهی از زنان انصار صفيه را در بر گرفته بودند

ای :  هم پيش عايشه برگشته و فرمودند)ص( او را شناختند، و چون از خانه صفّيه بريون آمد، پيامرب)ص(خدا
 سرو خرامانی نديدم، بلکه زنی يهودی ميان زهنای ديگر يهودی :عايشه، صفّيه را چگونه ديدی؟ گفت

اند که مشا او را  به من خرب داده: عايشه افزود. های صفّيه بود ها و خاله است و منظور عايشه کنايه به عمه
ای عايشه چنني مگو که من :  فرمودند)ص(پيامرب. دوست داری و اين برای او به مراتب هبتر از زيبايی است

عايشه : گويد. ني که اسالم را به او عرضه داشتم به سرعت مسلمان شد و اسالم او نيکو و پسنديده استمه
حفصه هم پيش صفّيه رفت و او را ديد، سپس پيش عايشه آمد و . پيش حفصه آمد و گفت صفّيه بد نيست

  .گفتی صفّيه بسيار زيباست و چنان نبود که تو می: گفت
 راه را ادامه دادند تا به وادی القری رسيدند و قصد )۱(رسيدند از طريق برمه به صهباء )ص(چون پيامرب

 به قصد رفنت به وادی )ص(از خيرب مهراه رسول خدا: گويد ابو هريره می. محله به يهوديان آجنا را داشتند
 )ص( پوست به نام مدعم به رسول خدا-ای سياه رفاعة بن زيد بن وهب جذامی برده. القری بريون آمدمي
چون در وادی القری فرود آمدمي و به جايگاه .  بود)ص(دار مرتب کردن بار و مرکوب پيامرب داده بود که عهده

در مهان حال که مدعم مشغول مرتب . اند يهوديان رسيدم معلوم شد گروهی از اعراب هم به آهنا پيوسته
آهنا هم . پرتاب سنگ و تري اندازی کردند و پياده کردن آهنا بود، يهوديان شروع به )ص(کردن بارهای پيامرب

در چنني وضعی تري ناشناسی به مدعم خورد و او را . کشيدند آماده نبودند و بر باالی کوشکها فرياد می



 ۴۳۳

  .کشت
چنني نيست، سوگند به کسی که جان من در :  فرمودند)ص(پيامرب. مردم گفتند، هبشت بر او گوارا باد

ه روز جنگ خيرب برداشت و آن را جزء غنامي به حساب نياورد، آتش بر ای ک دست اوست، به واسطه قطيفه
 را شنيدند، کسی پيش آن حضرت آمد، و يک )ص(مردم چون اين سخن رسول خدا. ور خواهد بود او شعله

  .اين بندها، بندهای آتشني است:  فرمودند)ص(پيامرب. يا دو بند کفش آورد
__________________________________________________  

  ).۲۶۰، ص ۲وفاء الوفا، ج . (برمه، از توابع مدينه و نزديک بالکث، بني خيرب و وادی القری قرار دارد) ۱(
۵۴۲  

 اصحاب خود را برای جنگ آماده فرمود و ايشان را به صف کرد و پرچم خود را به سعد بن )ص(پيامرب
آنگاه . هل بن حنيف، و پری به عّباد بن بشرعباده دادند، و پری به حباب بن منذر، و پری به س

وادی القری را به اسالم دعوت فرمود و گفت اگر اسالم بياورند، اموال و جانشان ان  يهودي)ص(رسول خدا
  .حمفوظ خواهد بود و حساب اجر و مزدشان با پروردگار

سپس مردی . ت و او را کشتدر اين موقع مردی از آهنا به ميدان آمد و زبري بن عّوام به مقابل او شتاف
 با او نربد کرد و او را )ع(بعد مرد ديگری به ميدان آمد و علی. ديگر از آهنا به ميدان آمد و زبري او را هم کشت

مردی ديگر به جنگ آمد که ابو دجانه او را کشت، و هم مردی ديگر به ميدان آمد که باز هم ابو . کشت
شد   يازده نفر از يهود را کشت و هر گاه يکی از ايشان کشته می)ص(دجانه او را کشت، به طوری که پيامرب

 با اصحاب خود مناز گزارد و )ص(در اين هنگام وقت مناز رسيد، پيامرب. فرمود بقيه را به اسالم دعوت می
. فرمود و تا شب با آهنا جنگ کردند پس از مناز مهچنان يهوديان را به سوی خدا و رسولش دعوت می

 وادی )ص(ای برخناسته بود که يهوديان تسليم شدند، و رسول خدا هنوز آفتاب به اندازه نيزهصبح فردا 
القری را به قهر و جنگ گشود، و خداوند اموال ايشان را به غنيمت مسلمانان در آورد، و اثاثيه و کاالی 

فته بود ميان اصحاب  چهار روز آجنا اقامت کرد و آنچه به غنيمت گر)ص(پيامرب. بسيار نصيب مسلمانان شد
خود تقسيم فرمود، ولی زمينها و خنلستاهنا را مهچنان در اختيار يهوديان قرار داد و ايشان را عامل خود 

 با يهود خيرب و فدک و وادی القری چگونه رفتار )ص( خرب رسيد که پيامرب)۱(چون به يهوديان تيماء. فرمود
چون زمان . زند و اموال آهنا در دست خودشان باقی ماند صلح کردند که جزيه بپردا)ص(فرمود، با پيامرب

خالفت عمر فرا رسيد، يهوديان مناطق خيرب و فدک را تبعيد کرد ولی يهود وادی القری و تيماء را متعرض 
دانستند و معتقد بودند که از وادی القری به سوی مدينه جزء  نشد چون آن دو منطقه را جزء سرزمني شام می

  .شود  وراء آن از شام حمسوب میحجاز است و ما
 از خيرب و وادی القری آسوده خاطر شدند، و خداوند آهنا را به غنيمت به او )ص(پس از آنکه پيامرب
چون نزديک مدينه رسيدند شب را تا ديرگاه راه رفتند، و اندکی قبل از سپيده . داد، رهسپار مدينه گرديد

آيا مرد نيکوکاری هست که بتواند :  فرمود)ص(پيامرب.  کننددم در حملی فرود آمدند تا خمتصر استراحتی
ای : چشم خود را از خواب حمفوظ دارد و ما را برای مناز صبح مراقبت کند که قضا نشود؟ بالل گفت

   سر)ص(پيامرب. کنم رسول خدا، من اين کار را می
__________________________________________________  

  ).۲۷۲، ص ۲وفاء الوفا، ج . ( است که فاصله آن تا مدينه، هشت منزل و ميانه راه مدينه و شام استتيماء، شهرکی) ۱(
۵۴۳  

ای بالل چشمت را از خواب : ابو بکر صديق به بالل گفت. بر زمني هناد، و مسلمانان هم چنان کردند
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  .حمفوظ بداری
دم و رو به مشرق و نقطه سر زدن سپيده زانوهامي را در بغل گرفتم و عبامي را بر خود پيچي: بالل گويد

دم نشستم، و هيچ نفهميدم که چه وقت هپلوی خود را بر زمني هنادم و خوامب برد و بيدار نشدم مگر از 
مردم شروع به سرزنش کردن من کردند و از . مردم» انا هللا و انا اليه راجعون«حرارت آفتاب و شنيدن صدای 

 از مهه کمتر مرا سرزنش فرمود، و سپس دستور داد تا )ص(پيامرب. کرد مهه بيشتر ابو بکر مرا سرزنش می
ای بالل اذان اّول را : آنگاه فرمود. و مردم به گوشه و کنار رفتند. مردم اگر قضای حاجتی دارند اجنام دهند

اذان من . گفتم کردم که دو اذان می  معموال مهني طور رفتار می)ص(در سفرهای رسول خدا: بالل گويد! بگو
و چون دو رکعت ! دو رکعت مناز صبح را خنست بگزاريد:  فرمود)ص(گفتم و مردم مجع شدند و رسول خدا

 پيش ايستاد و با مردم مناز )ص(سپس پيامرب. من اقامه گفتم! ای بالل اقامه بگو: صبح را گزاردند فرمود
شدند عرق چهره خود را با دست  چندان مناز خواند که مردم از گرمی آفتاب ناچار می: بالل گويد. گزارد

خواست  جاهنای ما به دست خداست، اگر می: آنگاه سالم داد و خطاب به مردم فرمود. پاک کنند
آنگاه روی به . گرفت که از آن اوست، اکنون که جاهنای ما را دوباره بر ما برگردانده است مناز گزاردمي می

  :گفتم! ای بالل چه شد؟: من فرمودند، و گفتند
 شروع به )ص(پيامرب. در و مادرم فدای تو گردند، مهان کسی جان مرا گرفت که جان تو را گرفتپ

  .لبخند زدن کردند
دارد و ما هم آن را دوست  کوه احد ما را دوست می:  به کوه احد نگريست فرمود)ص(چون رسول خدا

 شبانه به ناحيه جرف )ص(ول خدارس: گويد. دارمي، پروردگارا من ميان دو سوی مدينه را حرم قرار دادم می
  .رسيد، و هنی فرمودند که پس از مناز عشاء هيچ کس به سراغ خانواده خود نرود

در جرف شندمي که : يعقوب بن حممد، با اسناد خود از قول اّم عماره برامي نقل کرد که گفت
دی از قبيله حی شبانه نزد مر: گويد. های خود سر زده نرويد بعد از مناز عشاء به خانه:  فرمود)ص(پيامرب

خواست که از زن خود  اهل خود رفت و چيزی ناخوشايند ديد و ناراحت شد و چون فرزند هم داشت منی
  :گويد اّم عماره می. داشت جدا شود وانگهی او را دوست هم می

  . سرپيچی کرد گرفتار چنني موضوعی شد)ص(چون اين مرد از فرمان رسول خدا
ثی، از حممد بن سهل بن ابی حثمه، و او از سعد بن حزام بن حمّيصه و او از قول عبد اهللا بن نوح حار
  ما در مدينه گرفتار گرسنگی شديد بودمي، بدين جهت به خيرب: پدرش نقل کرد که گفت

۵۴۴  
رفتيم و مدتی آجنا  گاهی هم به فدک و تيماء می. گشتيم ماندمي و بعد بر می رفتيم و مدتی آجنا می می
يهوديان مردمی بودند که مهواره حمصول و ميوه داشتند و آهبای ايشان . گشتيم  و بعد بر میماندمي می

شد و هيچگاه کم  ای بود که از بن کوهی خارج می شد، چون آب ناحيه تيماء چشمه هيچگاه قطع منی
رفت و . خيرب هم آن قدر آب داشت که گويی بر روی آب قرار گرفته است، و فدک هم مهچنني بود. شد منی

 به مدينه آمد و خيرب را گشود به دوستان )ص(پس از اينکه رسول خدا. آمد ما به آن نواحی پيش از اسالم بود
امي؟  دانيد که به خيرب برومي که سخت به زمحت افتاده و گرفتار گرسنگی شده آيا صالح می: خود گفتم

سلمان هستيم و بايد پيش قومی برومي که با ما مردمی م. دوستامن گفتند، آن سرزمينها آنچنان که بود نيست
وانگهی پيش از اين ما هم چيزی را . ما دمشنی دارند و نسبت به اسالم و مسلمانان خالی از کينه نيستند



 ۴۳۵

  .پرستيدمي منی
گفتند، در عني حال چون سخت به زمحت افتاده بودمي، بريون آمدمي تا به خيرب رسيدمي، و پيش 

 اين زمينها را )ص( خنلستاهنايی که در دست آهنا بود از خودشان نبود و رسول خداقومی رفتيم که زمينها و
سران و بزرگان يهود و ثرومتندان . به آهنا واگذار کرده بود تا در قبال دريافت نيمی از حمصول کار کنند

که باقی مانده فرزندان ابی احلقيق و سالّم بن مشکم و ابن االشرف کشته شده بودند و کسانی : ايشان مانند
  .بودند مالی نداشتند و بيشتر کارگر و مزدور بودند

کتيبه را برای خود هبتر ديدمي و . ما يک روز در شّق بودمي و يک روز در نطاة و روز ديگر در کتيبه
فردا صبح . ترسيدم دوست من به شّق رفت و شب برنگشت، و من بر او از يهوديان می. مدتی آجنا ماندمي

هنگام غروب آفتاب : برخی از ساکنان آجنا گفتند. گرفتم تا به شّق رسيدم رآمدم و سراغ او را میدر پی او ب
بيا تو : ای به من گفت آجنا پسر بچه. به دنبال او به نطاة رفتم: از اينجا گذشت و آهنگ نطاه داشت، گويد

مگسهای فراوانی از کنار او مرا کنار هنری برد و مرا آجنا نگهداشت و من ديدم ! را پيش دوستت بربم
به اهالی شّق . تر رفتم و ديدم جسد دوستم که کشته شده آجنا افتاده است نزديک. خيزند گودال آب برمی

  ايد؟ مشا او را کشته: گفتم
از چند يهودی کمک گرفتم و او را از آن گودال بريون : گويد. گفتند، نه به خدا قسم، ما خرب ندارمي

 خاک سپردم، و شتابان بريون آمدم و خود را به مدينه پيش خويشامن رساندم و آوردم و کفن کردم و به
سی مرد از .  عازم جنگ عمرة القضّيه بودند)ص(در آن هنگام پيامرب. موضوع را به آهنا خرب دادم

عبد الرمحن بن سهل برادر . خويشاوندان من مهراهم بريون آمدند که از مهه بزرگتر برادر من حوّيصه بود
تر بود و بر برادر   عبد الرمحن بن سهل از من جوان- مقتول، عبد اهللا بن سهل بود-تول هم مهراه من بودمق

 به زمني نشست و ما هم گرد او نشستيم و اين خرب )ص(او مقابل رسول خدا. کرد گريست و رقت می خود می
  )ص(قبال به رسول خدا

۵۴۵  
  : فرمود)ص(پيامرب. درم کشته شدای رسول خدا، برا: عبد الرمحن گفت. رسيده بود

  : به من هم فرمودند)ص(من صحبت کردم و رسول خدا. و او سکوت کرد! تکبري بگو، تکبري بگو
  :در اين هنگام برادرم حويصه سخنانی گفت و اظهار داشت که. من هم سکوت کردم! تکبري بگو

  . رساندم)ص(ع رسول خدامن هم ماجرا را به اطال. از نظر ما يهوديها متهم به اين کار هستند
  .يا بايد ديه دوست مشا را بپردازند، يا اعالن جنگ به خدا و رسول او کنند:  فرمودند)ص(پيامرب
ما او را «ای به يهوديان نوشت، و آهنا در پاسخ فقط نوشتند که   در اين مورد نامه)ص(پيامرب

آيا حاضريد پنجاه : اهان ايشان گفت به حويصه، حمّيصه، و عبد الرمحن و مهر)ص(پيامرب. »امي نکشته
امي  ای رسول خدا، ما حاضر نبوده: سوگند خبوريد و مستحق دريافت خون هبای دوست خود شويد؟ گفتند

آيا حاضريد يهوديان در اين باره برای مشا سوگند خبورند؟ :  فرمودند)ص(پيامرب. و شاهد جريان نيستيم
  .ندگفتند، ای رسول خدا، آهنا که مسلمان نيست

بيست و پنج شتر پنج ساله، بيست و :  از طرف خود صد ناقه ديه او را پرداخت فرمودند)ص(پيامرب
  .پنج شتر چهار ساله، و بيست و پنج شتر دو ساله، و بيست و پنج شتر آبسنت

من خود ديدم که صد شتر را به آهنا دادند، و يکی از ماده شتران سرخ موی : سهل بن ابی حثمه گويد
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  .ای بودم د زد، و من در آن هنگام پسر بچهمرا لگ
 خوردن به -مسئله سوگند: ابن ابی ذئب، و معمر، از زهری، از سعيد بن مسّيب برامي نقل کردند که

 آن را در اسالم هم تأييد فرمودند، و در مورد )ص(صورت دسته مجعی در جاهليت مرسوم بود و رسول خدا
 به انصار )ص(پيامرب.  از چاههای خيرب يافتند چنان رفتار فرمودندمردی از انصار که کشته او را در چاهی

اند؟ گفتند، ای رسول خدا،  آيا حاضريد پنجاه مرد يهودی سوگند خبورند که او را نکشته: پيشنهاد فرمود
  پذيريد؟ مشا چگونه سوگند کافران را می

اند و مستحق دريافت خون   کشتهپس پنجاه نفر از مشا پنجاه سوگند خبورند که او را يهوديان: فرمود
رسول خدا ديه او را بر گردن : گويد. امي ای رسول خدا، ما حضور نداشتيم و شاهد نبوده: گفتند. هبا گرديد

  .يهوديان گذاشتند که در حمل اقامت و با حضور آهنا کشته شده بود
: کند که وايت میخمرمة بن بکري، از خالد بن يزيد، از عمرو بن شعيب و او از قول جد خود ر

 فرمان دادند که خون هبای عبد اهللا بن سهل را يهوديان بپردازند، و اگر پرداخت نکنند اعالم )ص(پيامرب
در عني حال از مال خود سی و چند شتر به آهنا کمک فرمود، و اين اولني . اند جنگ به خدا و رسولش داده

  .موردی بود که مسئله شهادت گروهی در اسالم مطرح شد
   و خالفت عمر، ابو بکر و عثمان از اموال خود در)ص(مردم در دوره زندگی رسول خدا

۵۴۶  
  .کردند خيرب بازديد و سرکشی می

  :عبد الرمحن بن حارث، از قول سامل بن عبد اهللا، از پدرش برامي نقل کرد که گفته است
  .رفتيم  خيرب میمن، زبري، مقداد بن عمرو و سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل برای سرکشی به

ما چون به خيرب . فرستادند که خرب بگريد کردند و گاهی کسی را می ابو بکر و عمر هم چنني می
شبانگاه که من خواب بودم و در رختخواب خود . رسيدمي متفرق شدمي و به سرزمينهای خود رفتيم

ی اين کار را کرده است؟ پرسيدند چه کس. کردم بر من تاختند و دستهامي بسته و جمروح شد استراحت می
کرد که او را هم  کس ديگری هم از قول ابن عمر نقل می. نفهميدم، و دستهای مرا معاجله کردند: گفتم

شبانگاهی در خواب جادو کرده بودند و صبحگاه دستهای خود را بسته ديد، گويی او را در بند کشيده 
 عمر خود را به مدينه رساند و آنچه را بر او گذشته ياران او آمده و دستهايش را گشوده بودند و ابن. بودند

  .بود برای پدرش نقل کرد
مظّهر بن رافع : گفت حممد بن حييی بن سهل بن ابی حثمه از قول پدرش برامي نقل کرد که، می

روز مظّهر آهنا را به خيرب آورد و سه . حارثی ده کارگر نريومند از شام آورده بود که روی زمينهای او کار کنند
مشا مسيحی هستيد و ما يهودی و اين مالکان زمني : مردی از يهوديان نزد کارگران آمد و گفت. آجنا ماند

مشا ده نفريد، يک نفر عرب، مشا را از سرزمني . اند عرهبايی هستند که به زور مششري بر ما چريه شده
آورد،   تالش و بدخبتی است میخودتان که سرزمني شراب و برکت است در بردگی شديد به اينجا که سراپا

  .يهوديان دو يا سه کارد به آهنا دادند. ما اسلحه ندارمي: گفتند. چون از دهکده ما بريون رفتيد او را بکشيد
مظّهر مهراه آهنا بريون آمد و چون به منطقه ثبار رسيدند به يکی از ايشان که کارهای او را : گويد
در اين موقع مهه در حالی که کاردها را کشيده . ن کار را اجنام بدهپيش من بيا و فال: داد، گفت اجنام می

مظّهر به سرعت برای برداشنت مششري خود که ميان خورجني بارش بود دويد، . بودند به او محله کردند
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ولی پيش از آنکه به خورجني برسد و آنرا بگشايد، آهنا شکمش را دريدند، و با شتاب خودشان را به خيرب 
  .يهوديها، آهنا را پذيرا شدند و زاد و توشه دادند و ياريشان کردند تا به شام باز گشتند. درساندن

عمر برخاست و برای . خرب کشته شدن مظّهر بن رافع، و آنچه يهود با او کرده بودند به عمر رسيد
 به عبد ای مردم، يهوديان نسبت: مردم خطبه خواند، خنست محد و ستايش خدا را جبا آورد، سپس گفت

 هم بر عبد اهللا بن سهل تاختند، و )ص(اهللا آن کار را کردند، و مظّهر بن رافع را کشتند و در عهد رسول خدا
هر کس آجنا مالی دارد . من ترديد ندارم که او را هم آهنا کشتند و ما در خيرب دمشنی غري از يهود ندارمي

  وبريون بيايد که من هم بريون خواهم رفت، و مهه اموال 
۵۴۷  

 به ايشان فرموده )ص(حدود آن را تقسيم و معني خواهم کرد، و يهود را از خيرب بريون خواهم راند، چه پيامرب
بنابر . دهم است تا هنگامی که اوامر خدا را اقرار داشته باشيد و متکني کنيد مشا را در اينجا سکونت می

ا تبعيد کنيم مگر اينکه کسی پيمان نامه يا گواهی اين با اين اعمال خداوند هم اجازه فرموده است که آهنا ر
ديگری ارائه دهد که رسول خدا به او اجازه سکونت داده باشد که در آن صورت من هم او را اجازه خواهم 

ای و ان شاء اهللا موفق باشی،  ای امري املؤمنني تصميم صحيح و درستی گرفته: طلحة بن عبيد اهللا گفت. داد
ه آهنا مهان طور فرمود و حال آنکه آهنا نسبت به عبد اهللا بن سهل در زمان رسول  ب)ص(آری رسول خدا

 چنان عملی کردند، و بعد هم عليه مظّهر بن رافع حتريکاتی کردند به طوری که بندگانش او را )ص(خدا
اهتام و سوء کشتند، نسبت به عبد اهللا بن عمر هم که آن رفتار را کردند، بنابر اين از نظر ما يهوديان مورد 

  .ظن هستند
ای دارند؟ مهه مهاجران و  آيا کسانی هم که با تو هستند چنني عقيده: عمر به طلحة بن عبيد اهللا گفت
  .و عمر از اين جهت شادمان شد. انصار گفتند آری، اين چنني است

سيده بود که به عمر خرب ر: معمر، از زهری، از عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبه برامي نقل کرد که گفت
در جزيرة العرب نبايد دو دين « در هنگام بيماريی که منجر به مرگ ايشان شد، فرموده بودند )ص(پيامرب
عمر در مورد صحت يا سقم اين خرب حتقيق کرد و چون بر او ثابت شد، کسی پيش يهوديان حجاز . »باشد

 در اينجا مانده است، من بريون )ص(هر کس از مشا را هم که با عهد و پيمان رسول خدا: فرستاد و گفت
  .و يهوديان حجاز را تبعيد کرد. خواهم کرد، چون خداوند متعال اجازه تبعيد مشا را داده است

فروة بن عمر و بياضی، حباب بن : گويند، عمر چهار نفر تقسيم کننده با خود برد که عبارت بودند از
آهنا . در جنگ بدر شرکت کرده بودند، و زيد بن ثابتصخر سلمی، و ابو اهليثم بن تّيهان که اين سه نفر 
اند که عمر  و گفته.  تعيني فرموده بود تقسيم کردند)ص(خيرب را به هيجده سهم به نام رؤسايی که رسول خدا

و هيجده قرعه و . خنست رؤسا را معني کرد، و سپس دو منطقه شّق و نطاة را به هيجده سهم تقسيم کردند
آمد  راهم کردند که مهره هر کس مشخص بود، و قرعه هر کس به نام هر خبش بريون میگوی به نام رؤسا ف
اين موضوع را حکيم بن حممد که از . سيزده سهم از شّق بود و پنج سهم از نطاة. شد برای او تعيني می

ام بود و خنستني سهم از نطاة سهم زبري بن عّو: گفت او می. خاندان خمرمه بود از قول پدرش برامي نقل کرد
سپس بياضه که رئيس ايشان فروة بن عمرو بود، سپس سهم اسيد بن حضري، و بعد سهم بلحارث بن خزرج 

  که گويند رئيس ايشان عبد اهللا بن رواحه بوده است، سپس سهم ناعم که مردی يهودی بود
۵۴۸  

ن عدی تو ای عاصم ب: عمر بن خطاب گفت. بعد شروع به قرعه کشی درباره شّق کردند. مشخص شد
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 مهراه سهم تو بوده است و سهم او خنستني سهمی بود که از شّق تعيني )ص(مردی هستی که سهم رسول خدا
تر آن است که سهم آن  و صحيح.  مهراه سهم بنی بياضه بوده است)ص(اند که سهم رسول خدا و هم گفته. شد

 معني شد، و پس از )ع(هم علیپس از تعيني شدن سهم عاصم، س. حضرت با سهم عاصم بن عدی بوده است
. آن سهم عبد الرمحن بن عوف، و پس از آن سهم طلحة بن عبيد اهللا، و بعد سهم بنی ساعده تعيني شد

بعد سهم بنی جنّار، سپس سهم بنی حارثة بن حارث، . گويند رئيس بنی ساعده سعد بن عباده بوده است
سپس دو سهم . ن بريدة بن حصيب بوده استو سپس سهم اسلم و غفار تعيني شد، و گويند رئيس ايشا

سلمه با هم تعيني شد، بعد سهم عبيد الّسهام، و پس از آن سهم عبيد، و بعد سهم اوس که از آن عمر بن 
اند؟  گذاشته» عبيد الّسهام«چرا بر اين شخص نام : از ابن ابی حبيبه پرسيدم: واقدی گويد. خطاب شد

 شخص عبيد بود، و چون شروع به خريدن سهام در خيرب کرد بر او نام اين: گفت داود بن حصني می: گفت
  .چنني نامی گذاشتند

امساعيل بن عبد امللک بن نافع، خدمتکار بنی هاشم، از قول حييی بن شبل، از ابو جعفر برامي 
 اولني سهمی که از سهام ناحيه شّق تعيني شد، سهم عاصم بن عدی بود که مهراه با سهم: نقل کرد که گفت

  . بوده است)ص(پيامرب
داشتم که  بسيار دوست می: ابراهيم بن جعفر، از قول پدرش برامي نقل کرد که عمر بن خطاب گفت

خداوندا، سهم مرا در :  در قرعه کشی بريون بيايد، و چون چنني نشد گفتم)ص(سهم من مهراه سهم پيامرب
  .دای قرار بده که هيچ کس را راهی بر آن نباش نقطه دور افتاده

اتفاقا سهم او در يک منطقه دور افتاده بود که شريکان او مشتی از اعراب بودند، و عمر شروع به 
سهم آهنا را در مقابل يک اسب و اشياء ساده و آسان . خريدن و بريون آوردن سهام آهنا از دست ايشان کرد

  .ديگر خريداری کرد به طوری که متام سهم اوس، در اختيار او قرار گرفت
چون عمر اراضی خيرب را جمددا تقسيم کرد، : د اهللا، از قول نافع، از ابن عمر برامي روايت کردعب

 شده برای آهنا که قبال از -  را خمري و خمتار گرداند که نسبت به حمصول تعيني)ص(مهسران حضرت رسول
هنا مقدار معينی زمني اگر خبواهند برای آ. خواهند، رفتار شود  تعيني شده بود، هر طور می)ص(طرف پيامرب

. و آب تعيني شود که جايگزين سهم حمصول آهنا باشد، يا اينکه فقط ميزان حمصول آهنا تضمني شود
عايشه و حفصه از کسانی بودند که آب و زمني را برگزيدند، و ديگران حمصول تضمني شده را : گويد

  .پذيرفتند
   روزی از عايشه شنيدم: گفته است افلح بن محيد برامي از قاسم بن حممد نقل کرد که می

۵۴۹  
در کاری که اجنام داد مرا خمتار و خمري کرد در اينکه ! خداوند عمر بن خطاب را رمحت کند: گفت که می

حمصول تضمني شده را انتخاب کنم يا آب و زمني را، و من آب و زمني را برگزيدم که هم اکنون در دست 
کند، و   حمصول راضی شدند گاهی مروان از سهم ايشان کم میو حال آنکه کسانی که به گرفنت. من است

و گفته شده است که عمر در اين . دهد دهد، و گاه به صورت کامل سهم آهنا را می گاه هيچ چيز به آهنا منی
  . را خمتار کرد)ص(مورد فقط مهسران رسول خدا

 مهه را خمري کرده بود که اگر عمر: گفته است ابراهيم بن جعفر، از قول پدرش برامي نقل کرد که می
خواست بفروشد  و نيز به هر کس که می. خواهند حمصول دريافت کنند، و اگر هم خبواهند آب و زمني می
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  .خواست سهمش را برای خود نگهداشت اجازه داد، و هر کس هم می
د، رهاويها ها صد بار حمصول خود را به پنجهزار دينار به عثمان بن عفّان فروختن از مجله، اشعری

  .هم مهني مقدار حمصول را به مهني قيمت به معاوية بن ابی سفيان فروختند
  .ظاهرا اين قسمت صحيح است و مردم مدينه هم به مهني عقيده بودند: واقدی گويد

عمر مردم را آزاد گذاشته بود که : اّيوب بن نعمان، از قول پدرش برامي نقل کرد که او هم گفته است
اسامة بن زيد، از کسانی بود که حمصول را انتخاب کرده .  حمصول تضمني شده را برگزينندآب و زمني يا

عمر از خيرب مهراه مهاجرين و انصار به . چون عمر از مسئله تقسيم فارغ شد، يهود خيرب را تبعيد کرد. بود
بن عمرو، و زيد بن ثابت معاويه هم مهراه جّبار بن صخر، و ابو اهليثم بن تّيهان، و فروة . وادی القری رفت

که چهار نفر تقسيم کننده سهام بودند بريون شد، و آهنا سهام را تقسيم کردند و حدود و مشخصات آهنا را 
به عثمان بن عفان، عبد الرمحن بن عوف، عمر بن ابی . روشن کرده، و سهام وادی القری را معلوم کردند
، فرزندان جعفر، عمرو بن سراقه، عبد اهللا و عبيد اهللا، شييم سلمه، عامر بن ربيعه، معيقب، عبد اهللا بن ارقم

و پسر عبد اهللا بن جحش و ابن ابو بکر، خود عمر، زيد بن ثابت، ابی بن کعب، و معاذ بن عفراء هر يک، 
يک سهم رسيد، يک سهم هم به طلحه و جبري دادند، به جّبار بن صخر يک سهم رسيد، به جّبار بن عبد 

. و مالک بن صعصعه، و جابر بن عبد اهللا بن عمر، و سلمة بن سالمه هر کدام يک سهم رسيداهللا بن رباب، 
به عبد الرمحن بن ثابت، و ابن ابی شريق يک سهم اختصاص يافت، به ابی عبس بن جرب، و حممد بن 

ه بن جرب بن عتيک و ابن حارث بن قيس نيم سهم، و ب: مسلمه، و عّباد بن طارق هر يک، يک سهم رسيد
  .ابن جرمه و ضّحاک هم يک سهم رسيد

عبد الرمحن بن حممد بن ابی بکر، از قول عبد اهللا بن ابی بکر، از عبد اهللا بن مکنف حارثی برامي 
  عمر بن خطّاب دو نفر از تقسيم کنندگان فوق، جّبار بن صخر، و زيد بن ثابت را: نقل کرد

۵۵۰  
آن دو زمينها و خنلستاهنای خيرب را تقسيم و . نه بودندبا خود برد و آن دو تقسيم کنندگان حماسبان مدي

عمر نيمی از هبای زمني را به يهوديان فدک پرداخت کرد، و مهان دو نفر سهام وادی : گويد. قيمت کردند
  .آنگاه عمر يهوديان را از سرزمني حجاز تبعيد کرد. القری را تقسيم کردند

  .ادی القری به آهنا رسيده بود صدقه دادندزيد بن ثابت و برخی ديگر، سهامی را که از و

    در شعبان سال هفتم)۱(سريّه عمر بن خطاب به تربه
 عمر را )ص(پيامرب: اسامة بن زيد بن اسلم، از قول ابو بکر بن عمر بن عبد الرمحن برای ما نقل کرد که

مر در حالی که راهنمايی ع.  بود اعزام فرمودند)۲(مهراه سی مرد به ناحيه تربه که حمل طوايف عجز هوازن
چون اين خرب . کردند رفتند و روزها معموال کمني می شبها را راه می. از بنی هالل مهراه او بود حرکت کرد

به هوازن رسيد گرخيتند، و عمر به جايگاههای ايشان رسيد و به هيچ کس از ايشان برخورد نکرد، و به 
خواهی تو را  آيا می: جدر رسيدند، راهنما به عمر گفتضمن عبور از جندّيه چون به . سوی مدينه برگشت

به سراغ مجع ديگری از قبيله خثعم بربم که به مناسبت خشکسالی منطقه خود، در حال کوچ هستند؟ عمر 
بدين جهت به مدينه .  به من دستور دادند که فقط برای جنگ با قبيله هوازن به تربه بروم)ص(گفت پيامرب

  .برگشت
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    به جند در شعبان سال هفتمسريّه ابو بکر
: محزة بن عبد الواحد، از قول عکرمة بن عّمار، از اياس بن سلمه، از قول پدر او برامي نقل کرد که

گروهی از هوازن بر ما شبيخون زدند و من با دست .  ابو بکر را فرمانده ما کرد و ما را روانه کرد)ص(پيامرب
  .»مبريان، مبريان«! امت! امت: ار ما اين بودخود هفت خانواده را به قتل رساندم و شع

   سريّه بشري بن سعد به فدک در شعبان سال هفتم
 بشري بن سعد را )ص(رسول خدا: عبد اهللا بن حارث بن فضيل، از قول پدرش برامي نقل کرد و گفت

  بشري بريون شد و. مهراه سی مرد به سوی طايفه بنی مّره به فدک اعزام فرمود
__________________________________________________  

طبقات ابن سعد، . (تربه، جايی است در منطقه باالی مکه که در راه جنران و صنعاء قرار دارد و فاصله آن تا مکه چهار شب است) ۱(
  ).۸۵، ص ۲ج 

  ).۱۸۱، ص ۲قاموس، ج . (عجز هوازن، نام بنی نصر بن معاويه و بنی جشم بن بکر است) ۲(
۵۵۱  

  .مردم کجايند؟ گفتند، در اجنمنها و حمافل خود هستند: پاهنای گوسپندان را ديد، و پرسيدچو
بشري هر چه شتر و گوسپند بود به غنيمت گرفت . حاضر نبودند چون فصل زمستان بود مردم کنار آهبا

.  او رسيدندچون اين خرب به آهنا رسيد، به دنبال بشري آمدند و در سياهی شب به. و به سوی مدينه برگشت
اطرافيان بشري شروع به ترياندازی کردند، به طوری که تريهايشان متام شد، و چون صبح شد بنی مره بر آهنا 

خود بشري جنگ سختی کرد ولی پاشنه . گروهی از ياران بشري کشته و گروهی منهزم شدند. محله آوردند
  .دان و شتران خود را گرفتند و برگشتندپايش قطع شد و آهنا فکر کردند که حتما مرده است، لذا گوسپن

بشري بن سعد ميان کشتگان . خنستني کسی که اين خرب را به مدينه آورد، علبة بن زيد حارثی بود
افتاده بود، و چون شب شد به سختی خود را به فدک رساند، و چند روزی پيش يک يهودی ماند تا 

  .زمخهايش هببود نسبی يافت و سپس به مدينه برگشت
حرکت کن و به طرف حمل کشته شدن :  زبري بن عّوام را آماده حرکت فرمودند و به او گفتند)ص(يامربپ

دويست نفر را هم برای . ياران بشري برو، و اگر خداوند تو را بر ايشان پريوز گردانيد، ميان ايشان باقی منان
ای که رفته بود  ب بن عبد اهللا از سرّيهدر اين موقع غال. مهراهی با زبري آماده کردند و برای او پرچم بستند

و مهان غالب بن ! بنشني:  به زبري بن عّوام فرمودند)ص(پيامرب. برگشت، و خداوند او را پريوزی داده بود
اسامة بن زيد هم مهراه او حرکت کرد و به حمل کشته شدن . عبد اهللا را مهراه با دويست نفر اعزام فرمود

  . بن زيد هم با او بودياران بشري رسيدند، و علبة
عقبة بن عمرو ابو مسعود، کعب : افلح بن سعيد، از بشري بن حممد بن عبد اهللا بن زيد برامي نقل کرد

  .بن عجره، اسامة بن زيد، و علبة بن زيد از مهراهان غالب در اين سرّيه بودند
ودند فرستاد تا از چون غالب نزديک آجنا رسيد، پيشاهنگان را که علبة بن زيد و ده نفر ديگر ب

علبه پس از اينکه به مجاعتی از ايشان رسيد، پيش غالب برگشت و خرب . مجعيت و حمل دمشن آگاه شوند
آهنا شتران خود را آب داده و کنار . شد غالب حرکت کرد و شبانگاه به جايی رسيد که دمشن ديده می. آورد

  :ويدگ. آب آهنا را بسته بودند و خود در حال استراحت بودند
کنم به پرهيزگاری  من مشا را وصيت می: غالب برخاست و خدای را سپاس و ستايش کرد و گفت
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خواهم که از من اطاعت کنيد و نسبت به من عصيان نکنيد، و در هيچ کاری  خداوند يکتای بی انباز، و می
 ايشان اجياد حمبت و آنگاه ميان. ای ندارد با من خمالفت نورزيد که آن کس که اطاعت نشود رأی و انديشه

هيچ کس نبايد از رفيق خود جدا شود و مواظب : دوستی کرد و هر دو نفر را با يک ديگر مأمور کرد، و گفت
  باشيد چنني نشود که کسی پيش من بيايد

۵۵۲  
دامن، و چون من تکبري گفتم مشا هم تکبري  و اگر از او بپرسم دوست و مهرزم تو کجاست، بگويد منی

  .بگوييد
ما چهارپايان و . غالب تکبري گفت و مسلمانان هم تکبري گفتند و مششريها را بريون کشيدند: دگوي

مردان آهنا آهنگ جنگ کردند و . شتران موجود را که کنار چاههای آب بسته بودند، حماصره کردمي
! امت! که امتکشيدمي و شعار خودمان را  ساعتی با آهنا جنگ کردمي و مششري در ايشان هنادمي و فرياد می

اسامة بن زيد مردی از دمشن را که نامش هنيک بن مرداس بود . کردمي بود تکرار می» مبريان، مبريان«
تعقيب کرد و از صحنه دور شد، و ما افراد حاضر را در حماصره گرفتيم و گروهی را کشتيم و زنان و 

سامة بن زيد کجاست؟ ساعتی از شب ا: غالب که فرمانده ما بود، پرسيد. چهارپايان آهنا را هم گرفتيم
مگر متوجه آنچه : فرمانده ما او را به سختی مالمت و سرزنش کرد و گفت. گذشته بود که اسامة بن زيد آمد
کرد، و مهني که  من در تعقيب مردی از دمشن بودم که مرا مسخره می: به تو گفته بودم نشدی؟ گفت

آيا پس از : فرمانده گفت. »ال اله اال اهللا« بانگ برداشت که نزديک او رسيدم و با مششري زمخی بر او زدم،
نه به خدا سوگند، چنان نکردم و مهچنان بر او ضربه زدم تا به کام : آن مششريت را غالف کردی؟ گفت

  ای؟ بسيار بد کردی، اين چه کاری است که کرده: مهگی گفتيم: گويد. مرگ در آوردمش
ما . اسامه به شدت پشيمان شد و بر دست و پای مبرد!! ای ته است کشتهگف» ال اله اال اهللا«مردی را که 

ها را به غنيمت و اسارت گرفتيم که به هر يک از شرکت کنندگان در اين جنگ ده  شتران و بزها و زهنا و بچه
  .کردند هر يک از شترها را معادل ده گوسپند يا بز حساب می. شتر يا معادل آن بز و گوسپند رسيد

در اين : ن عالء، از قول ابراهيم بن حوّيصه، از پدرش، از اسامة بن زيد برامي نقل کرد که گفتشبل ب
اسامه . سرّيه فرمانده ما ميان ما پيمان برادری بست و مهرزم و برادر من در اينجا ابو سعيد خدری بود

احساس ناراحتی پس از اين که هنيک بن مرداس را کشتم از اين پيشامد در درون خود بسيار : گويد
 مرا )ص(چون به مدينه رسيدم رسول خدا. کردم به طوری که هيچ قدرتی حتی برای غذا خوردن نداشتم می

ای اسامه اخبار اين : سپس فرمودند. در آغوش کشيدند و بوسيدند و من هم آن حضرت را در بر گرفتم
کشنت هنيک بن مرداس را گفت، اسامه شروع به نقل اخبار جنگ کرد و چون موضوع : گويد! جنگ را بگو

گفته بود کشتی؟ اسامه شروع به هبانه » ال اله اال اهللا«ای اسامه او را در عني حالی که :  فرمودند)ص(پيامرب
  :تراشی کرد و گفت

مگر قلب او را :  فرمودند)ص(پيامرب. ای رسول خدا، او اين کلمه را برای جنات از مرگ بر زبان راند
  از اين پس : ای که او راستگو يا دروغگوست؟ اسامه گفت ای و فهميده شکافته

۵۵۳  
آرزومند بودم که ای کاش تا آن روز : گفت و اسامه می. بگويد خنواهم کشت» ال اله اال اهللا«کس را که هر 

  .مسلمان نشده بودم
ی از به رسول خدا گفتم اگر مرد: کرد که معمر بن راشد، با اسناد خود از مقداد بن عمرو روايت می
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کافران به جنگ من بيايد و يکی از دستهامي را با مششري قطع کند و سپس از من بگريزد و به درختی پناه 
نه او را :  فرمودند)ص(آيا پس از اين حق دارم او را بکشم؟ پيامرب» در راه خدا مسلمان شدم«بربد و بگويد 

 او به مقام و منزلت تو خواهد رسيد که در آن صورت: اگر او را بکشم چه خواهد بود؟ فرمود: گفتم! مکش
  .ای و تو به منزلت او پيش از آنکه اسالم بياورد خواهی بود پيش از کشتنش دارا بوده

   )۱(سريّه غالب بن عبد اهللا با بنی عبد بن ثعلبه در منطقه ميفعه

   در رمضان سال هفتم
 از جنگ )ص(چون پيامرب: ل کرد کهعبد اهللا بن جعفر، از ابن ابی عون، از يعقوب بن عتبه برامي نق

دامن که بنی  ای رسول خدا، من می:  گفت)ص(يسار غالم پيامرب. کدر برگشتند مدتی در مدينه اقامت داشتند
 )ص(پيامرب. عبد بن ثعلبه در فکر محله و شبيخون هستند، گروهی را مهراه من به سوی ايشان گسيل فرمای

  .ر مهراه يسار اعزام فرمودغالب بن عبد اهللا را با يکصد و سی نف
بني راه غذای ايشان متام شد و به . برد يسار با مهراهان خود حرکت کرد و آهنا را از کوره راهها می

اندک اندک مسلمانان نسبت به يسار سوء . کردند زمحت افتادند، چنانکه خرماها را يکی يکی تقسيم می
ق است، و شبانگاهی به جايی رسيدند که سيل آجنا را ظنی پيدا کردند و پنداشتند که در اسالم خود مناف

مهينکه يسار آن را ديد تکبري گفت و اظهار کرد، به پريوزی رسيديد، و دستور داد که از مهان . کنده بود
  .مسيل حرکت کنند تا به هدف برسند

ر کردند د مسلمانان ساعتی در کمال سکوت و آرامش در مسيل حرکت کردند و اگر صحبتی هم می
اگر در اينجا مردی با صدای : يسار به ياران خود گفت. ای رسيدند کمال آهستگی بود تا اينکه به بيشه

ای يسار بيا من و تو با هم : غالب گفت! بلند فرياد بکشد دمشن خواهد شنيد، حاال تصميم خود را بگرييد
  .برومي و ياران خود را در مهني حال بگذارمي که کمني بگريند

__________________________________________________  
طبقات ( .ای در جند است که بعد از منطقه بطن خنل قرار دارد و فاصله ميان آن و مدينه، هشت چاپار است ميفعه، نام ناحيه) ۱(

  ).۸۶، ص ۲ابن سعد، ج 
۵۵۴  

ت و ما صدای مردم، چنان کردمي و بريون رفتيم و تا آجنا رفتيم که دمشن در ديد ما قرار گرف: گويد
پس به سرعت پيش ياران خود برگشتيم و مهگان به راه افتادمي تا نزديک . شنيدمي چوپاهنا و دامها را می

غالب بن عبد اهللا که امري ايشان بود، مسلمانان را نصيحت فرمود و ايشان را به جهاد ترغيب . قبيله رسيدمي
چون : عقيب کنند منع کرد و آنان را دو به دو مهراه کرد، و گفتکرد، و آهنا را از اينکه دمشن را تا راه دور ت

غالب تکبري گفت و ديگران هم تکبري گفتند و خود را ميان دمشن ! من تکبري گفتم مشا هم تکبري بگوييد
زدند و شتران و بزها و گوسپندان را به غنيمت گرفتند، و به هر کس از دمشن که برخوردند او را کشتند، و 

  .ب کنار آبی با دمشن برخوردند که نامش ميفعه بوددر آن ش
  .شتران را راندند و آهنگ مدينه کردند، و شنيده نشده است که اسريی با خود آورده باشند: گويد
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    در سال هفتم)۱(سريّه بشري بن سعد به جناب
دی از قبيله مر: حييی بن عبد العزيز، از قول بشري بن حممد بن عبد اهللا بن زيد برامي نقل کرد که

  . در راه خيرب بود، به مدينه آمد)ص(اشجع به نام حسيل بن نويره که راهنمای رسول خدا
چه خرب بود؟ :  فرمودند)ص(پيامرب. از ناحيه جناب: آيی؟ گفت از کجا می:  از او پرسيدند)ص(پيامرب

ستاده و پيام داده بود گروهی از قبيله غطفان در جناب مجع شده بودند، عيينه هم کسی پيش آهنا فر: گفت
غطفانيها گفتند مشا پيش ما بياييد تا مهگی به حممد محله . آييم که يا مشا پيش ما بياييد يا ما پيش مشا می

  .کنيم، و به هر حال آهنا قصد محله به مشا يا اطراف مدينه را دارند
هر دو گفتند، بشري . دادند ابو بکر و عمر را فرا خواندند و موضوع را به آن دو خرب )ص(پيامرب: گويد

 بشري را خواستند و برای او پری بستند و سيصد مرد )ص(پيامرب. بن سعد را به اين کار مأمور فرماييد
حسيل بن نويره هم به عنوان . مهراه او کردند، و مقرر فرمودند تا شبها را حرکت و روزها را کمني کنند

  .راهنما مهراه ايشان بود
 )۲(کردند تا در منطقه خيرب در سالح رفتند و روزها کمني می شبها راه می. ندمسلمانان حرکت کرد

   فاصله ميان: راهنما گفت. فرود آمدند و از آجنا حرکت کردند تا نزديک دمشن رسيدند
__________________________________________________  

  ).۱۴۸، ص ۲عيون االثر، ج . (اند  از زمينهای قبيله خزاره دانستهجناب، نام سرزمينی از قبيله غطفان است، برخی هم آن را) ۱(
  ).۱۰۱، ص ۵معجم البلدان، ج . (سالح يا سالج، جايی است در منطقه و پايني خيرب) ۲(

۵۵۵  
مشا و دمشن به اندازه دو سوم يا نصف روز راه است، اگر دوست داشته باشيد مشا کمني کنيد و من به 

. رومي آورم، اگر هم دوست داشته باشيد مهگی با هم می روم و برای مشا خرب می یعنوان پيشاهنگ بريون م
های  ها و گله خنستني رمه: او ساعتی رفت و برگشت و گفت. فرستيم، و فرستادنش گفتند تو را پيشاپيش می

تالف نظر خواهد که بر آهنا غارت بربيد؟ در اين مورد ميان مسلمانان اخ ايشان مهني جاست، آيا دلتان می
های ديگر از چنگ ما خواهند  وجود داشت، برخی گفتند اگر حاال بر اينها غارت بربمي مردان جنگی و رمه

گريمي و بعد هم  کنيم و به غنيمت می برخی ديگر گفتند اکنون آنچه که در دسترس است غارت می. گرخيت
تر به چنگ آوردند که دست و بال پس بر شتران هجوم بردند و مقدار زيادی ش. کنيم دمشن را تعقيب می

چوپاهنا به سرعت گرخيتند و خود را به مجع دمشن رساندند و به آهنا اطالع دادند، آهنا هم . آهنا را پر کرد
  .ترسيدند و پراکنده شدند و به سرزمينهای دور دست خود پناهنده شدند

د که کسی آجنا نيست، لذا بشري مهراه ياران خود حرکت کرد و چون به منطقه دمشن رسيد متوجه ش
هنگام مراجعت در منطقه سالح به يکی از جاسوسان عيينه . با شترانی که به غنيمت گرفته بودند برگشتند

عيينه متوجه ايشان نبود که مسلمانان به . برخوردند و او را کشتند، و سپس به مجع سپاه عيينه برخوردند
 آهنا را تعقيب کردند و يکی دو مرد را )ص(ياران پيامرب. رخيتندآهنا ترياندازی و محله کردند و سپاه عيينه گ
 هر دو را آزاد )ص( آوردند که هر دو مسلمان شدند و پيامرب)ص(دستگري کرده و آن دو را به حضور پيامرب

  .فرمودند
گويند، حارث بن عوف مّری که مهپيمان عيينه بود، او را ديد در حالی که بر اسب ارزنده خود سوار 

و او . حارث از او خواست که توقف کند. تاخت گرخيت و به سرعت بسيار زيادی اسب می د و شتابان میبو
حارث بن عوف . رسند توامن بايستم، که دمشن در پی من است، ياران حممد هم اکنون فرا می منی: گفت
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ا را تصرف کرده بينی که حممد مهه ج آيا هنوز هم وقت آن نرسيد است که به خود آيی؟ می: به او گفت
  .کنی است و تو تالش بيهوده می

من از سر راه سواران سپاه حممد خود را کنار کشيدم و کمني کردم، به طوری که اگر : حارث گويد
از نيمروز تا شب ايستادم ولی هيچ کس را نديدم و کسی در تعقيب عيينه نبود و معلوم . آمدند، مرا نبينند

  .رس از تعقيب، او را نگران کرده بودشد که به شدت ترسيده و مهني ت
من تا شب آجنا ايستادم و کسی را نديدم که در تعقيب تو : بعد عيينه را ديدم و گفتم: حارث گويد

دانی که وضع من غري از اين مورد  آری، مهني طور است، ولی من از اسري شدن ترسيدم، و می: گفت. باشد
ای مرد، ما و تو در جنگهای بنی نضري، و بنی :  گفتمبه او: حارث گويد. هم پيش حممد چگونه است

  اينها. قريظه و خندق و بنی قينقاع و خيرب امر روشنی را ديدمي
۵۵۶  

ترين مردم يهود بودند، و مردم مهه به شجاعت و سخاوت ايشان اقرار داشتند، آهنا حصارهای  با شکوت
. کردند شدند از ايشان دفاع می  آهنا پناهنده میاستوار و خنلستاهنای فراوانی داشتند که اگر متام عرب به

چنانکه وقتی حارثة بن اوس در جنگهای داخلی ميان خود و قومش به آهنا پناهنده شد، از او دفاع کردند، 
و در عني حال ديدی که چون حممد به سراغ آهنا رفت چگونه اين شوکت از ميان رفت و چگونه خوار و 

. گذارد گويی، ولی نفس من مرا آرام منی  طور است که می-دا قسم مهنيبه خ: عيينه گفت. زبون شدند
دانی  مگر منی! گويی تابع و فرمان بردار شوم؟ می: عيينه گفت. برو و مهراه حممد باش: حارث گفت

گويند اين ما هستيم که  کنند و می آيند سرزنش می اند، کسانی را که بعدا می کسانی که به اسالم پيشی گرفته
در هر صورت اگر ما پيش حممد برومي حتما از : حارث گفت. جنگ بدر و جنگهای ديگر شرکت کردميدر 

 خواهد افتاد، - قريش هم فعال با او پيمانی دارند و گر نه حممد با آهنا هم در. ياران برگزيده او خواهيم شد
حارث و عيينه . ريوز خواهد شدبينم که پ به خدا قسم می: عيينه گفت. هنوز، کار او کامال استوار نشده است

  . بيايند)ص(وعده گذاشتند که به مدينه هجرت کنند و خدمت پيامرب
در اين موقع فروة بن هبريه قشريی که آهنگ عمره داشت، به آن دو برخورد و آهنا مشغول قول و قرار 

 ببينيم قريش در اين هبتر است صرب کنيم و: فروه گفت. گذاشنت بودند و به فروه گفتند که چه خيالی دارند
آهنا هم رفنت . آورم کنند، من خرب آن را برای مشا می مدت که پيمان عدم تعرض به يک ديگر دارند چه می

  . را به تأخري انداختند)ص(پيش رسول خدا
فروه حرکت کرد تا به مکه رسيد و شروع به پرس و جو کرد و متوجه شد که قريش مهچنان نسبت به 

فروه به قريش خرب داد که حممد . خواهند که سر به فرمان او در آورند د و هرگز منی دمشنن)ص(رسول خدا
در عني حال رؤسای قبايل اطراف هم در : نسبت به يهوديان خيرب چه کرده است، آنگاه به قريش گفت

قريش گفتند، به نظر تو که سرور اهل صحرايی، چاره و رأی درست چيست؟ . دمشنی با حممد مثل مشايند
معتقدم که اين مدت پيمانی را که ميان مشا و اوست بگذرانيم و در اين فاصله نظر اعراب : روه گفتف

فروه چند روزی در مکه ماند و در جمالس . کنيم کنيم و مهگی با او در مدينه جنگ می صحرا را جلب می
  .کرد قريش شرکت می

  .ديدن او از صحرا به مکه آمدنوفل بن معاويه ديلی شنيد که فروه به مکه آمده است و برای 
اميدوارم که نزد مشا : نوفل گفت. فروه پيشنهادی را که به قريش کرده بود برای نوفل نقل کرد
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چيزی باشد، من هم اکنون که از آمدن تو به مکه آگاه شدم، آمدم و خواستم بگومي ما دمشنی نزديک به 
ای از کارهای ما را از او پوشيده  يچ مسئلهخود دارمي که نسبت به حممد کامال خري خواه هستند و ه

  زشت باد کار: فروه گفت. خزاعه: آهنا کيستند؟ نوفل گفت: فروه گفت. دارند منی
۵۵۷  

از قريش کمک خبواه و بگو که ما را : حاال چه بايد کرد؟ نوفل گفت! ايشان، اميدوارم دستشان خشک شود
سپس رؤسای قريش، صفوان . کنم  برای مشا رو براه میمن اين کار را: فروه گفت. عليه ايشان ياری کنند

  :بن امّيه، و عبد اهللا بن ابی ربيعه، و سهيل بن عمرو را ديد و گفت
مشا خوشنود هستيد که حممد را از ميان برداريد : دانيد چه باليی بر مشا نازل شده است؟ و گفت می

نوفل بن معاويه را برای جنگ با دمشن : فتپس چه کار بايد اجنام دهيم؟ گ: گفتند. کنيد و خوشحالی می
در اين صورت حممد با سپاهی که ما را يارای مقابله با آن : گفتند. او که دمشن مشا هم هست ياری دهيد

شومي که به حکم و فرمان او تسليم شومي  نيست، با ما جنگ خواهد کرد و بر ما چريه خواهد شد، و ناچار می
اين قوم مهتی : فروه، نوفل بن معاويه را ديد و گفت.  صلح و بر دين خود هستيمو حال آنکه فعال ما در زمان

فروه در مراجعت با عيينه و حارث ديدار کرد و اين خرب را به آهنا داد و . ندارند و چيزی پيش آهنا نيست
ويد و بينم که قريش نسبت به حممد يقني پيدا خواهند کرد، بد نيست که مشا به حممد نزديک ش می: گفت
آهنا دو دل شدند، و برای رفنت پيش رسول خدا يک پا را پيش و يک پا را پس . ای بکنيد چاره
  .گذاشتند می

  )۱(غزوه قضيّه
حممد بن عبد اهللا، از قول زهری، و ابن ابی حبيبه از داود بن حصني، و معاذ بن حممد، از حممد بن 

دامن هر  و ابو معشر، و کسان ديگری که نامشان را منیحييی بن حباب، و عبد اهللا بن جعفر و ابن ابی سربه، 
گفتند، چون . نويسم اند می اند و من آنچه را که برامي نقل کرده يک خبشی از اين مطلب را برامي نقل کرده

ای که از   به ياران خود دستور فرمود تا به منظور عمره)ص(ماه ذی قعده سال هفتم فرا رسيد، رسول خدا
. اند ختلف نکنند بود عمره جبای آورند، و هيچيک از کسانی که در حديبيه شرکت داشتهايشان قضا شده 

. هيچيک از کسانی که در خيرب شرکت کرده و جان سامل بدر برده بودند از اين دستور ختلف نکردند
 )ص(گروهی ديگر از مسلمانان هم که در حديبيه شرکت نداشتند به قصد عمره گزاردن مهراه رسول خدا

  .مشار مسلمانان در غزوه قضّيه دو هزار نفر بود. ريون آمدندب
   خارجة بن عبد اهللا، از قول داود بن حصني، از عکرمه، از ابن عباس برامي نقل کرد که

__________________________________________________  
عمرة القصاص . هم ثبت شده است» لقصاصعمرة ا«و » عمرة القضبه«، »عمرة القضا«نام اين غزوه، به صورت غزوه ) ۱(

  ).۲۵۴، ص ۲الروض االنف، ج . (»و احلرمات قصاص«فرمايد  ترين نام است که خداوند می مناسب
۵۵۸  

 پس از بازگشت از خيرب و چهار ماه اقامت در مدينه، در ماه ذی قعده سال هفتم )ص(رسول خدا: گفته است
 به مکه شده بودند، که )ص(که مشرکان مانع وصول پيامربذی قعده ماهی است . از مدينه بريون آمدند

  : فرمايد خداوند متعال می
ٌالشهر احلرام بالشهر احلرام و احلرمات قصاص ِ ُ ُ ُُ َ ِ َ َِ

ْ َّْ َّ
ِ ُ) ۲ :۱۹۴(  
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ماه حرام امسال به جای ماه حرام پار است، يعنی ذو القعده پار که احرام عمره را به باز داشنت مکيان 
عمره ) سال آينده(به واسطه اينکه مشا را از خانه خدا باز داشتند در آينده : رمايدف می. فسخ کرديد

  .بگزاريد
گروهی از اعراب که در مدينه حضور داشتند گفتند ای رسول خدا، به خدا سوگند که نه خود زاد و 

ور فرمود تا در  به مسلمانان دست)ص(پيامرب. دهد کند و خوراکی می ای دارمي و نه کسی به ما کمک می توشه
آهنا . راه خدا انفاق کنند، و صدقه بدهند، و از اين کار خودداری نکنند که مايه هالک و بدخبتی آهنا شود

:  فرمود)ص(کنيم؟ پيامرب گفتند ای رسول خدا، چه چيز را صدقه بدهيم، در حالی که خود ما چيزی پيدا منی
 باشد يا نوک پيکانی که با آن کسی در راه خدا محله به هر چه ممکن باشد، اگر چه نيمی از يک دانه خرما

اين آيه در مورد ترک انفاق در راه خدا . خداوند متعال در مهني مورد اين آيه را نازل فرمود، و گويند. کند
   :نازل شده است

ِو أنفقوا يف سبيل اهللا و ال تلقوا بأيديكم إىل احكهلكة َ ُ ْ َّ َ
ِ ْ ُ ِ ْ

َ
ِ

ُ ُُ َ َِ ِ َ ِ ْ
َ

) ۲ :۱۹۵(  

  .های خويش را به دستهای خويش به هالکت ، کنيد در راه خدا و ميفکنيد تنهزينه

در راه خدا اگر : گفت ثوری، از منصور بن معتمر، از ابی صاحل، از ابن عباس برامي نقل کرد که می
مند شو و خود را با دست خويش به هالکت  چه با پرداخت يک چوبه تري و پيکان باشد انفاق کن و هبره

  .ميفکن
اين آيه در مورد ترک انفاق : ثوری، از اعمش، از ابی وائل، از حذيفه برامي نقل کرد که گفته است

  .در راه خدا نازل شده است
 برای عمره قضيه )ص(پيامرب: گفت ابن موهب، از حممد بن ابراهيم بن حارث برامي نقل کرد که می

  .شصت شتر تنومند برای قربانی مهراه خود بردند
    ناجية بن)ص(رسول خدا: ی غامن، از عبيد اهللا بن ينار برامي نقل کرد که گفتغامن بن اب

۵۵۹  
کرد و در جستجوی مرغزار و درختان بود  جندب اسلمی را بر قربانی خود گماشت و او پيشاپيش حرکت می

  .و چهار جوان از قبيله اسلم مهراه او بودند
من از کسانی بودم : گفته است مي نقل کرد که میعبد الرمحن بن حارث، از قول عبيد بن ابی رهم برا

  .راندم و بر آهنا سوار بودم که شتران قربانی را می
من هم از کسانی بودم که : حممد بن نعيم، از قول پدرش، از ابو هريره برامي نقل کرد که گفته است

  .راندم کردم و آهنا را می مهراه شتران قربانی حرکت می
 به گردن شتران )ص(پيامرب: گفت شعبه غالم ابن عباس برامي نقل کرد که میيونس بن حممد، از قول 

: گفت  معاذ بن حممد، از عاصم بن عمر برامي نقل کرد که می)۱(.قربانی خود به دست خويش قالده بستند
چون به ذی احلليفه .  با خود اسلحه و زره، نيزه و کالهخود و صد اسب هم مهراه داشتند)ص(رسول خدا

اسلحه را نيز جلوتر فرستادند . ند، اسبها را جلوتر فرستادند و حممد بن مسلمه را مأمور آن کار کردندرسيد
ای گفتند، ای رسول خدا، اسلحه برداشتيد و حال آنکه قريش  عّده. و بشري بن سعد را مأمور آن فرمودند

 )ص(پيامرب. بايد در غالف باشداند که بر آهنا وارد نشومي مگر با سالح مسافر، و مششريها هم  شرط کرده
ای از طرف قريش  ما اين اسلحه را وارد حرم خنواهيم کرد بلکه نزديک ما خواهد بود که اگر محله: فرمود
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ترسيد؟ آن  گفتند، ای رسول خدا، مگر در اين مورد از قريش می. صورت گرفت اسلحه به ما نزديک باشد
  .نی را پيش بربندحضرت سکوت فرمود و دستور داد تا شتران قربا

 از در مسجد احرام )ص(پيامرب: ابن ابی سربه، از موسی بن ميسره، از جابر بن عبد اهللا نقل کرد که
  .بست بست، چون از راه فرع طی طريق فرمود، و اگر چنني نبود از منطقه بيداء احرام می
در مسري :  او نقل کرد کهابن ابی سربه، از موسی بن ميسره، از عبد اهللا بن ابی قتاده، از قول پدر

من گور خری ديدم و به آن محله کردم و . عمرة القضّيه از فرع گذشتيم و دوستان ديگر من جمرم بودند
گروهی از گوشت آن خوردند و گروهی خودداری . پاهايش را زدم و با گوشت آن پيش ياران خود آمدم

  : فرمودند پرسيدم و آن حضرت)ص(من در اين باره از رسول خدا. کردند
__________________________________________________  

منظور از قالده بسنت به گردن شتر يا گاو قربانی، اين بوده است که برای مشخص شدن آن حيوان، لنگه نعل يا جورابی را که در ) ۱(
اين منظور آمده است که برای اطالع بيشتر اعمال ديگری هم در کتب فقهی به . بستند آن مناز گزارده باشند، بر گردن حيوان می

  . م-.توان به آهنا مراجعه کرد می
۵۶۰  

 از بيداء حمرم شدند، و حال آنکه در اين عمره از مسجد )ص(در حجة الوداع پيامرب: ابو قتاده گويد! خبور
  .مدينه احرام بستند چون بيداء در مسري راه نبود

. گفتند گفت و مسلمانان هم لبيک می ه و لبيک میرسول خدا حرکت فرمود و تلبي: واقدی گويد
  .حممد بن مسلمه مهراه اسبها به مّر الظّهران رسيد و آجنا تنی چند از قريش را ديد

انشاء اهللا فردا صبح رسول خدا اينجا : چه خرب است؟ گفت: قريشيان از حممد بن مسلمه پرسيدند
 بن سعد ديدند، به سرعت بريون رفتند و خود را به چون قريشيها سالح زيادی هم مهراه بشري. خواهند بود

به خدا قسم چه : قريش ترسيدند و گفتند. اند قريش رساندند و خرب دادند که چه مقدار اسب و اسلحه ديده
حادثه بزرگی پيش آمده است، با اينکه ما در پيمان و زمان صلح هستيم چرا حممد با ياران خود به جنگ 

 در ناحيه مر الظّهران فرود آمدند، و سالحها را به منطقه بطن ياجج فرستادند و از )ص(ما آمده است؟ پيامرب
قريش هم مکرز بن حفص بن احنف را مهراه . شد آجنا عالمتهايی که برای حرم گذاشته بودند، ديده می

ه اصحاب  مهرا)ص(پيامرب.  در بطن يأجج مالقات کنند)ص(تنی چند از قريشيان گسيل داشتند تا با پيامرب
خود و هدی و سالح بودند که به يک ديگر رسيدند و آهنا گفتند ای حممد، به خدا سوگند هيچگاه نه در 

حاال با اسلحه به حرم اهلی و قوم خود وارد ! دوران کوچکی و نه بزرگی معروف به غدر و مکر نبودی
 کرده وارد خواهی -غالفشوی؟ و حال آنکه شرط کرده بودی که فقط با اسلحه مسافر و مششريهای  می
  .ما وارد مکه خنواهيم شد مگر به مهان طريق:  فرمودند)ص(پيامرب. شد

حممد با اسلحه وارد مکه خنواهد : مکرز بن حفص مهراه ياران خود شتابان به مکه برگشت و گفت
  .شد، او پای بند مهان شرطی است که کرده است

له کوهها رفتند، و گفتند به حممد و اصحاب او نگاه را آورد، قريش از مکه به ق. چون مکرز اين خرب
.  دستور دادند تا قربانيها را پيشاپيش بربند و در حمل ذی طوی نگهداری کنند)ص(پيامرب. کنيم هم منی
 و اصحاب ايشان حرکت کردند و آن حضرت بر قصواء ناقه خود سوار بودند و ياران ايشان در )ص(پيامرب

چون به ذی طوی رسيدند . گفتند ه بودند، گرداگرد آن حضرت لبيک میحالی که مششريها را کشيد
آنگاه از .  مهچنان که سوار بر ناقه بودند، ايستادند و مسلمانان بر گرد آن حضرت بودند)ص(پيامرب
  .هايی که بر جانب حجون است وارد مکه شدند و عبد اهللا بن رواحه لگام ناقه را گرفته بود دروازه
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 )ص(از قول زيد بن قسيط، از عبيد بن خديج، از قول مردی از اصحاب رسول خداسعيد بن مسلم، 
  .های مکه لبيک گفنت را قطع نفرمودند  تا هنگام ورود به نزديک خانه)ص(پيامرب: نقل کرد

۵۶۱  
 تا )ص(پيامرب: اسامة بن زيد، از قول عمرو بن شعيب، از پدرش، از قول جدش برامي نقل کرد که

  .گفت کعبه را استالم فرمود مهچنان لبيک میهنگامی که رکن 
 دويست نفر را برای )ص(پيامرب: عائذ بن حييی، از قول ابو احلويرث برامي نقل کرد که گفته است

  .مراقبت از سالحها گماشت و اوس بن خولی را فرمانده ايشان فرمود
بد اهللا بن کعب، از ام يعقوب بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن ابی صعصعه، از حارث بن ع

 بودم و قبال هم در جنگ )ص(من در عمرة القضّيه مهراه رسول خدا: گفته است عّماره برامي نقل کرد که می
بينم که به کعبه رسيد و مهچنان سوار بر   را می)ص(حديبيه شرکت کرده بودم، گويی هم اکنون رسول خدا

  .داشتناقه خود بود و ابن رواحه لگام ناقه را در دست 
 نزديک رکن کعبه رسيد، مسلمانان برای او صف بسته بودند، و آن )ص(هنگامی که رسول خدا

حضرت رکن را با عصای سرکج خود استالم فرمود و در آن حال خبشی از جامه احرام خود را زير بغل مست 
امه احرام خود را مسلمانان هم در حالی که ج. راست خود مجع کرده بودند و مهچنان سوار ناقه خود بودند

کردند، و عبد اهللا بن رواحه اين اشعار را   طواف می)ص(به مهان شکل در آورده بودند، مهراه رسول خدا
  :خواند می

   اّنی شهدت اّنه رسوله    خلّوا بنی الکفّار عن سبيله
   ن قتلناکم علی تأويلهحن    حقّا و کلّ اخلري فی سبيله
   اهلام عن مقيلهضربا يزيل     کما ضربناکم علی تنزيله
  )۱(و يذهل اخلليل عن خليله

دهم او رسول خداست، رسول   دور برويد، که من گواهی می)ص(ای فرزندان کافران از راه حممد
کشيم مهچنان که درباره تنزيل آن  بر حق و متام خوبيها در راه اوست، ما مشا را بر تأويل قرآن می

کرد، و دوست را از رسيدگی به  ا از گردن جدا میهايی که سرها ر ها به مشا زدمي، ضربه ضربه
  .داشت دوست وامی

:  فرمود)ص(پيامرب!! ای پسر رواحه: عمر بن خطاب چون اين اشعار را شنيد، اعتراض کرد و گفت
  .و عمر سکوت کرد! شنوم ای عمر، من خود اين اشعار را می

__________________________________________________  
  . م-.، آمده است۱۳، ص ۴تری در سريه ابن هشام، ج  ن چهار بيت به صورت صحيحاي) ۱(

۵۶۲  
  :امساعيل بن عباس، از ثابت بن عجالن، از عطاء بن ابی رباح برامي نقل کرد که گفت

بينند، ميان رکن ميانی و  مشرکان بر فراز کوهند و مشا را می:  گفت)ص( نازل شد و به پيامرب)ع(جربئيل
  .السود، حرکت کنيد، و چنان کردندرکن حجر ا

 طواف گرد )ص(پيامرب: ابراهيم بن امساعيل، از داود بن حصني، از عکرمه، از ابن عباس نقل کرد که
خانه و سعی بني صفا و مروه را سواره اجنام دادند و دور هفتم سعی در مروه متام شد که شتران قربانی را 

و شتران . تواند کشتارگاه باشد ای از مکه می مهني جا و هر دره: د فرمودن)ص(پيامرب. آجنا نگهداشته بودند
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  .را کنار مروه کشتند
 آمده بودند که در حديبيه شرکت )ص(گروهی هم در اين عمره مهراه رسول خدا: گويد واقدی می

  .نکرده بودند و آهنا قربانی نکردند، و کسانی که در حديبيه شرکت داشتند در قربانی شرکت کردند
قوب بن حممد، از عبد الرمحن بن عبد اهللا بن ابی صعصعه، از حارث بن عبد اهللا، از قول ام يع

هيچيک از کسانی که در حديبيه شرکت کرده بودند از شرکت در عمرة : گفت عماره برامي نقل کرد که می
انوان در حديبيه گويد، من و گروهی از ب. القضّيه خودداری نکردند مگر کسانی که کشته شده يا مرده بودند

شرکت کرده بودمي که موفق به رسيدن به کعبه نشدمي و در حديبيه موهای خود را کوتاه کرده بودمي و سپس 
  .برای قضای اين عمره در عمرة القضّيه شرکت کردمي

از کسانی که در حديبيه شرکت کرده بودند .  ميان صفا و مروه، قربانيها را سر بريدند)ص(پيامرب: گويد
 خيرب کشته شدند و در عمرة القضّيه نبودند، اينان هستند، ربيعة بن اکثم، رفاعة بن مسروح، ثقف بن و در

عمرو، عبد اهللا بن ابی امّية بن وهب اسدی، ابو صّياح، حارث بن حاطب، عدی بن مّرة بن سراقه، اوس بن 
  .وع الرباء و عامر بن االک-حبيب، انيف بن وائل، مسعود بن سعد زرقی، بشر بن

 در عمرة القضّيه دستور فرمود تا مسلمانان قربانی با خود )ص(پيامرب: کند که ابن عباس نقل می
و کسی گاوهايی با خود آورده بود که . بربند، هر کس بتواند شتر بکشد و هر کس نتواند گاو قربانی کند

  .مردم آهنا را از او خريدند
  . را تراشيد)ص( خراش بن امّيه در مروه سر پيامرب:حزام بن هشام، از قول پدرش برامي نقل کرد که

معمر بن عبد اهللا عدوی سر : کرد که عبد احلميد بن جعفر، از حممد بن حييی بن حبان نقل می
  . را تراشيد)ص(پيامرب

  )ص(چون پيامرب: کرد علی بن عمر، از عبد اهللا بن حممد بن عقيل، از سعيد بن مسّيب نقل می

۵۶۳  
ا اجنام داد، وارد خانه کعبه شد و مهچنان در کعبه مشرف بود تا بالل اذان ظهر را بر مناسک عمره خود ر

  . به بالل چنني دستور فرموده بود)ص(پشت بام کعبه گفت، و رسول خدا
  .گويد خداوند ابو جهل را گرامی داشت که نشنيد اين برده چه می: عکرمة بن ابی جهل گفت
  .اس که پدرم را پيش از اينکه اين صحنه را ببيند بردخدا را سپ: صفوان بن امّيه هم گفت

خدا را شکر که جان پدرم را گرفت و امروز را نديد که بالل بر فراز کعبه چنني : خالد بن اسيد گفت
های خود را  سهيل بن عمرو و مردانی که مهراه او بودند چون بانگ اذان را شنيدند چهره. نعره بکشد
  .پوشاندند

 در عمرة القضّيه وارد خانه )ص(رسول خدا: اعيل از داود بن حصني برامي نقل کردابراهيم بن امس
اين : کعبه نشدند، بلکه کسی را پيش قريش فرستادند و آهنا از اجازه دادن خودداری کردند و گفتند

به  دستور فرمود تا بالل در آن روز فقط يک مرتبه بر فراز کع)ص(پيامرب. موضوع از شرايط تو نبوده است
  .تر است اذان بگويد، و اين کار تکرار هم نشد، و اين صحيح

 ميمونه را )ص(پيامرب: ابن ابی حبيبه، از داود بن حصني، از عکرمه، از ابن عباس برامي نقل کرد که
در حالی که حمرم بودند خواستگاری فرمود، و اين کار را بر عهده عباس بن عبد املطلب گذاشتند، و 

  .ودند او را عقد فرمودندمهچنان که حمرم ب



 ۴۵۰

 از احرام )ص(چون رسول خدا: کرد که هشام بن سعد، از عطاء خراسانی، از سعيد بن مسّيب نقل می
  .بريون آمدند ميمونه را عقد فرمودند

  :گفت کرد که، می ابن ابی حبيبه، از داود بن حصني، از عکرمه، از ابن عباس نقل می
 )ص(چون پيامرب.  مادرش سلمی دختر عميس است در مکه بودعّماره دختر محزة بن عبد املطلب که

چرا دختر عموی خود را که يتيم :  صحبت کرد و گفت)ص( با پيامرب)ع(در عمرة القضيه به مکه آمدند علی
 عّماره را از )ع( او را از بريون بردن عّماره هنی نفرمودند، و علی)ص(است ميان مشرکان مکه بگذارمي؟ پيامرب

 ميان او و )ص(زيد بن حارثه که وصی محزه بود و به هنگام عقد اخوت اسالمی رسول خدا.  آوردمکه بريون
. من از مهه به نگهداری او سزاوارترم، چون او دختر برادر من است: محزه عقد برادری بسته بودند، گفت

 امساء بنت خاله مانند مادر است و چون خاله او،: چون جعفر بن ابی طالب اين مطلب را شنيد گفت
بينم در  جای تعجب است که می:  گفت)ع(علی. عميس مهسر من است من سزاوارتر برای نگهداری اومي

من او را از ميان مشرکان بريون آوردم و نسب مشا هم به او بيشتر از ! کنيد مورد دختر عموی من اختالف می
. من ميان مشا حکم خواهم کرد: مودند فر)ص(پيامرب. من نيست، خودم برای نگهداری او از مشا سزاوارترم

   اّما تو ای زيد، دوستدار خدا و رسول خدايی، اّما تو ای علی، برادر و دوست
۵۶۴  

اش  منی، و تو ای جعفر، از حلاظ شکل و خوی مهچون منی، و تو سزاوارتر به نگهداری اويی، چون خاله
و در اين مورد .  مهسر انسان باشد به زنی گرفتتوان زنی را در حالی که عمه يا خاله او مهسر تو است و منی

 به نفع جعفر حکم فرمودند، جعفر )ص(مهينکه رسول خدا: واقدی گويد. به نفع جعفر حکم فرمودند
اين چه کاری :  فرمودند)ص(رسول خدا.  شروع به خراميدن و پايکوبی کرد)ص(برخاست و برگرد رسول خدا

  .چرخيد خاست و دور او می آمد برمی  از کسی خوشش میای رسول خدا، جناشی هر گاه: است؟ گفت
او برادرزاده شريی من : و آن حضرت فرمود!  گفته شد، عماره را به مهسری برگزينيد)ص(به پيامرب

آيا پاداش خوبی به سلمه : فرمود  او را به مهسری سلمه پسر ابو سلمه در آوردند، و می)ص(پيامرب. است
  دادم؟

 در جملس انصار نشسته بود )ص(ظهر روز چهارم در حالی که پيامرب: رامي نقل کردعبيد اهللا بن حممد ب
: کرد، سهيل بن عمرو و حويطب بن عبد العّزی آمدند، و گفتند و سعد بن عباده با آن حضرت گفتگو می

ت شود و برای مشا چه زمحتی خواهد داش چه می:  فرمود)ص(پيامرب! مهلت تو سر رسيده است، از اينجا برو
ما را نيازی به وليمه : ای برای مشا بسازم؟ آن دو گفتند اگر بگذاريد که من ميان مشا عروسی بکنم و وليمه

ای حممد، تو را به خدا و عهدی که ميان ما و تو است سوگند : بعد گفتند! تو نيست، زودتر از پيش ما برو
ای در   در هيچ خانه)ص(پيامرب. شده استدهيم که از سرزمني ما بريون بروی، که سه روز قرارداد متام  می

ای از چرم برای آن حضرت زده بودند و مهاجنا  مکه سکونت نفرموده بود، بلکه در حمله ابطح خيمه
سعد بن عباده چون متوجه درشتی . ای داخل نشدند بودند تا از مکه بريون رفتند و زير سقف هيچ خانه

ای بی مادر دروغ ميگويی، اين :  شد و به سهيل گفت گرديد خشمگني)ص(سخن آن دو نسبت به پيامرب
سرزمني نه از تو و نه مال پدر توست، به خدا قسم پيامرب از جای خود حرکت خنواهد کرد مگر به کمال ميل 

مردمی را که در حمل ما به ديدن ما :  لبخندی زد و به سعد بن عباده فرمود)ص(پيامرب. و خشنودی خود
 به ابو رافع دستور حرکت )ص(پيامرب: گويد. آن دو مرد هم پاسخ سعد را ندادند. اند، آزرده مکن آمده
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  .امشب هيچ کس از مسلمانان نبايد در مکه مباند: دادند و فرمودند
ابو رافع توقف کرد تا . کردند  سوار شدند و در سرف فرود آمدند و مردم پياپی حرکت می)ص(پيامرب

چون شب فرا رسيد ابو رافع به اتفاق .  را نزد آن حضرت بربد)ص(به هنگام شب ميمونه مهسر رسول خدا
. دادند  دشنام می)ص(ميمونه و مهراهان او حرکت کرد و به گروهی از سفلگان مشرک برخورد که به پيامرب

  فقط منتظرم کسی از ايشان اظهار: ابو رافع به ميمونه گفت
۵۶۵  

چه : و چنان کاری نکردند، من هم به آهنا گفتم: گويد. شجاعتی بکند، تا جهان را از وجودش خالی کنم
و در آن موقع ! به خدا قسم اين اسبها و سالح ماست که در بطن يأجج آماده است. خواهيد بکنيد کار می

 پس از اينکه مسلمانان طواف خود را اجنام دادند به )ص(پيامرب. سواران نزديک آمده و توقف کرده بودند
 که به بطن يأجج بروند و به جای دويست نفر اول از سالحها نگهداری کنند تا دويست نفر دستور فرمودند

و چنني کردند، و چون به بطن يأجج رسيدمي آهنا هم برگشتند و . آهنا بيايند و مناسک خود را اجنام دهند
  .مهه حرکت کردمي

ا ميمونه عروسی  در آجنا ب)ص(مقدار زيادی از شب گذشته بود که به سرف رسيدمي، و پيامرب: گويد
  .کرد و يکسره حرکت فرمود تا به مدينه رسيد

   سريّه ابن ابی العوجاء سلمی در ذی حجّه سال هفتم
 القضاء - در ذی حّجه سال هفتم از عمرة)ص(چون رسول خدا: حممد، از زهری برامي نقل کرد

دند، و جاسوسی از بنی سليم برگشتند ابن ابی العوجاء سلمی را با پنجاه مرد به سوی بنی سليم روانه فرمو
مهينکه ابن ابی العوجاء از مدينه فاصله گرفت، جاسوس مذکور خود را به بنی سليم . نيز مهراه او بود

و چون ابن . رساند و موضوع را به اطالع آهنا رساند و بر حذرشان داشت و آهنا گروه فراوانی را مجع کردند
  .آماده بودندابی العوجاء پيش ايشان رسيد، آهنا کامال 

 چنني ديدند و متوجه مجعيت آهنا شدند ايشان را به اسالم دعوت کردند، )ص(چون اصحاب پيامرب
  :ولی آهنا شروع به ترياندازی کرده و دعوت مسلمانان را گوش ندادند، و گفتند

سو ساعتی به يک ديگر ترياندازی کردند و از هر . کنيد نيست ما را نيازی به آنچه که دعومتان می
. رسيد، به طوری که مسلمانان را از هر سو حماصره کردند برای دمشنان کمک و نريوی امدادی می

مسلمانان با آهنا جنگ شديدی کردند، به طوری که عموم مسلمانان کشته شدند، و فرمانده ايشان ابن ابی 
 )ص(ن نزد رسول خداالعوجاء هم به سختی زمخی شد و ميان کشتگان افتاد و سپس خود را با زمحت فراوا

  .رسانيد

   اسالم عمرو بن العاص
من سرسختانه : گفت عبد احلميد بن جعفر، از قول پدرش برای ما نقل کرد که عمرو بن العاص می

کردم، در جنگ بدر مهراه مشرکان آمدم و جنات يافتم، سپس در  گر بودم و از آن پرهيز می با اسالم ستيزه
  چقدر: با خود گفتم.  آن در جنگ خندقاحد مهراه ايشان بودم و پس از
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۵۶۶  
اين بود که به ملک و مزرعه خود در ! تازی؟ به خدا قسم حممد بر قريش پريوز خواهد شد در اين راه می

 در اثر )ص(رهط پيوستم و از مردم کناره گرفتم و در حديبيه و صلح آن هم مطلقا شرکت نکردم و رسول خدا
  :گفتم من می. قريش به مکه برگشتندصلح حديبيه به مدينه بازگشت و 

سال آينده حممد مهراه ياران خود به مکه خواهد آمد و در آن صورت نه مکه منزل امنی خواهد بود و 
نه طائف، و هيچ کاری هبتر از خروج از اين منطقه نيست که به هر حال بر فرض اسالم آوردن مهه قريش، 

وهی از مردان خويشاوندم را که با من هم عقيده بودند، و پس به مکه آمدم و گر. من مسلمان خنواهم شد
من ميان مشا :  خواندم و گفتم- داشتند، فرا پذيرفتند و در مشکالت خود مرا مقدم می سخن مرا می

دانيد که من معتقدم  می: گفتم.  کاری- ام؟ گفتند، سرور و خردمند مايی، و خوش نفس و فرخنده چگونه
. ام ای انديشيده آوری بر مهه امور برتری خواهد گرفت، و در اين مورد چارهکه کار حممد به طرز شگفت 

مانيم، اگر حممد پريوز شود ما پيش  پيوندمي و پيش او می به جناشی می: رأی تو چيست؟ گفتم: گفتند
جناشی خواهيم بود، و اگر پريو، و زير دست جناشی باشيم برای ما هبتر از اين است که زير دست حممد 

: گفتم. گفتند، اين رأی بسيار پسنديده است. يم، و اگر قريش پريوز شوند وضع ما معلوم استباش
. چيزهايی فراهم آوريد که به جناشی هديه دهيم، و هبترين هديه سرزمني ما پوستهای دباغی شده بود

ما پيش او به خدا قسم . مقدار زيادی پوست مجع کردمي و به راه افتادمي تا پيش جناشی رسيدمي: گويد
 پيش او آمد تا جناشی، ام حبيبه دختر ابو )ص(ای از طرف رسول خدا بودمي که عمر بن امّيه ضمری با نامه

چون عمرو بن اميه به حضور جناشی رفت و بريون آمد من به . سفيان را به ازدواج آن حضرت در آورد
و تقاضا کنم تا او را در اختيارم اين عمرو بن اميه است و اگر من پيش جناشی بروم : ياران خود گفتم

بگذارد و گردنش را بزمن قريش خوشحال خواهند شد، و بديهی است که اگر من فرستاده حممد را بکشم 
  .ام برای آهنا کار مهمی اجنام داده

  :جناشی گفت. پيش جناشی رفتم و مثل مهيشه برايش سجده کردم: عمرو بن عاص گويد
آری ای : ای؟ گفتم يی هم از سرزمني خودت برامي هديه آوردهالبد چيزها! دوست من خوش آمدی

او از هدايا خوشش آمد . ام، و هدايا را پيش او بردم پادشاه، مقدار زيادی چرم و پوست برايت هديه آورده
و قسمتی از آن را ميان فرماندهان خود پخش کرد و دستور داد بقيه را هم در جايی نگه دارند و بنويسند 

ای پادشاه، مردی : مهينکه متوجه خوشنودی و شادی او شدم گفتم. انب کيست و مراقبت کنندهديه از ج
را ديدم که از بارگاه تو بريون آمد که فرستاده دمشن ماست، دمشنی که صدمه زيادی به ما زده و بزرگان و 

ای به  نان ضربهجناشی دستش را باال برد و چ. گزيدگان ما را کشته است، او را به من بسپار تا بکشمش
   بينی من زد که فکر کردم آن را شکست

۵۶۷  
و از دو سوراخ بينی من خون بريون جهيد و با لباسم شروع به جلوگريی از خون کردم، و چنان خوار و زبون 

پنداشتم که اين  ای ملک، اگر می: آنگاه گفتم. داشتم زمني دهان بگشايد و مرا فرو برد شدم که دوست می
ای عمرو، تو از : جناشی شرم کرد و سپس گفت: گويد. خواستم داری هرگز از تو منی ست منیموضوع را دو

خواهی تا فرستاده رسول خدا را به تو تسليم کنم؟ رسولی که ناموس اکرب مهچنان که بر موسی و  من می
  اش را به تو بدهم تا او را بکشی؟ شود، فرستاده شد بر او هم نازل می عيسی نازل می

خداوند متعال دل مرا دگرگون کرد و با خود گفتم، عرب و عجم متوجه بر حق بودن اين : گويدعمرو 
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آری در : دهی؟ گفت ای ملک تو بر اين موضوع گواهی می: کنی؟ گفتم اند و تو خمالفت می حقيقت شده
ق است و بر پيشگاه اهلی چنني شهادتی خواهم داد، و تو، ای عمرو از من بشنو و او را پريوی کن که بر ح

  .شود، مهچنان که موسی بر فرعون و سپاه او پريوز شد مهه اديانی که با او خمالفت کنند پريوز می
آری و دست پيش آورد و من با او به اسالم : گريی؟ گفت آيا تو از من برای اسالم بيعت می: گفتم
های من سراپا خون   جامهاو طشتی خواست و خون از من بشست و جامه نو بر من پوشاند که. بيعت کردم

چون جامه ملکی بر تن من ديدند خوشحال . شده بود و آهنا را بريون آوردم و آنگاه پيش ياران خود برگشتم
  :خواستی رسيدی؟ گفتم آيا به آنچه می: شدند و گفتند

  .خوش نداشتم در اولني ديدار به او چيزی بگومي و گفتم برای اين کار پيش او برخواهم گشت
  .راه درست مهني است: گفتند

روم و خود را به بندرگاه کشتيها رساندم،  من از آهنا کناره گرفتم و چنني وامنود کردم که پی کاری می
سوار شدم و کشتی حرکت داده شد و چون . و متوجه يک کشتی شدم که پر از تنه درخت و آماده حرکت بود

ه با خود داشتم از شعيبه شتری خريدم و به قصد با پول و خرجی ک.  رسيد، پياده شدم)۱(به بندر شعيبه
 رسيدم، متوجه دو مرد )۲(چون به هّده. مدينه حرکت کردم تا به مّر الظهران رسيدم و از آجنا حرکت کردم

يکی از آن دو وارد . کردند و در جستجوی منزل و حملّی برای فرود بودند شدم که جلوتر از من حرکت می
: گفتم. نگاه کردم، ديدم خالد بن وليد است. اده و هر دو شتر را نگه داشته بودای شد و ديگری ايست خيمه

  :گفتم. آری: ابو سليمان تو ای؟ گفت
   اند و هيچ کس که خواهم پيش حممد بروم، چون مهه مردم مسلمان شده می: روی؟ گفت کجا می

__________________________________________________  
  ).۱۸۴معجم ما استعجم، ص . (بندری است در کنار مينشعيبه، نام ) ۱(
  . م-.هذه، قاعدتا، نام يکی از منازل بني راه شعيبه و مدينه است) ۲(

۵۶۸  
به خدا اگر خبواهيم مقاومتی کنيم گردن ما را خواهد گرفت، ! بتوان به او طمعی داشت باقی منانده است
خواهم پيش حممد  به خدا قسم من هم می: گفتم. گريند اش می مهان طور که گردن کفتار را در سوراخ النه

در اين موقع عثمان بن طلحه از خيمه بريون آمد و به من خوشامد گفت و مهه در آن . بروم و مسلمان شوم
  .منزل فرود آمدمي و سپس با هم مهراه شدمي و آهنگ مدينه کردمي

! )۱(يا رباح، يا رباح: کشيد  که فرياد میکنم که در حمل بئر ابی عنبه به مردی برخوردمي فراموش منی
آن مرد به ما : گويد. و ما اين موضوع را به فال نيک گرفتيم و حرکت کردمي! چه سودی، چه سودی

و من پنداشتم که مقصود او ! آورد مکه بعد از اين دو نفر سر تسليم فرود می: گويد نگريست و شنيدم که می
رود تا به رسول  تاب فراوان آهنگ مسجد مدينه کرد و تصور کردم که میمن و خالد بن وليد است، و او با ش

ما کنار مدينه شتران خود را خواباندمي و .  مژده ورود ما را بدهد، و چنان بود که من پنداشته بودم)ص(خدا
 لباسهای خوب پوشيدمي، و در اين هنگام برای مناز عصر اذان گفتند و ما با هم راه افتادمي تا پيش آن

درخشيد و مسلمانان گرد او بودند و از اسالم ما اظهار خوشنودی  چهره رسول خدا می. حضرت رسيدمي
خنست خالد بن وليد پيش رفت و اميان آورد و بيعت کرد، سپس عثمان بن طلحه پيش رفت و . کردند می

 شرم يارای آن را بيعت کرد، آنگاه من جلو رفتم و به خدا سوگند، هنگامی که برابر او نشسته بودم، از
نداشتم که به او نگاه کنم و با آن حضرت بيعت کردم به شرط اينکه گناهان گذشته من آمرزيده شود و در 
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کند و  اسالم گناهان پيش از خود را حمو و نابود می:  فرمودند)ص(پيامرب. بقيه عمر گرد آن گناهان نگردم
آمد   در اموری که پيش می)ص(به خدا سوگند پيامرب: گويد. برد هجرت هم گناهان پيش از خود را از بني می

ما پيش ابو بکر هم مهني . گذاشت از وقتی که اسالم آوردمي فرقی ميان ما و هيچيک از اصحاب خود منی
منزلت را داشتيم، من پيش عمر هم مهچنان بودم و حال آنکه عمر نسبت به خالد خشمگني به نظر 

  .رسيد می
  :اين مطلب را برای يزيد بن ابی حبيب گفتم، و او گفت: گويد عبد احلميد بن جعفر می

راشد خدمتکار حبيب بن ابی اويس، از قول حبيب بن اوس ثقفی، و او از عمرو مهني گونه نقل 
گفت  نه ولی می: به يزيد گفتم، معلوم نکرد که چه وقت خالد و عمرو به مدينه آمدند؟ گفت: گويد. کرد می

 بن طلحه اول صفر سال -عمرو و خالد و عثمان: گفت که ولی پدرم می. بوده استاندکی پيش از فتح مکه 
  .هشتم به مدينه آمدند

__________________________________________________  
  .اند رباح نام بتی است و اينها با توجه به معنی لغوی آن، آنرا به فال نيک گرفته) ۱(

۵۶۹  
  :گويد  حبيبه، از قول حممد بن شجاع، از قول واقدی میابو القاسم عبد الوهاب بن ابی

گفته است که از پدرم شنيدم که خالد بن وليد  حييی بن مغرية بن عبد الرمحن بن حارث بن هشام می
چون خدا برای من اراده خري فرمود و حمبت اسالم را در : کرده است موضوع مسلمانی خود را چنني نقل می

د به من روی آورد با خود گفتم، تو در مهه اين جنگها عليه حممد شرکت کردی، و دمل افکند و سعادت و رش
ام که حممد به سالمت برگشته است و مثل اين است که تالش بيهوده  ام ديده من در هر جنگ که شرکت کرده

 به سوی حديبيه حرکت فرمود من با گروهی )ص(چون پيامرب. کنم و حممد بزودی پريوز خواهد شد می
ارکار از مشرکان بريون آمدم و در عسفان با آن حضرت و يارانش برخوردم و در مقابل او ايستادم و سو

. فرمود آن حضرت با ياران خود مناز ظهر گزارد در حالی که از طرف ما احساس امنيت می. مزاحم شدم
ان بود، در عني حال تصميم گرفتيم بر آهنا شبيخون و غارت برمي ولی از تصميم خود برگشتيم، و خري در مه

اين مسئله .  پی به تصميم ما برده بود و مناز عصر را با ياران به صورت مناز خوف گزاردند)ص(رسول خدا
و پراکنده شدمي، و رسول خدا هم ! اين مرد از جانب خدا حمفوظ است: موجب کمال تعجب من شد و گفتم

در حديبيه صلح کرد و قريش فقط يک نصف و چون با قريش . از مسري ما جدا شد و به مست راست رفت
ای دارد؟ او  روز از خود دفاع کرد، با خود گفتم ديگر چه چيزی باقی ماند؟ رفنت پيش جناشی چه فايده

آيا مناسب است که پيش . کند و ياران حممد پيش او در کمال امن و آسايشند خودش از حممد پريوی می
مسيحی يا يهودی بشوم و پريو و تابع افراد غري عرب بشوم؟ يا هرقل بروم و از آيني خود دست بردارم و 

 برای ادای عمرة القضّيه وارد )ص(آنکه در مکه با ديگران باقی مبامن؟ من در اين وضع بودم که رسول خدا
 در )ص(برادرم وليد بن وليد که مهراه رسول خدا. مکه شد، و من از مکه بريون رفتم و شاهد ورود او نبودم

ای به اين مضمون برامي  لقضيه وارد مکه شده بود به جستجوی من بر آمده و پيدامي نکرده بود و نامهعمرة ا
  : نوشته بود

تر از اين نيست که تو با آن مهه عقل و  بسم اهللا الرمحن الرحيم، اما بعد، چيزی برای من عجيب
 درباره تو )ص(د؟ پيامربآيا ممکن است آيينی مثل اسالم را کسی نشناس! گريزی خرد از اسالم می

انشاء اهللا خداوند او را به اسالم در خواهد : گفتم خالد کجاست؟: از من پرسيدند و فرمودند



 ۴۵۵

اگر او تالش و کوشش خود را مهراه ! نبايد کسی مثل خالد اسالم را نشناسد: فرمودند. آورد
، و ما او را بر ديگران مقدم مسلمانان عليه مشرکان به کار بربد، برای او به مراتب هبتر خواهد بود

ای جربان کن که موارد بسيار خوبی را  اکنون ای برادر آنچه را از دست داده. خواهيم داشت
  .ای تاکنون از دست داده

   چون نامه او به دستم رسيد، به حرکت تشويق شدم و رغبت بيشتری به اسالم در من: گويد
۵۷۰  

خوابی هم ديدم که در سرزمينی خشک و تنگ :  کرد خالد گويد مرا شاد)ص(بوجود آورد و گفتار رسول خدا
او . گفتم بايد اين خواب را برای ابو بکر نقل کنم و به او گفتم. هستم و به سرزمينی وسيع و سرسبز رفتم

بردی مهان تنگی است، و وسعت و آسايش مهان  حالتی که در آن بودی و در شرک به سر می: گفت
  .ای و تو را به اسالم راهنمايی خواهد کرد د به اسالم گرفتهتصميمی است که برای ورو

 بروم گفتم با چه کسی مهراه شوم؟ )ص(چون تصميم قطعی به حرکت گرفتم تا پيش رسول خدا: گويد
  بينی که در چه حالتی قرار دارمي؟ ای ابو وهب می: صفوان بن امّيه را ديدم و گفتم

بينی که پيش  رب و عجم پريوز گرديده است، مناسب منیعّده ما به راستی اندک است و حممد بر ع
او برومي و از او پريوی کنيم که به هر حال شرف حممد شرف ماست؟ او به شدت از اين کار خودداری کرد و 

از يک ديگر جدا . اگر هيچ کس از قريش غري من باقی مناند، هرگز از حممد پريوی خنواهم کرد: گفت
 مردی مصيبت ديده است و در جستجوی انتقام و خوخنواهی است، چون پدر و اين: شدمي و با خود گفتم

پس از آن عکرمة بن ابی جهل را ديدم و به او هم مهان چيزی را که . اند برادرانش در جنگ بدر کشته شده
پس آنچه گفتم پوشيده : گفتم. به صفوان گفته بودم گفتم، او هم مهان پاسخی را داد که صفوان داده بود

من به خانه خود رفتم و دستور دادم مرکبم را آماده سازند و بريون آمدم و . چيزی خنواهم گفت: گفت. دارب
بعد . اين دوست من است و بد نيست مقصدم را به او بگومي: با خود گفتم. به عثمان بن طلحه برخوردم

 بازگو کنم، بعد فکر کردم که اند و خوش نداشتم که اين موضوع را يادم آمد که پدر و خويشان او کشته شده
کار به اين جا کشيده شده که ما مثل : اين بود که به او گفتم. ای نيست و من به هر حال خواهم رفت مسئله

اش خزيده است و اگر يک سطل آب در آن بريزند، ناچار از بريون آمدن خواهيم  روباهی هستيم که در النه
رمه گفته بودم به او نيز گفتم، و او به سرعت موضوع را پذيرفت آن وقت مطالبی را که به صفوان و عک. شد

خواهم فردا صبح بسيار زود حرکت کنم و  خواهی امروز حرکت کنی ولی من می مثل اينکه تو می: و گفت
با هم در يأجج قرار مالقات گذاشتيم و قرار شد اگر او زودتر از من رسيد .  آماده است)۱(مرکوب من در فّخ

اواخر شب حرکت کردمي و هنوز سپيده ندميده . اند و اگر من زودتر رسيدم منتظر شوم تا برسدمنتظرم مب
  چون به هّده رسيدمي عمرو بن العاص را ديدمي، و او. بود که در يأجج يک ديگر را ديدمي و حرکت کردمي

__________________________________________________  
 است که ظاهرا گور ابن عمر هم آجناست، و در مهني نقطه، جناب حسني بن علی بن حسن بن حسن بن فّخ، نام وادی ای از مکه) ۱(

  . م- . قيام کرد و در زمان هادی عباسی کشته شد)ع(حسن
۵۷۱  

ای؟  تو چرا بريون آمده: مقصد و مسري مشا کجاست؟ گفتم: پس از خوشامد گويی به يک ديگر از ما پرسيد
مهني : گفت. خواهيم مسلمان شومي و از حممد پريوی کنيم می: ايد؟ گفتيم همشا چرا بريون آمد: گفت

مهه با هم حرکت کردمي و چون به مدينه رسيدمي کنار شهر شتران خود را . موضوع سبب حرکت من است
های خوب خود را  من جامه.  داده و ايشان خوشحال شده بودند)ص(اين خرب را به رسول خدا. خواباندمي
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 خرب )ص(شتاب کن که به پيامرب: برادرم مرا ديد و گفت.  به راه افتادم)ص(برای رفنت پيش پيامربپوشيدم و 
من تندتر حرکت کردم و چون از دور آن حضرت را ديدم . اند و خوشحال شده است و منتظر مشاست داده

ادم، و آن حضرت با لبخند زدند و مهچنان لبخند بر لب داشتند تا ايستادم و بر او با عنوان نبوت سالم د
دهم که خدايی جز پروردگار يگانه نيست و  گواهی می: آنگاه گفتم. ای گشاده پاسخ سالم مرا دادند چهره

سپاس خدای را که تو را راهنمايی فرمود، من در تو عقلی سراغ داشتم و اميدوار : فرمود. تو رسول اويی
ای که من در جنگهای   ای رسول خدا مشا شاهد بوده:گفتم. بودم که تو را وادار به تسليم خري و نيکی کند

کنم دعا کنيد تا  ام، خواهش می ام و از حق و حقيقت با عناد رويگردان بوده زيادی عليه مشا شرکت کرده
ای رسول خدا : گفتم. برد اسالم گناهان قبل از خود را از ميان می: حضرت فرمود. خداوند آهنا را بيامرزد

  :فرمود. عا کنيدبا وجود اين لطفا د
  .پروردگارا مهه گناهانی را که خالد در مورد بازداشنت دين و راه تو اجنام داده است، بيامرز

در اين وقت عمرو عاص، و عثمان بن طلحه هم پيش آمدند و هر دو بيعت کردند و ما در : خالد گويد
 در کارهای سختی که )ص( پيامربصفر سال هشتم به مدينه آمدمي و به خدا سوگند از وقتی که مسلمان شدم،

  .دانست آمد، هيچيک از ياران خود را مهتای من منی پيش می
 چه وقتی برای خزاعه نامه نوشتند؟ )ص(پيامرب: از عبد اهللا عمرو بن زهري کعبی پرسيدم: واقدی گويد

ل هشتم برای  در مجادی االخر سا)ص(کرد که رسول خدا پدرم، از قول قبيصة بن ذؤيب برامي نقل می: گفت
آهنا نامه نوشت، و سبب آن چنني بود که گروه زيادی از اعراب مسلمان شده بودند، و هنوز گروهی ديگر 

 از حديبيه مراجعت فرمود هيچ کس از قبيله خزاعه باقی منانده )ص(چون پيامرب. مهچنان بر شرک بودند
ود، و مهه مسلمان شده بودند، ولی  را تصديق کرده ب)ص(بود، مگر اينکه مسلمان شده و پيامربی حممد

مشار بنی خزاعه نسبت به اعراب اطراف ايشان کمتر بود، و علقمة بن عالثه و دو پسر هوذه هجرت کردند و 
  :ای برای خزاعه نوشتند  چنني نامه)ص(پيامرب

  
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، از حممد رسول خدا به بديل و بشر و مهه آزادگان بنی عمرو، سالم بر

   اما بعد، من. کنم خدايی که پروردگاری جز او نيست مشا باد، من خدا را ستايش می
۵۷۲  

ترين مردم هتامه در نظر من  دامن، گرامی شکنم، و هيچ کس را با مشا برابر منی پيمان مشا را منی
 هنادانی که از مشا مشاييد و از مهه از حلاظ رحم و خويشاوندی به من نزديکتريد، مهچنني پاک

خواهم که برای  اند مهان را می من برای کسانی از مشا که هجرت کرده. پريوی و بيعت کنند
 - غري از ساکنان مکه مگر عمره و حج- هر چند که در سرزمني خود هجرت کرده باشد-خود

ای بر مشا هناده خنواهد شد، و مشا از  گزاران، و چون صلح و مسامله پيش آيد هرگز ديگر جزيه
علقمة بن عالثه و دو : اما بعد. يچ گونه ترسی نداشته و در حماصره خنواهيد بودجانب من ه

کردند، هجرت  فرزندش هم مسلمان شدند و به سوی کسانی از قبيله عکرمه که از آن دو پريوی می
خواهم که برای خود،  به هر حال من برای هر کس از مشا که از من پريوی کند مهان را می. منودند

ورت ما در حرم و غري حرم مهه از يک ديگرمي، و سوگند به خدا هرگز به مشا دروغ و به هر ص
  .دارد گومي و پروردگارتان مشا را دوست می منی
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عبد اهللا بن بديل هم از قول پدرش، از جدش، از قول عبد اهللا بن مسلمه، از پدرش از بديل بن ورقاء 
  .کرد هم نظري مهني را نقل می

 در )۱(ه آن غالب بن عبد اهللا بود به کديدای که فرماند سريّه
   صفر سال هشتم

عبد اهللا بن جعفر، از عبد الواحد بن ابی عون از يعقوب بن عتبه، از مسلم بن عبد اهللا : واقدی گويد
 غالب بن عبد اهللا ليثی را که فردی )ص(پيامرب: کند که گفته است جهنی، از جندب بن مکيث جهنی نقل می

 به غالب )ص(رسول خدا. ای اعزام فرمود که من هم در آن بودم ب بن عوف بود به سرّيهاز قبيله بنی کل
  .دستور داده بودند که بر بنی ملّوح در کديد غارت برد، و آهنا از بنی ليث بودند

او . ما بريون آمدمي و چون به قديد رسيدمي، حارث بن مالک بن برصاء را ديدمي، و او را گرفتيم
گفتيم اگر يک شب در بند باشی و خبواهی مسلمان بشوی، . خواهم مسلمان شوم م و میا من آمده: گفت

  .مسئله مهمی نيست، و اگر غري از اين باشد از تو مطمئن خواهيم شد
او را در بند کشيدمي و مردی از خودمان را به نام سويد بن صخر بر او گماشتيم و گفتيم، اگر با تو 

ای از صحرا کمني  به راه افتادمي و نزديک غروب به کديد رسيدمي و در گوشهستيزه کرد سرش را جدا کن، و 
  من بريون آمدم و خود را. ياران من مرا به عنوان پيشاهنگ گسيل داشتند. کردمي

__________________________________________________  
  . م-.کديد، نام آبی است ميان مدينه و مکه، به نقل از منتهی االرب) ۱(

۵۷۳  
به خدا . ای رساندم که مشرف بر ايشان بود، و خود را به بلندترين نقطه آن رساندم و دراز کشيدم بر فراز تپه

من روی اين تپه : بينم مردی از خيمه خود بريون آمد و به زنش گفت سوگند گويی هم اکنون است که می
. گها چيزی از ظرفها را با خود برده باشندبينم که صبح امروز نبود، نگاه کن ببني نکند س چيز سياهی می

  .چيزی از ما کم و کاست نشده است: او نگاه کرد و گفت
او تريی انداخت که به هپلوی من خورد، آن . زن کمان او را با دو تري آورد! تري و کمان مرا بياور: گفت

 هم انداخت که آهنم به من بعد تري ديگر را. را بريون کشيدم و کنار گذاشتم و از جای خود تکان خنوردم
: مرد به مهسرش گفت. خورد که بريونش آورده و به کناری گذاشتم و مهچنان از جای خود حرکت نکردم

پدر،  ای بی: بعد به زنش گفت. کرد، و حال آنکه هر دو تري به او اصابت کرد اگر حيوانی بود حرکت می
. بعد وارد خيمه خود شد. که سگها جنوند و نشکنندفردا صبح به سراغ دو چوبه تري برو و آهنا را بياور 

شبانگاه دامهای قبيله اعّم از شتر و گوسپند و بز را آوردند و دوشيدند و آب دادند و آهنا را کنار آب نگه 
جنگجويان را کشتيم، و زن و فرزند . مهينکه ايشان آرام گرفتند و خوابيدند بر ايشان غارت بردمي. داشتند

م، و شتران و بزها را پيش راندمي و آهنگ مدينه کردمي، و چون به حارث بن مالک بن برصاء را اسري گرفتي
  .رسيدمي، او و دوست خود را هم مهراه آوردمي

در اين هنگام، داد و فرياد آن گروه به اطالع ديگر خويشان آهنا رسيده بود و گروه زيادی که ما را 
آهنا به طرف ما روی . يدند، ولی ميان ما و ايشان مسيلی بوديارای جنگ با آهنا نبود، آمدند و ما را د

آوردند و خداوند متعال آن مسيل را مملو و انباشته از آب کرد، و سوگند به خدا که ما ابر و بارانی نديدمي و 
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من آهنا را ديدم که ايستاده بودند و ما را . توانست از آن عبور کند آب آن قدر زياد بود که هيچ کس منی
 رسيدمي و از دسترس ايشان بريون رفتيم و آهنا توانايی تعقيب ما را )۱(کردند و ما به دروازه مشلّل گاه مین

  :خواند  عبد اهللا اين رجز را می-کنم که فرمانده ما غالب بن فراموش منی. نداشتند
ت، ابو القاسم خنواست که من و شترم اقامت کنيم، و اين سخن راستی است که هرگز دروغ نيس
  .ميان منطقه پر علفی که گياهان آن فراوان است، و رنگ باالی آن زرد است مهچون رنگ طال

  .و سپس به مدينه رسيدمي
__________________________________________________  

  ).۵۶۰معجم ما استعجم، ص . (ای است که مشرف بر قديد است مشلّل، نام دروازه يا تنگه) ۱(
۵۷۴  

من هم :  بن عقبه، از حممد بن محزة بن عمر اسلمی، از قول پدرش نقل کرد که گفته استعبد العزيز
  .بود!) مبريان! مبريان! (امت! امت: از افراد اين سرّيه بودم، مشار ما ده و اندی بود و شعار ما

    در ربيع االوّل سال هشتم)۱(سريّه کعب بن عمري به ذات اطالح
 کعب بن عمري غفاری را )ص(پيامرب: ، از قول زهری برامي نقل کردحمّمد بن عبد اهللا: واقدی گويد

ايشان چون به ذات اطالح رسيدند که از زمينهای شام است، به گروه زيادی . مهراه پانزده نفر گسيل فرمود
چون ياران . برخوردند و آنان را به اسالم دعوت کردند که نپذيرفتند و به مسلمانان تري اندازی کردند

 چنني ديدند، با شدت جنگ کردند و مهه ايشان به جز يک نفر کشته شدند که او هم زمخی )ص( خدارسول
شده و ميان کشتگان افتاده بود، و چون شب فرا رسيد به زمحت خود را حرکت داد و گرخيت و خرب را برای 

ا گسيل فرمايد،  سخت آمد و تصميم گرفت تا گروهی را آجن)ص(اين موضوع بر پيامرب.  آورد)ص(رسول خدا
  . موضوع را تعقيب نفرمود)ص(اند و پيامرب ولی خرب رسيد که آهنا به موضع ديگری رفته

شد و شبها حرکت  کعب روزها خمفی می: ابن ابی سربه، از حارث بن فضيل برامي نقل کرد که گفت
 را )ص(ران پيامربدمشن رسيد، قضا را جاسوسی از جاسوسان دمشن او را ديد و کمی يا. کرد تا نزديک می

  .به آهنا خرب داد، که سواران آمدند و ايشان را کشتند

  عامر از ناحيه رکبه  سريّه شجاع بن وهب به سی از سرزمني بنی

  )۲(ای به خثعم در تباله در ربيع االول سال هشتم، و سريّه
: قل کرد کهابن ابی سربه، از اسحاق بن عبد اهللا بن ابی فروه، از عمر بن حکم ن: واقدی گويد

 شجاع بن وهب را مهراه بيست و چهار نفر به سوی مجعی از قبيله هوازن که در منطقه سی مجع )ص(پيامرب
شد  کرد و روزها خمفی می او به راه افتاد، شبها حرکت می. شده بودند، گسيل فرمود تا بر آهنا غارت بربند

شجاع بن وهب قبال به .  رفته بودندو صبحگاهی به حمل ايشان رسيد و آهنا خود برای غارت بريون
  .مهراهان خود سپرده بود که دمشن را خيلی تعقيب نکنند

   مسلمانان مقدار زيادی شتر و بز به دست آوردند و مهه را پيش راندند و به مدينه آمدند و غنامي
__________________________________________________  

  . م-.پايان است، يعنی سرزمينی که دارای دام زياد استاطالح، به معنی ستوران و چار) ۱(
  ).۱۹۱معجم ما استعجم، ص . (تباله، نام جايی است نزديک طائف از قبيله بنی مازن) ۲(
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۵۷۵  
را تقسيم کردند که سهم هر کس پانزده شتر شد، و هر شتر را معادل ده گوسپند مشردند، و مدت اين سرّيه 

  .پانزده شبانه روز بود
: اين موضوع را برای حممد بن عبد اهللا بن عمر بن عثمان نقل کردم و او گفت: بی سربه گويدابن ا

  .چند زن را هم اسري کرده و به مدينه آورده بودند و ميان آهنا دختر بسيار زيبايی هم بود
پس از مدت کوتاهی، گروهی از آن قوم در حالی که مسلمان شده بودند، به مدينه آمدند و با 

آن حضرت در اين باره با شجاع بن وهب و يارانش .  درباره پس دادن زنان اسري صحبت کردند)ص(پيامرب
  .صحبت فرمود و ايشان آهنا را تسليم منايندگان کردند

دخترک زيبا را شجاع بن وهب : اين خرب را به پريمردی از انصار گفتم و او گفت: ابن ابی سربه گويد
رداخته بود، چون منايندگان آمدند او را آزاد و خمّير گذاشتند و او زندگی با برای خود خريده و هبای او را پ

آن زن مهچنان پيش او بود تا اينکه شجاع در جنگ ميامه کشته شد و شجاع از او فرزندی . شجاع را برگزيد
: گفت. ام که درباره اين سرّيه مطلبی بگويد از هيچ کس ديگر نشنيده: من به ابن ابی سربه گفتم. نداشت

  :ای؟ گفتم مگر متام معلومات را شنيده
  .گويی به خدا قسم اينچنني است که می

پسر کعب بن : اسحاق بن عبد اهللا برای من سرّيه ديگری را هم نقل کرد و گفت: ابن ابی سربه گويد
 از ای  قطبة بن عامر بن حديده را مهراه بيست نفر به سوی طايفه)ص(مالک برامي نقل کرد که رسول خدا

خثعم در منطقه تباله اعزام فرمود که بر آهنا غارت بربند، و دستور فرمود شبها حرکت و روزها کمني کنند و 
راه فتق را پيش گرفتند تا به . آهنا با ده شتر حرکت کردند و اسلحه خود را پنهان کرده بودند. سريع بروند

ه گنگی زد و خاموش ماند، ولی مهينکه  رسيدند و در آجنا مردی را گرفتند که او خود را ب)۱(مسحب
قطبه او را پيش آورد و گردنش را زد، آنگاه صرب . نزديک سرزمني دمشن رسيد، شروع به فرياد کشيدن کرد

او متوجه شتران زيادی شد که مهراه . کردند تا پاسی از شب گذشت و مردی را برای بررسی فرستادند
مسلمانان در . ا پيش ياران خود برگشت و برای آهنا خرب آوردای قرار دارند، لذ گوسپند و بز در حموطه

وقتی که به اردوگاه دمشن رسيدند، . ترسيدند کمال آرامش و استتار حرکت کردند، چون از نگهبانان می
مردان اردوگاه بريون آمده و . آهنا خوابيده بودند، پس مسلمانان تکبري گفتند و شروع به غارت کردند

ها به  چون صبح شد گروه زيادی از خثعمی. و از هر دو سو عده زيادی جمروح شدندجنگ سختی کردند 
   ياری دوستان خود آمدند، ولی ميان ايشان و اردوگاه سيل مهيبی

__________________________________________________  
  ).۵۱، ص ۸معجم البلدان، ج . (از روستاها طائف است» مسحاه«فتق و مسحب يا ) ۱(

۵۷۶  
در نتيجه قطبه مردان اردوگاه را شکست . جاری شد به طوری که حتی يک نفر هم نتوانست از آن بگذرد

پس از آنکه مخس غنامي را بريون کردند، سهم هر . داد و شتران و گوسپندان و زنان اسري را به مدينه آورد
ر سال هنم هجرت اتفاق افتاده کس چهار شتر شد و هر شتر معادل ده گوسپند بود، اين سرّيه در ماه صف

  .است
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  )۱(جنگ مؤته
 حارث بن عمري ازدی را )ص(پيامرب: ربيعة بن عثمان، از عمر بن حکم برامي نقل کرد که: واقدی گويد

چون او به سرزمني مؤته رسيد، . ای پيش پادشاه بصری فرستادند که از خاندان بنی هلب بودند، با نامه
  :روی؟ گفت کجا می:  برخورد و پرسيدشرحبيل بن عمرو غّسانی به او

  .آری من سفري رسول خدامي: شايد از فرستادگان حممدی؟ گفت: شرحبيل گفت. به شام
هيچ يک از سفرای . شرحبيل دستور داد او را گرفتند و بستند، بعد هم با شکنجه زياد گردنش را زد

  .رسول خدا جز حارث بن عمري کشته نشده است
 رسيد، بر آن حضرت دشوار آمد و مردم را فرا خواند و خرب کشته )ص( خداچون اين خرب به رسول

مردم با عجله آماده حرکت . شدن حارث را و اينکه بوسيله چه کسی کشته شده است به اطالع ايشان رساند
. داشتند  مطلبی در مورد جنگ اظهار منی)ص(شدند و از مدينه بريون آمدند و در جرف اردو زدند، و پيامرب

در اين هنگام نعمان بن .  مناز ظهر را گزاردند، نشستند و ياران هم گرد آن حضرت بودند)ص(ون پيامربچ
زيد بن حارثه فرمانده :  فرمود)ص(پيامرب.  ايستاد)ص(فنحص يهودی هم آمد و مهراه مردم باالی سر پيامرب

ر جعفر کشته شد عبد اهللا بن مردم است، اگر زيد کشته شد جعفر بن ابی طالبی فرمانده خواهد بود، و اگ
 فرمانده خواهد بود، و اگر عبد اهللا بن رواحه کشته شد مسلمانان از ميان خود مردی را برگزينند و )۲(رواحه

ای ابو القاسم اگر تو پيامرب باشی مهه اينها که نام بردی، : نعمان بن فنحص گفت. فرمانده خويش کنند
کردند  د، پيامربان بنی اسرائيل، هر گاه امريی برای مردم تعيني میچه کم باشند و چه زياد کشته خواهند ش

آنگاه مرد يهودی . شدند بردند مهگی کشته می و اگر صد نفر را هم نام می… گفتند اگر فالن کشته شد و می
  وصيت کن، که اگر حممد پيامرب باشد هرگز: به زيد بن حارثه گفت

__________________________________________________  
  ).۹۲، ص ۲طبقات، ج . (مؤته، سرزمينی نزديک بلقاء و دمشق است) ۱(
سرزمني مؤته حمل آرامگاه سه شهيد گرامی، زيد بن حارثه، جعفر بن ابی طالب و عبد اهللا بن رواحه است که اکنون در اردن قرار ) ۲(

  . م-.دارد
۵۷۷  

  .او پيامرب راستگو و نيکوکار استدهم که  شهادت می: زيد گفت! پيش او بر خنواهی گشت
 برای ايشان پرچم سپيدی بستند و به زيد بن )ص(چون آماده و مصمم برای حرکت شدند، رسول خدا

مردم برای بدرقه امرای مسلمانان حرکت کردند و با ايشان وداع کرده و دعا . حارثه تسليم فرمودند
مهينکه . رفتند سه هزار بود ار کسانی که میکردند، و مش مسلمانان يک ديگر را وداع می. کردند می

مسلمانان از اردوگاه خود حرکت کردند، ديگر مسلمانان فرياد برداشتند، خدا از مشا بال را بگرداند و به 
  :ابن رواحه در پاسخ ايشان اين شعر را خواند. سالمت و با غنيمت برگرديد

  )۱(تقذف الّزبدالکننی أسأل الرمحن مغفرة            و ضربة ذات فرع 
  .خواهم، و ضربت استواری که خونبار باشد  خداوند آمرزش می اما من از

  .اين شعر چند بيت بود که شعيب بن عباده برای من خواند
: ابن ابی سربه، از قول اسحاق بن عبد اهللا بن ابی طلحه، از رافع بن اسحاق، از زيد بن ارقم نقل کرد

  : مؤته چنني فرمود خطاب به فرماندهان)ص(رسول خدا
کنم که نسبت به خدا پرهيزگار و نسبت به مسلمانانی که مهراه مشايند  به مشا وصيت می
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به نام خدا و در راه او جنگ کنيد، با هر کس که خدا را کافر : و هم فرمود. خريانديش باشيد
 را نکشيد، باشد جنگ کنيد، در عني حال مکر و فريب به کار مربيد و غل و غش مکنيد و کودکان

و چون با دمشنان مشرک برخورديد آهنا را به يکی از سه چيز دعوت کنيد، و هر پيشنهاد را که 
پذيرفتند قبول کنيد و دست از ايشان بداريد، خنست به اسالم دعوتشان کن، اگر پذيرفتند از 

 خود بروند و ايشان بپذير و از جنگ با ايشان دست بدار، دوم اينکه از ايشان خبواه تا از سرزمني
هجرت کنند، و اگر پذيرفتند اعالم کن که برای آهنا مهان حقوقی منظور خواهد شد که برای 
ديگران، و اگر مسلمان شدند و ترجيح دادند که در سرزمينهای خود باشند، به آهنا خرب بده که 

آهنا اجرا احکام اهلی درباره . اند حکم ايشان مانند حکم عرهبای ديگری است که مسلمان شده
ء و غنامي سهمی خنواهد بود، مگر اينکه مهراه مسلمانان در جهاد  خواهد شد، و برای آهنا از فی

اگر از پذيرفنت اين دو مطلب خودداری کردند، آهنا را به پرداخت جزيه دعوت . شرکت کنند
ها سرپيچی کن، و اگر پذيرفتند تو قبول کن و دست از ايشان بردار، و اگر از متام اين پيشنهاد

  کردند، از خدا ياری خبواه و با آهنا کارزار کن، و اگر مردم حصار يا
__________________________________________________  

  . م-.، آمده است۱۶، ص ۴اين بيت مهراه دو بيت ديگر در سريه ابن هشام، ج ) ۱(
۵۷۸  

 فرمان خدا تسليم شوند و گردن به شهری را حماصره کردی و آهنا حاضر شدند که در قبال حکم و
فرمان هنند، آهنا را به حکم خدا قول مده، بلکه بگو بايد گوش به فرمان تو باشند، که تو 

و اگر قومی را حماصره کردی و خواستند که . کنی حتما حکم اهلی است يا نه دانی آنچه می منی
خودت و پدرت و ذّمه يارانت را آهنا را در ذّمه خدا و رسول خدا قرار دهی نپذير و بگو ذمه 

بپذيرند، چه اگر مشا پيمان و ذمه خود و پدرانتان را بشکنيد هبتر از آن است که پيمان و ذّمه خدا 
  .و رسول را بشکنيد

 به منظور بدرقه سپاه مؤته بريون آمدند و )ص(پيامرب: ابو صفوان، از خالد بن يزيد برامي نقل کرد که
  : رسيدند، توقف فرمودند و سپاهيان هم گرد آن حضرت ايستادند و چنني فرمودچون در حمل دروازه وداع 

با دمشن خدا، و دمشن خودتان در شام جنگ کنيد، در آجنا مردمی را در ! به نام خدا جهاد کنيد
البته گروهی . اند، متعرض ايشان نشويد گريی کرده ها خواهيد يافت که از مردم کناره صومعه

د يافت که شيطان در سر ايشان النه گرفته است، آهنا را با مششري ريشه کن ديگر را هم خواهي
هرگز زن و کودک شري خوار و پري فرتوت را مکشيد، درخت خرما و هيچ گونه درختی را . سازيد

  .ای را خراب نکنيد ريشه کن نسازيد و هيچ خانه
 )ص(چون رسول خدا: م نقل کرد کهابو القاسم بن عمارة بن غزيه، از قول پدرش، از عطاء بن ابی مسل

ای رسول خدا، چيزی بفرماييد تا از مشا به خاطر داشته : با عبد اهللا بن رواحه توديع فرمود، عبد اهللا گفت
عبد . روی که سجده کردن در آن کم است، بنابر اين زياد سجده کن تو فردا به سرزمينی می: فرمود. باشم

  :فرمود. ييدای رسول خدا بيشتر بفرما: اهللا گفت
 )ص(عبد اهللا از نزد رسول خدا. مهواره خدا را ياد کن که او يار و مددکار تو است در هر چه که خبواهی

ای رسول خدا، خداوند يکتاست و يکتايی را دوست : برخاست و کمی رفت و دو مرتبه برگشت و گفت
ی خنواهی داشت که اگر ده کار بد ای پسر رواحه تو عاجز نيستی و حتما عجز:  فرمودند)ص( پيامرب)۱(دارد
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  :ابن رواحه گفت. کنی، الاقل يک کار خوب هم اجنام دهی می
  .کنم ديگر از چيزی سؤال منی

ام که  کردم، هيچ نديده من در خانه عبد اهللا بن رواحه زندگی می: گفت زيد بن ارقم می: واقدی گويد
دم و به يک ديگر سخت عالقمند بودمي، او معموال من مهراه او در مؤته بو. سرپرست يتيمی هبتر از او باشد

شبی در حالی که ميان دو لنگه بار بر روی شتر نشسته بود به اين ابيات . کرد مرا پشت سر خود سوار می
  :جست متثل می

__________________________________________________  
  .يگری بفرماييد تا عدد آهنا فرد شودکنايه از اين است که مشا دو نصيحت فرموديد، نصيحت د) ۱(

۵۷۹  
  مسافة اربع بعد احلساء  اذا بلّغتنی و محلت رحلی
   و ال ارجع الی اهلی ورائی  فزادک انعم و خالک ذم

  بارض الشام مشتهی الثّواء  و آب املسلمون و غادرونی
  )۱(و ال خنل أسافلها رواء  هنالک ال ابالی طلع خنل

روز بار مرا کشيدی در راهی که مهه ريگزار بود، نعمتهای تو فزون و اکنون که مرا رساندی و چهار 
بدی از تو دور باد، اين آخرين سفر من است و ديگر به سوی اهل خود بر خنواهم گشت، 

گذارند که اقامت در آن گواراست، آجنا اعتنايی  گردند و مرا، در سرزمني شام می مسلمانان بر می
کشد ندارم، و هم اعتنايی به درختان خرما خنواهم  ی خود میها به آنچه که آب را با ريشه

  .داشت
ای بدخبت تو را : ای به من زد و گفت او با دست خود ضربه. چون اين اشعار را شنيدم گريستم: گويد

شود، اگر خداوند متعال به من شهادت ارزانی فرمايد و من از غم و اندوه و گرفتاريهای دنيا خالص  چه می
وم، و تو به راحتی در حالی که ميان دو لنگه جهاز شتر نشسته باشی برگردی؟ و هم شبی فرود و آسوده ش

اگر : گفت. بله: گفتم! ای پسر: آمد و دو رکعت مناز گزارد و پس از آن دعايی طوالنی خواند و به من گفت
  .خدا خبواهد در اين سفر شهادت روزی من خواهد شد

اند و پيش از آنکه به حمل کشته  و دمشن شنيد که حرکت کردهمسلمانان از مدينه حرکت کردند، 
مردی از قبيله ازد که نامش شرحبيل . شدن حارث بن عمري برسند، برای مقابله با ايشان سپاه مجع کردند

مسلمانان در وادی . بود، به سرپرستی و فرماندهی ايشان قيام کرد، و پيشاهنگان و پيشتازان را جلو فرستاد
شرحبيل برادر خود سدوس را پيش فرستاد و او کشته شد، اذا . د آمدند و چند روزی آجنا ماندندالقری فرو

مسلمانان . شرحبيل ترسيد و در حصارهای خود متحصن شد و برادر ديگرش وبر بن عمرو را فرستاد
   که از)۲(رفتند تا در زمني معان مهچنان پيش می

__________________________________________________  
  . م-. هم آمده است۱۹ و ۱۸، صفحات ۴اين ابيات به ضميمه يک بيت ديگر در سريه ابن هشام، ج ) ۱(
  . م-.معان، امروزه جزء خاک کشور اردن است) ۲(

۵۸۰  
  .اراضی شام است فرود آمدند

 قبايل آجنا به مسلمانان خرب رسيد که هرقل در مآب که از سرزمني بلقاء است، فرود آمده و افراد
اند و مردی از قبيله بلی به نام  هبراء، وائل، بکر، خلم، و جذام که در حدود صد هزار نفرند، مجع شده
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مسلمانان مهينکه از اين موضوع مطلع شدند، دو شب توقف کردند تا کار خود . مالک فرمانده ايشان است
دا بنويسيم و خرب دهيم که ممکن است بايد اين موضوع را برای رسول خ: را مورد بررسی قرار دهند و گفتند

  .ما را برگرداند، يا گروهی برای کمک به ما اعزام فرمايد
به خدا : هنگامی که مردم مشغول اين گفتگو بودند، عبد اهللا بن رواحه آهنا را تشجيع کرد و گفت

با اعتماد به اين امي، بلکه  سوگند ما هرگز با دمشن به اتکای عده زياد، يا اسب و سالح زياد جنگ نکرده
اکنون هم آماده شويد و راه بيفتيد، به خدا . امي دين که خدا ما را با آن گرامی داشته است جنگ کرده

به هر . ديدم که در جنگ بدر مهراه ما بيش از دو اسب نبود، و روز احد فقط يک اسب داشتيم سوگند می
شومي و اين مهان چيزی است که خدا  وز میحال جنگ ما خالی از يکی از دو خوبی نيست، يا بر دمشن پري

رسيم و به برادران خود  اند و وعده ايشان خالف خنواهد داشت، و يا به شهادت می و پيامربمان وعده کرده
مردم از گفتار مردی مثل ابن رواحه نريو گرفتند و . شومي و در هبشت مصاحب ايشان خواهيم شد ملحق می
  .قوی شدند

من در جنگ مؤته شرکت کردم :  قول مقربی، از ابو هريره برامي نقل کرد که گفتربيعة بن عثمان، از
و چون متوجه کثرت دمشن و اسلحه و ساز و برگ و مرکوهبا و ديبا و حرير و طالی ايشان شدم برق از چشمم 

بينی؟  یشود؟ مثل اينکه دمشن را خيلی زياد م ای ابو هريره تو را چه می: ثابت بن ارقم به من گفت. پريد
شدی که ما به واسطه کثرت و زيادی، ياری  اگر در جنگ بدر ما را ديده بودی متوجه می: گفت. آری: گفتم
  .شومي منی

بکري بن مسمار، از ابن کعب قرظی، و ابن ابی سربه از عمارة بن غزيه مطلب زير را برامي نقل 
مسلمانان با يک ديگر برخورد کردند، گفتند، چون کفار و . کردند، و يکی از ايشان توضيح بيشتری داد
خنست زيد بن حارثه پرچم را گرفت و مردم مهراه او . کردند امريان و فرماندهان مسلمان پياده جنگ می

  .جنگ کردند و مسلمانان در صفوف خود بودند و زيد بن حارثه کشته شد
ه زيد با ضربه نيزه گفته است ک يک نفر که در اين جنگ حضور داشته می: گفت ابن کعب قرظی می

سپس پرچم را جعفر گرفت و از اسب خود بزير آمد و آن را پی کرده و شروع به جنگ کرد تا کشته . کشته شد
  .شد

کرد که مردی از روميان چنان ضربتی به جعفر زد که او را دو  عبد اهللا بن حممد، از قول پدرش نقل می
  فتاد و در مهان نيمه سی يا سی ونيمه کرد، نيمی از بدن جعفر بر روی درخت تاکی ا

۵۸۱  
  .چند اثر زخم يافتند

ميان دو شانه بدن جعفر نشان هفتاد و دو زخم : کرد که ابو معشر، از قول نافع، از ابن عمر نقل می
  .مششري يا نيزه يافتند

نقل حييی بن عبد اهللا بن ابی قتاده، از قول عبد اهللا بن ابی بکر بن صاحل، از عاصم بن عمر برامي 
ای به او زده بودند که از سوی  در بدن جعفر اثر بيش از شصت زخم ديده شد و نيزه: کرد که گفته است

  .ديگر بدنش در آمده بود
حممد بن صاحل، از عاصم بن عمر بن قتاده، و عبد اجلبار بن عمارة بن عبد اهللا بن ابی بکر برامي نقل 

هنگام درگريی مسلمانان در مؤته : گفت، آهنا گفتندکردند و يکی از آن دو مطالب بيشتری از ديگری 
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نگريست،   بر منرب نشست و فاصله ميان ايشان و شام برداشته شد و در حالی که به ميدان جنگ می)ص(پيامرب
هم اکنون پرچم را زيد بن حارثه گرفت، شيطان پيش او آمد و زندگی را در نظرش حمبوب جلوه داد : فرمود

اکنون وقتی است که بايد اميان در : زيد گفت. ه، و دنيا را در نظر زيد آراستو مرگ را زشت و مکرو
زيد :  فرمود)ص(دهی؟ پيامرب دهلای مؤمنان استوار گردد، و تو دنيا را در نظر من دوست داشتنی جلوه می

رای او  بر او درود فرستاد و به مسلمانان فرمود ب)ص(در اين هنگام پيامرب. مهچنان پيش رفت تا شهيد شد
پرچم را :  فرمودند)ص(آنگاه پيامرب. دويد وارد هبشت گرديد استغفار کنيد هر چند که او مهچنان که می

جعفر بن ابی طالب گرفت و شيطان پيش او هم آمد تا او را به زندگی آزمند سازد و مرگ را در نظرش 
 مؤمنان استوار گردد، و تو اکنون هنگامی است که بايد اميان در دل: ولی جعفر گفت. ناخوشايند کند

 بر او درود فرستادند و دعا )ص(پيامرب. ای دنيا را در نظرم بيارايی؟ و مهچنان پيش رفت تا شهيد شد آمده
برای برادرتان استغفار کنيد که او شهيد، و وارد هبشت شد و با دو بال از : فرمودند و به مسلمانان گفتند

پس از او عبد اهللا بن رواحه پرچم را گرفت و شهيد شد و . پرد میخواهد  ياقوت در هر کجای هبشت که می
عبد اهللا بن رواحه :  فرمود)ص(پيامرب. اين مطلب بر انصار گران آمد. آهسته آهسته وارد هبشت گرديد

  .زمخهای گران برداشت
چون به شدت زمخی شد : ای رسول خدا، آهسته وارد شدن او به هبشت برای چيست؟ فرمود: گفتند

ست شروع به سرزنش کردن خود کرد و بعد شجاعت و نريو يافت و شهيد شد و وارد هبشت گرديد و با خن
  .اين توضيح ناراحتی از دل انصار بريون آمد

در خواب ديدم : فرمود  می)ص(عبد اهللا بن حممد بن علی، از قول پدرش برامي روايت کرد که پيامرب
چکد، و زيد  کند و از نوک شهپرهايش خون می ت پرواز میای است که در هبش که جعفر به صورت فرشته

   گمان: با خود گفتم. بن حارثه را در درجه پايينتری ديدم
۵۸۲  

مرتبه زيد کمتر از جعفر نيست ولی : جربئيل آمد و گفت. اش کمتر از جعفر باشد کردم که زيد مرتبه منی
  .ميجعفر را به واسطه خويشاونديش با تو فضيلت و برتری خبشيد

: فرمود  می)ص(حييی بن عبد اهللا بن ابی قتاده، از مقربی، از ابی هريره برامي نقل کرد که رسول خدا
  .هبترين سواران ابو قتاده و هبترين پيادگان سلمة بن اکوع است

. مردی از بنی مّره در لشکر مؤته بود: نافع بن ثابت، از حييی بن عّباد، از پدرش برامي نقل کرد که
نه به خدا قسم اينچنني : گفت. گويند که خالد از مشرکان گرخيته و فرار کرده است فتند، مردم میبه او گ

نبود، وقتی عبد اهللا بن رواحه کشته شد من ديدم پرچم به زمني افتاد و مسلمانان و مشرکان در هم آميختند، 
  .م از او پريوی کردميگريزد که ما ه در آن حال ناگاه متوجه شدم که خالد پرچم را برداشته و می

چون ابن رواحه کشته شد مسلمانان : حممد بن صاحل، از قول مردی عرب، از پدر او برامي نقل کرد که
ام فرار کردند و از هر سو رو به گريز هنادند، سپس برگشتند و مردی از  خنست به بدترين صورتی که ديده

 صدا زدن انصار کرد و مردم از هر سوی بر او گرد انصار به نام ثابت بن ارقم پرچم را برداشت و شروع به
و مردم ! کشيد که ای مردم پيش من بياييد ولی او مهچنان فرياد می. آمدند، و در عني حال مشارشان کم بود

ای ابو سليمان : در اين هنگام ثابت بن ارقم به خالد بن وليد نگريست و گفت: گويد. گرد او مجع شدند
ای و به  ای هستی و در بدر حضور داشته گريم، تو مرد ساخلورده نه، من منی: فتخالد گ! پرچم را بگري
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تواند آن را  به خدا قسم کس ديگری جز تو منی! ای مرد پرچم را بگري: ثابت گفت. گرفنت آن سزاوارتری
  .خالد پرچم را گرفت و ساعتی آن را در دست داشت. بگريد و من هم آن را برای تو برداشتم

  .ر او محله بردند ولی خالد چندان پايداری کرد که ايشان در کار خود سرگردان شدندمشرکان ب
در . خالد از فرصت استفاده کرده و با ياران خود دست به محله زد و گروهی از دمشن را پراکنده کرد

  .اين موقع گروه زيادی بر خالد محله آوردند و مسلمانان گرخيتند و به هزميت رفتند
  :ه، از اسحاق بن عبد اهللا، از ابن کعب بن مالک برامي نقل کرد که گفته استابن ابی سرب

چون خالد پرچم را : گفتند چند نفر از بستگان من در جنگ مؤته حضور داشتند و چنني می
روی به هزميت آورد و مهراه مردم گرخيت، و مسلمانان کشته شدند، و مشرکان به تعقيب . برداشت

ای قوم، اگر مرد در حال محله کشته : طبة بن عامر شروع به فرياد کشيدن کرد و گفتق. مسلمانان پرداختند
کشيد ولی کسی به او توجه نکرد چون مهه در حال گريز  او مهچنان فرياد می. شود هبتر است تا در حال گريز

  .کردند گرخيت پريوی می بودند و از پردار که می
  ثابت بن ارقم پرچم را: بن زيد برامي نقل کردامساعيل بن مصعب، از ابراهيم بن حييی 

۵۸۳  
در اين مورد اتفاق : ثابت به مردم گفت. برداشت تا اينکه مردم خالد بن وليد را به فرماندهی برگزيدند

  .خالد پرچم را گرفت و به هزميت رفت. آری: داريد؟ گفتند
ه شد، و خالد بن وليد آن شب را عبد اهللا بن رواحه شبانگاه کشت: عطّاف بن خالد برامي نقل کرد که

  .که به صبح آورد، آرايش لشکر خود را تغيري داد و حمل سربازان را عوض کرد
دمشن که متوجه اين تغيري نشده بود، پنداشت که نريوهای امدادی برای مسلمانان رسيده است و به 

ه در هيچ قوم آن قدر کشته هراس افتادند و روی به هزميت هنادند، و گروه زيادی از دمشن کشته شدند ک
  .نشده بود

چون خالد بن وليد پرچم را گرفت، رسول : عبد اهللا بن فضيل، از قول پدرش برامي نقل کرد که
  .هم اکنون جنگ باال گرفت: فرمود) در مدينه ()ص(خدا

 تا خون: ابن ابی الّزناد گويد. روايات اول در نظر ما صحيح تر است که خالد منهزم شد: واقدی گويد
زانوی اسبان را فرا گرفته بود و جنگ مهچنان ادامه داشت، و وقتی حرارت خون به زير گردن اسب 

  .شود رسد موجب سرعت بيشتر او در دويدن می می
نشينی کرد که  خالد بن وليد چنان به سرعت عقب: داود بن سنان از ثعلبة بن ابی مالک نقل کرد که

  .مشردند کردند، و مردم او را شوم می میمسلمانان را متهم به فرار و سرزنش 
چون : خالد بن الياس، از صاحل بن ابی حّسان، از عبيد بن حنني، از ابو سعيد خدری برامي نقل کرد

خالد بن وليد مهراه مردم گرخيت و نزديک مدينه رسيد، مردم در جرف به استقبال آهنا رفتند و بر چهره 
: فرمود  می)ص(ايد؟ ولی پيامرب  فرار کنندگان، آيا در راه خدا گرخيتهگفتند، ای پاشيدند و می آهنا خاک می

  .اينها فراری نيستند و انشاء اهللا محله کننده خواهند بود
هيچ لشکری که مهراه ما فرستاده : خالد بن الياس، از قول ابو بکر بن عبد اهللا بن عتبه نقل کرد که

مردم مدينه با آهنا در کمال بدی برخورد کردند . زنش نشنيدشده بود به اندازه لشکر مؤته از اهل مدينه سر
آنچنان که بعضی از سپاهيان که به خانه خود مراجعه کرده و در زدند، مهسرانشان در را نگشودند و 
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ای؟ بزرگان صحابه هم که در آن جنگ شرکت داشتند، از شرم در  پرسيدند، آيا با مهراهان خود برگشته می
 به سراغ يک يک ايشان فرستادند و پيام دادند که مشا محله )ص(ند، تا اينکه پيامربهای خود نشست خانه

  .کنندگان در راه خداييد
مصعب بن ثابت، از قول عامر بن عبد اهللا بن زبري، از ابو بکر عبد الرمحن بن حارث بن هشام برامي 

 )ص(نزد ام سلمه مهسر رسول خدامهسر سلمة بن هشام بن مغريه که در سپاه مؤته بوده است، : نقل کرد که
  بينم؟ آيا چرا سلمة بن هشام را منی: پرسد ام سلمه از او می. آمده بود

۵۸۴  
تواند از خانه بريون بيايد چون تا بريون بيايد، مردم  نه به خدا قسم، ولی منی: بيمار است؟ مهسرش گفت

. نشني شده است در نتيجه خانه» ايد؟ تهای گرخيتگان، آيا مشا در راه خدا گرخي«گويند  به او و يارانش می
چنني نيست، آهنا محله کنندگان در :  رساند و آن حضرت فرمود)ص(اّم سلمه اين موضوع را به اطالع پيامرب
  .و او از خانه بريون آمد! راه خدايند، و بايد از خانه بريون آيد

آمدمي و  ما از خانه بريون می: گفت خالد بن الياس، از اعرج، از ابو هريره برامي نقل کرد که می
مگر تو : گفت او می. شنيدمي، و ميان من و پسر عمومي بگو مگويی بود مطالب ناخوشايند از مردم می

  .دانستم به او چه بگومي نبودی که در جنگ مؤته گرخيتی؟ و من منی
از اّم جعفر دختر مالک بن ابو الّرجال، از عبد اهللا بن ابی بکر بن حزم، از مادر عيسی بن حّزار، 

در روز کشته شدن جعفر و : حممد بن جعفر، از قول مادر بزرگش امساء بنت عميس برامي نقل کرد که گفت
ياران او، من صبح حدود چهل کيلو آرد مخري کرده و خورشی هم آماده کردم، پسرامن را شستشو دادم و بر 

ای امساء، پسران جعفر : م آمدند و فرمودندا  به خانه)ص(ايشان روغن و بوی خوش زدم، ناگاه رسول خدا
ای امساء، پسران جعفر کجايند؟ من : ام آمدند و فرمودند کجايند؟ من پسرها را حضور رسول خدا خانه

 آوردم، آهنا را به سينه خود چسباند و بوييد، سپس چشمانش منناک شد و )ص(پسرها را حضور رسول خدا
  :گفتم. گريست

  .آری، امروز کشته شد: ه خربی از جعفر به مشا رسيده است؟ فرمودای رسول خدا، مثل اينک
  : فرمود)ص(رسول خدا. من شروع به داد کشيدن و ضجه زدن کردم و زنان دور من مجع شدند

 )ع( از آجنا به خانه دختر خود فاطمه)ص(پيامرب! ای امساء سخن ناسزا نگويی و بر سينه خود نکوبی
آری بايد بر کسی مهچون جعفر :  فرمود)ص(پيامرب.  من از مصيبت عموميوای بر: گفت رفت، و فاطمه می

برای خانواده جعفر غذايی درست کنيد که آهنا :  فرمودند)ص(آنگاه رسول خدا. گريه کنندگان بگريند
  .اند امروز خود را فراموش کرده

فر شنيدم که از عبد اهللا بن جع: حممد بن مسلم، از حييی بن ابی يعلی نقل کرد که گفته است
 پيش مادرم آمد و خرب مرگ پدرم را آورد، من به آن حضرت نگاه )ص(به خاطر دارم که رسول خدا: گفت می
شد و از ريش او  کشيد و از چشمانش اشک سرازير می کردم و ايشان بر سر من و سر برادرم دست می می
ترين ثواهبا شد، پروردگارا پروردگارا، جعفر پيشگام برای وصول به هب: سپس عرضه داشت. چکيد می

خودت هبترين جانشني برای فرزندان او باش به هبترين حنوی که در مورد يکی از بندگان خود اعمال 
. آری پدر و مادرم فدای تو باد: ای بدهم؟ گفت ای امساء به تو مژده: سپس به مادرم فرمود. فرمايی می

پدر و : مادرم گفت. کند داده است که در هبشت پرواز میخداوند عّز و جلّ برای جعفر دو بال قرار : فرمود
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  مادرم فدای تو باد،
۵۸۵  

کشيد و   برخاست و دست مرا گرفت و در حالی که دست به سرم می)ص(پيامرب. اين مطلب را به مردم بگوی
به ای اندوهگني شروع  فرمود، به منرب رفت و مرا بر پله پايني جلوی خود نشاند، و با چهره نوازش می

کند، مهانا جعفر  مرد با داشنت برادر و پسر عمو احساس افزونی و بيشی می: صحبت کرد و چنني فرمود
 از منرب )ص(آنگاه رسول خدا. کند کشته شد و خداوند برای او دو بال قرار داده است که در هبشت پرواز می
آن . رای خانواده ما درست کنندفرود آمد و به خانه خود رفت و مرا مهراه برد و دستور فرمود خوراکی ب

.  غذا خوردمي، غذايی بسيار خوب و فرخنده)ص(حضرت به سراغ برادرم نيز فرستاد و ما با رسول خدا
 مقداری جو را دستاس کرد و پوست آن را جدا کرده و پخت و روغن و فلفل )ص(سلمی خدمتکار رسول خدا

دمي و سه روز با آن حضرت بودمي و به هر يک از  غذا خور)ص(من و برادرم با پيامرب. هم بر آن افزود
رسول خدا پس از آن روزی به . رفت مهراه او بودمي، سپس به خانه خود برگشتيم های خود که می حجره

پروردگارا به دست : آن حضرت فرمود. خانه ما آمد که من مشغول فروش ميشی از گوسپندان برادرم بودم
  .هيچ چيزی خنريدم و نفروختم مگر اينکه استفاده کردم: ويدعبد اهللا بن جعفر گ. او برکت بده

  :عمر بن ابی عاتکه، از عبد الرمحن بن قاسم، از پدرش، از عايشه روايت کرد که گفت
  :گفت عايشه می.  آثار اندوه را ديدم)ص(چون خرب مرگ جعفر رسيد در چهره رسول خدا

زهنا از بس :  آمد و گفت)ص(رسول خداسؤال بی مورد چقدر اسباب زمحت مردم است، مردی پيش 
پيش آهنا برو و ساکتشان کن و اگر آرام نگرفتند بر :  فرمود)ص(پيامرب. اند کنند ما را به ستوه آورده گريه می

خدا تو را از رمحت خويش دور خواهد کرد که خود را رها : من با خود گفتم. دهانشان خاک بيفشان
  .کنی یکنی و از رسول خدا هم پريوی من منی

من کنار در ايستاده بودم و : سليمان بن بالل، از حييی بن سعيد، از عمره، از عايشه نقل کرد که گفت
  .شنيدم صحبت آن مرد را می

در جنگ مؤته : عبد اهللا بن حممد، از ابن عقيل، از جابر بن عبد اهللا برامي نقل کرد که گفته است
از مجله غنامي .  غناميی هم به دست مسلمانان افتاده بودگروهی از مسلمانان کشته شدند و در عني حال
من صاحب اين انگشتر را در جنگ مؤته :  آورد و گفت)ص(انگشتری بود که مردی آن را پيش رسول خدا

  . آن را به خود او خبشيدند)ص(و پيامرب. کشتم
وهی از قضاعه ما با دمشن در جنگ مؤته در حالی برخوردمي که گر: گويد عوف بن مالک اشجعی می

آهنا با ما مشغول جنگ شدند و مردی از روميان در . و ديگر قبايل مسيحی عرب هم مهراه ايشان بودند
  حالی که سوار بر اسب سرخی بود و مششري و لگام اسبش زرين بود، بر

۵۸۶  
مدادی قبيله اين ديگر کيست؟ اتفاقاً مردی از نريوهای ا: مسلمانان مششري کشيد و محله آورد، با خود گفتم

ای از  ای کشت و آن محريی قطعه محري در اين راه مهراه من بود که مششري هم نداشت، مردی از قوم گوساله
او پوست را در آفتاب هپن کرد و اطراف آن را . پوست گوساله را از او خواست که موافقت کرد و به او داد

 مرد محريی وقتی ديد که آن مرد رومی مهني. ميخ کوفت و چون خشک شد، از آن برای خود سپری ساخت
کند پشت سنگی در راه او کمني کرد و مهينکه آن مرد رومی بر او گذشت به او  نسبت به مسلمانان چنان می

و اسب او را پی کرد، اسب به زانو در آمد و آن مرد فرو افتاد و مرد، محريی او را کشت آهنم با ه محله کرد
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  .مششري خود او
من در جنگ مؤته حضور : ر، از عمارة بن غزّيه، از پدرش برامي نقل کرد که گفته استبکري بن مسما

بر کالهخود آن مرد ياقوتی نصب شده بود که متام مهت من . داشتم و با مردی مبارزه کردم و او را کشتم
ه آوردم و به دسترسی به آن بود، و به دست آوردم، و چون به هزميت رفتيم و گرخيتيم آن را با خود به مدين

 آن را به خودم خبشيدند که در زمان عمر بن خطاب آن را به صد )ص(رسول خدا.  بردم)ص(حضور رسول خدا
  .دينار فروختم و با هبای آن خنلستانی در منطقه بنی خطمه خريدم

  اسامی کسانی که از بنی هاشم و ديگران در مؤته شهيد شدند
  :از بنی عدی بن کعب. بن حارثه شهيد شدندجعفر بن ابی طالب، و زيد : از بنی هاشم

وهب بن : از بنی عامر بن لؤی از خاندان بنی مالک بن حسيل. مسعود بن اسود بن حارثة بن نضله
و از . سراقة بن عمرو بن عطّية بن خنساء: از انصار، از بنی جنّار، از خانواده بنی مازن. سعد بن ابی سرح

عبد اهللا بن رواحه و عبادة بن : و از بنی حارث بن خزرج.  بن نضلهحارث بن نعمان بن يساف: بنی جنّار
  .بقّيه آهنا به مدينه بازگشتند. قيس

  )۱(غزوه ذات السّالسل
   ربيعة بن عثمان از ابن رومان، و افلح بن سعد از سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش، از ابی

__________________________________________________  
 در مورد نام اين -)۹۴، ص ۲طبقات، ج . (ات الّسالسل، فاصله ميان آن و مدينه ده روز است و بعد از وادی قرس قرار داردذ) ۱(

  . م-.رجوع شود. ، ص۱های ديگر هم به منتهی اآلمال، ج  سريه و وجه تسميه
۵۸۷  

برخی از ايشان . دندبکر بن حزم، و عبد احلميد بن جعفر، هر کدام خبشی از اين جنگ را برامي نقل کر
  .نويسم اند، می مطالب بيشتری شنيده بودند و من آنچه را که ايشان و ديگران در اين مورد برامي گفته

اند و آهنگ محله  های بلی و قضاعه مجع شده  خرب رسيد که گروهی از قبيله)ص(گويند، به رسول خدا
ندند و برای او پرچم سپيدی بستند، و نيز  عمرو عاص را فرا خوا)ص(پيامرب. به اطراف مدينه را دارند

برخی از . پری سياه مهراه او کردند و او را با سيصد نفر از برگزيدگان مهاجر و انصار گسيل فرمودند
عامر بن ربيعه، صهيب بن سنان، ابو االعور سعيد بن زيد بن : مهاجران که مهراه او بودند، عبارتند از

اسيد بن حضري : اص، و برخی از سران انصار که مهراه او بودند عبارتند ازعمرو بن نفيل، سعد بن ابی وقّ
  .بن بشر، سلمة بن سالمه و سعد بن عباده

 به عمرو عاص دستور فرمود که ضمن راه از قبايل عرب که در مسري او هستند مانند )ص(پيامرب
رگ عمرو عاص از قبيله بلی اين بدان جهت بود که مادر بز. های بلی، عذره و بلقني کمک بگريد قبيله

است و ميان او و ايشان خويشاوندی بود و پيامرب به منصور جلب دهلای ايشان عمرو عاص را بر اين لشکر 
  .فرماندهی داده بود

چون . پيمود و سی اسب مهراه او بود کرد و شبها راه می روزها را کمني می. عمرو عاص حرکت کرد
اد دمشن زياد است، لذا شب را در نزديکی ايشان فرود آمد، و چون نزديک دمشن رسيد متوجه شد که تعد

عمرو عاص ايشان را از اين . زمستان بود ياران عمرو مقداری هيزم مجع کردند و خواستند آتش بيفروزند



 ۴۶۹

کار منع کرد و اين موضوع بر آهنا دشوار آمد، چنانکه يکی از مهاجران اعتراض کرد و عمرو عاص نسبت به 
آن مرد . به تو دستور داده شده است که دستور مرا بشنوی و اطاعت کنی: شتی پاسخ داد و گفتاو با در

  .خواهی بکن هر چه می: مهاجر گفت
 اعزام کرد و خرب داد که عده دمشن زياد )ص(عمرو عاص، رافع بن مکيث جهنی را به حضور پيامرب

اح را مهراه برخی ديگر از سران مهاجر و  ابو عبيدة بن جّر)ص(پيامرب. است و درخواست نريوی کمکی کرد
انصار که ابو بکر و عمر هم مهراه آهنا بودند اعزام فرمودند و پرچم را به ابو عبيده دادند و دستور فرمودند 

 تأکيد فرمودند که او و )ص(پيامرب. که به عمرو عاص ملحق شود، و ابو عبيده مهراه دويست نفر به راه افتاد
ابو عبيده و مهراهانش حرکت کردند و چون به . اشند و اختالفی با يک ديگر نکنندعمرو عاص با هم ب

تو به : عمرو گفت.  عبيده خواست که با مردم مناز بگزارد و بر عمرو مقدم باشد-عمرو عاص رسيدند، ابو
  عنوان مدد و

۵۸۸  
ی که به هر حال رسول ای و من فرمانده و امري لشکرم و حق نداری که امام مجاعت باش کمک به من آمده

هرگز چنني نيست، تو امري ياران خودت هستی و : مهاجران گفتند. اند  تو را برای کمک فرستاده)ص(خدا
ابو عبيده . مهه مشا به عنوان نريوی امدادی هستيد: عمرو عاص گفت. ابو عبيده فرمانده ياران خودش

اين را بدان که آخرين :  به عمرو عاص گفتمردی خوش خلق و مالمي بود و مهينکه متوجه اين اختالف شد
 اين بود که اختالف نکنيم و مهاهنگ باشيم و مطمئن باش که به خدا سوگند اگر تو از )ص(دستور رسول خدا

دار امامت مناز  و از عمرو عاص اطاعت کرد و عمرو عهده. من اطاعت نکنی من از تو اطاعت خواهم کرد
  .و مشار مسلمانان به پانصد نفر رسيدگرديد و مهگی با او مهاهنگ شدند 

او به . کرد و متام سرزمينهای قبيله بلی را پيمود و مهه را تسليم کرد عمرو عاص شب و روز حرکت می
اند  شنيد گروهی از دمشن آجنا بوده و مهينکه از آمدن عمرو عاص مطلع شده رسيد می هر نقطه که می

ينهای قبايل بلی، عذره و بلقني پيش رفت و در اواخر کار به عمرو عاص تا آخرين نقطه سرزم. اند گرخيته
  .گروهی از دمشن برخورد که نفرات زيادی نداشتند

ساعتی با يک ديگر جنگيدند و تري اندازی کردند و در آن روز تريی به بازوی عامر بن ربيعه خورد و 
خيتند و در سرزمينهای ديگر پراکنده آنگاه مسلمانان بر دمشن محله بردند و آهنا با ناتوانی گر. جمروح شد

عمرو عاص مهه آن بالد را تسخري کرد و چند روزی مهاجنا اقامت کرد و از جتمع دمشن چيزی . شدند
  .اند نشنيد و متوجه نشد که به کجا گرخيته

گرفتند که آهنا را  داشت و آهنا تعدادی شتر و بز به غنيمت می عمرو عاص اسب سواران را اعزام می
در اين مورد غنيمت بيش از اين نبود و غنيمت ديگری هم به دست نيامده بود که . خوردند شتند و میک می

  .تقسيم کنند
من در دوره . من هم جزء کسانی بودم که با ابو عبيده آمده بودم: گويد رافع بن ابی رافع طائی می
کردم و در نقاطی که خودم  یبردم و آب را در ختم شتر مرغ پنهان م جاهليت به اموال مردم غارت می

چون . آشاميدم رفتم و می شدم به سراغ آن می هنادم و هر گاه که سخت تشنه می دانستم زير خاک می می
برای خودم مهسفری را انتخاب خواهم کرد که خداوند مرا از او : برای اين سرّيه حرکت کردمي گفتم

او عبايی فدکی داشت که به هنگام .  مصاحب شدمپس ابو بکر صديق را برگزيدم و با او. مند سازد هبره
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. دادمي آمدمي، آن را فرش خود قرار می کرد و هنگامی که فرود می حرکت با چوبی از آن سايه بان درست می
ای ابو بکر خدا تو را رمحت کناد، چيزی به من بياموز که خداوند متعال : چون از اين سفر برگشتيم گفتم

کردم، به خدا شرک نورز،  کردی خودم اين کار را می اگر سؤال هم منی: گفت. ايدمند فرم مرا از آن هبره
  مناز را بر پا دار، زکات را

۵۸۹  
: گفتم. بپرداز، رمضان روزه بگري، حج و عمره بگزار، و هرگز حتی بر دو نفر از مسلمانان فرماندهی مکن

بينم که مردم به  ر مورد فرماندهی، من میآنچه در مورد روزه و مناز و حج گفتی اجنام خواهم داد، ولی د
. رسند، مگر بواسطه فرماندهی و امارت  و پيش مردم منی)ص(اين شرف و ثروت و منزلت در حضور پيامرب

تو از من پند و نصيحتی خواستی و من هم آنچه در دل داشتم برايت گفتم، اين را متوجه : ابو بکر گفت
 روی ناچاری به اسالم در آمدند و خداوند آهنا را از ظلم و ستم ديگران باش که مردم يا به ميل و رغبت يا از

گردند و پناه دادگاه اويند و امانت خداوندند، و هر کس اندک  مردم مهه به سوی خدا بر می. پناه داد
ستمی به ايشان روا دارد مثل اين است که به پناهندگان خدا ستم کرده باشد، و حال آنکه اگر گوسپند يا 

بايد دانست که . شود تری از مشا گم بشود، عضالت مشا برای مهسايگانتان از روی خشم سترب میش
  .خداوند هم مواظب بندگان خود است

:  رحلت فرمود و ابو بکر خليفه شد پيش او رفتم و گفتم)ص(پس از اينکه رسول خدا: ابو رافع گويد
چرا هم اکنون هم بر اين : فر هم نباشم؟ گفتکردی که فرمانده دو ن ای ابو بکر مگر تو مرا هنی منی

  : را پذيرفتی؟ گفت)ص(پس چگونه فرماندهی بر امت حممد: گفتم. ام عقيده
  .ای نيافتم مردم اختالف کردند و ترسيدم که هالک شوند و مرا دعوت کردند و چاره

زی در عوف رو. عوف بن مالک اشجعی دوست ابو بکر و عمر هم در اين سريه مهراه آهنا بود
عوف کامال . لشکرگاه به گروهی برخورد که الشه چند پرواری در دست آهنا بود و از تقسيم آن عاجز بودند

اگر من اينها را برای مشا تقسيم کنم سهمی به : دانست که چگونه الشه را ريز ريز کند، لذا به آهنا گفت می
کرد و سهمش را برای ياران خود آورد که او چنان . دهيد؟ گفتند، آری يک دهم به تو خواهيم داد من می

اين گوشت را از کجا : مهينکه از خوردند فارغ شدند، ابو بکر و عمر از او پرسيدند. آن را پخته و خوردند
  :آورده بودی؟ چون موضوع را گفت، گفتند

ذا را عمر و ابو بکر شروع به قی کرده و غ. به خدا قسم کار خوبی نکردی که از آن به خورد ما دادی
عمداً برگرداندند، و چون آن دو اين کار را کردند، متام افراد لشکر که از آن غذا خورده بودند، چنان 

ابو عبيده هم به او مهني ! برای گرفنت مزد خود عجله و شتاب کردی: عمر و ابو بکر به عوف گفتند. کردند
  .را گفت

  :لم شد و به ياران خود گفتبه هنگام مراجعت در شبی بسيار سرد عمرو عاص حمت: گويد
پس آبی خواست و وضو گرفت . نظر مشا چيست؟ من حمتلم شدم و اگر غسل کنم از سرما خواهم مرد

  .و عورت خود را شست و تيمم کرد و با مردم مناز گزارد
   فرستاد)ص(خنستني کسی را که عمرو عاص برای رساندن خرب به حضور رسول خدا

۵۹۰  
گزارد به   در خانه خود مناز می)ص(من سحرگاه در حالی که پيامرب: گويد.  بودمهني عوف بن مالک اشجعی
  :عوف بن مالک هستی؟ گفتم: حضرت فرمود. حضورش رسيدم و سالم دادم
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رسول خدا در اين . آری: مهان کسی که گوشتهای پرواری داشت؟ گفتم: فرمود. آری ای رسول خدا
و من شروع به گفنت اخبار کردم و داستان ابو عبيدة بن ! بگواخبار را : باره مطلب ديگری نفرمود و گفت

  : فرمودند)ص(پيامرب. جراح و عمرو عاص را به اطالع ايشان رساندم
سپس به آن حضرت خرب دادم که عمرو عاص جنب بود ! خداوند ابو عبيدة بن جّراح را رمحت کناد

رسول .  و تيمم کرد و با ما مناز گزاردو آبی که مهراه داشت بيش از آن نبود که عورت خود را بشويد
.  رسيد پيامرب از موضوع مناز پرسيدند)ص(چون عمرو عاص به حضور رسول خدا.  سکوت فرمود)ص(خدا

مردم، که  کردم می سوگند به کسی که تو را به راستی و حق مبعوث فرموده است اگر غسل می: عمرو گفت
  : رموده استهرگز چنان سرمايی نديده بودم و خداوند هم ف

ًو ال يقتلوا أغفسكم إن اهللا اكن بكم رحيما
ِ َ َْ ُْ ُِ َ َّ َِ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ) ۴ :۲۹(  

  . خود را مکشيد که خداوند نسبت به مشا مهربان است
  . لبخند زدند و خربی به ما نرسيده است که در اين مورد چيز ديگری فرموده باشند)ص(رسول خدا

   سريّه خبط به فرماندهی ابو عبيده
داود بن قيس، و مالک بن انس، و ابراهيم بن حمّمد انصاری که از فرزندزادگان ثابت : ويدواقدی گ

بن قيس بن مشّاس است، و خارجة بن حارث هر يک برای من اين مطلب را نقل کردند و برخی از ايشان 
  .مطالب بيشتری اظهار کردند

فرمود که مهاجران و انصار در آن يی اعزام   ابو عبيدة بن جّراح را به سرّيه)ص(گفتند، رسول خدا
ای از  منطقه اعزامی ايشان کنار دريا و به سوی قبيله. شرکت داشتند و مشار مسلمانان در آن سيصد نفر بود

در آن سفر مسلمانان گرفتار قحطی و گرسنگی شديد شدند و ابو عبيده دستور داد تا زاد و توشه . جهينه بود
از . کردند کار به آجنا کشيد که يک دانه خرما را ميان چند نفر تقسيم می. بندی کنند را مجع آوری و جريه

مردم کمبود آن را : يک سوم خرما چه ارزشی دارد و چه کاری از آن ساخته است؟ گفت: جابر پرسيدند
  احساس کردند و قدر نعمت را
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 چند شتری برای محل زاد و هيچ مرکوبی هم مهراه آهنا نبود و مهگان پياده بودند، فقط: گويد. دانستند

ها کردند که در نتيجه لبهای آنان متورم شده و  آهنا شروع به خوردن برگهای خاردار بوته. توشه خود داشتند
  .به صورت لب شتر در آمد

گفتند، اگر در اين حال به دمشن برخورد کنيم توان و  بر مهني منوال بودمي تا آجنا که برخی می: گويد
  .امي وی او را خنواهيم داشت چون بسيار ناتوان و ضعيف شدهيارای حرکت به س

چه کسی حاضر است که از من خرما در قبال گوساله و بز پرواری : گفت قيس بن سعد بن عباده می
  خبرد مشروط بر آنکه پرواريها را اينجا حتويل دهد و خرما را من در مدينه حتويل دهم؟

ست، خودش هيچ مالی ندارد و نسبت به اموال ديگران کار اين جوان موجب تعجب ا: گفت عمر می
چند پروار به من بفروش و هبای : اتفاقا مردی از جهينه را يافتند و قيس بن سعد به او گفت. کند تعهد می

من قيس : تو کيستی؟ گفت: مرد جهنی گفت. آن را به صورت چند بار خرما در مدينه پرداخت خواهم کرد
اول نسبت خودت را نگفته بودی، ميان من و سعد بن : جهنی گفت. يم هستمپسر سعد بن عبادة بن دل
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قيس از او پنج پرواری خريد که در قبال هر يک دو بار . عباده دوستی است، او سرور مردم مدينه است
شود از نوع خرمای ذخريه و خشک و از  مرد جهنی شرط کرد خرمايی که پرداخت می. خرما بپردازد

  .ای آل دليم باشدخرماهای خنلستاهن
تنی چند از انصار و تنی . برخی را گواه اين تعهد بگري: مرد جهنی گفت. قبول است: قيس گفت

از مجله . خواهی گواه بگري تو نيز هر کس را که می: قيس به فروشنده گفت. چند از مهاجران گواهی دادند
دهم زيرا اين جوان هتی  واهی منیمن گ: کسانی که او به شهادت طلبيد عمر بن خطاب بود که عمر گفت

کنم که سعد بن عباده در  گمان منی: فروشنده گفت. دست است و خودش مالی ندارد و ثروت از پدر اوست
وانگهی من در اين جوان چهره و . مورد پرداخت چند بار خرما آن هم نسبت به تعهد فرزندش کوتاهی کند

مر و قيس بگو مگويی صورت گرفت، به طوری که قيس به در اين مورد ميان ع. بينم کارهای پسنديده می
  .درشتی با او سخن گفت

قيس، پرواريها را گرفت و سه روز پياپی در هر روز يک پرواری کشت و لشکر را اطعام کرد و چون 
تو که مالی نداری چرا تعهد خود را : روز چهارم فرا رسيد فرمانده لشکر او را از اين کار منع کرد و گفت

  کنی؟ ينتر میسنگ
عمر و ابو عبيده : حممد بن حييی بن سهل، از پدرش، از قول رافع بن خديج برامي نقل کرد که گفت

کنم که ديگر پرواری نکشی، تو که مالی نداری  به تو حکم می: با هم آمدند، ابو عبيده به قيس گفت
کنی سعد بن عباده که  ر میای ابو عبيده آيا تصو: خواهی تعهد خودت را سنگينتر بکنی؟ قيس گفت می

   های ايشان را متحمل پردازد و هزينه مهواره وامهای مردم را می
۵۹۲  

کند، از پرداخت چند بار خرما در مورد جماهدان راه خدا  شود و معموال در قحط سالی مردم را اطعام می می
دستور بده : ذارد که عمر گفتکند؟ نزديک بود که ابو عبيده مالمي و نرم شود و او را آزاد بگ خودداری می

در نتيجه دو پرواری مهراه قيس باقی . و ابو عبيده اجازه نداد که روز چهارم قيس چيزی بکشد! که نکشد
قيس آن دو پرواری را که باقی . ماند و مردم بعد از آن روز برای خوراک خود به ماهی دسترسی يافتند

  . از آهنا استفاده شده بودمانده بود با خود به مدينه آورد و برای سواری
اگر قيس آنچنان باشد : اتفاقا مهينکه خرب گرسنگی شديد لشکر به مدينه رسيد، سعد بن عباده گفت

چون قيس به مدينه آمد سعد به ديدارش رفت و . ام برای ايشان چيزی هتيه خواهد کرد که من او را شناخته
برای ايشان پرواری : نگی شد چه کردی؟ گفتهنگامی که لشکر دچار کمبود مواد غذايی و گرس: گفت
  .باز هم کشتم: چه خوب، بعد چه کردی؟ گفت: گفت. کشتم

چه خوب، بعد چه کردی؟ قيس : پدر گفت. باز هم کشتم: چه خوب، بعد چه کردی؟ گفت: گفت
  .فرمانده من ابو عبيده: چه کسی هنی کرد؟ گفت: پرسيد. ديگر مرا از آن کار هنی کردند: گفت

گفت که مال از آن پدرت  پنداشت که من مالی ندارم و می می: برای چه؟ گفت: بن عباده گفتسعد 
شود، و در قحط  پردازد و متحمل هزينه می پدرم معموال وام مقروضني بيگانه را می: من به او گفتم. است

 سعد بن عباده به دهد؟ کنی اين کار را برای من اجنام منی کند، آن وقت تصور می سالی به مردم اطعام می
سعد بن عباده در اين مورد سندی نوشت و آن سند را نزد : گويد. چهار خنلستان از آن تو باشد: قيس گفت

از : گويد. ابو عبيده آوردند و او هم گواهی نوشت، و پيش عمر آوردند و او از نوشنت گواهی خودداری کرد
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  .آمد  میکوچکترين آن خنلستاهنا پنجاه بار خرما حمصول به دست
ای به او داد و او را سواره  مرد جهنی هم مهراه قيس آمد، سعد بن عباده خرمای او را پرداخت و جامه

  .او در خاندان جود و خبشش است:  رسيد فرمود)ص(چون رفتار قيس به اطالع رسول خدا. برگرداند
دريا برای ما : فته استمالک بن انس، از وهب بن کيسان، از جابر بن عبد اهللا برامي نقل کرد که گ

آنگاه ابو عبيده . ای به کنار آب افکند که چون کوه کوچکی بود و لشکر، دوازده شب از آن خوردند ماهی
کرد بدون اينکه  های آن را به زمني فرو بردند و ماده شتری از زير آن عبور می دستور داد که يکی از دنده

  .کوهانش به باالی استخوان خبورد
آن ماهی چنان بزرگ بود : ، از قول پدرش، از قول جابر بن عبد اهللا برامي نقل کرد کهابن ابی ذئب

  نشست و مرد سواره در حالی که سوار بر شتر بود از اش می که مردی در چشم خانه
۵۹۳  

  .گذشت ميان دو دنده آن می
ن آن مرد جهنی چو: کرد که گفته است عبد اهللا بن حجازی، از عمر بن عثمان بن شجاع برامي نقل می

ای ابو ثابت به خدا من به خوبی پسر تو عمل نکردم و فقط در برابر مال : پيش سعد بن عباده آمد، گفت
: کرد، گفتم عملی اجنام دادم، پسر تو سروری از سران قوم خود است، امري لشکر مرا از معامله با او منع می

ب خود را گفت و او را شناختم دانستم که تو مظهر ولی مهينکه نس. مالی ندارد: کنی؟ گفت چرا مرا منع می
: گويد. معالی اخالق و منونه کامل آن هستی و تو چنانی که نسبت به بيگانگان هيچگاه نکوهشی نداری

  .سعد بن عباده در آن روز به پسرش اموال فراوانی خبشيد

   سريّه خضره به فرماندهی ابو قتاده در شعبان سال هشتم
د بن سهل بن ابی حثمه، از پدرش نقل کرد که عبد اهللا بن ابی حدرد اسلمی حمم: واقدی گويد

من دختر سراقة بن حارثه جنّاری را که در بدر کشته شده بود به مهسری گرفتم و هيچ چيزی از : گفت می
 خود با. دويست درهم مهر او کردم و هيچ چيزی هم نداشتم که به او هديه کنم. دنيا در نظرم هبتر از او نبود

 آمدم و موضوع را به اطالع ايشان )ص(به حضور رسول خدا. گفتم، بايد به خدا و رسول خدا توکل کرد
  ای؟ چه قدر مهر او کرده: حضرت فرمود. رساندم

آمد بيش از اين مهر  اگر اين پول از بطحان هم به دست مشا می: فرمود. دويست درهم: گفتم
. ای رسول خدا، درباره پرداخت مهريه او به من کمک کنيد:  گفتم]. کنايه از زيادی مهر است[کرديد  منی

اکنون چيزی پيش ما نيست که بتوامن به تو کمکی کنم، ولی تصميم دارم ابو قتاده را مهراه چهارده : فرمود
خواهد که تو هم مهراه ايشان بروی؟ اميدوارم خداوند به اندازه  ای بفرستم، دلت می نفر ديگر به سرّيه

  .آری، حاضرم: گفتم.  زنت به تو غنيمت عنايت فرمايدمهريه
 ما را به غطفان و ناحيه جند اعزام )ص(پيامرب. ما شانزده نفر بودمي که ابو قتاده فرمانده ما بود: گويد

  .فرمود و دستور داد که شبها حرکت، و روزها کمني کنيد و غارت بربيد، و زنان و کودکان را نکشيد
پيش از محله، ابو قتاده . ن رسيدمي و به اردوی بزرگی از ايشان هجوم بردميبه ناحيه غطفا: گويد

برای ما سخنرانی کرد و توصيه به تقوی نسبت به خداوند عز و جل کرد و آنگاه هر دو نفر را با يک ديگر 
هيچ کس از مهرزم خود جدا نشود مگر اينکه مهرزم او کشته شود که در اين : مهرزم و رفيق کرد و گفت
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  صورت بايد پيش من برگردد و خربش را بدهد، و نبايد کسی پيش من بيايد
۵۹۴  
و هر گاه من تکبري . دامن و از او خربی ندارم منی: و چون از او بپرسم از مهرزمت چه خرب داری؟ بگويد

گفتم مشا هم تکبري بگوييد و چون محله کردم مشا هم محله کنيد، زياد هم در تعقيب دمشن به راه دور 
  .نرويد

سبزه و (يا خضره : گفت کشيد و می اردوگاه را حماصره کردمي و شنيدمي که مردی فرياد می: گويد
به خري و نعمت خواهم رسيد و زمن را پيش خودم : من اين کلمه را به فال نيک گرفتم و گفتم). خرمی

يد و ما هم مششريهای خود را ابو قتاده مششريش را کش. و ما شبانگاه به آهنا محله کرده بودمي. خواهم آورد
  .کشيدمي و او تکرب گفت، ما هم تکبري گفتيم و بر اردو محله بردمي

مردانی به جنگ پرداختند و مرد بلند قامتی در حالی که مششري خود را کشيده بود و به سوی عقب 
ن پيامرب اي: او گفت. من او را تعقيب کردم! ای مسلمان به سوی هبشت بشتاب: گفت کرد می حرکت می

. زند و به ما ريشخند می! هبشت! هبشت: گويد مشا بسيار مکار است و کار او از آن کارهاست که مهيشه می
دور نرو : رفيق من مرا صدا زد که. من متوجه شدم که او محله خواهد کرد اين بود که به تعقيبش پرداختيم

ن به دمشن رسيدم و تريی رها کردم که به پس ولی م. مگر نفهميدی که فرمانده ما، ما را از تعقيب منع کرد
  :گفت سر او خورد و او مهچنان می

و من مهچنان او را تري زدم تا کشته شد و به زمني ! ای مسلمان با اين عمل خود به هبشت نزديک شو
  :گفت زد و می رفيق و مهرزم من مرا صدا می. افتاد و مششري او را برای خودم برداشتم

  .خدا قسم اگر من پيش ابو قتاده بروم اين کار تو را به او خرب خواهم دادروی؟ به  کجا می
ابو قتاده درباره من سؤال : من پيش از آنکه ابو قتاده را ببينم مهان دوستم را ديدم و پرسيدم: گويد
و مهو به من خرب داد که مسلمانان غنامي را مجع . آری و نسبت به تو و من خشمگني است: کرد؟ گفت

  .اند اند و هر کس از دمشن را هم که به مقابله آمده است کشته کرده
مردی را کشتم که چنني و چنان : او مرا سرزنش کرد، و من به او گفتم. ابو قتاده آمدم  من پيش

آن وقت شتران و دامها را جلو انداختيم، و زنان اسري را سوار . گفت و حرفهای او را برايش نقل کردم می
چون صبح شد من ديدم بر روی شترم زنی سيه . ای مششريها را به جهاز شتران آوخيته بودميکردمي، و غالفه

آن زن شروع به نگاه کردن به . اند پوش چون آهو نشسته است، چنان بود که گويی بر شتر من قطران ماليده
به خدا : تنگری؟ گف به چه چيزی می: من گفتم. گريست پشت سر خود کرد و مکرر اين کار را کرد و می

من احساس کردم که بايد . داد بود ما را از دست مشا جنات می چشم به راه مردی هستم که اگر زنده می
به خدا سوگند من خودم او را کشتم، و اين مششري اوست : مهان کسی باشد که کشته بودمش، پس به او گفتم

  اين غالف مششري اوست، اگرآری : او نگاهی کرد و گفت. که در غالفش از جهاز شتر آوخيته است
۵۹۵  

و من آن را بريون آوردم و دوباره در غالف هنادم، و او در . گويی مششري را هم بريون بياور تا ببينم راست می
  .نوميدی شروع به گريه کرد
  . آوردمي)ص(متام شتران و دامها را به حضور رسول خدا: ابن ابی حدرد گويد

  : اهللا بن ابی حدرد، از قول پدرش نقل کرد که گفته استابو مودود، از عبد الرمحن بن عبد
چون از غزوه خضره برگشتيم، غناميی نصيب ما شد که سهم هر مرد معادل دوازده شتر بود، و من 
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  .توانستم با مهسرم عروسی کنم و خداوند به من خري عنايت فرمود
ه پانزده شبانه روز طول کشيد و آهنا اين سرّي: عبد اهللا بن جعفر، از جعفر بن عمرو برامي نقل کرد که

سهم هر يک از ايشان معادل . دويست شتر و هزار بز و اسريان زيادی آوردند که مخس آن را کنار گذاشتند
  .داشتند دوازده شتر بود، و هر شتر را معادل ده بز يا گوسپند می

بی حدرد، از قول پدرش برامي ابن ابی سربه، از اسحاق بن عبد اهللا، از عبد الرمحن بن عبد اهللا بن ا
در اين سفر چهار زن اسري گرفتيم، در ميان ايشان دوشيزه جوانی بود که مانند غزال : نقل کرد که گفته است

تعدادی پسر بچه و دختر بچه هم به . رسيد و از حلاظ کمی سّن و سال و زيبايی چيز عجيبی بود به نظر می
. يم کردند آن دخترک بسيار زيبا در سهم ابو قتاده قرار گرفتچون اسريان را تقس. اسريی گرفته بودمي

در اين سفر دخترک بسيار زيبايی نصيب ابو :  آمد و گفت)ص(حممية بن جزء زبيدی به حضور رسول خدا
ء عنايت فرمايد  قتاده شده است و مشا به من وعده فرموده بوديد که در اولني مورد که خداوند به مشا فی

  .دزنی به من بدهي
  کنيزکی که سهم تو شده چگونه است؟:  کسی پيش ابو قتاده فرستادند و فرمودند)ص(پيامرب

جاريه زيبايی است که پس از بريون کردن مخس جبای سهم غنيمت خود او را برای : ابو قتاده گفت
د و به  او را گرفتن)ص(پيامرب. چنني خواهم کرد: گفت. آن را به من ببخش: فرمود. ام خود انتخاب کرده

  .حممية بن جزء زبيدی خبشيدند

   غزوه فتح
حممد بن عبد اهللا، موسی بن حممد، عبد اهللا بن جعفر، عبد اهللا بن يزيد، ابن ابی حبيبه، ابن ابی سربه، 
عبد احلميد بن جعفر، عبد الرمحن بن عبد العزيز، يونس بن حممد، حممد بن حييی بن سهل، ابن ابی 

ار، جنيح، اسامة بن زيد، حزام بن هشام، معاذ بن حممد بن حييی بن عبد حثمه، حممد بن صاحل بن دين
برخی . اهللا بن ابی قتاده، و معمر بن راشد، هر يک خبشی از مطالب مربوط به فتح مکه را برامي نقل کردند

اند  دانستند، و افراد ديگری هم غري از ايشان برامي در اين مورد مطالبی گفته از ايشان مطالب بيشتری می
  .نويسم می  ام که من متام مطالبی را که شنيده

۵۹۶  
پس از آن . گفتند، در دوره جاهليت قبيله خزاعه مردی از بنی بکر را کشتند و اموالش را گرفتند

. مردی از خزاعه به بنی ديل گذشت که آهنا هم او را کشتند و در نتيجه حالت جنگی ميان ايشان پيش آمد
 ذويب، و سلمی و کلثوم گذارشان بر خزاعه افتاد و افراد خزاعه آهنا را در -ن رزناتفاقا فرزندان اسود ب

قوم اسود در جاهليت به لطف خود ديه دو نفر را به بنی بکر . عرفات و کنار ستوهنای حرم کشتند
پرداختند، اين بود که از يک ديگر گذشت کردند و به خاطر اسالم ظاهرا دست از يک ديگر برداشتند، 

 در باطن مهچنان نسبت به هم دمشنی و عداوت داشتند و چون اسالم مهه اطراف آهنا را فرا گرفته بود، ولی
  .کردند از جنگ با يک ديگر خودداری می

 قرار گرفتند و پيمان آن حضرت )ص(چون صلح حديبيه پيش آمد، خزاعه در عقد محايت رسول خدا
دانست، و در آن هنگام   اين را می)ص(طلب بودند و پيامربخزاعه قبال از مهپيمانان عبد امل. را پذيرفتند

  :واقدی گويد. خزاعه نامه را به حضور پيامرب آوردند و آن را خواندند
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  : نامه عبد املطلب چنني بود
بامسک اللهم، اين پيمان نامه عبد املطلب است برای خزاعه، در هنگامی که سران و خردمندان 

ميان ما و . اند به آنچه که حّضار بپذيرند راضی هستند  که نيامدهايشان آمده بودند، افرادی هم
مشا پيماهنا و قراردادهای اهلی خواهد بود که هيچگاه به فراموشی سپرده نشود تا در نتيجه هيچ 

تا هنگامی که کوههای ثبري و حراء پا برجاست و تا هنگامی . خصومت و دمشنی صورت نگريد
دست ما يکی و نصرت و ياری ما برای يک ديگر ) نده استخيس کن(زند  که دريا موج می

  . ای بر اين افزوده نشود خواهد بود و تا روزگار پا برجا و باقی است اميدوارمي مطلب تازه
مطالب اين پيمان : آن حضرت فرمود.  خواند)ص(ابی بن کعب اين پيمان نامه را برای رسول خدا

ايد بر مهان پيمان باشيد که هر پيمان حمبت آميز دوره  م آوردهچقدر برای من آشناست، اکنون هم که اسال
  .شود جاهلی در اسالم مورد کمال تأييد است هر چند که در اسالم آن گونه پيماهنا منعقد منی

 بودند، بريدة بن حصيب قبيله اسلم را به حضور )۱( در منطقه آبگري اشطاط)ص(هنگامی که پيامرب
رسول خدا، اينها افراد قبيله اسلمند و اين جايگاه هم حملی است که در آن ای :  آورد و گفت)ص(پيامرب

اند و گروهی هم کنار دامها و چهارپايان خود  اند، گروه زيادی از ايشان به سوی مشا هجرت کرده نزول کرده
  )ص(پيامرب. اند و در پی معاش خويشند مانده

__________________________________________________  
  ).۳۵۲، ص ۲وفاء الوفا، ج . (اشطاط، در سه ميلی سرزمينهای عسفان به جانب مکه است) ۱(

۵۹۷  
سپس عالء بن حضرمی را احضار و دستور . مشا هر جا که باشيد به منزله مهاجران خواهيد بود: فرمودند

  : ای بنويسد و او چنني نگاشت فرمود تا برای ايشان نامه
 رسول خدا برای قبيله اسلم، آهنايی که به خدا اميان آورده و گواهی ای است از حممد اين نامه
 بنده و رسول اوست، چنني کسانی در امان اهلی )ص(اند که پروردگاری جز او نيست و حممد داده

امر ما و مشا يکی است و عليه هر کس که به ما ستم . قرار دارند و در ذّمه خدا و رسول خدا هستند
برای صحرانشينان و کوچ . ست ما يکی و پريوزی برای ما يکسان استکند متفق هستيم، د

کنندگان قبيله اسلم هم مهني مراتب حمفوظ است و آهنا هر جا که بروند در حکم مهاجران 
  . خواهند بود

ای رسول خدا، بريدة بن حصيب برای قوم خود مردی فرخنده و پر برکت : ابو بکر صديق گفت
نگام هجرت به مدينه شبی بر او گذشتيم و گروهی زياد از بستگان او اسالم است، به خاطر داريد به ه

  .بريده هم برای قوم خود و هم برای ديگران مرد پر برکتی است:  فرمود)ص(پيامرب. آوردند
هبترين خويشاوند آن کسی است که از قوم خود دفاع کند، مشروط بر آنکه به گناه نيفتد، که در گناه 

  .تخري و برکتی نيس
آخرين درگريی ميان خزاعه : کرد که عبد اهللا بن عمرو بن زهري، از قول حمجن بن وهب برامي نقل می

نوجوانی از خزاعه آن را شنيد و به .  را هجو کرد)ص(و کنانه چنني بود که انس بن زنيم ديلی رسول خدا
. را به آهنا نشان داداو هم پيش خويشان خود رفت و شکستگی سر خود . انس محله برد و سرش را شکست

با توجه به سوابقی که ميان ايشان بود و بنی بکر در صدد انتقام و خوخنواهی از خزاعه بودند، مهني مسأله 
چون ماه شعبان فرا رسيد و در آن هنگام بيست و دو ماه از صلح حديبيه گذشته بود، . موجب فتنه گرديد



 ۴۷۷

 صحبت کردند که آهنا را برای جنگ با بنی خزاعه از بنی نفاثه که از بنی بکر بودند، با اشراف قريش
 بنی - بنی مدجل خود را از معرکه کنار کشيدند و پيمان شکنی نکردند-حلاظ نريو و اسلحه ياری دهند

آوردند  نفاثه مهچنان با قريش مذاکره کردند و کسانی را که به وسيله خزاعه کشته شده بودند به ياد آهنا می
دادند، و   خود با قريش و پايداری خود نسبت به عهد و پيمان قريش را تذکر میو مسئله خويشاوندی

به اين ترتيب قريش با شتاب فراوان با ايشان . اند يادآور شدند که خزاعه در عهد و پيمان پيامرب درآمده
اند که  فتهو هم گ. مهاهنگ شدند، غري از ابو سفيان که نه با او مشورت کردند و نه از اين موضوع آگاه شد

: بنی نفاثه و بنی بکر گفتند. قريش با ابو سفيان در اين مورد مذاکره کردند ولی او نپذيرفت و خمالفت کرد
آييم و قريش هم ايشان را از حلاظ ساز و برگ نظامی ياری دادند و اين کارها  خود ما از عهده خزاعه برمی
  . و در صدد گريز و مقابله برنياينددادند که خزاعه متوجه نشوند را سخت پوشيده اجنام می

۵۹۸  
  .قبيله خزاعه به واسطه مانعی که اسالم اجياد کرده بود در آرامش و به حال صلح بودند

قريش و مهراهان در منطقه و تري گرد آمدند و ميان ايشان گروهی از بزرگان قريش هم بودند در حالی 
صفوان بن امّيه، مکرز بن حفص بن : نشوند، مانندکه چهره خود را با نقاب پوشانده بودند تا شناخته 

  .اخيف، حويطب بن عبد العّزی و ضمنا بردگان و غالمان خود را هم مهراه آورده بودند
اين گروه شبانه به خزاعه شبيخون زدند و خزاعه هيچ . ساالر بنی بکر نوفل بن معاويه دؤلی بود

  .بودند نه در حال آماده باش میآمادگی و اطالعی هم از دسيسه دمشن نداشتند و گر 
. بنی بکر شروع به کشنت افراد بنی خزاعه کردند و آهنا را تا حمل ستوهنای حرم مکه تعقيب کردند

مگر نه اين است که وارد ! رعايت حرمت خدای خودت را بکن: گفتند بنی خزاعه به نوفل بن معاويه می
مشا که در قدمي هم از : گفت و خطاب به بنی بکر می. امروز من خدايی ندارم: گفت ای؟ نوفل می حرم شده

کرديد حاال خون خود را از دمشن خويش گرفتيد؟ اکنون هم هيچکس بدون اجازه من  حاجيان دزدی می
  .حق ندارد به خانه و پيش زن خود برود، و هيچکس هم خوخنواهی خود را از امروز به تأخري نيندازد

که رسيدند، به خانه بديل بن ورقاء و رافع خزاعی وارد شدند، قبيله خزاعه چون در سپيده دم به م
پنداشتند کسی ايشان را نشناخته است و شرکت ايشان در  های خود رفتند و می رؤسای قريش هم به خانه

  . گزارش خنواهد شد)ص(اين جنگ به حممد
بنی بکر و قريش در آن شب : عبد اهللا بن عامر اسلمی، از عطاء بن ابی مروان برامي نقل کرد که
صبح آن روز، متام بنی خزاعه . بيست نفر از خزاعه را کشتند و ايشان در خانه رافع و بديل مجع شدند

  . و رافع هم از دوستان خزاعه بود-مهراه کشتگان بر در خانه بديل مجع شدند
اقع قريش هم از کاری که کرده بودند، سخت پشيمان و بيمناک شدند و متوجه گرديدند که در و

  .اند  را شکسته)ص(پيمان ميان خود و رسول خدا
عبد اهللا بن عمرو بن زهري، از عبد اهللا بن عکرمة بن عبد احلارث بن هشام برامي نقل کرد که 

حارث بن هشام، و ابن ابی ربيعه پيش صفوان بن اميه و سهيل بن عمرو، و عکرمة بن ابی : است گفته می
چرا بنی بکر را ياری داديد و حال آنکه هنوز مدت عهد : د و گفتندجهل آمدند و ايشان را سرزنش کردن

  .نامه مشا و حممد باقی است و اين کار پيمان شکنی است
: چون ايشان برگشتند آهنا خمفيانه با نوفل بن معاويه دسيسه کردند و سهيل بن عمر به نوفل گفت
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عه را کشتی، و حاال خيال داری بقيه را هم ديدی که ما تو و خويشاوندانت را ياری دادمي و گروهی از خزا
  .چنني کنم :گفت. دهيم، بنی خزاعه را به ما واگذار بکشی، ديگر حرف تو را گوش منی

۵۹۹  
  .و آهنا را رها کرد و از مکه بريون رفت

  :گويد ابن قيس الّرقّيات در مورد اين کار سهيل بن عمرو می
 بودند محايت کرد در آن هنگامی که قبايل در سهيل بن عمرو، داييهای خود را که بنی خزاعه

  .مکه ايشان را حماصره کرده بودند
  :ابن لعط ديلی هم در اين مورد اين اشعار را سروده است

آيا به افراد دور افتاده قبيله خرب رسيده است که ما، بنی کعب را به بدترين وضعی از خود 
، زندانی کردمي زندانی نه چندان طوالنی، آهنا را راندمي، ما آهنا را در خانه رافع و در خانه بديل

زندان کردمي و روز آنان طوالنی شد، و ما از هر طرف با لشکری جرار محله آوردمي، آهنا را مانند 
  .بزهای کوهی کشتيم، گويی شريانی بودمي که با مششريهای تيز بر آهنا هجوم بردمي

بايد اين کاری که پيش : يش ابو سفيان رفتند و گفتندحارث بن هشام و عبد اهللا بن ابی ربيعه پ: گويد
آمده است اصالح شود، و به خدا قسم اگر اين موضوع درست نشود حممد مهراه اصحاب خود به سراغ مشا 

آری، هند دختر عتبه هم خوابی ديده است که مرا سخت ناخوشايند آمده و : ابو سفيان گفت. خواهد آمد
  .ترسم نم و از شر آن میبي آن را خوابی بد فرجام می

سيلی از خون را ديده است که از کوه حجون سرازير شده و تا : چه خوابی ديده است؟ گفت: گفتند
آهنا هم از . کوه خندمه را مملو و انباشته از خون کرده است و بعد ديده است که گويی اين خون از ميان رفت

  .اين خواب خوششان نيامد و گفتند اين خواب شر است
چون ابو سفيان متوجه موضوع شد : ّمع بن يعقوب، از قول پدرش برامي نقل کرد که گفته استجم

اش بر من بار  به خدا سوگند که من از اين کار اطالعی نداشتم و حاضر هم نبودم، با وجود اين، مهه: گفت
ا آن که خربش به من مند به آن هم نبودم ت خواهد شد، و به خدا قسم حتی با من مشورت هم نکردند و عالقه

ای  چاره. کنم، و گمان من هم راست است، که حممد حتما با ما جنگ خواهد کرد به خدا گمان می. رسيد
نيست مگر آنکه پيش از وصول اين خرب به حممد پيش او بروم و درباره جتديد پيمان صلح و متديد مدت 

چه، ايشان از ياری دادن بنی ! نديده استقريش گفتند، به خدا سوگند که رأيی پس. آن با او گفتگو کنم
دارد تا جنگ   دست از سر ايشان بر منی)ص(بکر عليه خزاعه پشيمان شده بودند و دانستند که رسول خدا

  .کند
۶۰۰  

رفت و تصورش اين  های خود با دو شتر حرکت کرد و شتابان می ابو سفيان مهراه يکی از آزاد کرده
  . خواهد رفت)ص(سی است که از مکه پيش رسول خدابود که پس از آن جريان اولني ک

ام که آن  ام ولی کسی از پيشينيان را نديده درباره بنی خزاعه مطلب ديگری هم شنيده: واقدی گويد
کند، و کسی هم که خرب از او نقل شده است ثقه  را بداند و حال آنکه شخص مورد اعتمادی آن را روايت می

من برای ابن جعفر و حممد بن صاحل . ام که آن را نقل کند ال کسی را نديدهو مورد اعتماد است، در عني ح
و ابو معشر و برخی ديگر از علمای مغازی و سري آن مطلب را نقل کردم ولی مهه منکر آن شدند و آن را 

به هر حال آن شخص مورد اعتمادم برامي نقل کرد که، از عمرو بن دينار شنيده که، از . صحيح ندانستند
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 آمدند و خرب دادند که گروهی )ص(چون سواران خزاعه به حضور رسول خدا: کرده است بن عمر روايت میا
قبيله : چه کسی از نظر مشا متهم و مورد سوء ظن است؟ گفتند:  فرمود)ص(اند، پيامرب از ايشان کشته شده

ن نوفل بن معاويه نفاثی شان؟ گفتند، نه، متهم اصلی بنی نفاثه هستند و ساالرشا مهه: فرمود. بنی بکر
کنم و  فرستم و در اين مورد سؤال می اينها هم از بنی بکرند، و من کسی پيش اهالی مکه می: فرمود. است

  .کنم آهنا را در پذيرش پيشنهادهايی خمري می
يا :  ضمره را به مکه گسيل فرمود و مکيان را خمري کرد که يکی از سه پيشنهاد را بپذيرند)ص(پيامرب

شدگان خزاعه را بپردازند، يا پيمان و محايت خود را از بنی نفاثه بردارند، يا پيمان  و خونبهای کشتهديه 
  .حديبيه منتفی باشد

 آهنا را )ص( پيش مکيان آمد و به آهنا خرب داد که رسول خدا)ص(ضمره به منايندگی از طرف رسول خدا
 محايت خود را از بنی نفاثه بردارند، يا آنکه عهد خمري فرموده است که يا خونبهای خزاعه را بپردازند، يا

  . و ايشان از هر دو سو لغو گردد)ص(و پيمان ميان رسول خدا
با توجه به اين که ميان بنی نفاثه گروهی مردم شرور هستند، : قرطة بن عبد عمرو اعجمی گفت

 چيزی برای خودمان درست نيست که خونبهای خزاعه را ما پرداخت کنيم و در نتيجه تنگدست شومي و
باقی مناند، برداشنت محايت از نفاثه هم درست نيست که در ميان متام عرب هيچ کس به قدر ايشان 

دارمي و هرگز  دارد و ايشان مهپيمانان مايند و ما از پيمان ايشان دست بر منی حرمت و تعظيم کعبه را منی
  .کنيمش کنيم، ولی پيمان خود را متقابال با حممد می چنني منی

قريش از اين کار هم پشيمان شدند و .  آمد و گفتار ايشان را نقل کرد)ص(ضمره به حضور رسول خدا
  . فرستادند)ص(ابو سفيان بن حرب را برای مذاکره و جتديد پيمان به حضور رسول خدا

  در عني حال مهه ياران و اصحاب ما اين مطلب را انکار کردند و گفتند،: واقدی گويد
۶۰۱  

 متام راههای مدينه را زير نظر گرفت و اجازه نداد که خربی به قريش برسد تا اينکه ناگهانی )ص(خدارسول 
کسی که آن را گفته است : ولی من موضوع باال را به حزام بن هشام کعبی گفتم، و او گفت. بر آهنا وارد شود

قريش از ياری دادن نفاثه گومي،  چيزی را خالف نگفته است، ولی اصل مطلب اين است که من برايت می
  .پشيمان شدند و گفتند حممد با ما جنگ خواهد کرد

  : گفت-  که کافر مرتدی بود و در اين هنگام پيش قريش بود-عبد اهللا بن سعد بن ابی سرح
من در اين مورد نظری دارم و آن اين است که حممد با مشا جنگ خنواهد کرد مگر اينکه قبال مشا را 

دهد که هر يک از آن پيشنهادها به   اجنام يکی از پيشنهادهايش مشا را خمتار قرار میکند و در آگاه می
کسی : گفتند، پيشنهادهای حممد چه خواهد بود؟ گفت. مراتب از جنگ با او سبکتر و آسانتر خواهد بود

يا اينکه از شدگان خزاعه را که بيست و سه نفرند بپردازيد،  کند تا خونبهای کشته فرستد و پيشنهاد می می
اند محايت خود را برداريد، يا آماده جنگ باشيد و پيمان ميان ما لغو  بنی نفاثه که پيمان شکنی کرده

گردد، حاال به نظر مشا کدام پيشنهاد را بايد پذيرفت؟ قريش گفتند، حرف ابن ابی سرح صحيح و آخرين 
هيچ پيشنهادی آسانتر از اين : تسهيل بن عمرو گف. گفتار است، او کامال به روحيات حممد داناست
عجيب است که گاهی : شيبة بن عثمان عبدری گفت. نيست که محايت خود را از بنی نفاثه بردارمي

خزاعه مادر قبيله : سهيل بن عمرو گفت! گريی کنی و گاهی هم بر آهنا خشم می داييهای خود را حفظ می
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شدگان خزاعه را بپردازمي کاری  نبهای کشتهاين درست نيست، ولی اگر ما خو: شيبه گفت. قريش نيست
پردازمي و از محايت بنی  نه به خدا سوگند، خونبهای خزاعه را منی: قرطة بن عبد گفت. آسانتر خواهد بود

طلبند،  دارمي که آهنا در گرفتاريهای ما ستوهنای استوارند، وانگهی از ما ياری هم می نفاثه هم دست بر منی
اين کار درستی نيست، مصلحت در انکار قضيه : ابو سفيان گفت. کنيم  را لغو میبنابر اين پيمان حممد

است و بايد گفت که قريش اصال پيمان شکنی نکرده و مدت عهدنامه را رعايت کرده است، و اگر گروهی 
. اند بدون خواسته ما و بدون نظر خواهی از ما بوده است و تقصريی متوجه ما نيست پيمان شکنی کرده

من که نه شرکت داشتم : ابو سفيان گفت. ند، اين هبترين راه است و بايد متام اين پيشامد را انکار کنيمگفت
گومي، وانگهی من اصوال اين کار مشا را خوش  و نه مورد مشورت قرار گرفتم، بنابر اين من کامال راست می

ه ابو سفيان گفتند، خودت قريش ب. دانستم که سراجنامش تريه روزی و بدخبتی است داشتم و می منی
  . حرکت کرد)ص(و او به منظور ديدار رسول خدا! برای اين کار به مدينه برو

  اين موضوع را که حزام نقل کرده بود برای ابن جعفر و ديگر ياران خود: واقدی گويد
۶۰۲  

ز قول من ثبت ظاهرا مطلب درستی است، و عبد اهللا بن جعفر آن را ا: گفتم، آهنا منکر آن نشدند و گفتند
  .کرد

:  به عايشه فرمودند)ص(عبد اهللا بن عامر اسلمی، از قول عطاء بن ابی مروان برامي نقل کرد که پيامرب
فرماييد که قريش جرأت اين کار را  ای رسول خدا تصور می: عايشه گفت. در داستان بنی خزاعه سرگردامن

 حالی که مششري آهنا را نابود کرده است؟ داشته باشد که پيمان ميان مشا و خود را شکسته باشد در
عايشه . اند آری آهنا برای کاری که خداوند آن را مقدر فرموده است پيمان شکنی کرده:  فرمود)ص(پيامرب
  اين کار خري است يا شر؟: پرسيد

  .خري خواهد بود:  فرمود)ص(پيامرب
مرو بن سامل خزاعی مهراه چهل ع: حزام بن هشام بن خالد کعبی، از قول پدرش برامي روايت کرد که

 آمد و مصيبتی را که بر سرشان آمده بود و )ص(سوار از خزاعه برای دادخواهی و طلب ياری به حضور پيامرب
صفوان بن اميه مهراه تنی چند :  رساند و گفت)ص(ياری قريش به بنی نفاثه را با سالح و نريو به اطالع پيامرب

ی خود را پوشانده بودند بر آهنا محله کرده و به دست خود گروهی از ها از رجال قريش در حالی که چهره
عمرو بن سامل که ساالر .  در آن موقع مهراه ياران خود در مسجد نشسته بودند)ص(پيامرب. اند خزاعه را کشته

او  اجازه فرمود و به سخنان )ص(پيامرب. خزاعه بود برخاست و از پيامرب اجازه گرفت تا اشعاری را خبواند
  :گوش فراداد، و او چنني سرود
خوامن، کسی که از دير باز مهپيمان پدران ما بوده است،   را به ياری می)ص(پروردگارا، من حممد

ای که  مشا فرزندان بوديد و ما پدران، آنگاه اسالم آورديد و دست نکشيدمي، قريش خالف وعده
کستند، اکنون، خدا رهنمونت باشد، ما را به تو داده بودند رفتار کردند، و پيمان استوار تو را ش

به سرعت ياری ده و بندگان خدا را به مدد خبواه، رسول خدا آماده در لشکری که، چون دريا 
مواج است ميان ايشان خواهد بود، ساالری از ساالران شکاری، شبانگاه در منطقه و تري به ما 

  شبيخون زدند،
۶۰۳  

خواندمي، و پنداشتند که کسی را به   رکوع و سجود قرآن میدار بودمي و در در حالی که شب زنده
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   )۱(.خوامن، و حال آنکه ايشان خوار و فرومايه و اندکند ياری منی
. چون سواران فرود آمدند گفتند، ای رسول خدا، انس بن زنيم ديلی مشا را هجو کرده است

 )ص(زنيم رسيد، آهنگ حضور رسول خدا خون او را هدر اعالن فرمود و چون اين خرب به انس بن )ص(پيامرب
  :کرد و ضمن پوزش خواهی از خربی که به آن حضرت رسيده بود چنني سرود

آيا تو، آنی که معد به فرمان او رهنمون گرديد، و خدای ايشان را هدايت کرد و به تو گفت گواه 
ز مهه بر خري و باش، هيچ مرکوبی بر پشت خود، وفادارتر و هبتر از حممد محل نکرده است، او ا

کند حرکتش مهانند  تر است، و چون حرکت می تر است و از مهه خبشنده نيکی برانگيزنده
های پسنديده مينی را پيش از آنکه کهنه شود بر ديگران  جنبش مششري بران است، جامه

دهد، ای رسول خدا بدان که مرا به دست خواهی آورد، و  خبشد، و اسبان گزيده را هديه می می
، ای رسول خدا بدان که تو، بر )اسري تو باشم(ديد تو مانند آن است که دست مرا گرفته باشی هت

ام، اگر چنني  اند که من او را هجو گفته مهه ساکنان هتامه و جند پريوزی، به رسول خدا خرب داده
نی که، ام ای وای بر جوانا ام را برگريد، من فقط گفته است دست من شل باشد که نتواند تازيانه

در روزی حنس و شوم کشته شدند، کسانی کشته شدند که هيچ چيز مهسنگ خون آهنا نيست، و 
به اين سبب اشک و بی تابی من زياد است، ذؤيب، و کلثوم، و سلمی از پی يک ديگر کشته 

  شدند،
__________________________________________________  

  . م- .، با اختالفات و تقدم و تأخر آمده است۳۶، ص ۴اين ابيات در سريه ابن هشام، ج ) ۱(
۶۰۴  
شود، با توجه به اينکه مانند سلمی کسی ميان ايشان  و اگر چشم بر ايشان نگريد اندوهگني می

نيست، و هم مانند ياران او، مگر پادشاهان با بردگان برابرند، ای دانای حق و حقيقت بدان که 
  .)۱(ام و در تصميم خود ميانه رو باش  و نه خونی رخيتهام، من نه آبرويی را بر باد داده

چون خرب اين قصيده و معذرت خواهی او به اطالع رسول خدا . اين اشعار را حزام برامي خواند
ای رسول خدا، مشا از مهه مردم به عفو : رسيد، نوفل بن معاويه ديلی هم با آن حضرت صحبت کرد و گفت

گری نکرده  است که در جاهليت مشا را آزار نداده باشد و با مشا ستيزهکداميک از م سزاوارتری وانگهی
کنيم تا خداوند به وسيله مشا ما را هدايت و از هالکت و نابودی رها فرمود، از  دانستيم چه می باشد؟ ما منی

. ردندآن گذشته سوارانی که به حضور مشا آمدند، بر او دروغ بستند و موضوع را بيشتر و بزرگتر وامنود ک
در مورد سواران و بنی خزاعه سخنی مگوی که من در مهه هتامه ميان خويشاوندان دور و :  فرمود)ص(پيامرب

نوفل بن معاويه سکوت کرد و پس از . ام نزديک خود مردمی مهربانتر از خزاعه نسبت به خود نديده
  .ادرم فدای تو بادپدر و م: نوفل گفت. انس بن زنيم را خبشيدم:  فرمود)ص(ای رسول خدا حلظه

: عبد احلميد بن جعفر بن عمران بن ابی انس، از قول ابن عباس برامي نقل کرد که گفته است
خدا مرا ياری نکند اگر بنی : گفت فرمود برخاست و می  در حالی که جانب لباس خود را مجع می)ص(پيامرب

  .دهم کعب را ياری ندهم مهچنان که خود را ياری می
  : خطاب به مسلمانان فرمود)ص(پيامرب: از قول پدرش برامي نقل کرد کهحزام بن هشام، 

و » پيمان را جتديد کنيد و به مدت آن بيفزاييد«گويد  آيد و می بزودی خواهيد ديد که ابو سفيان می
  : به عمرو بن سامل و ياران او فرمود)ص(آنگاه پيامرب. با نوميدی و خشم بر خواهد گشت



 ۴۸۲

 وارد خانه عايشه شد و مهچنان )ص(پيامرب. متفرق و به کار خود مشغول شويدبرگرديد و در صحراها 
رخيت شنيدم  مهچنان که آب بر بدن خود می: گويد عايشه می. خشمگني بود و آب خواست تا غسل فرمايد

  .خدا مرا ياری ندهد اگر بنی کعب را ياری ندهم: فرمود که می
دانست که  مرو بن سامل و مهراهان او بيمناک بود چون میابو سفيان هم از مکه بريون آمد و از کار ع

  .اند  آمده)ص(آهنا به حضور رسول خدا
  گروهی از. عمرو بن سامل و مهراهانش چون در بازگشت به ابواء رسيدند، متفرق شدند

__________________________________________________  
  . م-.، آمده است۶۷، ص ۴يکی دو بيت بيشتر در سريه ابن هشام، ج اين اشعار هم با اختالف کمی در الفاظ و ) ۱(

۶۰۵  
ايشان به سوی ساحل دريا رفتند که راه اصلی نبود و بديل بن ام اصرم مهراه تنی چند از راه اصلی روان 

آيد، اين  ابو سفيان با او برخورد کرد، و تقريبا يقني داشت که بديل بن ام اصرم از حضور حممد می. شدند
ايد؟ گفتند، ما اطالعی  اوضاع مدينه را به من بگوييد، چند وقت است از آجنا آمده: بود که به آهنا گفت

  .دارند ابو سفيان فهميد که موضوع را از او پوشيده می. ندارمي
خورانيد که خرمای مدينه از مهه  آيا خرمای مدينه مهراه نداريد و چيزی از آن به ما منی: پرسيد

در عني حال ابو سفيان اين را باور نداشت و طاقت نياورد و . ه هبتر است؟ گفتند، نهخرماهای هتام
ام، اّما در ساحل دريا  نه اين کار را نکرده: ای؟ بديل گفت ای بديل، آيا پيش حممد نرفته: سراجنام پرسيد

. شان را آشتی دادمميان قبايل و سرزمينهای کعب و خزاعه بودم که يک نفر بني آهنا کشته شده بود و من اي
کرد تا بديل و مهراهانش  کنم تو چنني آدمی باشی، و مهچنني با آهنا صحبت می گمان منی: ابو سفيان گفت

های خرمای  آنگاه پشکل شترهای آهنا را شکافت و ميان آن دانه خرما ديد، مهچنني متوجه دانه. رفتند
  .رطب گرديد که به ظرافت زبان پرندگان بود

آن عده صبح مهان شب که . اند خورم که اينها پيش حممد رفته به خدا سوگند می: فتابو سفيان گ
محله به خزاعه صورت گرفته بود، بريون آمده بودند، و پس از سه روز راه پيمايی به ابو سفيان برخورده 

  .بودند
حبتی نکردند بنی بکر افراد خزاعه را سه روز در خانه بديل و رافع زندانی کردند، و درباره آهنا ص

او هم دو روز صرب کرد و در روز پنجم کشته .  برود)ص(تا اينکه قريش مصلحت ديد که ابو سفيان نزد پيامرب
دانی که من هنگام صلح  می:  رسيد و گفت)ص(شدن افراد خزاعه، حرکت کرد و به مدينه آمد و حضور پيامرب

:  پرسيد)ص(پيامرب. ر سازی و مدت آن را بيفزايیخواهم تا آن پيمان را استوا حديبيه غايب بودم، اکنون می
بنابر اين ما : حضرت فرمود. برم نه، به خدا پناه می: ای ميان مشا صورت گرفته است؟ گفت مگر خرب تازه

ابو سفيان از . دهيم مهچنان پايبند صلح حديبيه و مدت آن هستيم و هيچ گونه تغيري و تبديلی در آن منی
رفت و چون خواست روی ) مهسر رسول خدا( به خانه دختر خود ام حبيبه پيش رسول خدا برخاست و

آيا اين رختخواب قابل آن نبود : ابو سفيان گفت.  بنشيند، ام حبيبه آن را مجع کرد)ص(رختخواب پيامرب
 است و تو مردی مشرک و )ص(اين رختخواب پيامرب: که من بر آن بنشينم يا من قابل نبودم؟ ام حبيبه گفت

  :گفت. دخترکم اين معلومات تو مايه شر است:  ابو سفيان گفت.جنسی
به هر حال خداوند مرا به اسالم راهنمايی فرمود، ای پدر تو که سرور و ساالر قريشی چگونه وارد 

بيند؟ ابو سفيان  شنود و نه می پرستی که نه می ای و چگونه سنگی را می شدن به اسالم را فراموش کرده



 ۴۸۳

   گويی دينی می! کنم ب است، و از تو بيشتر تعجب میخيلی جای تعج: گفت
۶۰۶  

اند ترک کنم و آيني حممد را بپذيرم؟ ابو سفيان از پيش ام حبيبه برخاست و با ابو  پرستيده را که پدرامن می
ابو بکر . با حممد صحبت کن و مرا در ميان مردم در محايت خود بگري: بکر صديق مالقات کرد و گفت

ابو سفيان عمر را ديد و با او هم مهان . رتی است که رسول خدا تو را حتت محايت بگرينداين در صو: گفت
  .گونه صحبت کرد که با ابو بکر صحبت کرده بود

: ابو سفيان گفت. دهم به خدا سوگند اگر مورچگان با مشا جنگ کنند آهنا را ياری می: عمر گفت
در اين :  سپس ابو سفيان پيش عثمان آمد و به او گفت.خداوند به تو بدترين پاداش را از خويشاوند بدهد

مردم هيچ کس از حلاظ خويشاوندی به اندازه تو به من نزديک نيست، تو کاری کن که اين پيمان جتديد و 
اين پيشنهاد را هرگز رد خنواهد کرد، به خدا ) )ص(حممد(بر مدت آن افزوده شود، و يقني دارم که دوست تو 

محايت و : عثمان گفت. ام که به اندازه حممد اصحاب خود را گرامی بدارد را نديدهقسم من هرگز مردی 
  .جوار من مشروط به اين است که رسول خدا به تو جوار بدهند

 دختر )ع(ابو سفيان پيش فاطمه: عبد اهللا بن حممد، از قول پدرش برامي نقل کرد که گفته است
  :فاطمه فرمود.  ميان مردم به من پناه بدهدر:  رفت و با او گفتگو کرد و گفت)ص(پيامرب

محايت تو جايز است مهان طور که خواهرت ابو العاص بن ربيع را محايت : ابو سفيان گفت. من زمن
اين مسئله در اختيار رسول :  فرمود)ع(فاطمه. کرد و در پناه خود گرفت و حممد هم آن را تصويب کرد

به يکی از پسرانت دستور بده تا مرا در : ابو سفيان گفت. دخداست، و از محايت ابو سفيان خودداری کر
 )ع(در اين هنگام که فاطمه. دهند آن دو کودکند و کودکان کسی را جوار منی: فرمود! محايت خود بگريند

ای ابو احلسن مرا ميان مردم :  آمد و گفت)ع(هم از محايت ابو سفيان خودداری کرد، ابو سفيان پيش علی
ای ابو سفيان :  فرمود)ع(علی. بگري، و با حممد صحبت کن که به مدت عهد نامه بيفزايددر محايت خود 

تواند با رسول خدا در   تصميم گرفته است که اين کار را نکند، و هيچ کس منی)ص(وای بر تو که پيامرب
ن کن که چاره چيست؟ تو کار مرا آسا: ابو سفيان گفت. ای که برای او ناخوشايند است صحبت کند مسأله

بينم جز  ای منی چاره:  گفت)ع(علی! در تنگنا قرار دارم، و دستور بده کاری بکنم که برامي سودمند باشد
ابو سفيان . اينکه خودت ميان مردم برخيزی و طلب محايت کنی که به هر حال ساالر و بزرگ کنانه هستی

  : فرمود)ع(ای داشته باشد؟ علی کنی اين کار برای من فايده خيال می: گفت
ابو سفيان ميان مردم . بينم ای هم برای تو غري از اين منی نه به خدا قسم چنني گمانی ندارم ولی چاره

کنم که حممد مرا خوار و زبون  کنم، و خيال منی من ميان مردم طلب جوار و محايت می: برخاست و گفت
   کنم که ای حممد گمان منی:  آمد و گفت)ص(سپس به حضور پيامرب! کند

۶۰۷  
ابن ابی حبيبه، از قول ! زنی ای ابو سفيان خودت اين حرف را می:  فرمود)ص(پيامرب. محايت مرا رد کنی

ای ابو ثابت : واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ برامي نقل کرد که، ابو سفيان پيش سعد بن عباده آمد و گفت
 مکه حامی تو بودم و تو هم در مدينه دانی، به خاطر داری که من در تو خودت روابط ميان من و خود را می

حامی من بودی و فعال تو سرور و ساالر اين شهری، مرا ميان مردم در محايت خود بگري و به مدت پيمان 
  :سعد گفت. های بيفزای نامه

 از توست، وانگهی با حضور رسول )ص(دانی که محايت کردن من منوط به محايت رسول خدا می



 ۴۸۴

  .گريد ر محايت خود منی هيچ کس کسی را د)ص(خدا
ابو سفيان از مدينه » زنی خودت اين حرف را می« به ابو سفيان فرمود )ص(اند، مهينکه پيامرب و گفته
 نرفت و مهاندم )ص(اند، پس از اينکه فرياد کشيد و جوار طلبيد ديگر به حضور پيامرب و هم گفته. بريون آمد

ت او از مکه طوالنی شده بود، و هنگامی که دير کرده سوار بر مرکب خود شد و آهنگ مکه کرد، چون غيب
بود قريش او را به شدت متهم کرده بودند که مسلمان شده، و پنهانی از حممد پريوی کرده است منتهی اين 

  .دارد مسئله را خمفی نگه می
اين قدر طول دادی که قريش تو را : چون شبانگاه ابو سفيان به خانه خود آمد، مهسرش هند گفت

سپس به هند ! متهم کردند، حاال با اين مدت طوالنی اگر کار سودمندی برای ايشان اجنام داده باشی مردی
: چه کردی؟ ابو سفيان به او گفت که: هند شروع به پرس و جو کرد که. نزديک شد و کنار او نشست

چه فرستاده و : د و گفتهند با هر دو پای خود به سينه او کوبي. ای جز اجنام راهنمايی علی نداشتم چاره
چون : عبد اهللا بن عثمان بن ابی سليمان، از قول پدرش نقل کرد که! رسول زشتی هستی نسبت به قوم خود

صبح شد ابو سفيان کنار إساف و نائله آمد و سر تراشيد، و برای آن دو بت قربانی کرد، و با دست خود 
شوم مهچنان که  مبريم از پرستش مشا منصرف منیتا هنگامی که : گفت ماليد و می خون بر سر آن دو می

  .خواست با اين کار، خود را از هتمت قريش تربئه سازد و می! پدرم با پرستش مشا مرد
  قريش به ابو سفيان گفتند، چه خرب داری؟: حزام بن هشام، از قول پدرش برامي نقل کرد که

امه بيشتر شده است؟ چون ما در امان نيستيم ای؟ آيا مدت پيمان ن ای از حممد برای ما آورده آيا نامه
به خدا سوگند از پذيرش من خودداری کرد و از من نپذيرفت، و : ابو سفيان گفت. از اينکه با ما جنگ کند

من با گزيدگان اصحاب او هم صحبت کردم اّما به کاری توانايی نيافتم و مهگان يک نواخت جوامب را 
تو سرور کنانه هستی، پس ميان مردم محايت خواهی : نا قرار دارم گفتفقط علی وقتی ديد در تنگ. دادند

ام و خيال  من ميان مردم جوار خواسته: و من با صدای بلند جوار خواستم و پيش حممد رفتم و گفتم! کن
  :و حممد گفت. کنم که تو جوار مرا نپذيری منی

۶۰۸  
  .ط تو را بازی داده استفق: قريش گفتند. و ديگر هيچ نگفت! گويی تو خودت چنني می

  .به خدا قسم چاره ديگری نداشتم: ابو سفيان گفت
چون ابو سفيان برای مراجعت : حممد بن عبد اهللا، از زهری، از جبري بن مطعم برامي روايت کرد که

کارها را برای حرکت رو براه کن و اين موضوع را پوشيده :  به عايشه فرمودند)ص(به مکه راه افتاد، پيامرب
پروردگارا اخبار را بر قريش و جاسوسان ايشان پوشيده : و سپس به درگاه خداوند معروض داشت که! دارب

پروردگارا چشم و گوش قريش را : اند که معروض داشت و هم گفته. بدار تا ما ناگهانی بر آهنا وارد شومي
  .ببند بطوری که ناگهان مرا ببينند و خرب مرا ناگهانی بشنوند

عمر بر آن راهها گماشته شد و به ساکنان . ستور داد راههای مدينه به مکه را فرو گرفتند د)ص(پيامرب
اگر شخص ناشناسی از اين راه عبور کرد او را برگردانيد، و اگر کسی آهنگ مکه يا نواحی : آجنا گفت

گی مسلمان  و ساکنان آن راهها مه-نزديک آن را داشت، او را بگريد و نگهداريد تا از او پرس و جو شود
  .بودند

او مشغول آرد .  بود)ص(گويند، ابو بکر پيش عايشه آمد و او مشغول هتيه زاد و توشه برای رسول خدا
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: ای عايشه، آيا رسول خدا آهنگ جنگ دارد؟ گفت: ابو بکر پرسيد. کردن گندم و هتيه سويق و خرما بود
من : گفت. هم خرب بده که آماده شومياگر پيامرب آهنگ سفری دارد به ما : ابو بکر گفت. دامن منی
دامن، شايد قصد رفنت به بنی سليم را داشته باشد، شايد هم قصد ثقيف و يا آهنگ هوازن را داشته  منی
ای رسول :  آمد و ابو بکر پرسيد)ص(در اين بني رسول خدا. و مطلب را برای ابو بکر روشن نکرد! باشد

  .آری: خدا، آيا قصد مسافرت داری؟ فرمود
قريش، و اين : قصد کجا داری؟ فرمود: ابو بکر پرسيد. آری: فرمود. آيا من هم آماده شوم: گفت

مگر ميان ما و ايشان هنوز مدتی از پيمان باقی : ابو بکر گفت. موضوع را پوشيده بدار و آماده حرکت باش
، فعال از اين موضوع آهنا مکر کردند و پيمان را شکستند و ما با آهنا جنگ خواهيم کرد: نيست؟ فرمود

  .درگذر و آن را پوشيده بدار
رود، و  کردند به ثقيف می  آهنگ شام دارد، برخی خيال می)ص(پنداشتند که پيامرب گروهی می
  .کردند به هوازن خواهد رفت بعضی تصور می

ود که  اعزام فرمود تا چنني تصور ش)۱( ابو قتادة بن ربعی را مهراه هشت نفر به منطقه إضم)ص(پيامرب
  .پيامرب آهنگ آن ناحيه را دارند و خرب به اين صورت منتشر شود

__________________________________________________  
  ).۲۸۱، ص ۱معجم البلدان، ج . (إضم، نام آبی ميان مکه و ميانه است، نزديک مسينه) ۱(

۶۰۹  
 ما را به )ص(پيامرب: قل کرد که گفته استعبد اهللا بن يزيد بن قسيط، با اسناد خود از قول ابو حدرد ن

در يکی از . در اين سرّيه، حملّم بن جثّامه ليثی هم مهراه ما بود. إضم گسيل فرمود و فرمانده ما ابو قتاده بود
ما از او رد . مناطق وادی إضم ناگاه عامر بن اضبط اشجعی بر ما گذشت و به طريق مسلمانان بر ما سالم کرد

 بر او محله کرد و او را کشت و وسايل او را که شترش و مشکی شري و کاالهای ديگر بود شدمي ولی حملّم
  : چون به حضور رسول خدا رسيدمي اين آيه قرآن درباره ما نازل شده بود. برگرفت

ين آمنوا إذا رضبتم يف سبيل اهللا فتبينوا و ال يقولوا لمن أل يا كفها ا
َ َْ َْ َِ ُ ُ َ َ ُ َُّ َ َ ْ َ َ ََ

ِ ِ ُ َ ِ َ ِ
َّ كم السالم لست  ىٰقُّ َ إ َْ َ َّ ُ ُ ْ َ ِ

نيا  ْمؤمنا تبتغون عرض احلياة ا ُّ ِ َ َ َ ََ َ َُ ْ ً ِ ْ ُ)۴ :۹۴(  

رويد درست بنگريد و نگوييد به آن کس که به مشا سالم  ای مؤمنان چون در راه خدا به جنگ می
  .جوييد منفعت دنيای ناپايدار را دهد مؤمن نيستی، می می
 رسيدند، فهميدند )۲(يتی برخورد نکردند و چون به منطقه ذی خشبآن عده در آن راه به مجع: گويد

 به طرف مکه حرکت کرده است، لذا راه را ميانرب کردند و در حمل سقيا به حضور )ص(که رسول خدا
  . رسيدند)ص(پيامرب

 سپاه را برای )ص(چون رسول خدا: منذر بن سعد، از قول يزيد بن رومان برامي نقل کرد که گفته است
ای به قريش  نت به سوی قريش مجع فرمود و مردم اين مطلب را دانستند، حاطب بن ابی بلتعه نامهرف

کند، و نامه را به زنی از قبيله مزينه داد و برايش   لشکر فراهم می)ص(نوشت و به ايشان خرب داد که پيامرب
د پنهان کرد و زلفهای خود را بر آن او نامه را ميان سر خو. جايزه کالنی معني کرد تا نامه را به قريش برساند

 و زبري را )ع( به وسيله فرشتگان آمسانی از اين کار حاطب مطلع شد و علی)ص(پيامرب. پيچيد و حرکت کرد
ای مهراه او فرستاده و قريش را از  خود را به زنی از مزينه برسانيد که حاطب نامه: گسيل فرمود و گفت

 آن دو بريون آمدند و در حليفه به او رسيدند و او را از شتر فرود .حرکت ما آگاه و بر حذر داشته است
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خورمي که به رسول خدا خرب دروغ  گفتند، سوگند می. آوردند و بارهايش را جستجو کردند و چيزی نيافتند
داده نشده و آن حضرت هم به ما بيهوده نفرموده است، خودت نامه را بريون بياور و گر نه تو را برهنه 

و آن دو ! کنار برويد و پشت کنيد: مهينکه آن زن اصرار ايشان را ديد گفت. يم و بررسی خواهيم کردکن می
چنان کردند، و او زلفهايش را گشود و نامه را بريون آورد و به آن دو تسليم کرد و ايشان نامه را به حضور 

 تو را به اين کار واداشت؟ چه چيزی:  حاطب را احضار فرمود و پرسيد)ص(پيامرب.  آوردند)ص(رسول خدا
   ای رسول خدا، من به خدا و رسول او اميان: گفت

__________________________________________________  
  .۹۸، خبشی از آيه ۴سوره ) ۱(
  ).۲۹۹، ص ۲وفاء الوفا، ج . (ذو خشب، نام صحرايی است که تا مدينه يک شب راه است) ۲(

۶۱۰  
ام، ولی مردی هستم که ميان مسلمانان اهل و  ام نداده و تبديلی هم در عقيدهدارم و هيچ گونه تغيري 

. ای ندارم و حال آنکه مهسر و فرزندامن ميان قريشند، خواستم بدين وسيله کار آهنا را رو براه کنم عشريه
 وجود بينی که رسول خدا مهه راهها را زير نظر گرفته است، با خدا تو را بکشد، می: عمر بن خطاب گفت

داری؟ ای رسول خدا اجازه دهيد تا گردنش را بزمن که  نويسی و آهنا را بر حذر می اين تو به قريش نامه می
دانی؟ مثل اين است که خداوند در روز بدر خطاب  ای عمر تو از کجا می:  فرمودند)ص(پيامرب. منافق است

ند عز و جل در مورد حاطب اين آيه را نازل ام، و خداو به بدريان فرموده است هر چه بکنيد مشا را آمرزيده
  : فرمود

هم بالمودة  اء تلقون إ ين آمنوا ال يتخذوا عدوي و عدوكم أو ِيا كفها ا َّ ََ ََ ِ ْ ِْ ْ َّ َّ
ِ ُ ُ َ َِ ْ

َ َُ ُ ُ َُ َ َ َ
ِ

ُ ِ َّ َ ِ
َّ ُّ)۶۰ :۱(  

  .ای مؤمنان دمشنان مرا و دمشنان خويش را به دوستی مگرييد که دوستی بر ايشان افکنيد
حاطب خطاب به سه نفر از قريش نامه : ن حممد بن ابراهيم، از قول پدرش برامي نقل کرد کهموسی ب

و در نامه چنني نگاشته . صفوان بن امّيه، سهيل بن عمرو و عکرمة بن ابی جهل: نوشته بود که عبارتند از
ري از مشا را کنم آهنگ کس ديگری غ  به مردم اعالن حالت جنگی داده است و خيال منی)ص(پيامرب«بود 

، و اين نامه را به زنی »دارم حق نعمت اين نامه را برای من پيش خود داشته باشيد دوست می. داشته باشد
 بود، سپرد که نامش کنود بود، و در قبال اينکه نامه را به قريش برساند )۲(از قبيله مزينه که از اهالی عرج

دانی پوشيده بدار و از راه اصلی   اين نامه را هر طور که می:برايش يک دينار مزد قرار داده و به او گفته بود
  .مرو که آجنا نگهبان دارد

او هم از راه غري معمول حرکت کرد و از کوره راههای مست چپ حرکت کرد و سپس در حمل وادی 
  .عقيق وارد راه اصلی شد

نام آن زن ساره بود، و : عتبة بن جبريه، از حصني بن عبد الرمحن بن عمرة بن سعد برامي نقل کرد که
  .حاطب برای او ده دينار مزد قرار داده بود

 موضوع جنگ را آشکار فرمود ميان مسلمانان اهل باديه و اطراف مدينه )ص(گويند، چون رسول خدا
هر کس به خدا و روز رستاخيز معتقد است بايد که ماه رمضان در مدينه : کسی را گسيل فرمود و پيام داد

و به هر ناحيه رسولی گسيل داشت آنچنان که قبايل اسلم، غفار، مزينه، جهينه و اشجع در . حاضر باشد
  .مدينه مجع شدند و آهنا و اعراب ديگر از مدينه بريون آمدند، ولی بنی سليم در قديد به پيامرب پيوستند

  ).۳۶۰، ص ۲ب، ج شرح زرقانی بر مواه. (عرج، نام دهکده بزرگی است در سه ميلی مدينه در راه مکه) ۲ (
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۶۱۱  
 )ص(رسول خدا: سعيد بن عطاء بن ابی مروان، از قول جد خود برامي نقل کرد که گفته است: گويد

امساء و هند پسران حارثه را به سوی قبيله اسلم گسيل فرمود تا به آهنا بگويند که پيامرب فرمان داده است 
رمضان را : به جهينه اعزام داشت و دستور فرمودرافع و جندب پسران مکيث را . رمضان را در مدينه باشيد

 امياء بن رحضه، و ابو رهم کلثوم بن حصني را به سوی بنی حصني و )ص(مهچنني پيامرب. در مدينه باشيد
بنی غفار و ضمره ارسال داشتند، معقب بن سنان و نعيم بن مسعود را به قبيله اشجع روانه کردند، بالل بن 

رو مزنی را به قبيله مزينه اعزام داشتند، حّجاج بن عالط سلمی هبزی را به قبيله حارث، و عبد اهللا بن عم
بنی سليم ارسال داشتند که مهراه عرباض بن ساريه بودند، و به سوی بنی کعب، و بنی عمره، بشر بن 

و در قديد او مهراه افراد بنی کعب که در مدينه بودند، بريون آمد . سفيان، و بديل بن ورقاء را گسيل فرمود
  .به افراد ديگر بنی کعب برخورد

ميان مهاجران سه پرچم وجود .  در حمل بئر ابی عنبه اردو زدند و در آجنا پرها را بستند)ص(پيامرب
 و پری مهراه سعد بن ابی وقّاص بود، ميان قبيله )ع(داشت، پری در دست زبري و پری مهراه علی

 دردست ابو نائله بود، پرچم بنی ظفر در دست قتادة بن نعمان بود، عبد االشهل که اوسی هستند، پری
پرچم بنی حارثه مهراه ابو بردة بن نياز بود، پرچم بنی معاويه مهراه جرب بن عتيک بود، پرچم بنی خطمه 

ين ابن حيّويه نام ا. مهراه ابو لبابة بن عبد املنذر بود و در ميان بنی امّيه هم يک پرچم مهراه مبّيض بود
ميان بنی ساعده، پری در دست ابو اسيد ساعدی بود، بنی . ثبت کرده است» نبيض«شخص اخري را 

حارثه که از قبيله خزرج بودند و پری در دست عبد اهللا بن زيد داشتند، ميان بنی سلمه هم يک پرچم 
بن حزم بود، و ميان بنی مهراه قطبة بن عامر بن حديده بود، ميان بنی مالک بن جنّار پری مهراه عمارة 

 مهاجران هفتصد نفر )۱(.کرد محل می… مازن پری مهراه سليط بن قيس بود، و پرچم بنی دينار را
بودند و سيصد اسب مهراه داشتند، انصار چهار هزار نفر بودند و پانصد اسب مهراه داشتند، مزينه هزار 

بزرگ با آهنا بود، يکی مهراه نعمان بن مقّرن، نفر بودند و صد اسب و صد زره مهراه داشتند و سه پرچم 
ديگری مهراه بالل بن حارث، و سومی مهراه عبد اهللا بن عمرو، اسلم چهار صد نفر بودند و سی اسب 

کرد، جهينه هشتصد  داشتند و دو پرچم، يکی را بريدة بن حصيب و ديگری را ناجية بن اعجم محل می
   و چهار پرچم، يکی مهراه سويد بن صخر، يکی مهراه ابن مکيث، نفر بودند و پنجاه اسب مهراه داشتند 

__________________________________________________  
  . م-.است) سپيد(در منت عربی، بياض ) ۱(

۶۱۲  
يکی مهراه ابی زرعه و يکی مهراه عبد اهللا بن بدر، بنی کعب بن عمرو پانصد نفر بودند و سه پرچم 

اه بشر بن سفيان، يکی مهراه ابن شريح، و يکی مهراه عمرو بن سامل، اين گروه از مدينه داشتند، يکی مهر
  . رسيدند)ص(حرکت نکرده بودند بلکه در قديد به حضور رسول خدا

 پيش از )ص(رسول خدا: گفته است عتبة بن جبريه، از حصني بن عبد الرمحن برامي نقل کرد که می
ند، و آجنا پرهای انصار و مهاجران را تعيني فرمودند به مهان گونه رسيدن به قديد پرچم و بريقی نبست

  .پرچم قبيله اشجع مهراه عوف بن مالک بوده است: گويد. که قبال گفتيم
 بعد از مناز عصر روز چهار شنبه دهم رمضان، از مدينه حرکت فرمود و تا به )ص(پيامرب: گويد

کشيدند و بر شتران  ان هم بريون آمدند، اسبها را يدک میمسلمان.  نرسيد هيچ کاری اجنام نداد)۱(صلصل
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 زبري بن عوام را مهراه دويست نفر از )ص(پيامرب. بار هناده و سوار شدند و عدد ايشان ده هزار نفر بود
  .مسلمانان پيشاپيش اعزام فرموده بود

بينم که ابرها  یم:  به بيداء رسيد، فرمود)ص(از ابن عباس و ابو هريره نقل است که چون پيامرب
 از مدينه بريون آمد دستور فرمود تا منادی )ص(و چون رسول خدا. کند حکايت از ياری دادن بنی کعب می

 آن )ص(خود پيامرب. دارد افطار کند دارد روزه بگريد، و هر کس دوست می اعالم کند، هر کس دوست می
  .روز را روزه داشتند
  :د از قول مردی برامي نقل کرد که گفته استمالک بن انس، با اسناد خو: واقدی گويد

  .رخيت  را در عرج ديدم که از شدت تشنگی بر سر و روی خود آب می)ص(پيامرب
ميان : گفته است عبد الرمحن بن عبد العزيز، با اسناد خود از جابر بن عبد اهللا برامي نقل کرد که می

وری که مسلمانان مهه ببينند و در آن ساعت  ظرف آبی به دست گرفت به ط)ص(ظهر و عصر در کديد پيامرب
ابو ! ايشان عاصی و سرکشند: به آن حضرت خرب رسيد که گروهی مهچنان روزه دارند، فرمود. افطار فرمود

.  فرمود مشا بايد با دمشن برخورد کنيد، افطار موجب تقويت بيشتر است)ص(پيامرب: سعيد خدری گويد
  . الظّهران، اظهار فرمود اين مطلب را در مّر)ص(پيامرب: گويد

 قصد جنگ با چه کسانی را )ص(دانستند که پيامرب  در عرج فرود آمد، مردم هنوز منی)ص(چون پيامرب
 در عرج )ص(پيامرب. داشتند که اين موضوع را بدانند دارد، آيا با قريش، يا با هوازن و ثقيف؟ و دوست می

   عب بن مالک بهک. کرد ميان ياران خود نشست و با آهنا گفتگو می
__________________________________________________  

  ).۳۳۶، ص ۲وفاء الوفا، ج . (صلصل، نام جايی است در هفت ميلی مدينه) ۱(
۶۱۳  

کعب . روم و اميدوارم بتوامن دريامب که آهنگ کجا را دارد  می)ص(من به حضور رسول خدا: مردم گفت
  : آن حضرت زانو زد و اين ابيات را سرود آمد و در برابر)ص(پيش پيامرب

  و خيرب مث امجمنا السيوفا    قضبنا من هتامة کل ريب
  قواطعهن دوشا أو ثقيفا    نسائلها و لو نطقت لقالت
  بساحة دارکم منها ألوفا    فلست حلاضر إن مل تروها 
  )۱( نترک دورهم منهم خلوفاو     فننتزع اخليام ببطن وّج
رب مهه شک و دودليها را زدودمي، و سپس مششريها را آسوده گذاشتيم، ما از سرزمني هتامه و خي

های تيزشان خواهان جنگ با دوس و ثقيف هستند،  اگر از آهنا بپرسيم و بتوانند پاسخ دهند، لبه
ها را و سقف  هايتان نياورم، خيمه من آنچنان نيستم که اگر خنواهيد، هزاران نفر را برگرد خانه

  .هايشان را خالی از سکنه خواهيم کرد کنيم، و خانه ف از بيخ و بن میها را در طائ خانه
 فقط لبخندی زدند و )ص(پيامرب: گويد. اين اشعار را ايوب بن نعمان از قول پدرش برای من خواند

 برای تو چيزی را روشن نکردند و ما )ص(به خدا قسم رسول خدا: مردم به کعب گفتند. هيچ نگفتند
  چه کسی جنگ را آغاز خواهد فرمود، قريش يا ثقيف و يا هوازن؟دانيم که با  منی

 در قديد فرود آمد، گفته شد، آيا )ص(چون رسول خدا: هشام بن سعد، از زيد بن اسلم نقل کرد که
خداوند به مناسبت رعايت پيوند : اشتياقی برای وصول به زنان سپيد چهره، و پوست شتران داريد؟ فرمود

ر من حرام فرموده است و هم به واسطه اينکه شتران در راه خدا قربانی و کشته خويشاوندی زنان را ب
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ظاهرا مقصود اين است که خيال خام اسري کردن زنان سپيد روی مکه و کشنت شتران و پوست . [شوند می
  ].کندن آهنا از سر مردم بريون رود

به مناسبت : ن حضرت فرمودکرد که آ  نقل می)ص(زبري بن موسی، از ابو احلويرث از قول پيامرب
  .رعايت نيکی در حق پدر و قربانی کردن شتران، آهنا را بر من حرام فرموده است

   عيينه در منطقه جند ميان: قّران بن حممد، از قول عيسی بن عميله فزاری برامي نقل کرد که
__________________________________________________  

  . م-.، آمده است۱۲۱، ص ۴ت و يک بيت ديگر و پاسخی که برای آن سروده شده، در سريه، ج اين ابيات مهراه بيس) ۱(
۶۱۴  
ای   قصد خروج از مدينه را به منطقه ناشناخته)ص(اهل و خويشاوندان خود بود که به او خرب رسيد پيامرب

 آمد و به مدينه او مهراه تنی چند از قوم خود بريون. اند دارند و اعراب به حضور آن حضرت مجع شده
اند، اين بود که پياده نشد و به سرعت   دو روز قبل از او حرکت کرده)ص(در مدينه متوجه شد که پيامرب. رسيد

و چون پيامرب در عرج منزل ساخت عيينه پيش ايشان رفت و .  را ديد)ص(به عرج رفت و آجنا رسول خدا
اند از مدينه حرکت خواهيد کرد، اين بود که با  به من خرب رسيد که مشا مهراه کسانی که مجع شده: گفت

اکنون هم که حالت . سرعت آمدم و با وجود آنکه گروه زيادی در اختيار من هستند، نفهميدم چه کار کنم
شايد قصد عمره داريد؟ اّما حالت . شود بينم، چون علم و پرها مشاهده منی جنگی در اين مجعيت منی

و حرکت فرمود و عيينه . هر جا که خدا خبواهد: س قصد کجا داريد؟ فرمودبينم، پ احرام هم در مشا منی
و .  رسيد و مهراه شد)ص(اقرع بن حابس هم مهراه ده نفر از وابستگان خود در سقيا به پيامرب. هم مهراه شد
  . در قديد فرود آمدند، پرها را بستند و پرداران را تعيني کردند)ص(چون پيامرب

. يد که قبايل شروع به گرفنت پرچم کردند، انگشتهای خود را با حريت به دندان گزيدمهينکه عيينه د
حاال به . از اينکه قوم من نتوانستند مهراه حممد بريون بيايند: از چه چيز پشيمانی؟ گفت: ابو بکر گفت

  .هر جا که خدا خبواهد: من بگو که حممد قصد کجا دارد؟ ابو بکر گفت
  .کرد ه وارد مکه شد ميان اقرع و عيينه حرکت می هنگامی ک)ص(رسول خدا

 از عرج )ص(چون پيامرب: عبد الرمحن بن حممد، از قول عبد اهللا بن ابی بکر بن حزم برامي نقل کرد که
هايش مشغول شري خوردنند و حيوان از   ماده سگی را ديدند که توله)۱(حرکت کردند، بني عرج و طلوب
 به مردی از سپاه به نام جعيل بن سراقه امر فرمودند که )ص(پيامرب. شدک لشکر سراسيمه شده و زوزه می

  .هايش نشود مهاجنا بايستد تا کسی از سپاه متعرض حيوان و توله
 از عرج حرکت فرمود، )ص(چون رسول خدا: معاذ بن حممد، از قول عبد اهللا بن سعد نقل کرد که

اين گروه بني عرج و طلوب جاسوسی از . عزام فرمودگروهی از اسب سواران گزيده را پيشاپيش مسلمانان ا
 آوردند و گفتند، وقتی او را ديدمي سوار بر مرکب خود بود و در )ص(قبيله هوازن را گرفته و پيش رسول خدا

ما به سوی او . ای رساند و نشست گودالی از نظر ما پنهان شد، ولی دوباره ظاهر گرديد و خود را روی تپه
  ت با شترش که آن را درتاختيم و او خواس

__________________________________________________  
  ).۴۵۴معجم ما استعجم، ص . (طلوب، نام آبی در راه مدينه و مکه است) ۱(

۶۱۵  
. مردی از بنی غفارم: ای؟ گفت از کدام قبيله: به او گفتيم. پايني تپه در جايی خمفی کرده بود بگريزد

کنند، تو از کدام خاندان بنی غفاری؟ سرگردان ماند و نتوانست   مهني جا زندگی میآهنا که در: گفتيم
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: و اين موجب شد نسبت به او شک و سوء ظّن بيشتری پيدا کنيم و به او گفتيم. نسب خود را برای ما بگويد
دام آب کنار ک: پرسيدمي. مهني نزديکی، و با دست خود اشاره به جايی کرد: خانواده تو کجايند؟ گفت

راست بگو و : وقتی ديدمي چنني است گفتيم. هستيد و چه کسی با توست؟ باز هم نتوانست جوابی بدهد
: گفت. آری: ای خواهد داشت؟ گفتيم اگر راست بگومي برای من فايده: گفت. گر نه گردنت را خواهيم زد

اند، به مدينه برو  اند، و گفته دهمن مردی از عشريه بنی نضر از قبيله هوازمن که مرا به عنوان جاسوس فرستا
و پرس و جو کن که حممد نسبت به مهپيمانان خود چه تصميمی گرفته است؟ و ببني آيا لشکری را به 

کنيم که حممد شخصا قريش را  رود؟ البته ما خيال می فرستد يا خودش به جنگ آهنا می جنگ قريش می
و چه لشکری را بفرستد، تو تا ناحيه سرف مهراه تعقيب خواهد کرد، و به هر حال چه خودش حرکت کند 

شود و با پيمودن وادی  اگر خبواهد اول به سراغ ما بيايد بديهی است که از راه اصلی جدا می. آهنا باش
کند، و حال آنکه اگر قصد قريش داشته باشد، در مهان راه اصلی حرکت  سرف به مست ما حرکت می

من آهنا را در بقعاء در حالی ترک : قبيله هوازن کجايند؟ گفت: رسيد از آن مرد پ)ص(پيامرب. خواهد کرد
از مجله قبيله . کردم که لشکر مجع کرده و کسانی را برای جلب مهکاری اعراب ميان آهنا فرستاده بودند

ثقيف موافقت کرده بودند و من ثقيف را در منطقه ساق وقتی ترک کردم که لشکرها را فراهم ساخته 
 فرستاده بودند تا برای ايشان منجنيق و زره پوش بسازند و )۱(ني کسانی را به ناحيه جرشبودند، مهچن

کارهايشان را به عهده چه کسی :  پرسيد)ص(پيامرب. سپس به هوازن بپيوندند و مهگی مجع شوند
 )ص(پيامرب. به مالک بن عوف که جوامنرد و ساالر ايشان است: اند و فرمانده آهنا کيست؟ گفت گذاشته
نه گروهی از افراد چابک : اند؟ گفت آيا متام افراد قبيله هوازن دعوت مالک بن عوف را پذيرفته: پرسيد

های کعب و  از قبيله: آهنا چه کسانی هستند؟ گفت:  پرسيد)ص(پيامرب. اند و اهل کارزار بنی عامر نپذيرفته
اند، ضمنا   ايشان به هوازن پيوستهعده کمی از: قبيله هالل چه کردند؟ گفت:  پرسيد)ص(پيامرب. کالبند

يکی دو روز پيش در مکه پيش اقوام تو بودم، ابو سفيان بن حرب برگشته بود و ديدم قريش از خربی که او 
خدای ما را بس » حسبنا اهللا و نعم الوکيل« فرمود )ص(پيامرب. آورده است خشمگني و ناراحت و ترسانند

   و سپس. است و هبترين تکيه گاه است
__________________________________________________  
  ).۸۴، ص ۳معجم البلدان، ج . (ای از مين در جانب راه مکه است جرش، نام منطقه) ۱(

۶۱۶  
 به خالد )ص(آيا برای من سودی دارد؟ پيامرب: مرد مذکور گفت. گويد بينمش که راست می چنني می: فرمود

ترسيدند پيشاپيش برود و مردم را از  اشد و او را حتت نظر بگريد چون میبن وليد دستور داد تا مراقب او ب
  .آمدن لشکر اسالم با خرب کند

چون سپاه مسلمانان به مّر الظّهران رسيد، آن مرد گرخيت و خالد بن وليد به جستجوی او بر آمد و در 
و اين موضوع را ! زدم گردنت را میام تو را نکشم،  اگر نه اين بود که عهد کرده:  او را گرفت و گفت)۱(اراک

چون . پيامرب دستور فرمود تا ورود به مکه، او را مانند زندانيان نگه دارند.  خرب داد)ص(به رسول خدا
 به مکه وارد شدند او را به حضور آن حضرت آوردند و ايشان او را به اسالم دعوت کرد و او )ص(پيامرب

  .کشته شد) جنگ تبوک ()۲(ازن رفت و در اوطاسمسلمان شد و مهراه مسلمانان به جنگ هو
ابو : سعيد بن مسلم بن قمادين، از عبد الرمحن بن سابط و هم از کس ديگری برامي نقل کرد که

حليمه مدتی او را هم شري داده بود و او . سفيان بن حارث بن عبد املطلب، برادر شريی پيامرب هم بود
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ولی مهينکه پيامرب مبعوث شد، . يش از بعثت الفت داشت بود و با آن حضرت پ)ص(مهسال رسول خدا
او داخل شعب ابو طالب هم نشد و پيامرب و . گری کرد که با هيچکس چنان نکرده بود چنان دمشنی و ستيزه

  :ياران او و حّسان را هجو گفت، درباره حّسان چنني سرود
دامن، پدرت پدر بدی و   میپيامی از من به حّسان برسان، که من ترا از بدترين مردان راهزن

  .داييت هم مهچنان بود، تو هم از پدر و داييت هبتر نيستی
. تا از پيامرب اجازه نگريم، اين کار را خنواهم کرد: گفت! او را هجو کن: مسلمانان به حّسان گفتند

 و پسر چگونه اجازه دهم که پسر عمومي:  پرسيد و آن حضرت فرمود)ص(حّسان در اين مورد از رسول خدا
درباره مشا آنچنان دقت خواهم کرد که مو را از ماست بريون : برادر پدرم را هجو بگويی؟ حّسان گفت

 به او دستور فرمود در آن مورد با ابو بکر مذاکره کند و او هم چنان )ص(حّسان شعری سرود و پيامرب. بکشند
  .کرد

  ورزيد، مسلمانان را هجاابو سفيان بن حارث بيست سال نسبت به پيامرب دمشنی : گويد
__________________________________________________  

  ).۱۳۱معجم ما استعجم، ص . (اراک، نام خبشی از زمينهای عرفات است) ۱(
  ).۱۳۱معجم ما استعجم، ص . (اوطاس، نام صحرايی از سرزمينهای هوازن است و جنگ حنني در آن اتفاق افتاده است) ۲(

۶۱۷  
 غيبت نکرد، )ص(گفتند و از هيچيک از جنگهای قريش عليه رسول خدا يشان هم او را هجا میگفت و ا

  :گفت ابو سفيان با خود می: گويد. سپس خداوند حمبت اسالم را در قلب او افکند
اکنون که اسالم کامال استقرار يافته است با چه کسی دوستی کنم و مهراه چه کسی باشم؟ اين بود که 

گفتند، هنوز . سرم گفتم آماده برای بريون رفنت از مکه شويد که ورود حممد نزديک شده استبه مهسر و پ
اند و تو مهچنان در موضع  هم وقت آن نرسيده است که به خود آيی؟ عرب و عجم از حممد پريوی کرده

: مذکور گفتمبه غالم خود : گويد. دمشنی با او هستی، و حال آنکه تو از مهه به ياری دادن او سزاوارتری
در آن هنگام پيشاهنگان پيامرب به ابواء . و بريون آمدمي تا به ابواء رسيدمي! چند شتر و اسبی فراهم کن

ترسيدم کشته شوم، زيرا حممد مرا مهدور الدم  من خود را پوشيده و خمفی کردم چون می. رسيده بودند
قبل از صبح روزی که . فرستادم ل جلوتر میاعالم کرده بود، به مهني جهت پسرم جعفر را به اندازه يک مي

آمدند و من از ترس ياران او کناره گرفتم و مهينکه   به ابواء وارد شد، سپاه دسته دسته می)ص(رسول خدا
مرکب آن حضرت آشکار شد خود را روياروی او قرار دادم، ولی تا چشم او به من افتاد، روی خود را به 

 طرف رفتم باز هم چهره خود را برگرداندند و اين کار چند مرتبه تکرار من به آن. طرف ديگر برگرداندند
در عني حال نيکی و مهربانی و . درمانده شدم و گفتم پيش از آنکه به او برسم کشته خواهم شد. شد

من ترديدی نداشتم که . شد تا اضطرامب کم شود خويشاوندی آن حضرت را به ياد آوردم و اين موجب می
 يارانش به مناسبت خويشاوندی من از اسالم آوردمن سخت خوشحال خواهند شد، ولی  و)ص(پيامرب

ابو بکر هم با . مسلمانان وقتی ديدند رسول خدا از من روی برگرداند آهنا هم مهگی از من روگردان شدند
ين موقع توجهی به عمر کردم و او مردی از انصار را عليه من حتريک کرد و در ا. اعراض به من برخورد کرد
دادی و در دمشنی با  ای دمشن خدا تو مهانی که پيامرب و اصحابش را آزار می: مردی به من چسبيد و گفت
داد که  من او را کمی از خود دور کردم و او با دستهای خود مرا چنان تکان می! او تا مشرق و مغرب تاختی

من خود را به عمومي عباس . کردند دی میخوردم و مردم هم از کار او نسبت به من شا مثل درختی تکان می
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اميدوار بودم که به واسطه خويشاوندی با پيامرب و شرفی که دارم، اسالم آوردن من مايه : رساندم و گفتم
تو با پيامرب صحبت کن تا از من خشنود گردد و راضی ! مسرت آهنا شود، ولی رفتار پيامرب را با من ديدی

، بعد از اين برخوردی که از آن حضرت ديدم يک کلمه هم در مورد تو نه به خدا قسم: عباس گفت! شود
ترسم و شکوه و جالل او مانع   می)ص(چون من از رسول خدا. کنم مگر اينکه مناسبتی پيدا شود صحبت منی

با : گويد. ای نيست فعال چاره: گذاری؟ گفت ای عمو جان مرا به چه کسی وا می: گفتم. از اين کار است
    کردم پاسخ او همعلی صحبت

۶۱۸  
دهد از  پس اين مردی را که به من ناسزا و دشنام می: دوباره پيش عباس برگشتم و گفتم. مهان گونه بود
چرده و بسيار کوتاه قدی است که ميان دو  مردی سيه: گفتم. نشانيهای او را بگو: گفت. سرم باز کن

و کسی پيش او فرستاد و پيام داد که ابو . او نعمان بن حارث جنّاری است: گفت. چشمش اثر زخم است
 و برادرزاده من است، اگر هم اکنون رسول خدا بر او خشمگني است )ص(سفيان پسر عموی رسول خدا

  .بزودی از او راضی خواهد شد، تو دست از او بردار
  .کنم اين کار را رها منی: بعد از گفتگوی زياد آن مرد باز هم دست از من برنداشت و گفت

 نشستم و وقتی که بريون آمد تا به جحفه )ص(من بريون آمدم و بر در خانه رسول خدا: بو سفيان گويدا
ای که  من بر در هر منزل و خانه. برود باز هم نه خود او و نه هيچيک از مسلمانان با من صحبت نکردند

  .نشستم و پسرم جعفر هم کنارم ايستاده بود آمد می  فرود می)ص(پيامرب
رفتم تا  با مهني حال من مهراه او می. گرداند ديد، روی خود را بر می  مرا می)ص( رسول خداهر گاه

 فرود آمد و به وادی مکه )۱(ای بودم تا اينکه پيامرب از اذاخر شاهد فتح مکه بودم و من مهچنان در پی چاره
من کرد که مالميتر از نگاه اول  رساندم و اين دفعه نگاهی به )ص(در آجنا هم خود را کنار خيمه پيامرب. رسيد

 رفتند که مهسر من )ص(زهنای خاندان عبد املطلب به حضور پيامرب. بود و من اميد داشتم که لبخندی بزند
 به سوی مسجد )ص(پيامرب. ای با من بر سر مهر آورده بودند هم مهراه آهنا رفته بود و پيامرب را تا اندازه

  .شدم بودم و از او جدا منیاحلرام راه افتاد و من هم مهراهش 
در آن جنگ . حال بر مهني منوال بود تا اينکه پيامرب به جنگ چنني رفت و من هم مهراه او بودم

اعراب آن قدر سپاه مجع کرده بودند که هرگز آن اندازه مجع نشده بودند و زنان و فرزندان خود را هم مهراه 
انشاء اهللا امروز اثر و ارزش :  مجعيت دمشن را ديدم گفتممن مهينکه. مهه دامها و چهارپايان آورده بودند

ای که خداوند آن را ياد فرموده و گفته است ثُمَّ َولَّْيُتْم  و چون آهنا محله کردند، محله. من معلوم خواهد شد
پيامرب پايدار بر استر سياه و سپيد خود ايستاده و . »سپس مهگی به هزميت برگشتيد« )۲۵: ۹(ُمْدبِرِين 

من از اسب خود با مششري کشيده پياده شدم و غالف آن را عمدا شکستم و . مششريی برهنه در دست داشت
عباس . کرد داند که در آجنا آرزو داشتم برای دفاع از پيامرب کشته شوم، و رسول خدا به من نگاه می خدا می

   اين:  پرسيدند)ص(امربپي. بن عبد املطلب لگام استر را گرفته بود و من هم طرف ديگر را داشتم
__________________________________________________  

  ).۸۴معجم ما استعجم، ص . (ای ميان مکه و مدينه است اذاخر، نام گردنه) ۱(
۶۱۹  

ای رسول خدا، اين برادر و پسر : کيست؟ من خواستم مغفر و روپوش خود را کنار بزمن که عباس گفت
چنني کردم، خداوند مهه : فرمود.  حارث است، لطفا از او راضی و خشنود شويدعموی مشا ابو سفيان بن
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من پای آن حضرت را در رکاب . گريهايش را که نسبت به من اجنام داده بود خبشيد دمشنيها و ستيزه
آنگاه به عباس دستور فرمود که ! برادر به جان من چنني مکن: بوسيدم و پيامرب به من توجه فرمود و گفت

ای کسانی که سوره بقره برايتان نازل شده است، ای اصحاب بيعت : حاب را صدا زند و بگويداص
مهگی جواب دادند، ای فرا خواننده به خدا، گوش به ! رضوان، ای مهاجران، ای انصار و ای خزرجيان

ها  نيزهغالفهای مششريها را شکستند و . محله آوردند) با وحدت کامل(و مهگی مهچون يک نفر ! فرمانيم
ها را افقی قرار دادند و به سرعت مهچون هپلوانان شروع به دويدن به طرف  را به دست گرفتند و سر نيزه

 برخورد کند و به اين ترتيب آن )ص(های آهنا به رسول خدا ترسيدم که مبادا نيزه  کردند و من می)ص(پيامرب
و من ! پيش برو و بر دمشن ضربه بزن: مودند به من فر)ص(در اين هنگام پيامرب. حضرت را در ميان گرفتند

رفتيم و  کرد و پيش می  هم پشت سرم حرکت می)ص(اش راندم و پيامرب ای کردم که دمشن را از موضع محله
هيچيک از خبشهای لشکر دمشنی باقی مناند که من آنرا به اندازه يک فرسنگ عقب . زدمي گردهنا را می

خالد بن .  گروهی از اصحاب را به تعقيب دمشن فرستاد)ص( و پيامربدمشن از هر سو پراکنده شد. نشاندم
وليد را به سويی و عمرو بن عاص را به سوی ديگری و ابو عامر اشعری را هم به ميان لشکر در اوطاس اعزام 

  .فرمود و ابو عامر کشته شد و ابو موسی هم قاتل او را کشت
گويند، ابو سفيان . ام ن حارث قول ديگری هم شنيدهدر مورد اسالم آوردن ابو سفيان ب: واقدی گويد

 اجازه ورود به حضور رسول خدا خواستيم )۱(من و عبد اهللا بن ابی امّيه در حمل نيق العقاب: گفته است می
ای رسول : ام سلمه مهسر آن حضرت صحبت کرد و گفت. ولی آن حضرت از پذيرش ما خودداری فرمود

و ديگری برادر رضاعی و پسر عمويت هستند، و خداوند آهنا را به اسالم ات  خدا، يکی داماد و پسر عمه
نيازی به آن دو ندارم، اما :  فرمود)ص(پيامرب. متمايل کرده است، و آهنا نسبت به تو بدترين مردم هم نيستند

ر و اين گفتا! گفت اميان خنواهد آورد تا من به آمسان بروم برادر رضاعی من مهان است که در مکه می
  : فرمايد خداوند عّز و جل است که می

ٰأو يكون لك نيت من زخرف أو تر ْ ْ َْ ََ َ
ٍ ُ ْ َُ ٌ ْ َ ََ ً يف السماء و لن نؤمن لرقيك ح يزنل علينا كتابا  ُ ِ ِْ َ ََ َِّ

َ ُ ٰ َّ َ ِّ ِ ُ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ َّ

ُغقرؤه ُ َ ْ َ) ۱۷ :۹۳(  
__________________________________________________  

  ).۵۹۵معجم ما استعجم، ص . (جايی ميان مکه و مدينه استنيق العقاب، نام ) ۱(
۶۲۰  

ای از زر يا بر شوی بر آمسان و استوار ندارميت که بر رفتی تا آنگه که نياری  يا بود مر ترا خانه
  …کتابی که خبوانيمش 

ای رسول خدا، هر چه باشد از خويشان تو است، اگر او مطلبی گفته، مهه قريش هم : اّم سلمه گفت
اند، البته درباره او قرآن نازل شده است و حال آنکه مشا کسانی را که جرم بزرگتر از ابو سفيان  طالبی گفتهم

ايد، او پسر عمو و خويشاوند نزديک مشا است، و مشا از مهه مردم به خبشش  اند خبشيده و عفو کرده داشته
  . هيچيک از آن دو نفر، نيازی ندارماو آبروی مرا رخيته است و به:  فرمود)ص(پيامرب. او سزاوارتريد

به خدا سوگند يا بايد : او گفت. چون خرب اين گفتگو به ابو سفيان رسيد، پسرش هم مهراهش بود
هنم تا از تشنگی و گرسنگی مبريم، و حال  گريم و سر در بيابان می حممد مرا بپذيرد يا دست اين پسرم را می
چون اين گفتار او را . رتر و کرميتری و من هم خويشاوند تو هستمآنکه ای رسول خدا تو از مهه مردم بردبا

  . نقل کردند بر او رقت و مهربانی فرمود)ص(برای رسول خدا
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ام، و عالوه بر خويشاوندی، داماد  من برای تصديق کردن مشا آمده: عبد اهللا بن امّيه هم پيام داد که
 نسبت به هر دو حمبت )ص(و صحبت کرد رسول خداو پس از اينکه اّم سلمه در مورد آن د. مشا هم هستم

 آمدند و اسالم آوردند و اسالم هر دو هم سخت پسنديده و نيکو )ص(فرمود و اجازه داد که هر دو پيش پيامرب
عبد اهللا بن امّيه در طائف کشته شد، و ابو سفيان بن حارث به روزگار خالفت عمر در مدينه در گذشت . بود

  .ب و خرده نگرفت، و حال آنکه پيامرب قبال خون او را حالل اعالن کرده بودو بر هيچ کار عمر عي
تو مهانی :  رسيد، پيامرب از او پرسيد)ص(روزی که نيق العقاب ابو سفيان بن حارث به حضور پيامرب

ابو سفيان . ؟ و حال آنکه خداوند تو را طرد فرموده است»ام من تو را آواره و مطرود کرده«ای  که گفته
ام و تو از مهه مردم به بردباری و  ای رسول خدا، اين گفتاری بود که از روی نادانی و جهالت گفته: فتگ

اگر هم به حممد منسوب نباشم چنني «اما اين گفتار ابو سفيان بن حارث که گفته است . عفو سزاوارتری
: قيصر از او پرسيده بود. ه بود داستانی دارد که او گرخيته و پيش قيصر پادشاه روم رفت)۲(»کنم ادعايی می

قيصر گفته . ابو سفيان بن حارث بن عبد املطلب: ای ابو سفيان گفته است تو که هستی و از کدام قبيله
  اگر: است

__________________________________________________  
  . م-.۴۰۶، ص ۱ترمجه از تفسري نسفی، ج ) ۱(
، آمده ۴۳، ص ۴ سروده که در سرية ابن هشام، ج )ص(ن حارث، برای معذرت خواهی از پيامرباز اشعاری است که ابو سفيان ب) ۲(

  . م-.است
۶۲۱  

و با خود گفتم . آری، من پسر عموی اومي: گويد، گفتم راست بگويی، پسر عموی حممدی؟ ابو سفيان می
اين بود که اسالم . شوم میام معذالک فقط به واسطه حممد شناخته  من پيش پادشاه رومم و از اسالم گرخيته

در دل من وارد شد و دانستم که شرک من باطل و بيهوده است، ولی چه کنم که من ميان مردمی به ظاهر 
کنند  ديدم مردم گرامنايه در پناه عقل و انديشه خود زندگی می کردم و می خردمند و بلند انديشه زندگی می

گريی کردند و  خاص شريف و ساخلورده از حممد کنارهو چون اش. رفتم رفتند می و به هر راهی که می
  .خدايان خود را ياری دادند و به خاطر دين پدران خود خشم گرفتند، ما هم از ايشان پريوی کردمي

عباس بن عبد املطلب، و خمرمة بن نوفل او را در سقيا ديدند، عباس پيش ابو سفيان بن حارث 
يش او بريون نيامد و در مهه منازل مهراه او بود تا به مکه وارد  از پ)ص(رفت و تا هنگام حرکت رسول خدا

  .شدند
 وارد جحفه شده و آجنا فرود آمدند، ابو بکر صديق در خواب ديد که چون )ص(در شبی که پيامرب

پيامرب و يارانش نزديک مکه رسيدند، ماده سگی در حال پارس کردن بر ايشان هجوم آورد و چون نزديک 
 نقل )ص(ابو بکر اين خواب را برای رسول خدا. بيد و از نوک پستاهنايش شري جاری شدشد بر پشت خوا

هاری از ميان اهل مکه بريون شد و خري و برکت به آهنا روی آورد، از : کرد، و آن حضرت فرمود
خويشاوندان خود احوالپرسی کرده و آهنا را مالقات کنيد و اگر به ابو سفيان بن حارث برخورديد، 

  .دشنکشي
 به قديد رسيد، افراد قبيله سليم به او پيوستند، و چنني بود که آهنا از )ص(هنگامی که پيامرب

ايشان هنصد نفر بودند که مهگی اسب .  را ديدند)ص(سرزمينهای خود حرکت کرده بودند و آجنا پيامرب
رستاده بود، مهراهشان  آهنا را ف)ص(دو نفری هم که رسول خدا. داشتند و هر مرد دارای نيزه و سالح بود

و گفته . اند بودند و آن دو گزارش دادند که قبيله بنی سليم پس از ورود آن دو با شتاب آماده حرکت شده
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ای رسول خدا مثل اين که مشا ما را جزء افراد : بنی سليم گفتند. شده که عده بنی سليم هزار نفر بوده است
 حال آنکه ما داييهای مشا هستيم که عاتکه مادر هشام بن آوريد، و ذخريه و برای روز سختی به حساب می

امي تا مشا آزمايش  ما اکنون آمده. عبد مناف، دختر مّرة بن هالل بن فاحل بن ذکوان، و از بنی سليم است
دادن ما را ببينيد، ما در جنگ پايدار و شکيبا و در برخورد با دمشن به راستی استوار، و بر پشت اسبان، 

  . شايسته و کاردانيمسوارکاران
 به آهنا )ص(پيامرب. مهراه بنی سليم دو پرچم بزرگ و پنج بريق بود، و بريقهای آهنا سياه بود: گويد

   هنگام. دستور حرکت داد و آهنا را پيشاپيش و به عنوان پيشرو گسيل فرمود
۶۲۲  

 بود و پيامرب در مر )ص( خدا در قديد، خالد بن وليد پيشاهنگ سپاه رسول)ص(مالقات بنی سليم با رسول خدا
  .الظّهران مهراه بنی سليم فرود آمد

  :شعيب بن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن ابی بکر، از قول پدرش برامي نقل کرد که
آهنا پرها و بريقهای خود . بنی سليم هنصد نفر بودند که مهگی سوار بر اسب و با نيزه و زره بودند

 گفتند، پرچم ما را بر افراز و به هر کس که )ص(ای نداشتند و به پيامرب  پرچم افراشتهرا پيچيده بودند و هيچ
پرتان را مهان کسی محل کند که در جاهليت محل :  فرمود)ص(پيامرب. دانيد لطف کنيد صالح می

 تازگيها: آن جوان زيبارو و خوش گفتاری که مهراه منايندگان مشا آمده بود چه شد؟ گفتند! کرد می
  .درگذشت

عکرمة بن فّروخ، از معاوية بن جامهة بن عباس بن مرداس سلمی برامي نقل کرد که عباس گفته 
من عيينه را ديدم که از ناحيه مشلّل در حالی که سالح چنگ کامل بر تن داشت پايني آمد، ما هم : است

ما در برابر . را آزاد کنندخواستند دهانه خود  مهگی غرق در آهن بودمي و اسبها جنب و جوش داشتند و می
عيينه از پشت سر .  صف کشيدمي و ابو بکر و عمر هم کنار آن حضرت ايستاده بودند)ص(رسول خدا

من عيينه هستم و اين گروه هم بنی سليم هستند، و چنانکه :  صدای خود را بلند کرد و گفت)ص(پيامرب
 سپاهيان مهه سوار کار و مرد جنگ و کارزارند و امي، اين بينيد با ساز و برگ و اسلحه و نفر زياد آمده می

ای مرد بس کن، به خدا قسم : عباس بن مرداس گفت. کنند گريند و خطا منی چشمها را با تري نشانه می
دانی که ما بر پشت اسبها از مشا سوارکارتر و در نيزه زدن و به کار بردن مششريهای شامی از مشا  می

دانی که ما از مشا شايسته ترمي و اين  کنی، خودت می گويی و پستی می یدروغ م: عيينه گفت. ماهرترمي
  . با دست خود اشاره کرد تا آهنا ساکت شدند)ص(در اين هنگام رسول خدا. دانند موضوع را مهه اعراب می

 به )ص(تا هنگامی که مسلمانان در مّر الظّهران فرود آمدند، هيچ گونه اطالعی از مسري رسول خدا
.  به جنگ ايشان بيايد)ص(ترسيدند که رسول خدا سيده بود و قريش سخت غمگني بودند و میقريش نر

 شبانگاه در مّر الظّهران به ياران خود دستور فرمود که هر کس آتشی بر افروزد و جمموعا ده هزار )ص(پيامرب
ام دارند و به او قريش هم تصميم گرفتند که ابو سفيان بن حرب را برای کسب خرب اعز. آتش افروخته شد

گفتند، اگر حممد را ديدی سعی کن برای ما امان بگريی، ولی اگر ديدی که اصحاب او نسبت به ما گرايش 
  .دارند در اين صورت جنگ را بپذير

ابو سفيان و حکيم بن حزام براه افتادند و در راه بديل بن ورقاء را هم ديدند و از او خواستند که با 
  آهنا مهينکه به اراک که از.  او هم با آهنا حرکت کردايشان مهراهی کند، و
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۶۲۳  
ها و آتشها شدند و صدای شيهه اسبان و  سرزمينهای مّر الظّهران است رسيدند، متوجه اردوگاه و خيمه

اين امر موجب شد که سخت بترسند، و با خود گفتند البد اينها بنی کعب . هياهوی شتران را شنيدند
: بعد گفتند. رسند اينها بيشتر از بنی کعب به نظر می: بديل گفت. اند ه جنگ شدههستند که مهيا و آماد

دانيم، مشار  اند، ولی نه به خدا سوگند منی احتماال قبيله هوازن در جستجوی آب و مرتع به سرزمني ما آمده
  .اين لشکر مثل مشار حاجيان است

 )ص(اس بن عبد املطلب هم سوار استر پيامربعب.  عمر را مأمور پاسداری فرموده بود)ص(گويند، پيامرب
ای از فرستادگان قريش برخورد کند و خرب  که نامش دلدل بود شده و در صدد اين بود که شايد به فرستاده

در اين موقع صدای ابو سفيان را .  مهراه ده هزار نفر به سرزمني آهنا وارد شده است)ص(بدهد که پيامرب
: نيستی؟ عباس گفت) عباس(بله، تو ابو الفضل : ابو سفيان گفت! »حنظلهآی، ابو «شنيد و صدا زد که 

  چه خرب داری؟: ابو سفيان گفت. چرا
ات به عزايت  اين رسول خداست که با ده هزار سپاهی مسلمان آمده است، مادر و قبيله: عباس گفت

مسلمان :  کرد و گفتآنگاه عباس به حکيم بن حزام، و بديل بن ورقاء رو! بنشينند، ديگر مسلمان شو
ترسم پيش از   برسيد که می)ص(گريم تا به حضور رسول خدا شويد و فعال من مشا را در جوار و پناه خود می

  :گفتند. اينکه به حضور آن حضرت برسيم دستگريتان کنند
  .مهراه تو خواهيم بود

: باس وارد شد و گفت رسيدند، ع)ص(عباس ايشان را با خود برد و چون بر در خيمه رسول خدا: گويد
ام و  اند، من آهنا را پناه و جوار داده ای رسول خدا، ابو سفيان، و حکيم بن حزام، و بديل بن ورقاء آمده

 وارد شدند و متام )ص(و آهنا بر پيامرب! آهنا را داخل کن:  فرمود)ص(پيامرب. خواهند به حضور مشا برسند می
فرمود و  پرسيد و به اسالم دعوتشان می  آهنا اخباری را میپيامرب از. شب را در خيمه آن حضرت بودند

حکيم و بديل شهادتني را گفتند، اما ! و گواهی دهيد که من رسول خدامي» ال اله اال اهللا«بگوييد : گفت می
ای :  را بر زبان آورد، گفت)ص(را گفت و پس از اين که گواهی رسالت پيامرب» ال اله اال اهللا«ابو سفيان 

من هم آهنا را :  به عباس فرمود)ص(پيامرب. در دل من از اين بابت ناراحتی است، باشد برای بعدحممد، 
چون اذان صبح گفتند مهه سپاه اذان را تکرار کردند و : گويد. امان دادم، فعال ايشان را به خيمه خودت برب
  .از استمن: کند؟ عباس گفت اينها چه می: ابو سفيان از اذان ايشان سخت ترسيد و گفت

به : ابو سفيان گفت. پنج مرتبه: گزارند؟ گفت در شبانه روز چند مرتبه مناز می: ابو سفيان پرسيد
چون ابو سفيان ديد که مسلمانان در مورد دسترسی به آب وضوی پيامرب بر يک ديگر ! خدا زياد است

  ان وام، نه خسرو ای ابو الفضل من هرگز سلطنتی چنني نديده: گريند گفت پيشی می
۶۲۴  

  . نه پادشاهی قيصران
  ! ای وای بر تو، اميان بياور: عباس گفت

ای حممد من :  گفت)ص(ابو سفيان به پيامرب. مرا پيش حممد برب و عباس او را آورد: ابو سفيان گفت
از خدای خود ياری خواستم و تو هم از خدای خودت ياری خواستی و سوگند به خدا چندين مرتبه تو بر ما 

و در آن هنگام ابو سفيان . شدم شدی، اگر خدای من بر حق و خدای تو باطل بود من بر تو پريوز میپريوز 
ای حممد، با مردم فرومايه و شناخته و : آنگاه ابو سفيان گفت.  داد)ص(شهادت بر رسالت حضرت حممد
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  ! ناشناخته به جنگ خويشان و تبار خود آمدی؟
ی، مگر نه اين است که نسبت به پيمان حديبيه مکر و حيله تو ستمکارتر و بدتر:  فرمود)ص(پيامرب

ابو . کرديد و دمشنان بنی کعب را در گناه و سرکشی ياری داديد، آن هم در حرم خدا و حمل امان پروردگار
هر چه ميل مشاست، ولی ای رسول خدا اگر تالش و کوشش خود را در مورد هوازن به کار : سفيان گفت

 با توجه به اينکه خويشاوندی کمتری با آهنا داری و آهنا هم در دمشنی نسبت به مشا برديد هبتر نبود، می
من آرزومندم که پروردگارم مهه اين کارها را با فتح مکه برامي فراهم :  فرمود)ص(شديد و استوارترند؟ پيامرب

ند اموال و فرزندان فرمايد و مسلمانان را با فتح مکه گرامی بدارد و هوازن هم به هزميت بروند، و خداو
  .کنم هوازن را هبره ما قرار دهد و من اين موضوع را از خداوند تعالی مسألت می

 به مّر الظّهران فرود آمد، )ص(چون پيامرب: عبد اهللا بن جعفر، با اسناد خود از ابن عباس نقل کرد که
 با قهر و خشم )ص( خدابه خدا قسم اگر رسول! ای وای بر فردای قريش: گفت عباس بن عبد املطلب می

 را سوار شدم )ص(من استر سياه و سپيد پيامرب: عباس گويد. مکه را بگشايد روزگار قريش به سر خواهد آمد
 به قهر وارد مکه شود، )ص(بايد کسی را پيدا کنم و پيش قريش بفرستم تا پيش از آنکه رسول خدا: و گفتم

  :گويد. گروهی به ديدار ايشان بيايند
به خدا قسم هرگز : گويد گشتم، صدايی شنيدم که می  در منطقه اراک در پی کسی میمهچنان که

اينها خزاعه هستند که آماده : بديل بن ورقاء در پاسخ آن صدا گفت. ام آتشی چون آتش امشب نديده
خزاعه کمتر و خوارتر از اين هستند که چنني اردوگاه و اين مهه آتش : ابو سفيان گفت. اند جنگ شده

، او هم صدای مرا شناخت و »ای ابا حنظله«ناگاه ابو سفيان را شناختم و گفتم : عباس گويد. شته باشنددا
 است که مهراه ده )ص(وای بر تو، اين رسول خدا: گفتم! پدر و مادرم فدای تو باد! عباس، تويی؟: گفت

آری، پشت : ی هست؟ گفتما گويی؟ آيا چاره پدر و مادرم فدای تو باد چه می: گفت. هزار نفر آمده است
 بربم که اگر کس ديگری به تو دست يابد تو را )ص(سر من سوار بر اين استر شو، تا تو را پيش رسول خدا

  :ابو سفيان گفت. خواهد کشت
   بديل و حکيم برگشتند و ابو سفيان بر ترک من: گويد. به خدا قسم من هم مهني عقيده را دارم

۶۲۵  
ديدند  کيست؟ و مهينکه مرا می: گفتند گذشتم می از کنار هر آتشی که می. دمسوار شد و با او راه افتا

چون از کنار آتش عمر بن خطاب گذشتم .  است که بر استر او سوار است)ص(عموی رسول خدا: گفتند می
او نگاه کرد و مهينکه ابو سفيان را پشت . عباس: کيست؟ گفتم: مهينکه سياهی مرا ديد برخاست و گفت

اين دمشن خدا ابو سفيان است، خدا را شکر که بدون هيچ تعهد و التزامی به دست ما : د گفتسرم دي
دود و من هم استر را به سرعت راندم و   می)ص(عمر را ديدم که به سرعت به سوی خيمه پيامرب: گويد. افتاد

عمر . ارد شدمن داخل خيمه شدم و عمر هم پس از من و.  رسيدمي)ص(مهه با هم کنار خيمه رسول خدا
ای رسول خدا، خداوند اين دمشن خود ابو سفيان را بدون هيچ قيد و شرطی در اختيار ما هناده : گفت

آن : گويد. ام ای رسول خدا، من ابو سفيان را پناه داده: من گفتم. است، اجازه دهيد تا گردنش را بزمن
تواند ابو سفيان را جنات بدهد و  امشب کسی غري از من منی:  ماندم و گفتم)ص(شب را حضور رسول خدا

مهينکه عمر درباره ابو سفيان و . نبايد بگذارم کسی غري از خودم يا با حضور من با رسول خدا مذاکره کند
اگر اين موضوع درباره مردی از بنی عدی بن کعب بود، ! ای عمر آرام بگري: کشنت او پر حرفی کرد، گفتم
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سوگند ! ای ابو الفضل تو آرام بگري: عمر گفت. نی عبد مناف استگفتی، چون ابو سفيان از ب چنني منی
تر  به خدا اسالم آوردن تو در نظر من از مسلمان شدن هر کسی از خاندان خطّاب هبتر و دوست داشتنی

ابو سفيان را با خود برب، من هم به خاطر تو او را در جوار خود قرار دادم، :  به من فرمود)ص(پيامرب. است
چون صبح کردمي او .  پيش تو به سر آورد و فردا صبح به هنگام مناز او را با خودت پيش من بياورامشب را

ای ابو سفيان وای بر تو، آيا هنوز هم وقتی :  او را ديدند گفتند)ص(را با خود بردم، مهينکه رسول خدا
 تو باد، چقدر پدرم فدای: نرسيده است که معتقد شوی و بدانی خدايی جز خدای يگانه نيست؟ گفت

بود برای من هم  ای، در دل من هم افتاده بود که اگر خدای ديگری غري از خدا می بردبار و کرمي و خبشنده
ای ابو سفيان، آيا هنوز وقتی نرسيده است که معتقد شوی من فرستاده :  فرمود)ص(پيامرب. کرد کاری می

ای، در مورد رسالت تو هنوز در دل  مي و خبشندهپدر و مادرم فدای تو باد چقدر بردبار و کر: خدامي؟ گفت
پيش از آنکه کشته شوی گواهی ! وای بر تو: گويد به ابو سفيان گفتم عباس می. من شک و ترديدی است

.  بنده و رسول خداست)ص(بده که خدايی جز پروردگار يکتا نيست و هم شهادت و گواهی بده که حممد
:  گفت)ص(عباس به پيامرب. ني را گفت و اقرار کرد که حق استدر اين هنگام ابو سفيان شهادت: گويد
آری، هر کس وارد : فرمود! دانيد که ابو سفيان خواهان فخر و شرف است، برای او مزيتی قايل شويد می

خانه ابو سفيان شود در امان خواهد بود، هر کس هم که در خانه خود را ببندد و در خانه نشنيد، در امان 
  .خواهد بود

۶۲۶  
 به عباس دستور فرمود تا ابو سفيان را در کنار کوه و )ص(مهينکه ابو سفيان بريون رفت، پيامرب

  .ای که آجنا بود نگهدارد تا سپاهيان خدا از کنار او بگذرند و او عظمت آن را ببيند تنگه
 ای بنی هاشم مشا: مهينکه ابو سفيان را در تنگه و کنار کوه نگه داشتم، گفت: عباس گويد

. کنند، ولی من با تو کاری دارم خاندان نبوت هيچگاه غدر و مکر منی: خواهيد غدر و مکر کنيد؟ گفتم می
کردم که  خواستم ترسم بريزد، وانگهی تصور منی کاری دارم و می: چرا اول نگفتی؟ گفتم: ابو سفيان گفت

فرمود و قبايل و افواج لشکر  می اصحاب خود و سپاه را مهّيا )ص(در آن هنگام رسول خدا. خيال باطل بکنی
اولني گروه بنی سليم بودند که خالد بن وليد فرماندهی ايشان را به عهده . با پرهای خود راه افتادند

يکی از پرهای بزرگ آهنا را عباس بن مرداس سلمی، پرچم بزرگ ديگری را . داشت و هزار نفر بودند
  .کرد  عالط محل میخفاف بن ندبه، و پری کوچکتر را حّجاج بن

مهان پسرک؟ : ابو سفيان گفت. خالد بن وليد است: اينها کيستند؟ عباس گفت: ابو سفيان گفت
مهينکه خالد بن وليد برابر عباس رسيد و ابو سفيان هم کنار او ايستاده بود، سه بار تکبري . آری: گفت

هی از مهاجران و بقيه از اعراب بودند، پس از خالد، زبري بن عّوام مهراه پانصد نفر که گرو. گفت و گذشت
ابو . مهراه با پرچم سياهی عبور کرد، او هم مهينکه برابر ابو سفيان رسيد خود و اصحابش تکبري گفتند

خواهرزاده تو؟ عباس : ابو سفيان پرسيد. زبري بن عوام است: اين کيست؟ عباس گفت: سفيان پرسيد
 و -کرد عبور کردند و پرچم ايشان را ابو ذر غفاری محل میسپس بنی غفار مهراه سيصد نفر . آری: گفت

 آهنا هم چون مقابل ابو سفيان رسيدند سه - کرد گفته شده است که پرچم ايشان را امياء بن رحضه محل می
  .بار تکبري گفتند

! مرا با آهنا چکار: ابو سفيان گفت. بنی غفارند: اينها کيستند؟ عباس گفت: ابو سفيان پرسيد
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فراد قبيله اسلم که چهارصد نفر بودند به مهراه دو پرچم عبور کردند که يکی را بريدة بن حصيب، و سپس ا
ابو . ايشان هم چون برابر ابو سفيان رسيدند سه مرتبه تکبري گفتند. کرد ديگری را ناجية بن اعجم محل می

با آهنا کاری نيست، حتی يک مرا : ابو سفيان گفت. قبيله اسلم: اينها کيستند؟ عباس گفت: سفيان پرسيد
به هر حال مردمی هستند که اسالم را : عباس گفت. مرتبه هم ميان ما و ايشان برخوردی نبوده است

سپس قبيله بنی عمرو بن کعب که پانصد نفر بودند، عبور کردند، و پرچم ايشان را بسر بن . اند پذيرفته
: ابو سفيان گفت. بنی عمرو بن کعب:  عباس گفتاينها کيستند؟: ابو سفيان پرسيد. کرد سفيان محل می

  .آری اينها مهپيماهنای حممدند
بعد از آهنا مزينه که هزار نفر بودند، . ايشان هم وقتی برابر ابو سفيان رسيدند سه بار تکبري گفتند

   پرهای ايشان را نعمان بن مقرن، بالل بن. مهراه سه پرچم بزرگ و صد اسب عبور کردند
۶۲۷  

  .کردند و چون مقابل ابو سفيان رسيدند تکبري گفتند  و عبد اهللا بن عمرو محل میحارث،
ای عباس مرا با ايشان چکار؟ از : گفت. مزينه: اينها کيستند؟ عباس گفت: ابو سفيان پرسيد

سپس جهينه در هشتصد نفر مهراه فرماندهان خود و چهار . اند کوههای مرتفع و بلند به سوی من کوچيده
پری مهراه ابی روعه معبد بن خالد، پری مهراه سويد بن صخر، پری . زرگ عبور کردندپرچم ب

  :گويد. مهراه رافع بن مکيث، پری هم مهراه عبد اهللا بن بدر بود
های بنی ليث،  سپس کنانه که از قبيله. ايشان هم چون برابر ابو سفيان رسيدند، سه بار تکبري گفتند

کرد، عبور کردند، و   مجعا دويست نفر بودند، و پرچم آهنا را ابو واقد ليثی محل میضمره، و سعد بن بکر و
. بنی بکرند: اينها کيستند؟ عباس گفت: ابو سفيان پرسيد. چون مقابل آن دو رسيدند سه بار تکبري گفتند

جنگد   ما میمهاهنايی هستند که حممد به خاطر آهنا با! به خدا سوگند مردم شومی هستند: ابو سفيان گفت
و به خدا قسم در جريان خزاعه نه با من مشورت شد و نه من اطالعی از آن داشتم، بلکه آن کار را دوست 

خداوند : عباس گفت. داشتم، خمصوصا پس از اينکه کار از کار گذشته بود و آن وقت به من خرب رسيد منی
  .ان شديد برای مشا خري قرار داده است و مهگی مسلم)ص(در اين جنگ حممد

پس از ايشان بنی ليث که دويست و : عبد اهللا بن عامر از قول ابو عمرة بن محاس برامي نقل کرد که
کرد و ضمن عبور از برابر ابو  پنجاه نفر بودند، عبور کردند و پرچم ايشان را صعب بن جثّامه محل می

  .بنی ليث: اينها کيستند؟ گفت: ابو سفيان پرسيد. سفيان سه مرتبه تکبري گفتند
پس از ايشان قبيله اشجع عبور کردند که آخرين گروه و سيصد نفر بودند و دو پرچم بزرگ مهراه 

اينها که : ابو سفيان گفت. کرد يکی را معقل بن سنان، و ديگری را نعيم بن مسعود محل می. ايشان بود
 دهلای ايشان وارد کرد و خداوند حمبت اسالم را در: عباس گفت! دمشنترين اعراب نسبت به حممد بودند

حممد هنوز عبور نکرده : ابو سفيان سکوت کرد و اندکی بعد پرسيد. اين از فضل خدای عز و جل است
 ميان آهناست ببينی سراپا غرق )ص(نه هنوز عبور نکرده است، اگر فوجی را که حممد: است؟ عباس گفت

به : ابو سفيان گفت. قابله با ايشان نيستدر آهن و سوارکار و مردان جنگ هستند و هيچ کس را يارای م
کردم، چه کسی يارای درگريی با ايشان را دارد؟ مهينکه پرچم سبز  خدا قسم خود من هم چنني گمان می

ابو .  منودار شد، از حرکت اسبان گرد و غبار زيادی برخاست، و مردم شروع به عبور کردند)ص(پيامرب
 در )ص(تا اينکه پيامرب. خري: گفت  نکرده است؟ و عباس میهنوز حممد عبور: پرسيد سفيان مرتب می
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کرد و با آن دو صحبت  حالی که بر ناقه قصوای خود سوار و ميان ابو بکر و اسيد بن حضري حرکت می
  کند و اين رسول خداست که ميان فوج خود حرکت می: عباس گفت. فرمود، عبور کرد می

۶۲۸  
  .جند، و مهراه ايشان پرهای بزرگ و کوچک استگروهی از مهاجران و انصار در اين فو

بينی که چيزی جز  های انصار دارای پری هستند و مهگی غرق در آهن و می هر يک از عشريه
و عمر بن خطاب در حالی که سراپا غرق در آهن بود با نشاط و صدای بلند . شود چشمهايشان ديده منی

دهد و  ای عباس اين کسی که دستور می:  سفيان پرسيدابو. کرد داد و لشکر را حتريک می فرمان می
البد فرماندهی بنی عدی را از اين : ابو سفيان گفت. عمر بن خطاب است: کند کيست؟ گفت صحبت می

ای ابو : عباس گفت! پس به عهده خواهد گرفت، به خدا قسم چه بدخبتی و فرومايگی ای خواهد بود
سازد، و عمر از کسانی  ای که خبواهد بزرگ و بلند مرتبه می سيلهسفيان خداوند متعال هر کس را با هر و

  .است که خداوند متعال او را با اسالم بلند مرتبه کرده است
 پرچم خود را )ص(رسول خدا. کرد هزار نفر زره پوشيده بودند در فوجی که با پيامرب حرکت می: گويند

 از )ص(مهينکه سعد با پرچم رسول خدا. کرد کت میبه سعد بن عباده داده بودند و او پيشاپيش آن فوج حر
ای ابو سفيان، امروز روز خون رخينت است، امروز حرمتها از : برابر ابو سفيان گذشت فرياد برداشت که

  .سازد خيزد و خدا قريش را خوار و زبون می ميان برمی
آيا مشا :  و گفت به مقابل ابو سفيان رسيد، ابو سفيان آن حضرت را صدا زد)ص(چون رسول خدا

ايد که خويشاوندانت را بکشند؟ سعد و مهراهانش چنني پنداری داشتند و هنگامی که از اينجا  دستور داده
رود و خداوند  ای ابو سفيان، امروز روز خونريزی است، امروز حرمتها از ميان می: عبور کرد به من گفت

دهم و تو نيکوکارتر و  ودت به خدا سوگند میسازد، من تو را در مورد قوم خ قريش را خوار و زبون می
ای رسول : در اين موقع، عبد الرمحن بن عوف و عثمان بن عفان گفتند. مهربانتر و با پيوندترين مردمی

امروز روز رمحت و مهربانی :  فرمود)ص(پيامرب. ای نکند خدا ما از سعد در امان نيستيم که به قريش محله
 کسی را پيش )ص(پيامرب: گويد! وند قريش را عزيز و گرامی خواهد داشتاست، امروز روزی است که خدا

  .سعد بن عباده فرستاد و او را از فرماندهی عزل و پسرش قيس بن سعد را پردار سپاه کرد
.  تصميم گرفتند پرچم را به پسر سعد بدهند که در واقع فرماندهی از سعد سلب نشده باشد)ص(پيامرب

  . از تسليم کردن پرچم خودداری کرد)ص(نی از رسول خداسعد بدون دريافت نشا
 را )ص( عمامه خود را به عنوان نشانی برای سعد فرستادند و او مهينکه عمامه پيامرب)ص(پيامرب

  .شناخت پرچم را به پسر خود قيس تسليم کرد
گفتند، به  ابن ابی سربه، از سعيد بن عمرو بن شرحبيل از قول خويشاوندانش برامي نقل کرد که می

   ضرار بن. خدا قسم سعد با پرچم وارد مکه شد و پرچم را در حجون نصب کرد
۶۲۹  

 دستور دادند تا پرچم را از سعد بگريد، و )ع( به علی)ص(گفته شده است پيامرب: کرد که خطّاب فهری نقل می
  .صب کرد آن را گرفت و با پرچم وارد مکه شد و آن را کنار حجر االسود برافراشت و ن)ع(علی

. هرگز نظري اين سپاه نديده بودم، و کسی هم از آن خربی به من نداده بود: ابو سفيان به عباس گفت
  :سپس گفت. سبحان اهللا، هيچ کس را يارا و نريوی مقابله و نزديک شدن به آن نيست

ن خبود ای ابو سفيا: به او گفتم: عباس گويد! ات بسيار گسترده و عظيم شده است سلطنت برادرزاده
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  .آری مهچنني است: گفت. باش، اين پادشاهی نيست بلکه پيامربی است
  :عباس به ابو سفيان گفته است: عبد اهللا بن يزيد، از عبد اهللا بن ساعده برامي نقل کرد که

ابو سفيان راه افتاد و . زود باش بشتاب و قوم خودت را پيش از آنکه سپاه وارد مکه شود درياب
هر کس که در خانه خود را ببندد و در خانه : کشيد ه کداء خود را به مکه رساند و فرياد میپيش از مهه از کو

چون ابو سفيان پيش هند دختر عتبه و مهسر خود رسيد، هند سر او را گرفت و . بنشيند، در امان است
ند، آمده ا اين حممد است که مهراه ده هزار نفر که زره پوشيده: چه خرب داری؟ ابو سفيان گفت: گفت

است، و با من قرار گذاشته است که هر کس به خانه من در آيد يا به خانه خود نشيند و در فرو بندد در امان 
ابو سفيان شروع به فرياد کشيدن . خدا تو را رسوا کند که چه پيام آور زشتی هستی: هند گفت. خواهد بود
ست که مشا را يارای برابری و درگريی با آن چنان سپاهی آمده ا! ای گروه قريش وای بر مشا: کرد و گفت

قريش ! اين حممد است که مهراه ده هزار نفر زره پوشيده آمده است، مسلمان شويد و تسليم گرديد. نيست
ابو سفيان را بکشيد، و به او : کشيد که هند هم فرياد می! خدا رويت را زشت کند ای مناينده قوم: گفتند

ام  اين زن مشا را فريب ندهد، من چيزی ديده: گفت يان خطاب به قريش میابو سف: گويد. گفت ناسزا می
ايد، مردان جنگی و ساز و برگ و سالح فراوان، آنچنان که هيچ کس را توان مقابله با ايشان  که مشا نديده
  .خنواهد بود

ول کردند و منتظر بودند تا رس گويند، مسلمانان چون به ذی طوی رسيدند ايستادند و نگاه می
صفوان بن امّيه، عکرمة بن ابی جهل، و سهيل بن عمرو هم قريش و مردم را به جنگ با .  برسد)ص(خدا

خواندند و گروهی از قريش و مجعی از بنی بکر و هذيل هم دعوت آهنا را پذيرفته و   فرا می)ص(رسول خدا
مردی از بنی .  وارد مکه شودسالح پوشيده، و سوگند خورده بودند که، اجازه ندهند تا حممد به زور و قهر

 آمده است نشست و شروع به تيز کردن )ص(ديل که نامش محاس بن قيس ديلی بود چون شنيد رسول خدا
برای جنگ با حممد و : کنی؟ گفت اين مششري را برای که آماده می: مهسرش پرسيد. مششري خود کرد

   ياران او، و اميدوارم
۶۳۰  

وای : مهسرش گفت.  تو اسري بگريم که تو سخت نيازمند به خدمتکاریبتوامن خدمتکاری از ايشان برای
بر تو چنني نکن و با حممد جنگ و ستيز مکن، که به خدا اگر حممد و اصحاب او را ببينی مهني مششريت 

  .خواهی ديد: مرد گفت. دهی را هم از دست می
 خويش بود، و بر سر خود نيم  مهراه با فوج خود در حالی که سوار بر ناقه قصوای)ص(پيامرب: گويد

  .بردی مينی پيچيده بود، وارد شد
 وارد شد در )ص(پيامرب: حممد بن عبد اهللا، از عّباد بن ابی صاحل، از پدرش از ابو هريره نقل کرد که

آن حضرت در ذی طوی ميان . ای سياه بر سر داشت و پرچم بزرگ و بريق او هم سياه بود حالی که عمامه
اد و سر خود را به عالمت فروتنی برای خداوند متعال چنان پايني آورده بود که ريش آن مسلمانان ايست

سپس . حضرت با لبه زين مماس و يا نزديک به آن بود و سپاس فتح مکه و کثرت مسلمانان را داشت
 پيش از ورود رسول خدا: گويد). مهانا زندگی واقعی زندگی آن جهانی است(العيش عيش اآلخرة : فرمود

  .راندند و مهينکه رسول خدا ميان ايشان آمد، آرام و بی حرکت شدند اسبها را در ذی طوی به هر سو می
  :يعقوب بن حييی بن عّباد، با اسناد خود از امساء دختر ابو بکر برامي نقل کرد که گفته است
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د، به کوه ابو در آن روز ابو قحافه که کور شده بود، مهراه کوچکترين دختر خود که نامش قريبه بو
بينم که ميان  مردی را می: بينی؟ گفت دخترکم چه  می: قبيس رفت و چون به قله کوه رسيد، از دختر پرسيد

باز دقت کن که چه . او ناظم و فرمانده لشکر است: ابو قحافه گفت. رود لشکر از اين سوی و آن سوی می
تفرق و پراکنده گرديد، زود مرا به خانه لشکر م: ابو قحافه گفت. سياهی پراکنده شد: گفت! بينی می

  :گويد. من او را از کوه به زير آوردم: گفت دخترک می. برسان
به خدا سوگند ! دخترکم نترس: گفت ترسيد و ابو قحافه به او می ديد می دخترک از آن چه می

ای بر  بند نقرهگردن: گويد. ترين يارانش است در نزد حممد برگزيده) از القاب ابو بکر(برادرت عتيق 
  .گردن دختر بود که کسی از سپاهيان آن را ربود

به خدا سوگندتان :  وارد مکه شد، ابو بکر سه مرتبه فرياد کشيد)ص(گويند، پس از اينکه رسول خدا
خواهرکم گردنبندت را درست نگهدار که امانت در : و سپس گفت! دهم که گردنبند خواهرم را بدهيد می

  .مردم اندک است
  : به مردی از انصار که کنارش بود نگريست و فرمود)ص(ند، در اين هنگام رسول خداگوي

  :حّسان بن ثابت چه گفته است؟ گفت، چنني گفته است
  عدمنا خيلنا ان مل تروها            تثري الّنقع من کتفی کداء

  بينيد، امي و آهنا را منی اگر اسبان خود را از دست داده
۶۳۱  

  .)۲( است که آجنا گرد و خاک به راه اندازند)۱(ه کداءوعده گاه ما گردن
 وارد مکه شود، و خالد بن وليد )۳( به زبري بن عوام دستور فرمود تا از حمل کدی)ص(آنگاه رسول خدا

 وارد مکه شود، و به سعد بن عباده فرمان داد تا از منطقه کداء وارد مکه شود )۴(را فرمان داد تا از حمل ليط
  . وارد مکه شدند)۵( خود از اذاخر)ص(پيامرب. ان مهراه پسرش قيس بن سعد بن عباده بودو پرچم مهچن
 سپاه را از جنگ منع فرمود، و دستور داد که شش مرد و چهار زن را در صورت دستيابی به )ص(پيامرب
ابی سرح، عکرمة بن ابی جهل، هّبار بن اسود، عبد اهللا بن سعد بن : مردان عبارت بودند از. آهنا بکشند

زنان عبارت بودند . ، و عبد اهللا بن هالل بن خطل ادرمی)نفيل(مقيس بن صبابه ليثی، حويرث بن نقيذ يا 
، ساره کنيز عمرو بن هاشم، و دو کنيز خواننده ابی خطل که )مهسر ابو سفيان(هند دختر عتبة بن ربيعه : از

 سپاهيان اسالم وارد )۶(.نيز فرتنا و ارنبه بوده استاند که نام اين دو ک نامشان قرينا و قريبه بود و هم گفته
مکه شدند و به کسی برخنوردند، ولی مهينکه خالد بن وليد خواست وارد شود به گروهی از قريش و 
مهدستان آهنا برخورد که صفوان بن امّيه، و عکرمة بن ابی جهل، و سهيل بن عمرو هم ميان آهنا بودند و 

تري اندازی کردند و مانع ورود خالد شدند و گفتند، هرگز به زور خنواهی سالح برکشيدند و شروع به 
خالد بن وليد به ياران خود فرمان جنگ داد و با ايشان جنگ کرد و بيست و ! توانست وارد مکه شوی

چهار مرد از قريش، و چهار نفر از بنی هذيل کشته شدند و با افتضاح روی به گريز هنادند و آن عده هم در 
  . کشته شدند)۷(رهحزو

   گرخيتند و گروهی هم بر فراز کوهها پناهنده شدند و مسلمانان شروع به کفار از هر سو می
__________________________________________________  

  . م-.کداء، نام سلسله کوهی در منطقه باالی مکه، نزديک گورستان ابو طالب است، از حواشی سريه ابن هشام) ۱(
 بيت است، قبل از فتح مکه و در پاسخ ۳۲، چاپ بريوت، خنستني قصيده و دارای ۷ظاهرا اين قصيده که در ديوان حسان، ص ) ۲(

و اين بيت دوازدهم است، اين قصيده با اختالفاتی در سريه، » عدمنا خيلنا«هجويه ابو سفيان سروده شده است و عنوان آن هم 
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  . م-.، آمده است۶۴، ص ۴ج 
  ).۴۶۹معجم ما استعجم، ص . (ام يکی از کوههای سلسله جبال کداء استکدی، ن) ۳(
  ).۴۹۹معجم ما استعجم، ص . (ليط، از مناطق پايني مکه است) ۴(
  . م-.ای نزديک مکه است، منتهی االرب اذاخر، نام موضع و دروازه) ۵(
  . م- .فحات بعد خواهيد ديدبيشتر اين ده نفر هم مورد عفو و عنايت ختمی مرتبت قرار گرفتند که در ص) ۶(
  ).۳۷۱، ص ۳معجم البلدان، ج . (حزوره، نام يکی از بازارهای مکه است و خبشی از آن جزء مسجد احلرام شده است) ۷(

۶۳۲  
کشيدند که ای گروه قريش، چرا بيهوده  ابو سفيان بن حرب، و حکيم بن حزام فرياد می. تعقيب آهنا کردند

. کس به خانه خود پناه بربد و هر که سالح بر زمني بگذارد، در امان استدهيد؟ هر  خود را به کشنت می
های خود هجوم آوردند و درها را بستند و اسلحه خود را در کوچه و بازار رخيتند که مسلمانان  مردم به خانه

چيست، اين :  به دروازه اذاخر رسيد برق مششريها را ديد، و فرمود)ص(چون پيامرب. کردند آهنا را مجع می
مگر من از جنگ هنی نکرده بودم؟ گفته شد، ای رسول خدا، اينها با خالد بن وليد درگري شدند و اگر با او 

: گويد. اميدوارم خداوند خري تقدير فرموده باشد:  فرمود)ص(پيامرب. کرد شد هرگز جنگ منی جنگ منی
 از )۱([]يات متثل جست و ابيات را خالد در حالی که مشغول جنگ با خارجة بن خويلد کعبی بود به اين اب

  :قول پدرش برامي خواند
بينی، در سوارکاری  هنگامی که رسول خدا ميان ماست، ما را مهچون دريای مواج و پرهياهو می

ها مهچون غرش موج است، که شخص کر را هم  و شجاعت بر فراز آن دريا صدای بر خورد نيزه
حممد ياری دهنده آن لشکر است، و چه ياری دهنده  مهانا )۲(،[]کند  به سوی خود هدايت می

  .گرانقدری
ای هم  ابن خطل در حالی که سراپا غرق در آهن و سوار بر اسبی بود که دارای دم بلندی بود، و نيزه

  .در دست داشت، از مکه بريون آمد
ن آمده  وارد مکه شده است، از خانه بريو)ص(چون به دختران سعيد بن عاص گفته شد که رسول خدا

  .موهای خود را پريشان کردند و روسريهای خود را بر چهره اسبها آوخيتند
حممد وارد مکه : آمد آهنا را صدا زد و گفت ابن خطل مهچنان که از مکه برای جنگ بريون می

ابن خطل از مکه بريون شتافت و به . خنواهد شد مگر ضربات سهمگينی مهچون دهانه مشکها ببينيد
توانست چيزی   و چون سواران مسلمان و جنگ را ديد، چنان لرزه بر اندامش افتاد که منی رسيد)۳(خندمه

ناچار خود را به کعبه رساند و از اسب خود به زير آمد و سالح خود را افکند و به خانه کعبه . در دست بگريد
  .های آن خود را پنهان کرد پناه برد و ميان پرده

__________________________________________________  
  .کلمه غامضی است که در اصل حرايد آمده است) ۱(
  . م-.در منت عربی نيز چيزی نيامده است) ۲(
  . م-.خندمه، سرزمينی نزديک مکه و يا نام کوهی نزديک مکه است) ۳(

۶۳۳  
د و مردی از بنی کعب زره و لباس زير و کالهخو: حزام بن هشام، از قول پدرش نقل کرد که: گويد

  . رساند)ص(مششري ابن خطل را برداشت و اسب او را هم گرفت و سوار شد و خود را به حجون نزد پيامرب
مهسرش در را گشود و محاس در . گويند، محاس بن خالد هم منهزم شد و به خانه خود آمد و در زد

  :مهسرش گفت. اش شد حالی که گويی روحش پرواز کرده بود، وارد خانه
وعده کرده بودی چه شد؟ من تا امروز مهچنان منتظر آن بودم، و او را به مسخره خدمتکاری که 
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. دست از سرم بردار و در را ببند که هر کس در خانه خود را ببندد در امان است: محاس گفت. گرفت
ا ام او با مش وای بر تو، مگر من تو را از جنگ با حممد منع نکردم؟ و نگفتم که هرگز نديده: مهسرش گفت

  مان داری؟ جنگ کند مگر اينکه بر مشا پريوز شود؟ حاال چه کار به در خانه
و خطاب به مهسر خود اين اشعار را خواند که ابن ابی . در خانه هيچ کس نبايد باز باشد: گفت

  :الزناد آهنا را برامي نقل کرد
ل بن عمرو هم اگر تو در خندمه ما را ديده بودی، که چگونه صفوان و عکرمه گرخيتند، و سهي

آوردی، ما از مششريهای  مانند زن بيوه يتيم دار بود، کمترين سخنی درباره سرزنش به زبان منی
کردند غرش شري و هياهوی  خوردمي، و آهنا مهچنان که ما را تعقيب می مسلمانان ضربه می
  .قهرمانان را داشتند

. مکه شد و چون به حجون رسيد، پرچم رازبري بن عوام با مسلمانانی که مهراه او بودند، وارد : گويد
از مسلمانان کسی کشته نشد مگر دو نفر از ياران زبري که راه را اشتباه کرده .  برافراشت)ص(کنار منزل پيامرب

و از راه ديگری آمده بودند و هر دو کشته شدند، يکی کرز بن جابر فهری، و ديگری خالد اشقر، جّد حزام 
  .زه کرز بن جابر ايستاد و به دست خالد بن ابی جذع مجحی کشته شدخالد بر سر جنا. بن خالد

گفته  ها، از جابر بن عبد اهللا برامي نقل کرد که جابر می قدامة بن موسی، از بشري آزاد کرده مازنی
  . و از اذاخر وارد مکّه شدمي)ص(من از کسانی بودم که در التزام رسول خدا: است

های مکه نگاهی فرمود و ايستاد و خدا را محد   اذاخر رسيد، به خانه باالی تپه)ص(مهينکه رسول خدا
ای جابر منزلی که کفار : و ثنا کرد و به جايی که خيمه آن حضرت را زده بودند، نظری انداخت و فرمود

 )ص(من مطلبی يادم آمد که در مدينه مکرر از پيامرب: جابر گويد. قريش هم به ما خبشيده بودند مهني جا بود
  فردا که ان شاء اهللا خداوند مکه را برای ما«فرمود  نيده بودم که میش

۶۳۴  
، و ما در مکه »بگشايد، خانه ما در باالی مکه مهاجنايی خواهد بود که کفار قريش به ما خبشيده بودند

  . سه سال با بنی هاشم در حماصره بود)ص(روبروی شعب ابی طالب بودمي، مهاجنايی که رسول خدا
 در حجون )ص(ابو رافع برای پيامرب:  بن زيد، از قول ابو جعفر برامي روايت کرد که گفته استعبد اهللا

 به خيمه خود رفتند، و از مهسرانش ام سلمه و ميمونه مهراه آن )ص(ای از چرم زده بود و رسول خدا خيمه
  .حضرت بودند

فته شد، آيا در منزل خودتان که در  گ)ص(به پيامرب: گفته است و هم از ابو رافع برامي نقل کردند که می
ای باقی گذاشته است؟ و  مگر عقيل برای ما خانه: کنيد؟ فرمود شعب ابی طالب قرار دارد سکونت منی

 گفته )ص(به پيامرب. های برادران و خواهران خود را در مکه فروخته بود  و خانه)ص(عقيل خانه رسول خدا
لزومی ندارد که در :  نپذيرفت و فرمود)ص(پيامرب! سکونت کنيدهای خودتان  ای غري از خانه شد، در خانه

ای نرفتند و از حجون به مسجد احلرام  و مهچنان در حجون اقامت داشتند و به خانه. ای سکونت کنم خانه
  .آمدند می

 پس از اينکه به مدينه هجرت فرمود، )ص(پيامرب: ابن خديج هم از قول عطاء برامي نقل کرد که
های مکه نشد و در عمرة القضّيه و فتح مکه و حّجة الوداع هم در مهان منطقه باالی مکه  د خانههيچگاه وار

  .در خيمه، سکونت فرمود
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در فتح : گفته است ابن ابی سربه، از حممد بن جبري بن مطعم، از پدرش برامي نقل کرد که جدش می
  .آمد ازها به مسجد احلرام می در حجون خيمه زده است و برای هر يک از من)ص(مکه ديدم پيامرب

روز فتح مکه دو نفر از . اّم هانی دختر ابی طالب، مهسر هبرية بن ابی وهب خمزومی بود: گويند
خويشاوندان شوهرش، عبد اهللا بن ابی ربيعه خمزومی، و حارث بن هشام به خانه اّم هانی آمدند و به او 

  .مشا در پناه من خواهيد بود: ام هانی پذيرفت و گفت. خواهيم در پناه تو باشيم پناهنده شدند و گفتند می
 در حالی که سواره و پوشيده )ع(در مهان حال که آن دو در خانه من بودند، ناگاه علی: ام هانی گويد

سوار از من کناره گرفت و . من دختر عموی رسول خدامي: در آهن بود، وارد شد، او را نشناختم و گفتم
او . برادرم، و او را در آغوش کشيدم و بر او سالم دادم: گفتم.  است)ع(ه ديدم علیچهره خود را گشود آنگا

ای برادر از ميان مهه مردم فقط بايد با من : چون چشمش به آن دو افتاد بر آهنا مششري کشيد و من گفتم
ی؟ و من ميان ده مشرکان را پناه می:  فرمود)ع(علی. ای بر روی آن دو افکندم و پارچه! چنني رفتاری بشود

  اگر: او و ايشان ايستادم و گفتم
۶۳۵  
 بريون رفت و چيزی منانده بود که آن دو را )ع(علی! خبواهی آن دو را بکشی بايد مرا پيش از آهنا بکشی

ابن ابی ذئب هم با اسناد ! وحشتی نداشته باشيد: من در خانه را به روی آن دو نفر بستم و گفتم. بکشد
 در بطحاء رساندم و آن حضرت )ص(من خود را به حمل خيمه رسول خدا:  کرد که گفتخود از اّم هانی نقل

دانی از دست برادرم علی چه کشيدم، دو نفر از خويشاوندان  منی: را پيدا نکردم ولی فاطمه را ديدم و گفتم
 اين مورد فاطمه از در: گويد. ام که مشرکند و علی به سراغ آهنا آمده بود که آهنا را بکشد شوهرم را پناه داده

در اين هنگام رسول : تو هم بايد مشرکان را پناه بدهی؟ گويد: مهسر خود بر من سختگريتر بود و گفت
ای اّم هانی خوش :  در حالی که غبار آلود بود و يک جامه بيشتر بر تن نداشت، ظاهر شد و فرمود)ص(خدا

  :گفتم! آمدی
ام، دو نفر از خويشان مشرک   به طوری که از او گرخيتهام؟ دانيد از دست برادرم علی چه کشيده منی

حاال :  فرمود)ص(پيامرب. ام و علی آهنگ کشنت آهنا را داشت و نزديک بود آهنا را بکشد شوهرم را پناه داده
دهيم و هر کس را که  ای ما هم امان می که طوری نشده است، و چنني نبوده است، هر کس را که تو امان داده

 دستور فرمود که برای او آب غسل فراهم کند و )ع(آنگاه پيامرب به فاطمه. دهم ای من هم پناه می پناه داده
غسل فرمود و در حالی که مهان يک جامه را به خود پيچيده بود، هشت رکعت مناز گزارد و اين در ظهر 

  .مهان روزی بود که مکه گشوده شد
خواهد  اگر دلتان می:  و به آهنا خرب دادم و گفتمپيش آن دو برگشتم: گفته است گويند، ام هانی می

آهنا دو روز پيش من بودند و سپس به . هايتان برگرديد خواهد، به خانه مهني جا مبانيد و اگر دلتان می
 در ابطح بودم تا موقعی که آن )ص(های رسول خدا من مهچنان در خيمه: گويد. های خود برگشتند خانه

ای رسول خدا، :  آمد و گفت)ص(کسی به حضور پيامرب: گويد. رمودحضرت به جنگ حنني عزميت ف
های بسيار لطيف پوشيده و عطر و  اند و جامه حارث بن هشام و ابن ابی ربيعه در مقابل خانه خود نشسته

  .امي کسی حق ندارد متعرض آن دو بشود، ما آهنا را امان داده:  فرمود)ص(پيامرب. اند زعفران استعمال کرده
 رسول خدا ساعتی از روز را در خيمه خود استراحت فرمود و پس از شستشوی خويش و :گويد

ناقه را بر در خيمه حاضر کردند و لباس جنگی . استراحت دستور فرمود ناقه قصوای او را آماده کنند
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  .خواست و پوشيد و بر سر خود مغفر هناد و سپاهيان در برابرش صف بسته بودند
  .کب خود شد و سواران فاصله ميان خندمه و حجون را انباشته بودند سوار بر مر)ص(پيامرب

 از )ص(در اين هنگام پيامرب. کرد  حرکت فرمود ابو بکر هم در کنار او بود و صحبت می)ص(چون پيامرب
آهنا موهای خود را پريشان کرده و با روسريهای خود به . کنار دختران ابی احيحه در بطحاء عبور فرمود

   به ابو بکر نگريست و تبسم فرمود و)ص(پيامرب. زدند ن میچهره اسبا
۶۳۶  

  :از شعر حّسان بن ثابت چيزی فرمود که ابو بکر اين بيت را از قصيده حسان خواند
  .)۱(اسبان ما پياپی به حرکت در خواهند آمد، و زنان با روسريهای خود به چهره آهنا خواهند زد

ارد مسجد احلرام شد و چشمش به کعبه افتاد، بر مرکب  مهراه مسلمانان و)ص(مهينکه رسول خدا
خود پيش رفت و حجر االسود را با چوبدستی خود استالم کرد و تکبري گفت، و مسلمانان مهه با تکبري او 

 )ص(پيامرب. دادند آنچنان که مکه از تکبري به لرزه درآمد تکبري گفتند و مکرر پاسخ تکبري را با تکبري می
 مهچنان که )ص(آنگاه پيامرب. کردند  سکوت کنند و مشرکان بر فراز کوهها ايستاده و نگاه میاشاره فرمود که

برگرد کعبه سيصد و شصت . سوار بر مرکب خود بود و زمام ناقه را حممد بن مسلمه گرفته بود، طواف کرد
کعبه مقابل در آن بود، و بت بود که آهنا را با قلع و سرب استوار کرده بودند و هبل از مهه بزرگتر و روبروی 

گذشت، با چوبدستی   از کنار هر بت که می)ص(رسول خدا. کشتند اساف و نائله جايی بود که قربانيها را می
  : کرد فرمود و اين آيه را تالوت می ای می خود اشاره

ًجاء احلق و زهق اكاطل إن اكاطل اكن زهوقا  ُ َ َ ََ َ ِ َِّ ِ
ُ َ َ َُّ َ)۱۷ :۸۱(  

  ست شد و باطل مهواره نيست شدنی استحق آمد و باطل ني
  .افتادند و بتها فرو می

 فقط با )ص(پيامرب: ابن ابی سربه با اسناد خود از ابن عباس رضی اهللا عنه برامي نقل کرد که
 مهچنان که سوار بود هفت مرتبه )ص(پيامرب. افتاد فرمود و بت به رو در می ای می چوبدستی خود اشاره
کرد، و چون هفت مرتبه طواف متام  رتبه حجر االسود را با چوبدستی خود اسالم میطواف فرمود و در هر م

.  را بريون برد)ص(شد از مرکب خود فرود آمد، و معمر بن عبد اهللا بن نضله جلو آمد و مرکب رسول خدا
ره و مغفر بر  به کنار مقام ابراهيم که در آن زمان متصل به کعبه بود، آمدند و در حالی که ز)ص(آنگاه پيامرب

هايش آوخيته بود، دو رکعت مناز گزارد و به سوی چاه زمزم رفت و در آن  اش ميان شانه تن داشت و عمامه
  .کشيدم اگر چنني نبود که بنی عبد املطلب مغلوب شوند، شخصا از آن يک دلو آب می: سر کشيد و فرمود

و گفته شده است . از آن نوشيدند )ص(عباس بن عبد املطلب که حاضر بود سطل آبی کشيد و پيامرب
  .کسی که سطل آب را از چاه کشيد، ابو سفيان بن حارث بن عبد املطلب بود

   در حالی که باالی سر هبل ايستاده بودند، فرمان دادند تا آن را درهم شکنند و)ص(پيامرب
__________________________________________________  

  . م-.ده مفصل حسان بن ثابت است که قبال آمده استبيتی ديگر از مهان قصي) ۱(
۶۳۷  

ای ابو سفيان بت هبل در هم شکسته شد، و : زبري بن عّوام به ابو سفيان بن حرب گفت. در هم شکسته شد
ابو . پنداشتی که نعمت و برکت ارزانی خواهد داشت تو روز جنگ احد به آن شيفته و مغرور بودی و می

بود،  دامن که اگر خدای ديگری مهراه خدای حممد می من می! لب دست برداراز اين مطا: سفيان گفت
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ای از مسجد   از کنار کعبه دورتر رفت و در گوشه)ص(گويند، سپس رسول خدا. آمد وضع ديگری پيش می
  .نشست و مردم گرد آن حضرت مجع شدند

بالل پيش عثمان بن . بياورد بالل را به دنبال عثمان بن طلحه فرستادند تا کليد کعبه را )ص(پيامرب
بسيار خوب و : عثمان گفت. دهد که کليد کعبه را بياوری  به تو فرمان می)ص(رسول خدا: طلحه آمد و گفت

  .پيش مادر خود که دختر شيبه بود رفت تا کليد را که در دست او بود بگريد
  .راه مردم نشستآورد و مه  برگشت و خرب داد که عثمان کليد را می)ص(بالل هم پيش پيامرب

 کسی پيش من )ص(مادرجان کليد را به من بده که رسول خدا: عثمان بن طلحه به مادر خود گفت
دهم و اميدوارم که  تو را در پناه خدا قرار می: مادرش گفت. اند تا کليد را به حضورشان بربم فرستاده

آيد و   و گر نه به خدا قسم ديگری میمادر کليد را به من بده: گفت. افتخار قومت به دست تو از ميان نرود
  :مادرش کليد را در ليفه شلوار خود پنهان کرد و گفت. گريد آن را از تو می

کند؟ در ميان حلظه که عثمان بن طلحه با مادر خود  پسرجان، کدام مرد دست خود را اينجا داخل می
از اينکه ديد عثمان دير کرده عمر پس . کرد، صدای ابو بکر و عمر را از ميان حياط شنيد صحبتت می

کليد را خودت بگري که اگر تو : مادرش گفت! ای عثمان بيا: است، صدای خود را بلند کرد، و فرياد کشيد
  .بگريی به مراتب برای من هبتر از اين است که مردی از تيم يا عدی آن را بگريد

  . حضرت تسليم کرد آمد و کليد را به آن)ص(عثمان کليد را گرفت و به حضور رسول خدا
 داد، عباس بن عبد املطلب دست خود را دراز کرد و )ص(مهينکه عثمان بن طلحه کليد را به پيامرب

  .ای رسول خدا، پدرم فدای تو باد لطفا منصب کليد داری و سقايت را به ما بدهيد: گفت
نکه از آن راه پول در ای شويد نه اي گذارم که متحمل هزينه کاری را به مشا وا می:  فرمود)ص(پيامرب

  .بياوريد
  .ام من مسئله گرفنت کليد را به صورت ديگری هم شنيده

 در )ص(روز فتح مکه پيامرب: امساعيل بن ابراهيم بن عقبه، از نافع، از ابن عمر برامي نقل کرد که
و بالل و عثمان حالی که سوار بر شتر اسامة بن زيد بود و اسامه هم بر ترک آن شتر سوار بود، وارد مکه شد، 

چون کنار دروازه رسيدند، عثمان بن طلحه کسی را فرستاد تا کليد را . بن طلحه هم مهراه آن حضرت بودند
   گويند، عثمان بن.  تسليم کرد)ص(بياورد و آن را به رسول خدا

۶۳۸  
 بريون آمده طلحه مهراه خالد بن وليد، و عمرو بن عاص پيش از فتح مکه مسلمان شده و از مدينه مهراه ما

  .اين صحيح ترين خرب در اين مورد است: گويد واقدی می. بود
 عمر بن خطّاب را از بطحاء مهراه عثمان بن طلحه فرستادند و دستور فرمودند که )ص(و گويند، پيامرب

د چون عمر وار.  را حمو و نابود کند)ع(ها، غري از تصوير ابراهيم در خانه را بگشايد و مهه عکسها و جمسمه
 دستور )ص(اند که پيامرب و هم گفته.  در حال تقسيم کردن تريهای قمار است)ع(کعبه شد ديد تصوير ابراهيم

 وارد کعبه )ص(مهينکه پيامرب.  را حمو نکرد)ع(فرموده بود متام صورهتا را از ميان بربد و عمر صورت ابراهيم
اين : ام عکسها را از بني بربی؟ عمر گفتمگر نگفته بودم که مت:  را ديد فرمود)ع(شد و تصوير ابراهيم
  .آن را هم حمو و نابود کن: فرمود. تصوير ابراهيم است

 وارد کعبه شد و در آن تصاوير فرشتگان و ديگران را ديد و )ص(چون رسول خدا: گفت زهری می
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ی قمار خدا بکشدشان که تصوير او را در حال تقسيم کردن تريها:  شد، فرمود)ع(متوجه تصوير ابراهيم
ها را با گل  و چون صورت مرمي را ديد دست بر روی چهره او هناد و دستور فرمود روی مهه چهره! اند کشيده

  . را)ع(و گچ بپوشانند مگر چهره ابراهيم
  :ابن ابی ذئب با اسناد خود از قول عمري آزاد کرده ابن عباس، از أسامة بن زيد نقل کرد که

پيامرب تصاويری ديدند و به من دستور دادند تا سطل ابی . ه شدم وارد کعب)ص(من مهراه رسول خدا
  :ها ماليد و فرمود ای را در آن خيس فرمود و با آن به چهره بياورم، سپس پارچه

  .کشند اند، می خداوند بکشد مردمی را که تصوير چيزهايی را که نيافريده
را بستند و مدتی داخل کعبه توقف  مهچنان که داخل کعبه بود دستور فرمود در )ص(گويند، پيامرب

در آن زمان داخل کعبه . بالل بن رباح، و اسامة بن زيد، و عثمان بن طلحه مهراه آن حضرت بودند. فرمود
دو ستون را :  داخل کعبه چه کرد؟ گفت)ص(رسول خدا: از بالل پرسيدم: گويد ابن عمر می. شش ستون بود

و . ستون را پشت سر قرار داد و دو رکعت مناز گزاردطرف راست خود و يک ستون را طرف چپ و سه 
سپس در حالی که کليد کعبه در دست آن حضرت بود، بريون آمد و خالد بن وليد بر در کعبه ايستاده بود و 

  . از کعبه بريون آمد)ص(راند تا پيامرب مردم را کنار می
  :راه نقل کرد که گفته استعلی بن حممد بن عبد اهللا با اسناد خود از قول بّره دختر ابی جت

 از کعبه بريون آمد و کنار در ايستاد و دو پايه در را )ص(کردم که رسول خدا من ايستاده بودم و نگاه می
  .به دست گرفت و در مهان حال که بر در کعبه ظاهر شد کليد در دستش بود و آن را در آستني خود هناد

۶۳۹  
و از مجعيتی بود که اطراف آن نشسته بودند ظاهر شد،  از در کعبه که ممل)ص(گويند، چون پيامرب

سپاس خدايی را که وعده خويش را راست فرمود، و بنده خود را ياری داد، و خود به تنهايی : فرمود
گوييم، و گمانی جز  خري و نيکی می: کنيد؟ گفتند تصور میه گوييد و چ احزاب را منهزم کرد، مشا چه می

 )ص(پيامرب. ای ای گرامی هستی و اکنون به قدرت رسيده  بزرگوار و برادرزادهنيکی ندارمي که تو برادری
  :گومي که برادرم يوسف گفت من مهان را می: فرمود

وم فغفر اهللا لكم و هو أرحم الرامحني  َال يرثيب عليكم ا َ َِ ِ َّ ُ َُ َْ َ َ ُ ُ َُ ْ َْ ُ ِ ْ َ َ ْ َ
ِ
ْ َ)۱۲ :۹۲(  

  . ان و او خبشاينده ترين خبشايندگان استخدای تعالی بيامرزدت. امروز بر مشا مالمتی نيست
هر ربايی که در جاهليت معمول بود و هر خون و مالی که بر عهده داشتيد و مهه : سپس فرمود

افتخارات واهی زير پا هناده شده و از ميان رفته است، مگر مسئله پرده و کليد داری کعبه و سقايت 
شوند، ديه و خونبها در کمال  ا تازيانه و قتل خطا کشته میحاجيان، مهانا در مورد کسانی که با چوبدستی ي

خداوند خنوت و تکرب . شدت بايد به صورت صد ماده شتر که چهل عدد آن باردار باشند پرداخت شود
مهه مشا از آدميد و آدم از خاک است، و گراميترين مشا در . جاهليت و افتخار به پدران را از ميان برد

مهانا خداوند مکه را هنگام آفرينش آمساهنا و زمني حرم امن قرار . گارترين مشاستپيشگاه خداوند پرهيز
داده است و به واسطه حرمتی که خداوند برای آن قرار داده است، مهواره حرم اهلی خواهد بود، برای 
هيچ کس پيش از من و برای هيچ کس پس از من شکسنت حرمت آن جايز نبوده و نيست و برای من هم 

 و در اين موقع با دست خود هم - حرمت آن جز به اندازه ساعتی از يک روز جايز نبوده استشکسنت
 صيد مکه را نبايد شکار کرد و راند، و درختان آن را نبايد قطع کرد، و هر - اشاره به کوتاهی آن مدت فرمود
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کردن داشته باشد، و چه که در آن گم شده باشد برداشنت جايز و روا نيست مگر برای کسی که قصد اعالن 
های  ای رسول خدا به جز بوته: عباس که پريمرد جمربی بود گفت. های آن را بکنند جايز نيست که سبزه

 )ص(رسول خدا: گويد. ها ای نيست، هم برای گورها و هم برای پاک کردن خانه  که از کندن آن چاره)۲(اذخر
و در مورد وارث وصيت درست نيست، . تبه جز اذخر که حالل اس: اندکی سکوت کرد و سپس فرمود

فرزند از آن فراش و زوج است، و برای زناکار سنگ است، و برای هيچ زنی حالل و روانيست که از ثروت 
شوهر خود بدون اجازه خبشش کند، مسلمان برادر مسلمان است و مهه مسلمانان برادرند، و مسلمانان 

  .دمهگی در قبال دمشن بايد متحد و مهاهنگ باشن
__________________________________________________  

  . م-.اذخر، گياهی خوشبو که در اطراف مکه فراوان است) ۲ (
۶۴۰  

خوهنای ايشان بايد حمفوظ مباند، دور آهنا و نزديک ايشان يکسانند و نريومند و ناتوان آنان در جنگ 
ح نيست، مسلمان را در برابر کافر نبايد بکشند و برند و شرکت در ميسره و ميمنه مطر غنيمت به تساوی می

و نبايد . برند اهل دو دين خمتلف از يک ديگر ارث منی. هيچ صاحب پيمانی در پيمان نبايد کشته شود
ها و منطقه خودشان، و نبايد که زن هووی عمه و خاله  صدقات و زکات مسلمانان گرفته شود مگر در خانه

شاهد آورد و سوگند از آن منکر است، و هيچ زن نبايد به سفری که مسافت آن خود شود، مدعی بايد دليل و 
بيش از سه روز راه است بدون حمرم برود، و پس از عصر و بعد از صبح منازی نيست، و از روزه دو روز مشا 

کنم،  میکنم، روزه برود، و پس از عصر و بعد از صبح منازی نيست، و از روزه دو روز مشا را منع  را منع می
روزه عيد قربان و عيد فطر، و از اينکه طوری لباس بپوشيد که عورت مشا به سوی آمسان مکشوف باشد، يا 

پندارم که  کنم، و می اش کنار رود، عورتتان ديده شود، منع می آنکه فقط يک جامه بپوشيد که چون گوشه
  .مهه اين مطالب را فهميديد

. ای از مسجد نشست  آمد و کليد مهراهش بود و در گوشه از کعبه به زير)ص(سپس پيامرب: گويد
.  منصب سقايت را قبال از عباس بن عبد املطلب گرفته بود و کليد را هم از عثمان بن طلحه گرفت)ص(پيامرب

 )ص(پيامرب. و عثمان به حضور آن حضرت آمد! عثمان بن طلحه را فراخوانيد: مهينکه پيامرب نشست فرمود
: وت عثمان بن طلحه به اسالم در حالی که کليد کعبه در دست عثمان بود فرموده بودقبال روزی ضمن دع

در آن : عثمان گفته بود! شايد به اين زودی اين کليد را در دست من ببينی که به هر کس خبواهم بدهم
  .صورت قريش خوار و زبون خواهد شد

  .د شدبر عکس سرافراز و مهتر خواه:  در پاسخ فرموده بود)ص(پيامرب
  .بر عکس سرافراز و مهتر خواهد شد:  در پاسخ فرموده بود)ص(پيامرب

 بعد از گرفنت کليد مرا فرا خواندند آن گفتارش را به )ص(مهينکه پيامرب: گويد عثمان بن طلحه می
 هم با خوشرويی به من برخورد )ص(رسول خدا. خاطر آوردم و با روی گشاده، به طرف آن حضرت رفتم

ای فرزندان ابی طلحه اين کليد را برای مهيشه و به طور داميی بگرييد، هيچ کس آن را از : فرمود و گفت
ای عثمان، خداوند مشا را امني خانه خود قرار داده است، پس به . گريد مگر اين که ستمگر باشد مشا منی

  .ور شويد ای از آن هبره روش پسنديده
آيا آن : آنگاه فرمود.  پيامرب مرا صدا زدند و برگشتممهينکه کليد را گرفتم و رفتم: گويد عثمان می

صحبتی که با تو کرده بودم صورت گرفت؟ من دوباره گفتار او را که در مکه به من گفته بود به ياد آوردم و 
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  .دهم که تو رسول خدايی آری، و گواهی می: گفتم
 خود پيچيده بود، و خطاب به اش را به داد، جامه هنگامی که رسول خدا کليد را به عثمان می: گويد

دار کليد داری باش و به  عهده: و خطاب به عثمان بن ابی طلحه فرمود! او را ياری کنيد: مسلمانان فرمود
  .ور شو ای از آن هبره حنو پسنديده

۶۴۱  
در دوره جاهليت از ميان فرزندان عبد املطلب، عباس .  منصب سقايت را به عباس داد)ص(پيامرب

  .ايت بود و پس از آن هم اين کار به عهده او و فرزندانش بوددار سق عهده
تو را با سقايت چه کار : حممد بن حنفيه در آن مورد با ابن عباس گفتگو کرد، ابن عباس به او گفت

است؟ ما از دوره جاهليت به اين کار سزاوارترمي، پدرت در اين مورد مذاکره فرمود و من کار است؟ ما از 
ه اين کار سزاوارترمي، پدرت در اين مورد مذاکره فرمود و من گواهانی آوردم که طلحة بن دوره جاهليت ب

عبيد اهللا، و عامر بن ربيعه، و ازهر بن عبد عوف، و خمرمة بن نوفل بودند و گواهی دادند که عباس حتی در 
 پرورش شتران دار سقايت بوده است، و حال آنکه در آن موقع پدران تو مشغول دوره جاهليت هم عهده

 سقايت را بر عهده عباس گذارد و هر )ص(وانگهی در روز فتح مکه هم رسول خدا.  بودند)۱(خود در عرنه
پس از مرگ عباس سقايت بر عهده عبد اهللا بن . داند کس که در آن روز حضور داشته است اين را می

  .داشت ه آن صحبتی منیعباس بود، و در اين مورد کسی با ايشان نزاعی نداشت و کسی هم دربار
فروخت و در دوره جاهليت و اسالم به مصرف  عباس را در طائف تاکستانی بود که حمصول آن را می

کرد و پس از او علی بن عبد اهللا بن  عبد اهللا بن عباس هم چنني رفتار می. رساند های سقايت می هزينه
  .کرد و تا امروز مهچنان است عباس آنچنان می

  : به او فرمود)ص( رسيد، پيامرب)ص(الد بن وليد به حضور رسول خداو چون خ: گويد
ای رسول خدا ايشان آغاز به جنگ : چرا جنگ کردی و حال آنکه از جنگ هنی شده بودی؟ گفت

من تا آجنا که توانستم از جنگ خودداری . کرده و به سوی ما تري اندازی کردند و اسلحه بر ما کشيدند
م دعوت کردم و خواهش کردم که مانند مردم ديگر الاقل تسليم شوند، ولی نپذيرفتند منوده و آهنا را به اسال

:  فرمود)ص(پيامرب. ای جز جنگ نداشتم و خدا ما را پريوز کرد و آهنا از هر طرف گرخيتند و من چاره
ه سپس خطاب به مسلمانان دستور صادر فرمودند که مهگی اسلحه را ب! خداوند خري مقدر فرموده باشد

خزاعه . زمني بگذارند، مگر بنی خزاعه که فقط حق دارند تا هنگام مناز عصر بنی بکر را تعقيب کنند
ساعتی بنی بکر را تعقيب کرده و مششري در ايشان هنادند و آن مهان ساعتی بود که شکسنت حرمت مکه 

 )ص(پيامرب. ده نشده بودای دا  چنني اجازه)ص( جايز بود و برای هيچ کس پيش از پيامرب)ص(برای رسول خدا
  .منع فرموده بود که نبايد از قبيله خزاعه هيچ کس کشته شود

خواستيم وارد مکه شومي، و مهاجنا  من مهراه خالد بن وليد بودم که از ناحيه ليط می: ابو اليسر گويد
  خالد بن وليد با. بود که گروهی از ورود ما به مکه جلوگريی و شروع به جنگ کردند

__________________________________________________  
  ).۱۵۹، ص ۶معجم البلدان، ج . (عرنه، صحرايی نزديک عرفات است) ۱(

۶۴۲  
آهنا حتی به اندازه . آهنا صحبت کرد و ايشان نپذيرفتند، لذا خالد دستور محله داد و بر ايشان محله بردمي

من . ادند، و خالد ما را از تعقيب ايشان منع کرددوشيدن يک ناقه هم مقاومت نکردند و روی به گريز هن
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زدم آهنگ مردی کردم و يک ضربه به او زدم و او خود را ميان افراد خزاعه رساند و  مهچنان که مششري می
. اند کيست؟ گفتند، مردی از قبيله حيا است که مهپيمانان خزاعه: برابرم به زمني افتاد و چون پرسيدم

  .دم که او را که از بنی خزاعه بود نکشتمخدای را شکر و ثنا کر
گويند، ابو امحد عبد اهللا بن جحش بر در مسجد ايستاد و مهچنان که سوار بر شتر نر خود بود، چون 

ای بنی عبد مناف مشا را به خدا سوگند :  از خطبه خود فارغ شدند، بانگ برداشت و فرياد کشيد)ص(پيامرب
دهم که مواظب خانه من   ای بنی عبد مناف مشا را به خدا سوگند میدهم که رعايت پيمان مرا بکنيد، می

عثمان هم پيش ابو امحد .  عثمان بن عفّان را خواست و با او درگوشی چيزی فرمود)ص(رسول خدا! باشيد
رفت و در گوش او چيزی گفت که ابو امحد از شتر خويش پايني آمد و مهراه مسلمانان نشست و تا ابو امحد 

 از عثمان پرسيدند در روز فتح )ص(پس از مرگ رسول خدا.  شنيده نشد که آن موضوع را بگويدزنده بود
 آن را نگفتم، )ص(در زندگی رسول خدا:  به تو چه فرمود که به ابو امحد بگويی؟ عثمان گفت)ص(مکه پيامرب

ه بود، و مطّلب بن انتظار داريد که بعد از وفات او بگومي؟ ابو امحد برای جنگ با بنی اميه پيمان بست
اسود هم او را دعوت کرده بود که با او مهپيمان شود و گفته بود، خون من برای حفظ خون تو و مال من 

  :ولی او با بنی امّيه مهپيمان شده و در اين مورد اين دو بيت را سروده بود! برای حفظ مال توست
ون گردم، و حال آنکه من مهچون ای بنی اميه، آيا شايسته است که من در ميان مشا خوار و زب

فرزند و مهپيمان دهه اول ذی حجه مشا هستم، کس ديگری غري از مشا مرا به مهپيمان شدن با 
  .خود دعوت کرد و نپذيرفتم، و مشا را برای پيشامدهای دشوار روزگار اندوخته کردم

ستند، ايستاده با يک ب کسانی که پيمان می. شد معموال اين پيماهنا در دهه اول ذی حجه بسته می
گذارند و صيغه معامله  دادند، مهان طور که خريدار و فروشنده دست در دست يک ديگر می ديگر دست می

ابو سفيان خانه او را به ابن علقمه . دادند خوانند، و معموال قبل از روز دهم اين کار را اجنام می را می
  .د و بقيه آن به اقساطصد دينار نق. عامری به چهار صد دينار فروخته بود

در عوض اين :  به ابی امحد فرمود)ص(بعضی از افراد خانواده ابی امحد برامي نقل کردند که پيامرب
  .ای برايت در هبشت خواهد بود خانه تو، خانه

۶۴۳  
ابو امحد در مورد فروش خانه خود اشعار زير را خطاب به ابو سفيان سروده است، و آن اشعار را 

  :ان جحشی برای من خواند که چنني بودعمرو بن عثم
پيمان خودت را با ما شکستی، و پيشامدها منجر به پشيمانی خواهد شد، گويا شبهای دهگانه 

ای، در حالی که پيمان ميان من و تو پا برجاست، و در  کردمي به خاطر نياورده را، که در آن قيام می
وی خود را فروختی، و برای خود غرامت آن هيچ گونه درنگ و سرزنشی نيست، تو خانه پسر عم

خريدی، آن خانه را برب، آن خانه را برب، ولی طوق بدنامی چون طوق کبوتر بر گردنت زده شد، 
تو در کارهای خشم آور تيز راندی، و بدترين خويها جلبازی است، من پناه بردم به پناهگاهی، 

  .ن عمرو برای ابن مامه نيستکه در آن مقام و سالمت است، پيمان تو مانند پيمان، اب
اساف و نائله زن و مردی بودند که نام مرد اساف بن عمرو و نام زن نائله دختر سهيل و از : گويند

قريش آن دو را خدايان خود . ، و در کعبه زنا کردند و به صورت سنگ مسخ شدند)۱(قبيله جرهم بودند
پرستيدند، و اعراب به هنگام مراسم حج سر خود را  یکردند و آهنا را م پنداشتند و برای آن دو قربانی می
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به هنگام فتح از يکی از آن دو بت زنی سياه که دارای موهای سياه و سپيد . تراشيدند در برابر آن دو می
اين . کوفت و بانگ ناله و فرياد برداشته بود بود، برهنه و پراکنده موی بريون آمد، که به چهره خود می

  : گفتند، فرمود)ص( خداموضوع را به رسول
و گويند، شيطان سه . اين نائله است که از اينکه در سرزمني مشا پرستيده شود نااميد گرديده است

   مرتبه نعره نوميدانه کشيده است، يک مرتبه موقعی که لعنت کرده شد و چهره او از چهره
__________________________________________________  

  .نوشته است» نائله دختر زيد«و » اساف بن يعلی«، نام اين دو بت را ۹تاب االصنام، ص کلبی در ک) ۱(
۶۴۴  

 را در مکه در حال مناز ديد، و ديگر، روز )ص(فرشتگان دگرگون شد، و يک مرتبه هنگامی که رسول خدا
د را به شرک پس از امروز ديگر از اينکه امت حمم: فتح مکه که در آن روز ذريه خود را مجع کرد و گفت

  .برگردانيد نااميد شويد ولی ميان ايشان نوحه سرايی و شعر را ترويج کنيد
 بود که جربئيل حمل آهنا را به او نشان داد، و )ع(خنستني کسی که عالمي حرم را نصب کرد ابراهيم

ن قصی  جتديد بنا کرد، و پس از آن تا زما)ع(پس از آن تغيريی در آهنا حاصل نشد، تا آنکه امساعيل
 متيم بن اسد خزاعی را روانه )ص(پس از آن در روز فتح مکه پيامرب. تغيريی نيافته بود و او آن را تعمري کرد

سپس عمر بن خطاب چهار نفر از قريش را که خمرمة بن نوفل، ازهر بن . فرمود تا عالمي حرم را تعمري کرد
سپس عثمان . خمزومی را مأمور اين کار کردعبد عوف، حويطب بن عبد العّزی، و ابو هود سعيد بن يربوع 

  .و بعد از او معاويه در سالی که حج گزارد، مهني عده را مأمور اين کار کردند
چون عبد امللک بن مروان حج گزارد، به : ابن ابی سربه از قول مسور بن رفاعه برامي نقل کرد که
  .و به آهنا دستور داد که آن را بازسازی کنندسراغ پريمردترين فرد قبايل خزاعه، قريش، و بنی بکر فرستاد 

شد و فقط در حمل  مسري مسيلهايی که در منطقه حرم بود، مهه به داخل منطقه غري حرم منتهی می
هيچ گاه شکار را در منطقه حرم تعقيب . تنعيم مسري يک مسيل از منطقه آزاد به داخل منطقه حرم بود

  .دادند راندند و مورد آزار قرار منی به آفتاب يا بر عکس منیحتی آهنا را از ميان سايه . کردند منی
هنگامی که کبوتران بر روی بارها و لباس و : عبد امللک بن نافع، از قول پدرش برامي نقل کرد

  :گفت پراند، ولی ابن عّباس می کرد و منی نشستند، او آهنا را کيش منی خوراک ابن عمر می
مهچنني خوراکهای گمشده و در راه افتاده منطقه حرم را . عی نداردکيش کردن و پراندن کبوتران مان

توان خورد در صورتی که در منطقه غري حرم و جاهای ديگر اين مسئله جايز و رواست و اين تفسري  منی
گويند، در دوره جاهليت گروهی جنگجو . »و ال حتل لقطها اال ملنشد«فرمايش پيامرب است که فرموده است 

امحر . ذيل که جنيدب بن ادلع هم مهراهشان بود به قصد جنگ با قبيله امحر بأسا بريون آمدنداز قبيله ه
او هيچ گاه ميان مردم قبيله خويش . بأسا مردی از قبيله اسلم بود که بسيار شجاع و نريومند بود

 که از دور کشيد خوابيد و به هنگام خواب چنان خرناس می ها می خوابيد، بلکه دورتر از حمل خيمه منی
زدند و  آمد او را صدا می ای پيش می هر گاه برای افراد قبيله مسئله. شد شنيده و حمل خواب او شناخته می

  اگر: هنگامی که جنگجويان هذيل به سراغ ايشان آمدند، جنيدب بن ادلع گفت. کرد او مانند شري محله می
۶۴۵  

ماند، ضمنا صدای خرناس او  رای پريوزی باقی منیای ندارد و راهی ب امحر بأسا در اين مجع باشد فايده
و چون گوش داد حمل او را شناخت و به جانب او حرکت کرد و او را . ماند، بگذاريد گوش دهم خمفی منی
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ديد که خواب است مششري را روی سينه امحر بأسا گذاشت و فشرد و او را کشت، سپس به قبيله محله 
افراد .  و امحر را صدا زدند ولی پاسخی نشنيدند چون امحر کشته شده بودافراد قبيله فرياد کشيدند. کردند

  .بعد هم مردم سرگرم مسئله اسالم شدند. قبيله هذيل هر کاری که خواستند کردند و برگشتند
جنيدب بن ادلع . يک روز پس از فتح مکه، جنيدب بن ادلع به مکه آمد و مردم مهه در امان بودند

. ريست که ناگاه جندب بن اعجم اسلمی بريون آمد و مردم را عليه او حتريک کردنگ ايستاده بود و می
خراش مششري خود را برداشت و به . اولني نفری را که ديد خراش بن امّيه کعبی بود و موضوع را به او گفت

مردم دور او مجع بودند و او درباره چگونگی کشنت امحر بأسا صحبت . سراغ جنيدب بن ادلع رفت
از اطراف اين مرد : مهان طور که مردم ايستاده بودند خراش بن اميه با مششري آمد و به مردم گفت. کرد می

خواهد ايشان را از اطراف جنيدب پراکنده کند و چون مردم  مردم گمان کردند او می! پراکنده شويد
نيدب به يکی از ج. پراکنده شدند، خراش بن اميه با مششري به جنيدب محله کرد و شکم او را دريد

ای : هايش بريون رخيته بود، گفت درخشيد و روده ديوارهای مکه تکيه داد و در حالی که چشمانش می
  .و اندکی بعد به زمني افتاد و مرد! گروه خزاعه کار خود را کرديد

  .ای ايراد فرمود  رسيد برای ايراد خطبه برخاست و خطبه)ص(چون خرب قتل او به پيامرب
  :  چنني فرمود)ص(در بعد از ظهر فردای فتح مکه بود و ضمن آن رسول خداو اين خطبه 

ای مردم، خداوند متعال از هنگام آفرينش آمساهنا و زمني، و از روز آفرينش خورشيد و ماه، از 
هنگامی که اين دو کوه را آفريد، سرزمني مکه را حرمت خبشيد و تا روز قيامت مهچنان خواهد 

 به خدا و روز قيامت مؤمن باشد، جايز نيست که در آن خونريزی کند، يا برای هيچ کس که. بود
حتی درختی را ريشه کن سازد، اين موضوع برای هيچ کس پيش از من حالل نبوده و برای هيچ 
کس پس از من هم حالل نيست، برای من هم جز يک ساعت حالل نبوده است و پس از آن به 

و اگر کسی . ضوع را حاضران مشا به غايبان برسانندمهان حرمت خود برگشته است، اين مو
پس چگونه رسول خدا در مکه جنگ کرد؟ بگوييد خداوند اين موضوع را برای رسول : گفت

ای گروه خزاعه، از قتل و کشتار دست . خود حالل فرمود و برای مشا حالل نفرموده است
 باشد کافی است، و حال آنکه اين برداريد، به خدا قسم کشتار زياد شده است و اگر سودی داشته

   پس از اين هر کس! پردازم به خدا سوگند من خونبهای او را می. کشته را بيهوده کشتيد
۶۴۶  

  .اش خمتار خواهد بود که قاتل را بکشند يا ديه بگريند کشته شود خانواده
ا داشت، ابو شريح گويند، هنگامی که عمرو بن سعيد بن عاص در مکه قصد جنگ با عبد اهللا بن زبري ر

 به ما امر فرمود تا حاضران، اين )ص(پيامرب:  را بيان کرد و گفت)ص(پيش او آمد و اين گفتار رسول خدا
اند برسانند، من آجنا حاضر بودم، و تو غايب بودی، و من آنچه را رسول  مطلب را به کسانی که نبوده

ای پريمرد برو، ما از تو به حرمت : د بن عاص گفتعمرو بن سعي.  امر فرموده بود، به تو ابالغ کردم)ص(خدا
مکه واردترمي، اين مطلب درباره ستمگر و کسی که بيعت شکسته و کسی که خونريزی کند رعايت 

  .دانی  را ابالغ کردم و به تو رساندم، حاال خودت می)ص(من دستور پيامرب: ابو شريح گفت. شود منی
چون اين عمل ابو شريح را برای ابن عمر : کرد که  نقل میعبد اهللا بن نافع از پدرش: واقدی گويد
  .اش بود اجنام داد خدا ابو شريح را رمحت کند، آنچه را که بر عهده: نقل کردند، گفت
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 روزی که بنی خزاعه آن مرد هذلی را کشتند مطالبی فرموده است که )ص(دامن که پيامرب من هم می
 فرموده است، خونبهای او را پرداخت )ص(گفتند، رسول خدا میحفظ ندارم، مهني قدر از مردم شنيدم که 

  .خواهم کرد
: عمرو بن عمري بن عبد امللک بن عبيد، از جويريه دختر حصني، از عمران بن حصني نقل کرد که

 )ص(و پيامرب.  از کشتار منع فرموده بود کشت)ص(خراش بن اميه، جنيدب بن ادلع را پس از آنکه پيامرب
سپس به بنی . کشتم  قرار بود مسلمان را برای کشنت کافر بکشم حتما خراش بن امّيه را میاگر: فرمودند

عمران بن . خزاعه دستور فرمود خونبهای او را از مال خود بريون بياورند و بپردازند، و خزاعه چنان کردند
آهنا در . ده بودندبينم که بنی مدجل آهنا را آور گويی هم اکنون گوسپندان سپيد را می: گويد حصني می

پرداختند و اسالم موضوع خونبها را تشديد کرد، و اين خنستني کشته  جاهليت ديه را به صورت گوسپند می
  . در اسالم مقرر فرمود تا خونبهايش پرداخت شود)ص(بود که رسول خدا
 به بنی )ص(مربپيا: ابن ابی الّزناد، از عبد الرمحن بن حرمله، از ابن مسّيب نقل کرد که: واقدی گويد

  .کعب دستور فرمود که خونبهای مقتول را صد شتر پرداخت کنند
سران قريش نيز به .  به بالل دستور فرمود تا باالی کعبه اذان بگويد)ص(چون ظهر فرا رسيد پيامرب

 گروهی از ايشان. باالی کوهها پناهنده شده بودند يا از ترس اينکه کشته نشوند خود را پنهان کرده بودند
مهينکه بالل با صدای بسيار بلند به گفنت . در صدد امان گرفنت بودند و گروهی را هم امان داده بودند

به جان خودم سوگند که خداوند نام حممد : رسيد، جويريه دختر ابو جهل گفت» اشهد ان حممد رسول اهللا«
  گزارمي ولی به خدا به هر حال مناز می! را بر افراشت

۶۴۷  
دارمي، اين نبوت و پيامربی که برای حممد  کسی را که عزيزان ما را کشته است دوست منیسوگند هيچ گاه 

خدا را : خالد بن اسيد گفت. آمده است برای پدرم هم آمد و او نپذيرفت و با قوم خود خمالفت نورزيد
  .شکر که پدرم را گرامی داشت و امروز زنده نيست که اين صدا را بشنود

شنيدم که بالل  کاش پيش از امروز مرده بودم و منی! ه بدخبتی بزرگیچ: حارث بن هشام گفت
به خدا سوگند پيشامد بزرگی است که : حکم بن ابی العاص گفت. کشد مهچون خر بر فراز کعبه نعره می

اگر اين عالمت خشم خدا باشد : سهيل بن عمرو گفت. برده بنی مجح بر فرزندان ابی طلحه فرياد کشد
ابو . واهد داد، و اگر موجب خشنودی خدا باشد آن را بزودی پايدارتر خواهد فرمودبزودی تغيريش خ

! گومي، چون اگر سخنی بگومي مهني ريگها به حممد خرب خواهند داد اما من هيچ چيز منی: سفيان گفت
  . نازل شد و گفتار مهه را به اطالع آن حضرت رسانيد)ص(جربئيل بر رسول خدا

 وارد )ص(مهينکه رسول خدا: برامي نقل کرد که سهيل بن عمرو گفته استموسی بن حممد از پدرش 
مکه شد و پريوز گرديد من خود را به خانه خويش رساندم و در را بستم، و سپس کسی به سراغ فرزندم عبد 

آوردم  من وحشت داشتم که بکشندم، چه به ياد می. اهللا بن سهيل فرستادم که از حممد برای من امان بگريد
برخورد من در روز صلح حديبيه با .  هيچ کس به اندازه من نسبت به حممد و يارانش بدی نکرده استکه

حممد طوری بود که هيچ کس چنان برخوردی با او نداشت، پيمان نامه را هم من امضا کرده بودم، بعالوه 
 هم مهراه آهنا در جنگ بدر واحد شرکت داشتم و هر وقت قريش برای جنگ با حممد حرکت کرده بود من

ای رسول خدا، آيا به سهيل بن عمرو امان :  رسيد و گفت)ص(عبد اهللا بن سهيل به حضور پيامرب. بودم
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  دهيد؟ می
هر : سپس به اطرافيان خود فرمود! آری او در امان خداست، از خانه بريون بيايد:  فرمود)ص(پيامرب

سهيل از خانه بريون بيايد، به جان خودم که او کس سهيل بن عمرو را ديد به او تند نگاه نکند، و بايد 
داند آيينی که در آن  دارای عقل و شرف است و کسی مثل او چنان نيست که اسالم را نشناسد و به خوبی می

  .بوده است برايش سودی ندارد
  . را به اطالع او رساند)ص(عبد اهللا بن سهيل پيش پدر برگشت و گفتار رسول خدا

سهيل در مسلمان شدن ! سوگند در خردی و بزرگی نيکوکار و بزرگوار استبه خدا : سهيل گفت
 شرکت کرد و سپس در )ص(مهچنان سرگردان بود و در جنگ حنني با وجودی که مشرک بود مهراه پيامرب

  . اسالم آورد)۱(جعّرانه
__________________________________________________  

  . م-.ف و مکه است، به کسر عني و تشديد را هم آمده است، منتهی االربجعّرانه، نام جايی ميان طاي) ۱(
۶۴۸  

 مهراه ابن الّزبعری به - که در آن هنگام مهسر اّم هانی دختر ابو طالب بود-هبرية بن ابی وهب
.  نکردند)ص(جنران گرخيتند و وارد حصار آجنا شدند و از ترس، تقاضای امان و زينهاری از رسول خدا

قريش کشته شدند و حممد وارد مکه شد، و به خدا : ران از آهنا پرسيدند، چه خرب داريد؟ گفتنداهالی جن
  .بينم که حممد به اين حصار مشا محله خواهد کرد سوگند چنني می

  .بلحارث و کعب شروع به تعمري حصار خود کردند و دامها و چهار پايان خود را مجع کردند
 ابن الّزبعری سرود و به جنران فرستاد و آن اشعار را ابن ابی حّسان بن ثابت چند بيتی در هجاء

  :الّزناد برامي خواند که چنني است
گريی و زندگی پست و  کنی، جنران را عوض می توزی می به جای اين مردی که نسبت به او کينه

نی، ک ای ضعيف و معيوب تکيه می های تو در جنگها شکسته شد، و اکنون به نيزه اندک را، نيزه
خداوند بر زبعری و پسرش خشم گرفته است، و عذابی دردناک در زندگی جاويد برای 

   )۱(.آهناست
 وهب -هبرية بن ابی. چون اين شعر حّسان به ابن الّزبعری رسيد آماده بريون آمدن از جنران شد

 او خواهی از آيا می: گفت. خواهم پيش حممد بروم می: ای پسر عمو آهنگ کجا داری؟ گفت: گفت
ای کاش با کس ديگری غري از تو رفاقت : هبريه گفت: گويد. آری به خدا سوگند: پريوی کنی؟ گفت

به هر حال : ابن الّزبعری گفت. کردم که تو از حممد پريوی کنی کردم، به خدا سوگند هرگز گمان منی می
که هبتر و چنني است، وانگهی برای چه با بنی حارث بن کعب زندگی کنم و پسر عموی خود را 

  .نيکوکارترين مردم است ترک کنم و ميان قوم خود و خانه خويش زندگی نکنم
 آمد در حالی که آن حضرت ميان اصحاب خود نشسته )ص(ابن الّزبعری راه افتاد و پيش رسول خدا

اش  هاين ابن الّزبعری است که در چهر:  به چهره ابن الّزبعری نگريستند فرمودند)ص(مهينکه پيامرب. بودند
سالم بر مشا باد ای رسول خدا، :  ايستاد گفت)ص(و چون ابن الّزبعری کنار رسول خدا. نور اميان است

ام که پروردگاری غري از اهللا نيست و تو بنده و رسول اويی و سپاس خدای را که مرا به اسالم  گواهی داده
و مجع کردم و بر اسب و شتر برای مهانا من با تو دمشنی کردم و لشکرها برای جنگ با ت. رهنمون فرمود

   ستيزه با تو سورا شدم، حتی



 ۵۱۶

__________________________________________________  
  . م-. آمده است۱۹۶۶، چاپ بريوت، ۲۱۳جمموعا مهني سه بيت در ديوان حّسان، ص ) ۱(

۶۴۹  
د داشتم که هيچ گاه به اسالم پياده در دمشنی با تو گام برداشتم، وانگهی از تو به جنران گرخيتم و قص

نزديک نشوم و خداوند متعال نسبت به من اراده خري فرمود و اسالم را در دل من افکند و آن را برای من 
کنم که برای هيچ  حمبوب قرار داد، و فهميدم که در ضاللت و گمراهی هستم و چيزی را پريوی می

فهمد  و حال آنکه آن بت سنگی منی. ی بکشندسنگی پرستش شود و برايش قربان. خردمندی سود ندارد
سپاس خدايی را که تو را به اسالم :  فرمود)ص(پيامرب. چه کسی آن را پرستيده و چه کسی نپرستيده است

  .پوشاند اسالم هر چه را که پيش از آن بوده است می. رهنمون فرمود
وز فتح مکه به اطالع او رسيد چنني هبريه مهچنان در جنران باقی ماند و چون خرب اسالم اّم هانی در ر

  :سرود
  آيا هند تو را به اشتياق آورده است يا سؤال از او تو را دور کرده است؟

آری اسباب جدايی و دگرگونيهای آن اينچنني است، مهانا بر سر حصاری مرتفع در جنران 
می هستم که خواب از سر او پريده است، و فقط خيال معشوق در شب او راه دارد، و من از قو

چون تالش کنند، به هر حال روزگار آنان چون روز خواهد بود، من به هر صورت از عشريه خود 
ها را خوش ندارند، گفتار مرد که از خاطرش  کنم، در وقتی که هپلوانان سر نيزه محايت می

سرچشمه نگرفته باشد، مهچون تريی است که بدون پر حرکت کند، اگر تو پريو دين حممد 
اند، اميدوارم بر روی کوه دور افتاده بلند و  ای، و مهه خويشاوندان پيوند خود را از تو بريده شده

  .خمروطی باشی، کوههای سرخ رنگ بی سبزه و خشک
  .هبريه در جنران ماند و مهاجنا در حال شرک مرد

طب بن عبد در فتح مکه حوي: ابن ابی سربه، از موسی بن عقبه، از منذر بن جهم برامي نقل کرد که
اتفاقا ابو ذر برای کاری وارد آن خنلستان شد، و حويطب . العّزی گرخيت و به خنلستان عوف پناه برد

حويطب پيش ابو ذر برگشت و ! بيا، در امان هستی: ابو ذر صدايش زد و گفت. مهينکه او را ديد گرخيت
   خواهی تو را پيش تو در امانی، اگر می: ابو ذر گفت. سالم داد

۶۵۰  
مگر برای من ممکن است که به خانه : حويطب گفت. خواهی به خانه خود برو  بربم و اگر می)ص(رسول خدا

ام  ام برسم کشته خواهم شد، يا آنکه به خانه شوم و پيش از آنکه به خانه خود بروم؟ ميان راه ديده می
اش رساند و   و حويطب را به خانهآمي و مهراه او رفت من مهراه تو می: ابو ذر گفت. کشند ريزند و مرا می می

سپس ابو ذر پيش . بر در خانه او ايستاد و اعالم کرد که حويطب در امان است و نبايد بر او هجوم برده شود
امي  مگر ما مهه مردم را امان نداده:  فرمود)ص(پيامرب.  آمد و موضوع را به اطالع ايشان رساند)ص(رسول خدا

  ام؟ ا را دادهجبز تنی چند که فرمان قتل آهن
روز : کرد که ابن ابی سربه، از موسی بن عقبه از ابو حبيبه آزاد کرده زبري، از عبد اهللا بن زبري نقل می

فتح مکه، هند دختر عتبه، و ام حکيم دختر حارث بن هشام مهسر عکرمة بن ابی جهل، و بغوم دختر معذّل 
مه دختر وليد بن مغريه، و هند دختر منّبه بن حّجاج که که از قبيله کنانه و مهسر صفوان بن امّيه بود، و فاط

آهنا در ابطح پيش رسول . مادر عبد اهللا بن عمرو بن عاص است مهراه ده نفر از زنان قريش مسلمان شدند
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 )ص( دختر پيامرب، مهسر رسول خدا)ع(فاطمه.  آمدند و به حضور آن حضرت رسيدند و بيعت کردند)ص(خدا
هند دختر عتبه در حالی که روبند داشت صحبت . دان عبد املطلب هم آجنا بودندو گروهی از زنان خان

  :کرد و گفت
سپاس خدای را که دينی را که برگزيده بود آشکار کرد و بايد رمحت و خبشش تو مرا فرا گريد، من 

فت من هند کنم، و روبند از چهره خود برداشت و گ ام و او را تصديق می زنی هستم که به خدا اميان آورده
ای رسول خدا، به خدا سوگند قبال هبترين : هند گفت. خوش آمدی:  فرمودند)ص(پيامرب. ام دختر عتبه

آرزومي اين بود که از ميان مهه خانداهنا، فقط خانواده تو ذليل و خوار شوند، و حال آنکه امروز هبترين 
آنگاه رسول ! بيشتر از اين بايد باشد: د فرمو)ص(پيامرب. آرزوی من اين است که آهنا عزيز و حمترم باشند

دهيد که با  ای رسول خدا، آيا اجازه می: هند گفت.  برای ايشان قرآن خواند و با آهنا بيعت فرمود)ص(خدا
دهم و هر آينه گفتار من برای صد زن مهچون  من با زنان دست منی:  فرمود)ص(مشا دست بدهيم؟ پيامرب

ای روی دست خود انداختند و زهنا از   پارچه)ص(شده است که پيامربو گفته . گفتارم برای يک زن است
 دست )ص(و هم گفته شده است که قدح آبی آوردند و پيامرب. روی پارچه دست به دست آن حضرت کشيدند

و مهان مطلب اول . خود را در آن وارد کردند و سپس قدح را به زهنا دادند تا دست خود را در آب وارد کنند
  .»دهم من با زنان دست منی«ا استوارتر است که پيامرب فرموده است در نظر م

   ای رسول خدا، عکرمه از تو به: در اين موقع ام حکيم مهسر عکرمة بن ابی جهل گفت
۶۵۱  

  .او در امان است:  فرمود)ص(پيامرب. مين گرخيته است و ترسيد که او را بکشی، لطفا امانش بدهيد
آن غالم در بني راه از ام حکيم . رمه مهراه با غالم رومی خود بريون آمدام حکيم برای پيدا کردن عک

 حکيم از آهنا ياری -  رسيدند و ام)۱(ای از عّک داد تا اينکه به قبيله ام حکيم به او وعده می. کام خواست
 يکی از ام حکيم در حالی به عکرمه رسيد که او خود را به. خواست و آهنا او را طناب پيچ و زندانی کردند

  .خواست به کشتی سوار شود بنادر ساحلی هتامه رسانده بود و می
بايد : چه چيزی بايد بگومي؟ گفت: گفت عکرمه می! گفت بايد کلمه اخالص بگويی کشتيبان می

در مهني گفتگو بودند که . ام من فقط از مهني کلمه و گفنت آن گرخيته: عکرمه گفت. »ال اله اال اهللا«بگويی 
ای پسر عمو، من از پيش هبترين و نيکوکارترين و : رسيد و شروع به اصرار کرد و گفتام حکيم 
: عکرمه توقف کرد و مهسرش به او رسيد و گفت. ام، خود را به هالک ميفکن ترين مردم آمده پيوندزننده

 کردم و آری خودم با او صحبت: تو اين کار را کردی؟ گفت: گفت. ام  امان گرفته)ص(من برای تو از حممد
ای؟ ام حکيم موضوع را  از دست غالم رومی چه ديده: عکرمه مهراه مهسر خود برگشت و گفت. امانت داد

چون عکرمه نزديک مکه رسيد، . برای عکرمه گفت و عکرمه که هنوز مسلمان نشده بود آن غالم را کشت
کند   سوی خدا هجرت میاکنون عکرمه در حالی که مؤمن شده و به:  به ياران خود فرمود)ص(رسول خدا

آيد، مبادا به پدرش دشنام دهيد که دشنام دادن به مرده موجب آزار زندگان است و به مرده هم  می
  .رسد منی

تو : گويند، پيش از رسيدن به مکه عکرمه از مهسر خود کام خواست و او خودداری کرد و گفت
و چون . دارد کاری بزرگ است  از من باز میاعتقادی اينچنني که تو را: عکرمه گفت. کافری و من مسلمامن

آنگاه رسول .  عکرمه را ديد، در حالی که بر تن ايشان رداء نبود از خوشحالی برخاست)ص(رسول خدا
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 نشست و عکرمه در مقابل ايشان ايستاد و ام حکيم هم در حالی که نقاب بر چهره داشت، مهراه او )ص(خدا
گويد تو  راست می: فرمود. ای دهد که تو مرا امان داده  من خرب میای حممد اين زن به: عکرمه گفت. بود

کنم که گواهی  تو را دعوت می: کنی؟ فرمود ای حممد، مرا به چه چيز دعوت می: عکرمه گفت. در امانی
دهی خدايی جز خدای يگانه نيست و من رسول اومي و مناز را بپا داری و زکات را بپردازی و چنني و چنان 

   کنی به خدا سوگند تو دعوت منی: عکرمه گفت. داری از خصال اسالم را بر مشردندکنی و مق
__________________________________________________  

  ).۲۲۳معجم ما استعجم، ص . (عّک، نام روستايی از روستاهای مکه در منطقه هتامه است) ۱(
۶۵۲  

گند آن وقتی هم که ميان ما بودی و پيش از آنکه به اين به خدا سو. مگر به راه حق و کار پسنديده و نيکو
دهم که پروردگاری  شهادت می: آنگاه عکرمه گفت. دعوت هم اقدام کنی راستگوتر و نيکوتر از ما بودی

 از اين موضوع سخت خوشحال )ص(و رسول خدا. جز خدای يگانه نيست و حممد بنده و رسول اوست
اشهد ان ال اله اال :  فرمود، بگو)ص(پيامرب. ه من هبترين ذکر را بياموزای رسول خدا، ب: عکرمه گفت. شدند

من خدا و مهه حاضران را گواه : ديگر چه بگومي؟ فرمود، بگو: عکرمه گفت. اهللا و ان حممدا عبده و رسوله
امروز هر چه :  فرمودند)ص(سپس رسول خدا. و عکرمه آن را بگفت. گريم که مسلمانی جماهد و مهاجرم می

خواهم که هر دمشنی که  من از مشا می: عکرمه گفت. ام به تو خواهم داد از من خبواهی که به ديگران داده
ام و  ام و در هر جنگی که روياروی مشا ايستاده ام و هر راهی که بر خالف مشا پيموده نسبت به مشا ورزيده

  : فرمود)ص(پيامرب. ام مهه را ببخشی ناسزاهايی که در حضور و غياب مشا گفته
ای را که او با من کرده است و هر اقدامی را که برای خاموشی نور تو کرده است  پروردگارا هر ستيزه

! بيامرز و هر آنچه را که منافات با آبروی من داشته و در حضور يا غياب من گفته و اجنام داده است بيامرز
رابر آنچه که درباره جلوگريی از ای رسول خدا، چند ب. ای رسول خدا، سخت راضی شدم: عکرمه گفت

ام در راه اسالم جنگ  ام در راه خدا خرج خواهم کرد، و چند برابر جنگهايی که کرده دين خدا خرج کرده
 مهسر او را با مهان )ص(رسول خدا. عکرمه چندان در جنگها کوشش و تالش کرد که شهيد شد. خواهم کرد

  .عقد خنستني در اختيارش گذاشت
در آجنا به غالم خود يسار که فقط مهو .  رساند)۱(ن اميه گرخيت و خود را به شعيبهاما صفوان ب
با او چه : صفوان گفت. اين عمري بن وهب است: بينی؟ گفت بنگر چه کسی را می: مهراهش بود گفت

  .کنم؟ سوگند به خدا، نيامده است مگر برای کشنت من، حممد بر من پريوز شد
ها و خمارج  آنچه بر سر من آوردی بس نبود؟ پرداخت ديه: ند و گفتآنگاه خود را به عمري رسا

ای صفوان فدايت گردم، من : عمري گفت! ای که مرا بکشی؟ ات را بر من بار کردی، حاال هم آمده خانواده
  .ام از پيش نيکوترين و با پيوندترين مردم پيش تو آمده

وم من گريزان بريون رفته است تا خود را به ای رسول خدا، سرور ق:  گفته بود)ص(عمري به رسول خدا
او :  فرموده بود)ص(پيامرب. ترسد او را امان ندهی، پدر و مادرم فدای تو باد او را امان بده دريا افکند که می

   و عمري از پی صفوان رفته و به او گفته بود که. را امان دادم
__________________________________________________  

، ص ۵معجم البلدان، ج . (شده است شعيبه، نام يکی از لنگرگاههای کشتی در حجاز است و پيش از جّده بندر مکه مشرده می) ۱(
۲۷۶.(  



 ۵۱۹

۶۵۳  
  .اند  تو را امان داده)ص(رسول خدا

ای از او بياوری که آن را  گردم مگر آنکه نشانه به خدا قسم با تو برمنی: صفوان در پاسخ گفت
خواست خود را  پيش صفوان رفتم که در حال گريز بود و می:  برگشت و گفت)ص(زد پيامربعمري ن. بشناسم

. ای بياوری که آن را بشناسم گردم تا آنکه نشانه ايد ولی گفت، بر منی بکشد، به او گفتم که امانش داده
در ورود به مکه بر عمري مهراه با عمامه مينی آن حضرت که . اين عمامه مرا بگري و برب:  فرمودند)ص(پيامرب

ام که در  ای ابو وهب من از نزد هبترين مردم پيش تو آمده: سر داشتند بار ديگر به سراغ صفوان آمد و گفت
عني حال از مهه نيکوکارتر و بردبارتر است، بزرگی و عزت او بزرگی و عزت توست و پادشاهی او 

صفوان به عمري . دهم جانت به خدا سوگند میپادشاهی تو و در واقع چون برادر تنی تو، و تو را درباره 
  .ترسم کشته شوم می: گفت

او تو را فرا خوانده است که مسلمان شوی و اگر به اسالم راضی نشدی دو ماه به تو مهلت : عمري گفت
او برد خود را که به هنگام ورود به مکه بر سر بسته . خواهد داد و او از مهه مردم نيکوکارتر و وفادارتر است

و چون آن را بريون . آری: شناسی؟ گفت شناسی پيش تو فرستاده است، آيا آن برد را می بود و تو آن را می
  .آری خودش است: آورد، صفوان گفت

 رسيد که آن حضرت با مسلمانان در مسجد مناز )ص(صفوان برگشت و هنگامی به حضور رسول خدا
در شبانه روز چند مرتبه مناز :  عمري پرسيدصفوان از. عمري و صفوان ايستادند. گزاردند عصر می

چون . آری: گزارد؟ گفت حممد خود با آهنا مناز می: صفوان پرسيد. پنج مناز: گزاريد؟ عمري گفت می
ای حممد عمري بن وهب جامه تو را پيش من :  سالم مناز را داد، صفوان بانگ برداشت و گفت)ص(پيامرب

ای اگر مسلمان شدم که شدم و گر نه دو ماه به من   خوانده-ش خود فراآورده و مدعی است که مرا به آمدن پي
نه به خدا سوگند : گفت. بنشني) کنيه صفوان(ای ابو وهب :  فرمودند)ص(پيامرب. مهلت داده خواهد شد

صفوان . بلکه به تو چهار ماه مهلت داده شود:  فرمودند)ص(پيامرب. نشينم تا مطلب را برامي روشن کنی منی
 آهنگ هوازن فرمود، صفوان در حالی که مهچنان کافر بود، مهراه آن حضرت )ص( و چون پيامربنشست
  .برفت

های او را به عاريه بگريد، و از او صد زره و وسايل آن   کسی پيش او گسيل داشت تا اسلحه)ص(پيامرب
  آيا اين کار به ميل من است يا به زور؟: صفوان گفت. را مطالبه فرمود

های خود را به  صفوان زره. به صورت عاريه ضمانت شده که مسترد خواهيم داشت: فرمود )ص(پيامرب
صفوان در جنگ حنني .  عاريه داد و رسول خدا دستور فرمود که خود صفوان آهنا را به حنني بربد)ص(پيامرب

    به جعّرانه برگشته)ص(و طائف حضور داشت و هنگامی که پيامرب
۶۵۴  

  .ان مهراه ايشان بود به بازديد غنامي پرداختندبودند، در حالی که صفو
. کرد ای که پر از شتر و بز و ميش بود خريه شده بود و مدتی به آن دره نگاه می صفوان به دره

  ای ابو وهب از اين دره خوشت آمده است؟:  که مواظب او بودند، فرمودند)ص(پيامرب
هيچ کس به اين : در اين موقع صفوان گفت. دره و آنچه که در اوست از تو باشد: فرمود. آری: گفت

دهم که خدايی جز پروردگار يگانه نيست و حممد  نيک نفسی نيست مگر اينکه پيامرب باشد، گواهی می
  .و مهاجنا مسلمان شد. رسول اوست
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  :عبد احلميد بن جعفر، از يزيد بن ابی حبيب، از عطاء بن ابی رباح برامي نقل کرد که
و حکيم بن حزام، و خمرمة بن نوفل قبل از مهسران خود مسلمان شدند، و پيش ابو سفيان بن حرب، 

 نکاح آهنا را با )ص(از آنکه عّده مهسرانشان متام شود پيش آهنا رفتند و چون زهنايشان مسلمان شدند پيامرب
از و مهسر صفوان و مهسر عکرمه پيش از شوهران خود مسلمان شدند و پس . مهان عقد اول تنفيذ فرمود

 زهنا را با مهان عقد اول در اختيارشان قرار دادند و اين )ص(اينکه شوهران آن دو مسلمان شدند، پيامرب
  .بدان جهت بود که شوهرها در مدت عّده اسالم آورده بودند

افتاد که پيامرب به او امالء  گويند، عبد اهللا بن سعد بن ابی سرح از کاتبان وحی بود، گاهی اتفاق می
: فرمود خواند می  آن را می)ص(و چون پيامرب» عليم حکيم«نوشت  و او می» مسيع عليم«ند فرمود می

و من هر ! گويد فهمد چه می حممد منی: در نتيجه ابن ابی سرح دچار فتنه شد و گفت. خداوند چنني است
 حممد وحی ام به خودم وحی شده است مهان طور که به نويسم و اينها که نوشته خواهم برای او می چه می

  . روز فتح مکه خون او را هدر اعالن فرمودند)ص(و از مدينه به مکه گرخيت و مرتد شد، و پيامرب. شود می
ای : عبد اهللا بن سعد بن ابی سرح برادر شريی عثمان بن عفّان بود و در آن روز پيش او آمد و گفت

مد برو و درباره من صحبت کن که اگر او مرا ام اکنون مرا در نظر داشته باش و نزد حم برادر من تو را برگزيده
تو : عثمان گفت. ام ببيند سرم را جدا خواهد کرد، جرم من سنگينترين جرمهاست و اکنون برای توبه آمده

به خدا قسم اگر حممد مرا ببيند مهلت خنواهد داد و گردمن را خواهد زد چون : عبد اهللا گفت. مهراه من بيا
مهراه من بيا، ان : عثمان گفت.  است و ياران او مهه جا در جستجوی من هستندخون مرا هدر اعالن کرده

 ناگاه متوجه شدند که عثمان دست عبد اهللا را گرفته و در برابر آن )ص(پيامرب. شاء اهللا تو را خنواهد کشت
  .اند حضرت ايستاده

ن ابی سرح مرا در آغوش ای رسول خدا، مادر عبد اهللا بن سعد ب:  کرد و گفت)ص(عثمان رو به پيامرب
  داد و او را از شري برد و شري خود را به من می گرفت و حال آنکه او را پياده راه می می

۶۵۵  
 روی )ص(پيامرب. ورزيد و او را رها کرده بود، استدعا دارم او را به من ببخشيد گرفته بود، و به من مهر می

 )ص(پيامرب. مد و سخن خود را بر آن حضرت تکرار کردخود را از عثمان برگرداند و عثمان از جانب ديگر آ
 او را امان )ص(باز هم روی خود را برگرداند و منتظر بود مردی برخيزد و گردن عبد اهللا را بزند چون پيامرب

ورزيد و به دست و  اّما وقتی که ديدند کسی چنان اقدامی نکرد و عثمان هم سخت اصرار می. نداده بودند
ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو گردند : گفت بوسيد و می افتاده و سر آن حضرت را می )ص(پای پيامرب

  :فرمود. با او مدارا فرمای
چه چيز مانع از آن شد که مردی از ميان مشا برخيزد : بسيار خوب، سپس رو به اصحاب کرد و فرمود

مشا به من اشاره نفرموديد و : ر گفتاين فاسق را بکشد؟ عّباد بن بش: و گردن اين سگ را بزند؟ يا فرمود
ای  سوگند به کسی که تو را به حق مبعوث فرموده است من از هر سو متوجه مشا بودم که فقط با چشم اشاره

 در )ص(پيامرب. اند که اين گفتار را ابو اليسر يا عمر بن خطاب گفته است و گفته. کنيد و گردنش را بزمن
برای هيچ پيامربی امياء و :  فرمود)ص(و هم گويند که پيامرب. کشم  منیمن کسی را با اشاره: پاسخ فرمود

  .اشاره با چشم جايز نيست
 را )ص( اجازه فرمود تا عبد اهللا بن سعد بن ابی سرح بيعت کند، و عبد اهللا هر گاه پيامرب)ص(رسول خدا
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ايد که عبد اهللا هر گاه   شدهپدر و مادرم فدای تو باد، متوجه:  گفت)ص(عثمان به پيامرب. گرخيت ديد می می
  : لبخند زدند و گفتند)ص(گريزد؟ پيامرب بيند می مشا را می

چرا، ولی او گناه بزرگ خود را به خاطر : ام؟ عثمان گفت مگر من به او اجازه بيعت و امان نداده
سعد بن ابی  بن - عثمان پيش عبد اهللا. پوشاند اسالم گناهان پيشني را می:  فرمودند)ص(پيامرب. آورد می

 )ص(آمد و مهراه مردم برای عرض سالم به حضور پيامرب او پس از آن می. سرح آمد و اين خرب را به او داد
  .رسيد می

 را سخت آزار داده بود و پيامرب هم خون )ص(اما حويرث بن نقيذ که از فرزندزادگان قصی بود، پيامرب
 به سراغ او آمد و )ع(علی. نه خود نشست و در را بستروز فتح مکه حويرث در خا. او را هدر اعالم فرمودند

. و اين خرب به اطالع حويرث رسيد که در جستجوی اويند. در صحراست: کجاست؟ گفتند: سؤال کرد
خواست به خانه ديگری بگريزد که  حويرث از خانه بريون آمد و می.  هم از در خانه او دور شد)ع(علی
  .نش را زد با او بر خورد کرده و گرد)ع(علی

فرمودند، به آهنا   هر گروهی را هم که به جنگ اعزام می)ص(اما، هّبار بن اسود چنني بود که پيامرب
با آتش فقط خدای آتش : بعدها فرمودند. سپردند که اگر او را گرفتند به آتش بکشند و بسوزانند می
  ربيدتواند عذاب کند بنابر اين اگر بر او دست يافتيد دست و پايش را ب می

۶۵۶  
  .و روز فتح مکه به او دست نيافتند. و بعد بکشيدش

 محله کرده بود و نيزه به پشت زينب زده و )ص(گناه هّبار اين بود که با نيزه به زينب دختر رسول خدا
  . خون هّبار را هدر اعالن فرموده بودند)ص(او که حامله بود، سقط جنني کرده بود و پيامرب

 در مدينه ميان اصحاب خود نشسته بودند، هبار که مردی سخنور )ص(خدادر حالی که رسول : گويد
ام تا در  داده است دشنام بده ولی من آمده ای حممد، به کسی که به تو دشنام می: بود، آشکار شد و گفت

دهم که خدايی جز پروردگار يکتا نيست و او شريک و انبازی  حضورت اقرار به اسالم کنم، گواهی می
  . معذرت او را پذيرفتند)ص(و پيامرب. رسول اوست مد بنده وندارد و حم

تو بودی که ! خداوند چشمی را به تو روشن نکند:  او را ديد و گفت)ص(سلمی کنيز آزاد شده پيامرب
 از دشنام دادن و متعرض شدن به )ص(و رسول خدا. اسالم آهنا را نابود کرد: هّبار گفت. چنني و چنان کردی

  .او منع فرمودند
  :هشام بن عماره، از سعيد بن حممد بن جبري بن مطعم از قول پدرش از جدش نقل کرد که

 از جعّرانه برگشته بود، من هم در خدمت آن حضرت مهراه اصحاب در مسجد )ص(هنگامی که پيامرب
ديدند مهينکه مردم او را .  بود وارد شد)ص(نشسته بودمي که ناگاه هّبار از در مسجد که به نام رسول خدا

خواست برخيزد و به او محله  يکی می. او را ديدم:  فرمودند)ص(پيامرب. گفتند، ای رسول خدا، هّبار آمد
ای رسول خدا درود :  ايستاد و گفت)ص(هّبار آمد و مقابل پيامرب.  اشاره فرمودند تا بنشيند)ص(کند که پيامرب

سول اويی، من از تو به سرزمينهای خمتلف دهم که پروردگاری جز خدا نيست و تو ر بر تو، من شهادت می
خواستم به غري اعراب پناهنده شوم ولی کرم و بزرگواری و نيکی تو و گذشت تو را از  گرخيتم و می می

اند به خاطر آوردم، ای رسول خدا، ما اهل شرک بودمي و خداوند متعال به  کسانی که قدر تو را نشناخته
وسيله تو ما را از نابودی و هالکت جنات داد، اکنون از جهل و نادانی من وسيله تو ما را هدايت فرمود و به 
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 گذر و از آنچه که از من به تو رسيده است گذشت فرمای که من به بدی رفتار خود مقّرم و به گناه خود - در
ه به من تو را عفو کردم و خداوند نسبت به تو بسيار نيکی فرموده ک:  فرمود)ص(رسول خدا. کنم اعتراف می

  .پوشاند اسالم رهنمونت کرده است و اسالم آنچه را پيش از آن بوده است، می
من هرگز نديدم که : گفته است واقد بن ابی ياسر، از يزيد بن رومان نقل کرد که زبري بن عّوام می

  )ص( از هّبار ياد کرده و بر آن مرد خشم نگرفته باشد، و نديدم که پيامرب)ص(پيامرب
۶۵۷  

داد که اگر به هّبار دست يافتيد هر دو دست و  به جنگ اعزام فرمايد مگر اينکه به آهنا دستور میگروهی را 
به خدا سوگند من مهواره در جستجوی او بودم و سراغش را . پايش را بربيد و سپس گردنش را بزنيد

. کشتمش دم حتما میدي  بيايد او را می)ص(داند که اگر پيش از اينکه به حضور پيامرب گرفتم و خدا می می
 کرد و )ص( بودم او آمد و شروع به پوزش خواهی از رسول خدا)ص(ولی موقعی که من هم حضور پيامرب

توانی هر کس که تو  ای حممد حق داری که به کسی که به تو ناسزا گفته است ناسزا بگويی و می: گفت می
رفته بودم و بدخبتی بودم که خدای نصرمت را از رده است بيازاری که من در ناسزاگويی و آزار تو موضع گ

 از بزرگواری به )ص(کردم و ديدم که رسول خدا من نگاه می: گويد زبري می. داد و به اسالم رهنمومن کرد
من تو را خبشيدم و اسالم آنچه را : نگريستند و سپس فرمودند  خواهی هّبار به زمني می-هنگام معذرت

  .پوشاند پيش از آن بوده است می
 کسی -کرد و از هيچ دادند و او حتمل می ّبار مردی سخنور بود، مردم او را سخت دشنام میه

  : رسيد با حمبت فرمودند)ص(چون بردباری و رنج او به اطالع پيامرب. کرد شکايت منی
  .گويد ناسزا بگو ای هّبار به هر کس که به تو ناسزا می

  .های کعبه افکند يان پردهاّما ابن خطل از خانه خود بريون آمد و خود را م
گفته  يعقوب بن عبد اهللا، از جعفر بن ابی املغريه، از سعيد بن عبد الرمحن ابری نقل کرد که می

  : اين آيه در مورد من نازل شده است: گفت است از ابو برزه اسلمی شنيدم که می
ِال أقسم بهذا اكت و أنت حل بهذا اكت  َِ ََ ََ َ

ِ ِ
ٌّ ِ َ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ)۹۰ :۱- ۲(  

  ای در اين شهر با برکت سوگند بدين شهر مکه و در اين حال که تو فرود آينده
های کعبه پناه برده بود بريون کشيدم و ميان رکن و مقام  من عبد اهللا بن خطل را در حالی که به پرده

  .گردنش را زدم
النی او را و گفته شده است که سعيد بن حريث خمزومی، يا عّمار بن ياسر، يا شريک بن عبده عج

  .تر، ابو برزه است کشته است و به نظر ما صحيح
 او را برای )ص(جرم عبد اهللا بن خطل اين بود که مسلمان شده و به مدينه هجرت کرده بود و پيامرب

اين مرد . مجع آوری صدقات و زکات اعزام فرمودند و مردی از قبيله بنی خزاعه را هم مهراه او کردند
در يکی از منازل که فرود آمدند، ابن . کرد پخت و او را خدمت می خوراک میخزاعی برای ابن خطل 

چون از خواب بيدار شد . خطل به خزاعی دستور داد که برايش خوراکی هتيه کند و خود در نيمروز خوابيد
  ديد خزاعی هم خفته و خوراکی درست نکرده است،

۶۵۸  
اگر پيش حممد برگردم مرا : او را کشت با خود گفتمهينکه . لذا به خشم آمد و او را چندان زد که مرد
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اين بود که مرتد شد و از اسالم برگشت و هر چه از زکات گرفته بود برداشت و به مکه . خواهد کشت
  چه چيز تو را پيش ما برگردانده است؟: اهل مکه از او پرسيدند. گرخيت

او دو کنيز خواننده هم .  باقی ماندو مهچنان بر شرک خود. من دينی هبتر از دين مشا نيافتم: گفت
گفت و  ابن خطل شعر هم می. داشت که نام يکی فرتنا و نام ديگری ارنب بود و هر دو بدکاره هم بودند

  .داد تا خبوانند سرود و به آن دو دستور می  می)ص(هايی در هجو رسول خدا ترانه
گساری، آن دو  ند و در جملس بادهخورد مشرکان پيش او و دو کنيزش رفت و آمد داشتند و شراب می

  .خواندند ها را می زن مهان ترانه
  .خواند ساره کنيز عمرو بن هاشم هم در مکه خواننده بود و در جمالس عزا هم نوحه می

اين . خواند آموختند و او آهنا را در جمالس می  را به او می)ص(های رسول خدا عمرو و ديگران هجويه
 )ص(پيامرب. آمد و از آن حضرت کمک خواست و از نيازمندی خود شکوه کرد )ص(ساره به حضور پيامرب

ای حممد از هنگامی که : آيد بس نيست؟ او گفت آنچه از خوانندگی و تعزيه گردانی گريت می: فرمودند
 نسبت به او نيکی فرمود )ص(پيامرب. اند اند آهنا مساع را ترک کرده گروهی از قريش در جنگ بدر کشته شده

 روز )ص(پيامرب. تری خواربار به او خبشيد، و او پيش قريش برگشت و مهان آيني و دين خود را داشتو ش
  .فتح مکه دستور قتل او را صادر فرمودند و او کشته شد

فرتنا . کشته شد) ارنب( دستور قتل صادر فرمود و يکی از آن دو )ص(در مورد آن دو کنيز هم پيامرب
هايش شکست و از درد  تا زمان عثمان زنده بود و در آن هنگام يکی از دندهامان خواست و مسلمان شد و 

اش را شکسته است پرداخت کند،  عثمان برای او هشت هزار درم ديه تعيني کرد تا کسی که دنده. آن مرد
  .شش هزار درم اصل ديه و دو هزار درم هم برای سنگينی جرم

روز فتح مکه .  بود که مادرش از آن قبيله است-هم بنی س-اما مقيس بن صبابه مهراه داييهای خود
با تنی چند از ندميان خود مشغول شراخبواری بودند که منيلة بن عبد اهللا ليثی جای او را پيدا کرد و به 

او مهچنان که سياه مست بود، از خانه بريون آمد، و به اين ابيات متثل جست، . سراغش آمد و صدايش زد
  : و ديگران برای من چنني خواندندآن اشعار را ابن جعفر

  .ای بکر، بگذار تا شراب بياشامم که من، ديدم مرگ سراغ برادرم هشام را گرفت
  مرگ به سراغ پدرت ابو يزيد هم آمد،

۶۵۹  
کرد، به وسيله آهنا  های شراب داشت و شراب افراد گرامی را فراهم می مهان مردی که شيشه

شد و هيچ مسئله دشواری دشوار نبود،   و ثور بر افراشته می)۱(ديگهای سنگی بزرگ از کوه ثبري،
  .خواند که گويی، خويشان من از خزاعه يا مردمی از جذام هستند  مرگ برای من آواز می)۲(کبوتر

و گويند، او مهچنان سياه مست بريون آمد و ميان صفا و مروه راه . منيله او را با مششري زد و کشت
 ديدند و چندان به او مششري زدند که مرد و در اين مورد شاعر ايشان چنني گفته رفت و مسلمانان او را می

  :است
سوگند به عمرم که منيله خويشاوندان خود را خوار کرد، و مهه افراد شريف را با کشنت مقيس داغدار 

نديده تر از مقيس  دهند، هيچ چشمی خبشنده کرد، به خدا قسم در ساهلای سخت که مردم سور زاميان منی
  .)۳(است
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 مسلمان شده و در جنگ مريسيع مهراه )۴(بن صبابه) هشام(جرم مقيس اين بود که برادرش هاشم 
مردی از بنی عمرو بن عوف او را از روی خطا کشته و تصور کرده بود که از مشرکان .  بود)ص(رسول خدا

رو بن عوف خونبهای هشام را  عم- حکم فرمودند که بنی)ص(مقيس بن صبابه به مدينه آمد و پيامرب. است
مقيس مسلمان شد و خونبهای برادرش را گرفت، و بعد بر قاتل برادر محله برد و او را کشت و در . بپردازند

اند که هشام برادر مقيس را، اوس بن ثابت که از  و گفته. گفت حالی که مرتد شده بود گرخيت و شعر هم می
و چنني بود که هشام دمشن را تعقيب . نکه او را بشناسد کشتخويشاوندان عبادة بن صامت بود، بدون اي

 حکم )ص(کرده و برگشته بود و اوس به او برخورده و پنداشته که از مشرکان است و او را کشته بود، و پيامرب
  .فرموده بود که خونبهای او را خاندان عبادة بن صامت بپردازند و اين قول صحيحتر است

  : برادرش را کشت اين ابيات را سرودمقيس پس از اين که قاتل
  دل را شفا خبشيد اگر در بيابان شب را گذراند،

__________________________________________________  
  . م-.ثور و ثبري، نام دو کوه در مکه است) ۱(
  . م- .محام، به معنی مرگ هم به کار رفته است) ۲(
  . م-.د است که شاعر خواهر مقيس است، معتق۵۳، ص ۴ابن هشام، در سريه، ج ) ۳(
  . م-.ظاهرا بايد هشام درست باشد که در شعر قبل هم به آن اشاره شده است و امکان دارد که هاشم تصحيف هشام باشد) ۴(

۶۶۰  
های خود را با خون سياهرگ گردن دمشن خون آلود کرد، من خون خود را از فهر گرفتم، و  جامه

ار دريافت داشتم، و به هر حال خون و خونبها را گرفتم، و خنستني ديه را هم از بزرگان بنی جنّ
  .گردم کسی هستم که به سوی بتها بر می

  . خون او را هدر اعالم فرمود)ص(و بدين سبب بود که رسول خدا
ابن ابی سربه، از اسحاق بن عبد اهللا بن ابی فروه، از ابی بن کعب بن مالک نقل کرد : واقدی گويد

يس بن صبابه پيش قريش برگشت، به او گفتند، تو که دين حممد را پذيرفته بودی چه چيز چون مق: که
موجب شد که برگردی؟ او خنست به کنار اساف و نائله دو بت بزرگ آمد و سر خود را تراشيد و سپس 

گونه قاتل و بعد هم به آهنا خرب داد که چه کرده و چ. ام من دينی هبتر و قدميی تر از دين مشا نديده: گفت
  .برادرش را کشته است

 به قتل ايشان )ص(چون افرادی که پيامرب: عبد اهللا بن يزيد هذلی، از ابو حصني هذلی نقل کرد که
 آمد )ص(ابو سفيان بن حرب پيش پيامرب. فرمان داده بود کشته شدند، فرياد توجه و زاری در مکه شنيده شد

پس از اين :  فرمود)ص(پيامرب. يشاوندان خويش را باقی بدارپدر و مادرم فدای تو گردند، بقيه خو: و گفت
  .هرگز کسی از قريش در حالی که کافر باشد، کشته خنواهد شد

از :  فرمودند)ص(شنيدم پيامرب: يزيد بن فراس، از عراک بن مالک، از حارث بن برصاء نقل کرد که
  .داين پس تا روز قيامت کسی با قريش به عنوان کفر جنگ خنواهد کر

 دستور قتل )ص(پيامرب: کند که ابن ابی سربه، از حسني بن عبد اهللا، از عکرمه، از ابن عباس نقل می
وحشی به طائف گرخيت و . وحشی را هم صادر فرموده بودند و مسلمانان سخت در طلب وحشی بودند

ايشان آمد و به  آمدند او هم مهراه )ص(مهاجنا مقيم شد و چون منايندگان مردم طائف به حضور پيامرب
: فرمود. آری: وحشی هستی؟ گفت:  فرمود)ص(رسول خدا.  رسيد و شهادتني گفت)ص(حضور رسول خدا

  .خودت را از نظرم دور بدار: بنشني و خرب بده که محزه را چگونه کشتی؟ و چون خرب داد، فرمود
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و چون مسلمانان به . گرخيتم ديدم از او می  را می)ص(از آن پس هر گاه پيامرب: گفته است وحشی می
جنگ مسيلمه رفتند من با مهان حربه او را هم زدم و مردی از انصار هم به مسيلمه ضربتی زد و پروردگار 

  .امي داناتر است که کداميک از ما دو نفر او را کشته
   در)ص(پيامرب: امساعيل بن ابراهيم بن عبد اهللا بن ابی ربيعه، از قول پدرش نقل کرد که

۶۶۱  
چون خداوند متعال . تح مکه از عبد اهللا بن ابی ربيعه چهل هزار درم وام خواستند و او پرداخت کردسال ف

 طلب عبد اهللا بن ابی ربيعه )ص(هوازن را برای مسلمانان گشود و اموال آهنا را به غنيمت گرفتند، رسول خدا
خداوند به مال و : فرمودند کهو دعا . پاداش وام، سپاسگزاری، و اداء آن است: را فرستادند و فرمودند
  .فرزندان تو برکت دهاد

 از سه نفر از قرشيان وام )ص(رسول خدا: عبد اهللا بن زيد هذلی، از ابو حصني هذلی نقل کرد که
گرفت، پنجاه هزار درم از صفوان بن اميه، چهل هزار درم از عبد اهللا بن ابی ربيعه، و چهل هزار درم از 

  .موعا يکصد و سی هزار درم بود که ميان افراد فقري اصحاب خود تقسيم فرمودحويطب بن عبد العّزی و جم
 بودند و آن حضرت )ص(بنی کنانه در فتح مکه مهراه رسول خدا: مردی از بنی کنانه برامي نقل کرد که

برای ميان آهنا پولی تقسيم فرمودند که به هر مرد پنجاه درم رسيد يا اندکی کمتر و بيشتر، و از مهان مال 
  .بنی جذميه هم ارسال فرمودند

 در يک روز )ص(رسول خدا: سفيان بن سعيد، از کلبی، از صاحل، از مطّلب بن ابی وداعه نقل کرد که
ای رسول خدا، پيش ما آب کشمش هست، آيا از : مردی گفت. گرم طواف فرمود و تشنه شد و آب خواست

 قدح را به )ص(پيامرب. انه فرستاد تا قدح بزرگی آوردندآن مرد کسی به خ. گويد. آری: آشاميد؟ فرمود آن می
 )ص(رسول خدا: گويد. دهان خود نزديک کرده و بوی تندی از آن شنيد و خوشش نيامد و آن را رد فرمود

 دوباره قدح را خواستند و چندان آب با آن خملوط )ص(پيامرب. آب خواست و برايش آب زمزم آوردند
  .رخيتکردند که از اطراف قدح آب 

هر کس در مايع : آنگاه از آن نوشيد و به کسی که در طرف راست آن حضرت بود داد و فرمود
  .آشاميدنی خود شک و ترديدی پيدا کرد، شک خود را با آب بشکند

: اسامة بن زيد، از اسلم، و هشام بن سعد، از زيد بن اسلم، از ابی وعله، از ابن عباس نقل کرد که
 )ص(پيامرب. ای شراب برای آن حضرت هديه آورد  که از قبيله ثقيف بود کوزه)ص(يکی از دوستان پيامرب

دانی که خداوند متعال آن را حرام کرده است؟ مرد مذکور با غالم خود درگوشی صحبتی  مگر منی: فرمود
 به فروش: به چه کاری مأمورش کردی؟ گفت:  پرسيد)ص(پيامرب! آن را به بازار برب و بفروش: کرد و گفت

ابن عباس . مهان کس که آشاميدن آن را حرام کرد، فروش آن را هم حرام کرده است:  فرمود)ص(پيامرب. آن
 روز فتح )ص(پيامرب: ابن ابی ذئب، از زهری نقل کرد که. به من خرب رسيد که آن را روی زمني رخيتند: گويد

  . اجرت به کاهن را حرام فرمودمکه دريافت هبای شراب و خوک و مردار و بتها و مهچنني پرداخت پول و
۶۶۲  

: سعيد بن بشري، از عبد الکرمي بن ابی امّيه، از عطاء بن ابی رباح، از جابر بن عبد اهللا نقل کرد که
کردن مشکها استعمال شود  در مورد پيه و چربی مردار که برای چرب:  پرسيدند)ص(روز فتح مکه از پيامرب

چون چربی بر آهنا حرام بود، فروش آن را معمول کردند و !  بکشدخدا يهوديان را: گوييد؟ فرمود چه می
  .خوردند هبای آن را می
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 روز فتح مکه درباره )ص(از رسول خدا: معمر، و ابن ابی ذئب، از زهری، از ابن مسّيب نقل کردند که
فروختند و خدا يهود را بکشد که چون خوردن چربی بر آهنا حرام بود آن را : ارزش شراب پرسيدند، فرمود

  .خوردند هبای آن را می
: گفت مهچنني معمر و ابن ابی ذئب، از زهری، از ربيع بن سربه از پدرش نقل کردند که می

  . در فتح مکه متعه زنان را حرام فرمود)ص(پيامرب
ابن ابی ذئب و معمر از زهری، از ابی سلمة بن عبد الرمحن بن عوف، از ابی عمرو بن عدی بن 

 در حمله حزوره در مکه ايستاده و )ص(روز فتح مکه ديدم که رسول خدا: ند که گفته استمحراء نقل کرد
سوگند به خدا که تو هبترين سرزمني و حمبوبترين آن در نظر منی و اگر نه اين بود که مرا از : فرمود شنيدم می

  .رفتم تو بريون کردند، هرگز بريون منی
:  نقل کرد که خطاب به سرزمني مکه فرموده است)ص(پيامربسعيد بن عبد اهللا، از ابن ابی مليکه از 

  .رفتم اگر نه اين بود که اهل تو مرا بريون راندند، خودم بريون منی
بنی عبد الدار غالمی به نام جرب : پري مردی از قبيله خزاعه، از جابر بن عبد اهللا برامي نقل کرد که

خواند، آنچه   را می)ع( سوره يوسف)ص(که رسول خدااو پيش از هجرت شنيده بود . داشتند که يهودی بود
دانست و مطمئن شد و اسالم آورد، و اسالم خود را پوشيده  در اين باره در تورات هم ذکر شده بود می

هنگامی که عبد اهللا بن سعد بن ابی سرح مرتد شد، و به مکه برگشت موضوع اسالم اين غالم را . داشت می
. خواهند بگويد دادند تا آنچه که آهنا می آهنا او را به سختی شکنجه می.  گذاشتبا بنی عبد الدار در ميان

 آمد و شکايت آورد و خرب داد که از دست )ص( مکه را گشود، غالم مذکور پيش پيامرب)ص(چون رسول خدا
آزاد کرد  معادل قيمت او را تسليم فرمودند و او خود را خريد و )ص(پيامرب. عبد اهللا بن سعد چه کشيده است

  .و ثرومتند شد و زنی با شرف را به مهسری برگزيد
 آمد و )ص(روز فتح مکه مردی پيش رسول خدا: ابراهيم بن يزيد، از عطاء بن ابی رباح نقل کرد که

 )ص(پيامرب. ام که اگر خداوند مکه را برای تو بگشايد در بيت املقدس مناز بگزارم من نذر کرده: گفت
سوگند :  گفت و آن حضرت فرمود)ص(و اين موضوع را سه مرتبه به پيامرب.  هبتر استمناز در اينجا: فرمود

  به کسی که جان من در دست اوست يک رکعت مناز اينجا هبتر
۶۶۳  

ام  من بر عهده گرفته:  هم گفت)ص(در اين مورد ميمونه مهسر رسول خدا. از هزار رکعت جاهای ديگر است
توانی اين کار را  منی: حضرت فرمود. يد در بيت املقدس مناز بگزارمکه اگر خداوند مکه را برايت بگشا

اميدوارم زمانی برسد که : گفت. اجنام بدهی، زيرا فعال ميان تو و بيت املقدس روم مانع و رادع است
توانی ولی روغن چراغ بفرست تا برای تو آجنا چراغ روشن کنند و اين  فعال منی:  فرمود)ص(پيامرب. بتوامن
  .د آن است که به آجنا رفته باشیمانن

فرستاد که روغن چراغ خبرند و در بيت  ميمونه مهه ساله تا زنده بود مالی به بيت املقدس می
املقدس چراغ روشن کنند و برای پس از مرگ هم به اين کار وصيت کرده بود، ابن ابی ذئب، از حارث بن 

 مکه را گشود، )ص(چون پيامرب:  هر دو نقل کردند کهعبد الرمحن بن عوف، و ابراهيم بن عبد اهللا بن حمرز
گروهی از . عبد الرمحن بن عوف در جملسی پيش مجاعتی نشست که سعد بن عباده هم ميان ايشان بود

درباره زيبايی و مجال زنان قريش برای ما چيزها : زنان قريش از آجنا گذشتند و سعد بن عباده گفت
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عبد الرمحن بن عوف سخت خشمگني شد و نزديک بود با . ان نديدميگفتند و حال آنکه ايشان را چن می
ای رسول :  آمد و گفت)ص(سعد از او گرخيت و به حضور پيامرب. سعد گالويز شود و حرفهای درشت به او زد

شد؟ چون سعد داستان را  او را چه می:  فرمودند)ص(پيامرب! خدا، از دست عبد الرمحن بن عوف چه کشيدم
تو هنگامی آهنا را : اش برافروخته گرديد و به سعد فرمود  چنان ناراحت شد که چهره)ص(داگفت، رسول خ

هبترين زنانی که بر شتر سوار . ای که به مصيبت پدران و پسران و برادران و مهسران خود گرفتارند ديده
  .ترند ندهآهنا از مهه زنان نسبت به فرزند مهربانتر و نسبت به شوهر خبش! اند زنان قريشند شده

 را ديدم، سپيدی چهره و سياهی )ص(روز فتح مکه پيامرب: گفته است ابو الطّفيل عامر بن واثله می
 راه )ص(کنم، بعضی از مهراهانش از او کوتاهتر و برخی بلند تر بودند، پيامرب موی او را فراموش منی

  : گفتاين کيست؟: من به مادرم گفتم. رفتند رفت و اصحابش گرد او راه می می
  .دامن منی:  چه لباسی بر تن داشت؟ گفت)ص(از ابو الطّفيل پرسيدند، پيامرب. رسول خداست

چند روز پس از فتح مکه وارد مکه شدمي : عبد اهللا بن يزيد، از ربيعة بن عّباد نقل کرد که گفته است
 افتاد شناختمش و به )ص(مهينکه چشمم به پيامرب. که ببينيم چه خرب است و برگردمي، و من مهراه پدرم بودم

يادم آمد که آن حضرت را در ذی اجملاز ديده بودم در حالی که ابو هلب از پی آن حضرت روان بود و 
هم سوگندی و مهپيمانی در اسالم نيست، در عني حال اسالم پيماهنای جاهليت را : فرمود  می)ص(پيامرب

  .دارد استوار می
   زيباتر باشد)ص(م که دنداهنايش از رسول خداهيچ کس را نديد: گفته است ام هانی می

۶۶۴  
آوردم  های سپيد را به ياد می افتاد، کاغذهای سپيد مصری يا پارچه و هر گاه چشمم به شکم آن حضرت می

  .که روی هم چني خورده باشد، و روز فتح مکه پيامرب را ديدم که بر سرش چهار زلف بافته بود
: گفته است  نقل کرد که می)ص(، از قول اّم سلمه مهسر رسول خدااش علی بن يزيد، از پدرش، از عمه

 بود و پس از فتح مکه و اقامت در آن هم زلفهای او )ص(در ذی احلليفه چهار زلف بافته بر سر رسول خدا
مهچنان بافته بود، و چون آهنگ جنگ حنني و خروج از مکه فرمود، زلفهای بافته خود را باز کرد و سر 

  .سدر شستخويش را با 
چون هند دختر عتبه اسالم آورد، مهراه يکی از : عبد اهللا بن يزيد، از ابو حصني هذلی نقل کرد که

هديه مذکور دو بز برشته شده بر آتش .  که در ابطح بود فرستاد)ص(ای برای رسول خدا کنيزان خود هديه
رفت و داخل خيمه شد و  آمد و اجازه گ)ص(کنيزک کنار خيمه رسول خدا. و يک پوست بود) کبابی(

کنيزک .  مهراه ام سلمه و ميمونه مهسران خود و گروهی از زنان بنی عبد املطلب نشسته بودند)ص(پيامرب
گوسپندان ) امسال(گويد که امروز  خواهد و می بانوی من اين هديه را برای مشا فرستاده و پوزش می: گفت

  : فرمود)ص(پيامرب. ما، کم زايش بوده است
کنيز پيش هند برگشت و دعای ! به گوسپندان مشا برکت دهد و زاد و ولد آهنا را زياد کندخداوند 

  :گفت کنيز می.  را به او گزارش داد و هند خشنود و شادمان گرديد)ص(رسول خدا
  :گفت و هند می. ای نداشت های ما چندان زياد شد که تا آن موقع چنان سابقه گوسپندها و بره

  . است و سپاس خدای را که ما را به اسالم رهنمون فرمود)ص( وجود رسول خدااين اثر دعا و برکت
در خواب ديده بودم که گويی حمکوم به ايستادن داميی در آفتاب هستم و حال آنکه : گفت هند می
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 نزديک ما رسيد، ديدم که من )ص(توانستم به سايه بروم، و چون پيامرب سايه به من نزديک بود ولی منی
  .ه شدموارد ساي

 مهراه با - بود)ص( که خاله يا عمه شريی پيامرب-يکی از زنان قبيله سعد بن بکر: گويد ابو حصني می
آن زن آشنايی داد و نسب .  آمد و رسول خدا در ابطح بود)ص(مشکی کره و جوالی کشک به ديدن پيامرب

 را تصديق )ص( اسالم آورد و پيامرب او را شناختند و به اسالم دعوتش کردند و آن زن)ص(خود را گفت و پيامرب
 )ص(آن زن به پيامرب.  دستور فرمود هديه او را بپذيرند و شروع به پرسش درباره حليمه فرمود)ص(پيامرب. کرد
  .مدهتاست که مرده است: تگف

چه کسی از او باقی مانده است؟ :  اشک آلود شد، و سپس پرسيدند)ص(چشمهای رسول خدا: گويد
    دو خواهر شريی مشا و به خدا سوگند که آهنا سخت نيازمند به حمبتدو برادر و: گفت

۶۶۵  
اهل تو کجايند؟ :  از او پرسيدند)ص(پيامرب. اند و توجه مشايند، که منبع در آمدی داشته و از دست داده

.  دستور فرمود تا به او يک شتر نر راهوار و دويست درهم بدهند)ص(پيامرب. در منطقه ذنب اوطاس: گفت
  .به خدا در کودکی چه نيک بودی و اکنون هم چه مرد فرخنده و پر برکتی هستی: گفت آن زن برگشت و می

 مکه را گشود شروع به اعزام )ص(چون پيامرب: عبد اهللا بن يزيد، از سعيد بن عمرو هذلی نقل کرد که
 طفيل بن عمرو دوسی را خالد بن وليد را برای ويران کردن بت عّزی فرستاد، و. سپاهيان به اطراف فرمود

طفيل بت مذکور را به .  اعزام فرمود-  که بت قبيله عمرو بن محمه بود- برای ويران کردن بت ذو الکفّني
  :خواند آتش کشيد و چنني می

  يا ذا الکفّني لست من عبادکا            انا حششت النار فی فؤادکا
  ميالدنا اقدم من ميالدکا

ان تو نيستم، که ميالد من پيش از ميالد تو است، و من در دهانت ای بت ذو الکفني من از بندگ
  .آتش افروختم

سعد بن زيد اشهلی را برای ويرانی بتخانه و بت منات به ناحيه مشلّل گسيل فرمود که آن را ويران 
 چون به: گويد عمرو می.  اعزام فرمود- که بت قبيله هذيل بود-عمرو بن عاص را برای ويرانی سواع. کرد

  :خواهی بکنی؟ گفتم چه می: آجنا رسيدم کاهن کنار بت بود و به من گفت
.  به من دستور داده است)ص(رسول خدا: تو را با او چه کار؟ گفتم: گفت. کنم سواع را ويران می

هنوز هم مهچنان در : گفتم. شود نگهداشته می: چرا؟ گفت: گفتم. توانی آن را از ميان بربی منی: گفت
نزديک شدم و آن بت را : گويد بيند؟ عمرو می شنود و می  وای بر تو مگر اين بت می!باطل هستی؟

: عمرو به کاهن گفت. شکستم و به يارامن دستور دادم تا خزانه آن را هم ويران کردند و چيزی در آن نيافتند
  .اسالم آوردم و تسليم خدا شدم: چگونه ديدی؟ گفت

 کس که به خدا و رسولش اميان دارد نبايد در خانه خود بتی هر: منادی رسول خدا در مکه اعالن کرد
  .و مسلمانان شروع به شکسنت بتها کردند. داشته باشد و بايد آن را بشکند

های قرشيان  ای از خانه شنيد در خانه عکرمة بن ابی جهل پس از اينکه مسلمان شده بود چون می
  .شکست رفت و آن را می بتی هست می

او ابو جتراه را : گفته است که سعد بن عمرو می. فروخت ساخت و می هليت بت میابو جتراه در جا
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و هيچيک از مردان قريش نبود مگر اينکه در خانه خود بتی . در حال ساخنت و فروخنت بتها ديده است
  .داشت

۶۶۶  
قل کرد بن ابی سربه از سليمان بن سحيم، از يکی از خاندان جبري بن مطعم، از قول جبري بن مطعم نا

هر کس به خدا اميان دارد نبايد در خانه خود : گفت زد و می  جار می)ص(روز فتح مکه منادی رسول خدا: که
: جبري گويد. صنم و بتی نگه دارد و بايد آن را بشکند يا بسوزاند، و دريافت هبا و فروش آن حرام است

های خود  خريدند و به خانه ا را میگرداندند و بدويها آهن ديدم که بتها را در مکه می پيش از آن می
اش بتی داشت که به هنگام ورود به خانه و خروج  بردند، و هيچ مردی از قريش نبود مگر اينکه در خانه می

  .کشيد از آن برای تربک به آن دست می
 وقتی هند دختر عتبه اسالم آورد،: عبد احلرمن بن ابی الّزناد، از عبد اجمليد بن سهيل نقل کرد که

  .ما از تو در فريب بودمي: گفت بتی را که در خانه داشت با تيشه ريز ريز کرد و می
 پانزده شب در مکه بودند و مناز را )ص(پيامرب: حممد از زهری، از عبيد اهللا بن عتبه نقل کرد که

  .خواندند شکسته می
در مکه اقامت  بيست شب )ص(پيامرب: خمرمة بن بکري از پدرش، از عّراک بن مالک نقل کرد که

  .گزارد فرمود و مناز شکسته می
۶۶۷  

   ويران کردن عزّی
  :عبد اهللا بن يزيد، از سعيد بن عمرو هذلی برامي نقل کرد که گفته است: واقدی گويد

 روز مجعه، ده روز باقی مانده از رمضان، وارد مکه شد و سپاهيان را از هر سوی گسيل )ص(پيامرب
 رفت، خالد )۱(هشام بن عاص مهراه دويست نفر به يلملم. ن نيستند غارت برندفرمود تا به قبائلی که مسلما

  . حرکت کرد)۲(بن سعيد بن عاص مهراه سيصد نفر به عرنه
 خالد بن وليد را برای ويران ساخنت بتخانه عّزی اعزام فرمود، و او مهراه سی سوار به آجنا )ص(پيامرب

آن بت را ويران کردی؟ :  از او پرسيدند)ص(رسول خدا. گشت بر)ص(رفت و آن را ويران کرد و نزد پيامرب
  .نه: آيا چيز عجيبی نديد؟ گفت: فرمود. آری: گفت

خالد در حالی که خشمگني بود ! ای، برگرد و آن را ويران کن پس آن را ويران نساخته: فرمود
برهنه، و پراکنده موی در اين هنگام زنی سياه، . برگشت و چون کنار بت رسيد مششري خود را بريون کشيد

دار خطاب  پشتم لرزيد، و پرده: گويد خالد می. زد دار بتخانه بر آن زن بانگ می به طرف خالد آمد و پرده
  :گفت به آن زن چنني می

ای عّزی سخت محله کن و مرا دروغگو نساز، برای خالد نقاب از چهره بردار و کمرت را استوار 
د را نکشی، منتظر عذابی زودرس باش و يا کيش نصرانی را برای خود ببند، ای عّزی اگر اين مردک، خال

  :گفت خالد با مششري آهنگ آن زن کرد و چنني می:  گويد)۳(.برگزين
  پرستم، ای عّزی من به تو کافرم و ترا منی

__________________________________________________  
نام کوهی است که با طائف دو يا سه شب فاصله دارد، و هم : مرزوقی گويد. له دارديلملم، نام جايی است که تا مکه دو شب فاص) ۱(

  ).۵۱۴، ص ۸معجم البلدان، ج (يی است  اند نام وادی گفته
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  . م-).به نقل از منتهی االرب(ای در عرفات است و موقف حجاج نيست  عرنه، نام منطقه) ۲(
  . م-. هم آمده است۷۹، ص ۴سريه ابن هشام ج، اين دو بيت با اندک تفاوتی در مصراع اول در ) ۳(

۶۶۸  
  .ام که ترا خوار و زبون ساخته است و خدا را چنان يافته

  . آمد و به ايشان خرب داد)ص(او را با مششري به دو نيم کرد و سپس پيش رسول خدا: گويد
. نااميد گرديدآری، آن عّزی بود و از اينکه در سرزمينهای مشا پرستيده شود :  فرمود)ص(رسول خدا

ای رسول خدا، سپاس پروردگاری را سزاست که ما را گرامی داشت و از هالک و نابودی جنات : خالد گفت
برد، و کمترين مقدار آن صد قربانی از شتر و  ديدم که پدرم برای بت عّزی هديه می خبشيد، من مکرر می

. گشت ماند و شاد و خّرم پيش ما بر می میکشت، و معموال سه شبانه روز آجنا  گوسپند بود که برای آن می
کنم که پدرم به چه آيينی مرد و انديشه او چگونه بود و تا چه اندازه فريفته شده بود که برای  اکنون فکر می

اين امور :  فرمود)ص(پيامرب. کرد رساند قربانی می بيند و نه سود و زيانی می شنود و نه می سنگی که نه می
شود، و راه هر کس را در  راه هر کس را که برای هدايت مهوار فرمايد هدايت میبدست خداوند است، 

  .گمراهی و تباهی مهوار فرمايد گمراه خواهد بود
  .ويرانی بتخانه عّزی در پنج شب باقی مانده از رمضان سال هشتم صورت گرفت

چون هنگام مرگ او فرا . داران آن بتخانه افلح بن نضر شيبانی از قبيله بنی سليم بود يکی از پرده
: بينم؟ گفت چرا ترا غمگني می: ابو هلب پرسيد. رسيد گروهی به ديدارش آمدند و او اندوهگني بود

اندوهگني مباش که من پس از تو بر کار آن قيام خواهم : ابو هلب گفت. ترسم پس از من عّزی تباه شود می
  .کرد

وز شود من بواسطه اين کار خود بر او حق نعمتی اگر عّزی پري: گفت ديد می ابو هلب هر کس را که می
و !  هبر حال برادرزاده من خواهد بود-کنم بشود  که گمان منی-خواهم داشت، و اگر حممد پريوز شود

 را نازل فرمود، و گفته شده است که ابو هلب اين گفتار را )۱(خداوند برای اين مورد سوره تّبت يدا ابی هلب
  )۲(…و حّسان بن ثابت چنني سروده است . تدرباره بت الت گفته اس

   شدگان از مسلمانان در فتح مکه نام کشته
کرز بن جابر فهری، و خالد االشعر : دو مرد از مسلمانان که راه را گم کردند و کشته شدند عبارتند از

  .از قبيله کعب
  که او راابن خطل، : اند عبارتند از مشرکانی که با مششري و پس از دستگريی کشته شده

__________________________________________________  
  .۱۱۱زيان کار باد دو دست ابو هلب، سوره ) ۱(
  .در منت نيز چيزی نيامده است) ۲(

۶۶۹  
 کشته شد، و مقيس بن صبابه که او را )ع(ابو برزه کشت، و حويرث بن نقيذ که به دست علی بن ابی طالب

  .يست و چهار نفر از مشرکان کشته شدنددر خندمه هم ب. منيله کشت

   غزوه بنی جذميه
چون خالد : عبد الرمحن بن عبد العزيز، از حکيم بن عّباد بن حنيف از ابی جعفر برامي نقل کرد که
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 هنوز در مکه بودند و او را )ص(بن وليد از مأموريت ويران ساخنت بتکده عّزی به مکه برگشت، رسول خدا
  . روانه فرمودند- و نه برای جنگ-  بنی جذميه به اسالمبرای دعوت کردن قبيله

خالد مهراه گروهی از مسلمانان مهاجر و انصار و بنی سليم که سيصد و پنجاه نفر بودند حرکت کرد و 
  .در منطقه پايني مکه به آهنا رسيد

مسلمانيم، آهنا گفتند، ما . رسد به بنی جذميه خرب دادند که خالد بن وليد مهراه مسلمانان فرا می
  .گوييم گزارمي و به حممد تصديق دارمي، و مسجدهايی ساخته و در آهنا اذان می مناز می

پس چرا اسلحه مهراه : گفت. گفتند، ما مسلمانيم! به اسالم بگرويد: خالد نزد ايشان آمد و گفت
باشيد و به اين داريد؟ گفتند، ميان ما و ميان قومی از اعراب دمشنی است و ترسيدمي که مشا از ايشان 

  .منظور سالح برداشتيم تا از خود در برابر ايشان که با اسالم خمالفند دفاع کنيم
ای بنی : مردی از ايشان که نامش جحدم بود گفت! سالح خود را بر زمني بگذاريد: خالد گفت

 و حال آنکه خواهد و ما مهگی مقّر به اسالميم جذميه، حممد از کسی چيزی بيشتر از اقرار به اسالم منی
او خنست با سالح خود ما را اسري . شود خواهد با ما چنان رفتار کند که با مسلمانان رفتار می خالد منی

و ! دهيم که ما را گرفتار نساز گفتند، ترا به خدا سوگند می. خواهد کرد، و پس از اسارت مششري خواهد بود
مردم .  صحبت کردند و او هم مششري خود را افکندکرد تا اينکه مهه با او او از تسليم سالح خودداری می

اند و حممد مکه را گشوده است، بنابر اين  گفتند ما مسلمانيم و ديگر مردم هم اسالم آورده بنی جذميه می
دانيد، فرو  های قدميی، که می به خدا قسم او مشا را بواسطه کينه: چرا از خالد بترسيم؟ جحدم گفت

بايد به : آنگاه خالد به آهنا گفت. ی جذميه سالح خود را به زمني گذاردندولی مردم بن. خواهد گرفت
خواهد که به اسارت تن  ای مردم، اين مرد برای چه از گروهی مسلمان می: جحدم گفت! اسارت در آييد

های خود را عملی کند، مشا با من خمالفت کرديد و از دستورم سرپيچی  خواهد خواسته مهانا می! دهند؟
بنی جذميه اسريی را پذيرفتند، و خالد . د و به خدا سوگند نتيجه آن کشته شدن با مششري استمنودي

  چون اين کار. دستور داد که آهنا دستهای يک ديگر را ببندند
۶۷۰  

صورت گرفت به هر يک از مسلمانان يکی دو نفر را سپرد و مردان بنی جذميه آن شب را در بند بودند و به 
هنگام . لمانان مذاکره کردند که آهنا را باز کنند تا مناز بگزارند و دوباره بر آهنا بند هنندهنگام مناز با مس

گفتند مقصود از اسري گرفنت  سحر ميان مسلمانان در اين مورد اختالف نظر و بگو مگويی بود، برخی می
  .اينها چيست؟ بايد ايشان را به حضور رسول خدا بربمي

. نيم و آهنا را بيازمائيم و ببينيم آيا شنوا و فرمانربدار خواهند بود يا نهگفتند، تأملی ک برخی هم می
کردند، هنگام سپيده دم خالد فرمان داد هر کس  مهچنان که مسلمانان درباره اين دو پيشنهاد صحبت می

 بنی سليم مهه اسريانی را که در دست ايشان بودند کشتند ولی مهاجران و. اسريی دارد گردنش را بزند
  .انصار اسريان خود را رها کردند

من هم مهراه خالد بودم : موسی بن عبيده، از اياس بن سلمه، از پدرش برامي نقل کرد که گفته است
و مهراه مردانی از انصار ! خواهی برو هر جا می: و در دست من هم اسريی بود که رهايش کردم و به او گفتم

  .هم اسريانی بودند که آهنا را رها کردند
من هم اسري خود را رها کردم و : عبد اهللا بن نافع، از پدرش، از ابن عمر برامي نقل کرد که گفته است
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داشتم که او را بکشم، و گروهی از  بود دوست منی تابد از من می به خدا اگر آنچه که خورشيد بر آن می
  .انصار هم که مهراه من بودند اسريان خود را رها کردند

هر «مهينکه خالد دستور داد که : از سامل، از ابن عمر برامي نقل کرد که گفته استمعمر، از زهری، 
  .، من اسري خود را رها کردند»کس اسري خود را بکشد

هر «مهينکه خالد دستور داد که : معمر، از زهری، از سامل، از ابن عمر برامي نقل کرد که گفته است
  .کردم، من اسري خود را رها »کس اسري خود را بکشد

از ابو بشري مازنی شنيدم که : عبد اهللا بن يزيد، از ضمرة بن سعيد برامي نقل کرد که گفته است
، مششري خود را »هر کس اسري خود را بکشد«من هم اسريی داشتم، و مهينکه خالد فرمان داد : گفت می

شود، ببني بقيه انصار چه  یای برادر انصاری، دير من: او به من گفت. بريون کشيدم تا گردن اسريم را بزمن
هر جا : من هم به او گفتم. اند نگاه کردم و ديدم مهه انصار اسريان خود را رها ساخته: گويد. کنند می
خداوند به مشا خري و برکت دهد، ولی کسانی که از مشا با ما خويشاوندتر و : گفت! خواهی برو می

  . ما را کشتند-  يعنی بنو سليم-تر بودند نزديک
مهينکه خالد به قتل : اق بن عبد اهللا، از خارجة بن زيد بن ثابت برامي نقل کرد که گفته استاسح

 ولی مهاجران و انصار اسريان خود را -اسريان فرمان داد، بنو سليم برجستند و مهه اسريان خود را کشتند
ابو اسيد .  شد و خالد نسبت به انصاريانی که اسريان خود را رها کرده بودند خشمگني-رها ساختند

! کشيم از خدا بترس، به خدا سوگند که ما هرگز مردم مسلمان را منی: ساعدی به خالد اعتراض کرد و گفت
  از کجا دانستی که مسلمانند؟: خالد پرسيد
  .بينيم شنومي و اين مساجد را در منطقه ايشان می اقرار ايشان را نسبت به اسالم می: گفت

   از پدرش، از عبد الرمحن بن عبد اهللا بن ابی حدرد، از پدر اوعبد اهللا بن يزيد بن قسيط،
۶۷۱  

من در آن سپاه بودم، دستهای بنی جذميه را بسته بودند و به برخی از آهنا دستور : نقل کرد که گفته است
خواهی؟  چه می: گفتم! ای جوامنرد: مردی از اسريان به من گفت. داده شده بود که ديگران را ببندند

کن است سر ريسمان مرا بگريی و مرا تا پيش اين دخترکان بربی، و بعد مرا برگردانی تا هر کار مم: گفت
خواهی، و سر ريسمان او را گرفتم و او را پيش زهنا  کار آسانی می: که با يارامن کردند با من هم بکنند؟ گفتم

 اسريان برگرداندم و کسی خواست گفت و سپس او را ميان چون پيش آهنا رسيد با زنی هر چه می. بردم
  .برخاست و گردنش را زد

و گفته شده است که نزديک غروب به جوانی از بنی جذميه دست يافتند و او مردم را به کمک 
کسانی که در طلب او بودند از بنی سليم بودند و به خاطر شرکت . خواست و موقتا دست از سرش برداشتند
  .ه او خشمگني و عصبانی بودنداو در جنگ برزه و جنگهای ديگر نسبت ب

بنی جذميه گروهی از بنی سليم را در آن جنگ کشته بودند و آهنا در صدد مطالبه خون و انتقام گريی 
جوان چون متوجه شد که او را خواهند کشت، بر . از آهنا بودند، اين بود که دوباره بر آن جوان محله کردند

ر دوم هم محله کرد و مرد ديگری را کشت، آنگاه شب فرا رسيد ايشان محله برد و مردی را کشت، و برای با
فردای آن شب در حالی که زنان و . و تاريکی ميان آنان فاصله انداخت و گشايشی در کار جوان پيدا شد

ها در دست خالد اسري بودند آن جوان، که دو نفر را کشته بود، سوار بر اسب خويش آشکار شد و امان  بچه
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متام روز را در پی او .  چشم ايشان بر او افتاد گفتند، اين مهانست که ديروز چنان کردمهينکه. خواست
اگر تسليم شوم و از اسب فرود : بعد به آهنا گفت. کرد بودند و او ايشان را ناتوان ساخت و بر آهنا محله می

 اگر آهنا را زنده نگه بنديد که هر چه با زهنا کرديد با من هم بکنيد، دهيد و عهد می آمي به من قول می
و . داريد مرا هم زنده بگذاريد و اگر آهنا را کشتيد مرا هم بکشيد؟ گفتند، آری برای تو چنني خواهد بود می

  .او در پناه عقد و پيمان اهلی تسليم شد
  .مهينکه او تسليم شد، بنی سليم گفتند، اين مهان کسی است که ديروز آن کار را با ما کرد

 او را هم مهراه مردان اسري پيش خالد بربيد، اگر خالد او را بکشد فرمانده است و ما ديگران گفتند،
بعضی گفتند، ما با او عهد و پيمان . تابع اوييم و اگر ديگران را عفو کند او هم يکی از ايشان خواهد بود

کند يا به  زادشان میدانيد که خالد آهنا را خنواهد کشت، يا آ بستيم که مهراه زنان اسري باشد، و مشا می
خواهيد بکنيد ولی قبال مرا تا پيش  هر کار با من می: جوان مذکور گفت. صورت برده تقسيم خواهد کرد
مهچنان که دستهايش بسته بود او را پيش زهنا : گويد. خواهيد اجنام دهيد زهنا بربيد و پس از آن هر چه می

ای حبيش برای اينکه زندگی :  افکند و به او گفتبردند و او کنار زنی ايستاد و سپس خود را بر زمني
   خوبی داشته باشی اسالم

۶۷۲  
  :خوامن ام که می من گناهی ندارم، و شعری سروده! بياور

بيا، پيش از آنکه جدايی فرا رسد، و به فرمان امري، عاشق فراق کشيده را بربند، پاداش مرا بده، 
شی داده شود، که بسياری از شبها تا به صبح و آيا شايسته و سزاوار نيست که به عاشقی پادا

روزهای گرم را راهپيمايی کرده است، مگر چنني نيست که من در جستجوی مشا بودم، باميد 
ام فاش نساختم، و   مشا را دريامب، من هيچ رازی را که به امانت داشته)۱(آنکه در حليه يا خوانق

هر جنگ و گرفتاری هم که برای قبيله فرا پس از تو چشم مرا هيچ چيزی خريه نساخته است، 
   )۲(.گردد رسد، باز موجب استواری عشق می

  .اين اشعار را برای من ابن قسيط و ابن ابی الّزناد خواندند
در آن روز پس از اينکه گردن : عبد اهللا بن ابی حّره، از وليد، از سعيد، از حنظلة بن علی نقل کرد که

 و دهان خود را بر دهان او گذاشت و چندان او را بوسيد تا مرد و کنار جسد آن جوان را زدم، زنی جلو آمد
  .آن مرد افتاد

 )ص(چون خالد بن وليد به حضور پيامرب: عبد اهللا بن زيد، از اياس بن سلمه، از پدرش نقل کرد که
 جاهلی را های دوره ای خالد کينه: برگشت، عبد الرمحن بن عوف از کار خالد به شدت انتقاد کرد و گفت

عمر هم به خالد اعتراض . بيدار کردی، خدا ترا بکشد که اين قوم را در مقابل خون عمويت، فاکه، کشتی
عبد . من آهنا را در مقابل خون پدر تو کشتم: خالد به عبد الرمحن گفت. کرد و با عبد الرمحن مهصدا شد

دست خود کشتم و عثمان بن عفان را هم گويی، من قاتل پدرم را به  به خدا سوگند دروغ می: الرمحن گفت
  .بر آن کار گواه گرفتم

دانی که من قاتل پدرم را کشتم؟  دهم آيا منی ترا به خدا سوگند می: آنگاه به عثمان نگريست و گفت
وای بر تو، بر فرض که من قاتل پدرم را : آنگاه عبد الرمحن به خالد گفت. آری، چنني است: عثمان گفت

بايد مردم مسلمانی را در قبال خون پدرم که مربوط به جاهليت است بکشی؟ خالد به عبد نکشته بودم، تو 
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  اند؟ دانی که آهنا مسلمان بوده تو از کجا می: الرمحن گفت
  اند و ای که آهنا مساجدی ساخته مهه سپاهيان به ما خرب دادند که تو ديده: عبد الرمحن گفت

__________________________________________________  
  .حليه، نام صحرايی در هتامه و خوانق نام، شهری در ديار فهم است) ۱(
  . م-. آمده است۷۶اين ابيات با اختالفاتی در جلد چهارم سريه، ص ) ۲(

۶۷۳  
 پيش من )ص(فرستاده رسول خدا: خالد گفت. ای اند در عني حال مششري بر آهنا هناده اقرار به اسالم کرده

بر : عبد الرمحن گفت.  چنان کردم)ص(ا محله کنم و غارت بربم و من طبق فرمان رسول خداآمد که بر آهن
  .و به خالد خشم گرفت! بندی؟  دروغ می)ص(رسول خدا

 رسيد بر خالد خشم گرفته و روی از او )ص(چون رفتار خالد با عبد الرمحن به اطالع رسول خدا
اگر بينی مرد خون آلود شود هبر حال آن ! ای خودم بگذارای خالد، اصحاب مرا بر: برگرداندند و فرمودند

مرد جمروح شده است، اگر کوه احد طال باشد و مهه آن را قرياط قرياط در راه خدا انفاق کنی به اندازه 
  .فضيلت يک سحرگاه يا شامگاه عبد الرمحن خنواهی داشت

 تو که بنی جذميه را به گناه دوره وای بر: عبد اهللا بن عمر، از نافع نقل کرد که عمر به خالد گفت
  :مگر اسالم مهه گناهان دوره جاهلی را حمو نکرده است؟ خالد گفت! جاهليت گرفتی

من بر قومی مشرک محله بردم و ! به خدا سوگند من آهنا را به حق فرو گرفتم) کنيه عمر(ای ابا حفص 
 جنگ با آهنا نداشتم و من پس از اينکه يی جز آهنا از پذيرش اسالم خودداری کردند، و در آن صورت چاره

به خدا : دانی؟ گفت ای خالد، عبد اهللا بن عمر را چگونه مردی می: عمر گفت. آهنا را اسري کردم، کشتم
دهد، و او در  دهی خرب می او غري از اينکه تو به من خرب می: عمر گفت. بينم سوگند او را مرد صاحلی می
عمر . کنم کنم و به سوی او توبه می من از خدا طلب آمرزش می: الد گفتخ. اين لشکر مهراه تو بوده است

 برو تا آن حضرت برايت )ص(وای بر تو، ال اقل پيش رسول خدا: از او شکسته خاطر شد و به او گفت
  .استغفار فرمايد

نقل حييی بن عبد اهللا بن ابی قتاده، از قول مهسر خود، از ابی قتاده که مهراه آن سپاه بوده است 
من اسري خود » هر کس اسريی دارد او را از دم تيغ بگذراند«چون در سحر خالد دستور داد که : کند که می

ای ابو : گفت! از خدا بترس که به هر حال خواهی مرد، و اين گروه مسلمانند: را رها کردم و به خالد گفتم
يی که از آهنا در  ا بنابر تصور واهی و کينهو حال آنکه خالد اين گفتار ر. شناسی قتاده، تو اين گروه را منی

  .گفت دل داشت می
 رسيد، دستهای خود را چنان بلند فرمود که )ص( رفتار خالد بن وليد به اطالع پيامرب  گويند، چون

خدايا من از آنچه خالد کرده است به سوی تو تّربی : فرمود سپيدی زير بغل آن حضرت ديده شد و می
  . به حضور آن حضرت رسيد بر او خشمگني بودندو چون خالد. جومي می

ميان خالد بن وليد و : معمر، از زهری، از ابراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، از پدرش نقل کرد که
  .عبد الرمحن بن عوف بگو مگويی صورت گرفت و عبد الرمحن از او روی برگرداند

معذرت خواهی کرد تا از او خشنود خالد مهراه عثمان بن عفّان پيش عبد الرمحن برگشت و از او 
  !ای ابو حمّمد تو برای من استغفار کن: گرديد و گفت

۶۷۴  
ای رسول خدا، خالد به گروهی که اسالم آورده :  رسيد و گفت)ص(گويند، عّمار به حضور رسول خدا
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د شروع به کرد، و چون عّمار بريون رفت خال خالد نشسته بود و صحبتی منی. گزاردند در افتاد و مناز می
 بدمگو که هر - کنيه عمار- به ابو اليقظان! ای خالد ساکت باش:  فرمودند)ص(پيامرب. بدگويی از عّمار کرد

دارد، و هر  کند، و هر کس او را دمشن بدارد خداوند دمشنش می کس با او ستيزه کند خدای با او ستيزه می
  .مشرد کس او را نادان بشمرد خداوند نادانش می

 را فرا خواندند و خبشی از )ع( مکه را گشودند مالی به وام گرفتند و علی)ص(ن رسول خداگويند، چو
پيش بنی جذميه برو، کارهای دوره جاهلی را زير پا بنه و آنچه را که خالد : آن مال را به او دادند و فرمودند

  .اش را پرداخت کن از ميان برده است فديه
يله بنی جذميه رفت و خونبهای متام اشخاصی را که خالد کشته  با آن مال بريون آمد و به قب)ع(علی

 ابو )ع(بود پرداخت کرد و اموال آهنا را هم پرداخت فرمود و چون هنوز تعدادی باقی مانده بودند، علی
  . فرستاد و مال بيشتری مطالبه فرمود)ص(رافع را به حضور پيامرب

 که خالد از ميان برده بود به ايشان پرداخت  هبای آنچه را)ع( موافقت کردند و علی)ص(رسول خدا
پس از آن مقداری . کرد، حتی ارزش ظروف غذای سگها را به آهنا پرداخت بطوری که چيزی باقی مناند

ها  يی از خرابی  در مقابل پاره)ص(بقيه اموال هم از طرف رسول خدا:  زياد آمد که فرمود)ع(از اموال نزد علی
 پيش )ع(آنگاه علی. شود ايد، به مشا پرداخت می  مشا از آن مطلع نشدهکه ممکن است رسول خدا، يا

 دادند مهان مالی بود که از ابن )ع( به علی)ص(گويند، مالی که پيامرب.  برگشت و گزارش کار را داد)ص(پيامرب
  .ابی ربيعه، صفوان بن امّيه و حويطب بن عبد العّزی وام گرفته بودند

ای رسول خدا، پيش : چه کردی؟ گفت:  پرسيد)ص(آمد، رسول خدا )ص( پيش پيامرب)ع(چون علی
قومی رفتيم که مسلمان بودند و در سرزمني خود مساجدی ساخته بودند، خونبها و تاوان آنچه را که خالد از 
ميان برده بود پرداختم، حتی تاوان ظرفهای خوراک سگها را هم دادم، و مقداری از مال که باقی مانده بود 

اين از جانب رسول خداست در قبال برخی از خرابيها که آن حضرت ممکن است :  خبشيدم و گفتمبه آهنا
بسيار خوب کردی، من به :  فرمود)ص(پيامرب. از آن اطالع نداشته باشد و مشا هم از آن مطلع نشده باشيد

  .خواندخالد دستور کشنت نداده بودم، بلکه به او فرمان داده بودم تا آهنا را به اسالم فرا
گرداند، و خالد مکرر به رسول خدا عرض  فرمود و از او روی برمی  به خالد اعتنايی منی)ص(پيامرب

 خونبهای )ع(و پس از اينکه علی. کرد که به خدا سوگند من آهنا را از روی کينه و دمشنی نکشتم می
  )ص( بازگشت، رسول خدا)ص(شدگان را پرداخت و نزد پيامرب کشته

۶۷۵  
  . پيش آن حضرت و از مجله گزيدگان صحابه بود)ص(ذيرفتند و او تا هنگام رحلت پيامربخالد را پ

عبد اهللا بن جعفر، از عثمان بن حمّمد اخنسی، از عبد امللک بن ابی بکر بن عبد الرمحن نقل کرد 
ر به خالد دشنام مدهيد، او مششريی از مششريهای خداوندست که او را ب:  فرموده است)ص(که رسول خدا

  .مشرکني کشيده است
خالد :  فرموده است)ص(حمّمد بن حرب، از ابی بکر بن عبد اهللا، از ابی االحوص نقل کرد که پيامرب

بن وليد از بندگان خوب خداست، غمخوار عشريه است، و مششريی از مششريهای خداست که خداوند آن 
  .را بر مشرکان و منافقان کشيده است

 عثمان بن حممد اخنسی، از عبد امللک بن عبد الرمحن بن حارث يوسف بن يعقوب بن عتبه، از
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 به خالد بن وليد فرمان داد که بر بنی کنانه محله کند مگر اينکه از اسالم آهنا مطلع )ص(پيامرب: نقل کرد که
خالد بريون آمد و چون به قبيله بنی جذميه رسيد به شدت از پذيرش او . شود يا صدای اذان آهنا را بشنود

  .متناع کردند و جامه رزم پوشيده و آماده جنگ شدندا
خالد منتظر ماند تا هنگام مناز عصر و مغرب و عشا و چون صدای اذان نشنيد بر آهنا محله کرد و 

در اين مورد :  عبد امللک گويد)۱(.گروهی را کشت و گروهی را اسري کرد که بعدا مدعی مسلمانی شدند
او .  از گزيدگان صحابه بود)ص( و او مهچنان تا به هنگام رحلت رسول خدا خالد را سرزنشی نکرد)ص(پيامرب

 او را به اکيدر و )ص(بعد از اين جريان به عنوان فرمانده پيشاهنگان اسالم به حنني و تبوک رفت، و هم پيامرب
 او را به )ص(مهچنني پيامرب. دومة اجلندل اعزام فرمود و او گروهی را اسري کرد و سپس با آهنا مصاحله کرد

. مست فرمانده سپاه به جنران به جنگ بلحارث بن کعب فرستادند تا ضمنا آهنا را به اسالم دعوت کند
 بود و چون آن حضرت سر خود را تراشيدند مقداری از موهای )ص(خالد در حّجة الوداع مهراه رسول خدا

ر داده بود، و از آن پس با هر کس که جلوی پيشانی خود را به او دادند و او آن را در جلوی کاله خود قرا
کرد  در جنگ يرموک ضمن آنکه خالد جنگ می. ساخت کرد خداوند دمشن را منهزم می جنگ می

  .کالهش به زمني افتاد و او شروع به فرياد کشيدن کرد که کاله، کاله
  :فتگ! بعد از اين جريان به او گفتند چطور شد که در شدت جنگ آنچنان در طلب کاله بودی؟

  .کند  در آن کاله قرار دارد، لذا با هر کس که روبرو شوم به من پشت می)ص(موی پيشانی رسول خدا
__________________________________________________  

  .م -.توان اين گفتار را صحيح دانست  و عبد الرمحن بن عوف و عمر و عبد اهللا بن عمر منی)ع(با توجه به گفتار حضرت علی) ۱(
۶۷۶  

کسی که هنگام مرگ او .  است)۱(روزی که خالد مرد از جماهدان راه خدا بود و گور او در محص
حضور داشته و او را غسل داده، گفته است که در بدن او آثار متعدد ضربات مششري و نيزه و بر خورد تري 

  .بوده است
کرده و بر او  ها از خالد ياد میبا اينکه ميان خالد و عمر بن خطاب تکدر خاطر بوده است، عمر بعد

او مششريی از : گفته است کرده و می فرستاده است و از رفتار خود با او اظهار پشيمانی می رمحت می
  .مششريهای خداوند متعال است

در اين .  سرازير شدند مردی مهراه ايشان بود)۲( از گردنه لفت)ص(در سفر حّجة الوداع چون پيامرب
  اين کيست؟:  به مهراه خود فرمودند)ص(پيامرب. ديده شدموقع مردی از دور 

:  سؤال فرمود)ص(سپس شخص ديگری پيدا شد و رسول خدا. فرمود بنده بد خداست. فالنی: گفت
  .آنگاه خالد بن وليد آشکار شد. بنده بد خداست: فرمود. فالنی: کيست؟ گفت
  .لد بن وليد بنده خوب خداستخا: فرمود. خالد بن وليد: اين کيست؟ گفت:  فرمود)ص(پيامرب

خالد : گفت مردی از بنی جذميه که موی سرش سپيد بود نقل کرد که از خالد بن الياس شنيدم که می
  .بن وليد نزديک سی نفر از ايشان را کشته است

   غزوه حنني
ن واقدی برای ما گفت که حممد بن عبد اهللا، عبد اهللا ب: ابو عبد اهللا حمّمد بن شجاع ثلجی گويد

جعفر، ابن ابی سربه، حممد بن صاحل، ابو معشر، ابن ابی حبيبه، حممد بن حييی بن سهل، عبد الّصمد بن 
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حممد سعدی، معاذ بن حمّمد، بکري بن مسمار، و حييی بن عبد اهللا بن ابی قتاده، هر يک خبشی از 
دامن، ولی  شان را منیغري از ايشان گروهی ديگر هم که نام. موضوعات جنگ حنني را برای من نقل کردند

اند و برای برخی، مطالب را از قول ديگران نقل  دانستند، قسمتهايی را برای من بازگو کرده آهنا را ثقه می
  .ام اند، در اينجا مجع کرده کرده بودند و من مهه آنچه را که برامي گفته

يگر اشراف آن قبيله  مکه را گشود، برخی از اشراف قبيله هوازن پيش د)ص(گويند، چون رسول خدا
  رفتند و ثقيف هم گرد هم مجع شده و سر به طغيان برداشتند و گفتند، به خدا

__________________________________________________  
 -.در آجنا مسجد بزرگی کنار مقربه خالد ساخته شده است. محص، از شهرهای بزرگ و آباد سوريه و ميان دمشق و حلب است) ۱(

  .م
  ).۳۳۳، ص ۷معجم البلدان، ج (های ميان مکه و مدينه است  لفت، نام يکی از گردنه) ۲(

۶۷۷  
سوگند حممد با قومی بر خنورده است که بتوانند به خوبی جنگ کنند، اکنون مشا مهاهنگ شويد و پيش 

  .از آنکه او به سوی مشا بيايد، مشا به سوی او برويد
 و مالک بن عوف که جوانی سی ساله و سرور آنان بود قبيله هوازن کار خود را رو براه ساخت

کرد و  پوشيد و با تکرب و غرور حرکت می های بلند می او مردی بود که جامه. فرماندهی را بر عهده گرفت
قبيله ثقيف در آن هنگام دو . خبشنده و مورد ستايش بود و موفق شد که متام افراد قبيله هوازن را گرد آورد

ايشان بود، و به آهنا ) خاندان احالف(ی قار بن اسود بن مسعود که ساالر هم پيمانان ساالر داشت، يک
اند، و او از  فرماندهی داشت، و ديگری ذو اخلمار سبيع بن حارث که نام او را امحر بن حارث هم گفته

و تصميم خاندان بنی مالک بود و ثقيف فرماندهی او را پذيرفته بودند، و مهگی با هوازن مهاهنگ شده 
  .به حرکت به سوی حممد گرفتند

ثقيف در اين کار شتاب داشتند و گفتند، برای ما اين مهّم است که پيش از آنکه حممد به سوی ما 
حرکت کند ما آهنگ او کنيم، هر چند که اگر او به سوی ما بيايد در اينجا حصاری استوار خواهد ديد، و ما 

دهيم، ولی اين کار  کشيم يا فرارش می  خواهيم جنگيد که يا او را میکه خوراک فراوان هم دارمي با او چنان
  .آييم و مهگی متحد خواهيم بود، و مهراه آهنا بريون رفتند کنيم و مهراه مشا می را منی

خواهم اجنام دهم که از  من کاری را می: غيالن بن سلمه ثقفی به پسران خود که ده نفر بودند گفت
ده پسر او بر ده اسب خود در . ک از مشا بايد سوار بر اسب خود در آن شرکت کندپی آن کارهاست، و هر ي

آن شرکت کردند و مهينکه در منطقه اوطاس شکست خوردند و گرخيتند وارد دژ طائف شدند و در آن را 
  .بستند

آييد و به  ای گروه ثقيف، مشا از حصارهای خود بريون می: کنانة بن عبد ياليل به ثقيفيان گفت
شود، دستور دهيد حصارهايتان را  دانيد جنگ به نفع يا زيان مشا متام می رويد که منی جنگ مردی می

آهنا دستور . دانيد، شايد به آهنا حمتاج شديد مشا از کجا می! تعمري کنند و آنچه خراب است مرّمت منايند
  .کت کردنددادند حصارها را اصالح کنند و مردی را برای مرّمت آن گماردند و خود حر

رسيدند در اين جنگ شرکت کردند، و خانداهنای  گروه نسبتا اندکی از بنی هالل که به صد نفر منی
. تر بود کعب و کالب هم در اين جنگ حاضر نشدند، با آنکه منطقه سکونت بنی کالب به آهنا نزديک

ند، با اينکه به منطقه ا اند؟ در پاسخ گفته گفته شده است که چرا بنی کالب در اين جنگ شرکت نکرده
به خدا : جنگ نزديک بودند، ابن ابی الرباء پيش آهنا رفت و ايشان را از حضور در جنگ منع کرد و گفت
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  سوگند اگر حممد را از خاور و باختر فرو گريند او بر
۶۷۸  

  .و آهنا از او اطاعت کردند و در جنگ شرکت جنستند. مهه پريوز خواهد شد
او در آن هنگام يکصد و شصت سال عمر . ه بنی جشم به ياری هوازن آمددريد بن الّصّمه مهرا

داشت و پري مردی سخت فرتوت بود، و از او فقط برای فرخندگی و شناسايی به فنون جنگ استفاده 
شد که پريی سخت آزموده بود، ولی در آن هنگام کور هم شده بود و اکثريت مردم ثقيف و هوازن از  می

  .کردند  اطاعت میمالک بن عوف نصری
 بربد دستور داد تا مهگی مهراه با )ص(مهينکه مالک تصميم گرفت که مردم را به جنگ رسول خدا

 مجع شدند و مهاجنا اردو زدند و از هر )۱(پس در منطقه اوطاس. زنان و فرزندان و اموال خود حاضر شوند
  .رسيد سو نريوهای امدادی برای ايشان می

چون از شتر فرود آمد . کشيدند  روز بر هودجی روی شتری بود که او را میدريد بن الّصّمه در آن
بسيار : گفت. در کدام صحرا هستيد؟ گفتند، در اوطاس هستيم: دست خود را بر زمني کشيد و گفت

آنگاه . توانند خيز بردارند صحرای خوبی است، نه سنگستان است و نه پر خاک، اسبها خبوبی می
های خردسال  ان و بانگ خران و بع بع گوسپندان و آوای گاوان را مهراه گريه بچهچرا صدای شتر: پرسيد

آيا از بنی : دريد گفت. شنوم؟ گفتند، مالک زنان و فرزندان و اموال مردم را هم مهراه آورده است می
  کالب بن ربيعه کسی مهراه مشا هست؟

از بنی هالل بن : گفت. ت؟ گفتند، نهآيا از بنی کعب بن ربيعه کسی مهراه مشا هس: گفت. گفتند، نه
گرفتيد، و  اگر در اين کار خريی بود مشا از آهنا پيشی منی: گفت. عامر کسی مهراه مشا هست؟ گفتند، نه

کردند، اکنون هم سخن مرا بشنويد و  اگر اين کار مايه عزت و شرف بود آهنا از حضور در آن خودداری منی
دريد . اّما آهنا نپذيرفتند! اند د و مهان کاری را بکنيد که ايشان کردهاطاعت کنيد، ای گروه هوازن برگردي

: گفت. اند؟ گفتند، عمرو بن عامر و عوف بن عامر چه کسی از نام آوران خودتان مهراهتان آمده: گفت
مالک کجاست؟ : سپس گفت. خبشند رسانند و نه سودی می اينها دو کودک خردسالند که نه زيانی می

خواهی با مردی بزرگوار جبنگی،  ای مالک تو می: دريد او را فراخواند و گفت. مالک استگفتند، اين 
ای و امروز روزی است که برای روزهای بعد سخت مؤثر است، ای مالک، چرا من  تو ساالر قوم خود شده

  :شنوم؟ مالک گفت صدای شتر و خر و گاو و گوسپند را مهراه گريه کودکان می
زن و فرزند و : چرا؟ مالک گفت: دريد پرسيد. ام ال و زنان و فرزندانشان آوردهمردم را مهراه امو

  دريد دست بر هم زد و: گويد. دهم که از آهنا دفاع کند اموال هر مرد را پشت سرش قرار می
__________________________________________________  

، ۴به نقل از حواشی سريه ابن هشام، ج (گ حنني در آن صورت گرفته است نام صحرايی از سرزمينهای قبيله هوازن است که جن) ۱(
  . م-).۸۰ص 

۶۷۹  
شود؟ اگر جنگ به نفع  اين بزچران را چه به جنگ؟ مگر کسی که بگريزد چيزی مانع گريزش می: گفت

مال و شان چيز ديگری مفيد نيست، و اگر به زيان مشا باشد در مورد  مشا باشد جز مردان و مششري و نيزه
های کعب و کالب چه کردند؟ گفتند، حتی يک نفر هم  قبيله: دريد باز پرسيد. شويد خاندان خود رسوا می
بنابر اين کشش و کوشش وجود ندارد، اگر امروز روز بزرگی و شرف بود : گفت. از ايشان نيامده است

ای که مجاعت هوازن را  تو کاری نکرده: سپس دريد به مالک گفت. بودند کعب و کالب از آن غايب منی
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ای کرده باش، ولی در اين مورد با من خمالفت مکن، اينها را به  ای، هر کار کرده به صحنه نربد آورده
سرزمينهای دوردست و مناطق مرتفع برب تا عزت و حرمتشان حمفوظ مباند، و سپس مردان و سوارکاران را 

سانی که پشت جبهه قرار دارند به تو خواهند پيوست، بر پشت اسبها به صحنه نربد بياور، اگر پريوز شدی ک
. و اگر شکست خبوری، شکست فقط متوجه خود تو خواهد بود و خاندان و اموالت حمفوظ خواهد ماند

ام تغيري  کنم، و کاری را که ترتيب داده به خدا قسم اين کار را منی: مالک از اين گفتار خشمگني شد و گفت
اند که از تو به  و علم تو هم کهنه شده است و پس از تو اشخاصی روی کار آمدهای  دهم، تو پري شده منی

  .جنگ داناترند
ای گروه هوازن، به خدا سوگند اين کار برای مشا صحيح نيست، اين مرد مشا را در مورد : دريد گفت
برد و مشا  ه میکند، وانگهی خودش به دژهای ثقيف پنا سازد و دمشن را بر مشا چريه می زهنايتان رسوا می

  .کند، مشا برگرديد و او را رها کنيد را رها می
ای گروه هوازن، به : در اين هنگام مالک مششري خود را بريون کشيد و آن را سر باال گرفت و گفت

خدا سوگند يا بايد از من اطاعت کنيد يا شکم خود را چنان بر مششري تکيه خواهم داد که سر آن از پشتم 
گروهی از هوازن با . داشت که برای دريد در آن جنگ رأی و سهمی باشد لک خوش منیما. بريون آيد

يک ديگر مذاکره کردند و گفتند، اگر از فرمان مالک سرپيچی کنيم چون جوان است ممکن است خود را 
بکشد و ما با دريد باقی مبانيم که پريی فرتوت و يکصد و شصت ساله است و در آن صورت جنگی خنواهد 

: چون دريد چنني ديد که آهنا با او خمالفت کردند گفت. اين بود که مهگی تسليم نظر مالک شدند. دبو
  .امروز حضور و عدم حضورم يکسان است

  .رفتم ای کاش کودکی خردسال بودم، که چهار دست و پا راه می
م بنی جشم دريد معروف به سوارکاری و شجاعت بود و پيش از آنکه به بيست سالگی برسد ساالر قو

 اسم او دريد بن الّصّمة -و از مهه واال گهرتر بود، ولی در اين هنگام کثرت سن او را به نابودی کشانده بود
  .بن بکر بن علقمه است

۶۸۰  
 مکه را سيزدهم رمضان گشود و خداوند متعال اين آيه را )ص(معمر، از زهری نقل کرد که رسول خدا

  : نازل فرمود
ُإذا جاء نرص اهللا ْ َ َ ُ و الفتح ِ ْ َ َ)۱۱۰ :۱(   

  .چون آيد نصرت خدا و فتح

 پانزده روز در مکه اقامت )ص(اند فتح مکه روز مجعه بيستم رمضان بوده است، و پيامرب و هم گفته
گزارد، و سپس روز شنبه شش شب از شوال گذشته از مکه بريون  فرمود و مناز را شکسته و دو رکعتی می

د را در مکه برای اقامه مناز، و معاذ بن جبل را برای تعليم فقه و سنت اسالمی  عّتاب بن اسي)ص(پيامرب. آمد
  .باقی گذاشت

 مهراه دوازده هزار نفر از مسلمانان از مکه بريون آمدند، ده هزار نفر از اهالی )ص(گويند، پيامرب
به بنی شيبان هم اگر : مهينکه از مکه بريون آمدند مردی از اصحاب گفت. مدينه و دو هزار نفر اهل مکه

برخورد کنيم مهّم خنواهد بود، و ديگر کسی به واسطه کمی ما بر ما پريوز خنواهد شد و خداوند متعال در 
  : اين مورد اين آيه را نازل فرمود
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ْلقد نرصكم اهللا يف مواطن كثرية و يوم حنني إذ أعجبتكم كرثتكم  ْ ُْ ُُ َ َْ َ َْ ْ َْ ََ َ ْ
ِ ٍ َ ُ َ َ ٍ َ َِ ِ َ َُ ُ َ ْ َ َ)۹ :۲۵(  

  .های بسيار و روز حنني چون خوش آمد مشا را افزونی مشا نصرت دادتان خداوند در جایمهانا 
امساعيل بن ابراهيم، از موسی بن عقبه، از زهری، از سعيد بن مسّيب نقل کرد که ابو بکر صديق 

ل و خداوند متعال آن آيه را ناز. ای رسول خدا، امروز به واسطه کمی و اندکی مغلوب خنواهيم شد: گفت
  .فرمود

 )ص(حممد بن عبد اهللا، از زهری، از عبيد اهللا بن عبد اهللا ابن عتبه، از ابن عباس نقل کرد که پيامرب
هبترين مشار در مورد اصحاب چهار، و در مورد مشار افراد سرّيه چهار صد، و در مورد لشکر : فرموده است

شوند بشرط اينکه مهاهنگ و   مغلوب منیچهار هزار نفر است، و دوازده هزار نفر هيچگاه به واسطه قلّت
  .يک دل باشند

 بريون آمدند که از مجله صفوان ابن امّيه بود )ص(گويند، گروه زيادی از مردم مشرک هم با رسول خدا
به روز يا به ميل و رغبت؟ : صفوان گفت.  از او صد زره با وسائل آن به عاريه خواسته بود)ص(و پيامرب
  :ورت عاريه ضمانت شده، و به او فرمودبه ص:  فرمود)ص(پيامرب

 )ص(و صفوان آهنا را بر شتر خويش بار کرد و به اوطاس برد و آجنا حتويل پيامرب. خودت آهنا را برب
  .داد

 -  که مهان حارث بن مالک است-معمر، از زهری، از سنان بن ابی سنان ديلی، از ابو واقد ليثی
  کافران قريش و اعراب درخت سر سبز.  به حنني رفتيم)ص(با پيامرب: نقل کرد که

__________________________________________________  
  .۱، آيه ۱۱۰سوره ) ۱(
  .۲۵، آيه ۹سوره ) ۲(

۶۸۱  
آمدند و اسلحه خود را بر آن  بزرگی داشتند که نامش ذات انواط بود و در هر سال يک مرتبه کنار آن می

روزی مهچنان که با : گويد. ماندند کردند و يک شبانروز آجنا می آوخيتند، و کنار آن قربانی می می
اش متام جاده را در  کردمي درخت سرسبز بزرگی را ديدمي که بر ما سايه افکنده و سايه  حرکت می)ص(پيامرب

. گفتيم ای رسول خدا، برای ما هم درختی را معني فرما که مثل درخت ذات انواط آهنا باشد. بر گرفته بود
سوگند به کسی که جان من در دست اوست مشا هم :  با تعجب تکبري گفت و فرمود)ص(رسول خدا: گويد

  : مهان را گفتيد که قوم موسی گفتند
َاجعل جا إهلا كما لهم آلهة قال إنكم قوم جتهلون  ُ َ َْ َْ ٌ َْ ْ َْ ُ َّ ِ ِ

ٌ ِ ُ َ َ ً َ)۷ :۱۳۸(  
  .انا مشا مردمی نادانيدبرای ما معبودی قرار ده چنانکه ايشان را معبودان است، گفت مه

ذات انواط درخت بزرگی : ابن ابی حبيبه، از داود بن حصني، از عکرمه، از ابن عباس نقل کرد که
ماندند، و هر کس از مردم جاهلی  کردند و يک روز را آجنا می بود که مردم دوره جاهلی برای آن قربانی می

شد و اين نوعی حرمت و   بدون رداء به مکه وارد میافکند و آمد ردای خود را بر آن درخت می که به حج می
رفت گروهی از اصحاب که حارث بن مالک هم از آهنا   به حنني می)ص(چون رسول خدا. بزرگداشت آن بود

 سه مرتبه )ص(پيامرب. بود گفتند، ای رسول خدا، برای ما هم درختی را مثل درخت ذات انواط تعيني کن
  . هم با او چنني کردندقوم موسی :تکبري گفت و فرمود

چون نزديک اوطاس رسيدمي زير درختان فرود آمدمي، و درختی بزرگ را : ابو بردة بن نيار گويد
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من از : گويد.  زير آن درخت نشست و مششري و کمان خويش را بر آن آوخيت)ص(پيامرب. ديدمي
. کرد  که مرا صدا می را شنيدم)ص(ترين اصحاب به آن حضرت بودم که ناگاه صدای رسول خدا نزديک

اند و مردی هم   رساندم و ديدم ايشان نشسته)ص(گوش به فرمامن، و با شتاب خود را پيش پيامرب: گفتم
من خواب بودم که اين مرد آمد و مششري خود را کشيد و باالی :  فرمودند)ص(پيامرب. کنارشان نشسته است

ای حممد، چه کسی ترا امروز از من حفظ : فتگ سر من ايستاد، من به خود آمدم و بيدار شدم و او می
  :کند؟ گفتم می

  : فرمودند)ص(من برجستم و مششري خود را کشيدم، اّما پيامرب: ابو برده گويد. خدا
اجازه دهيد گردن اين دمشن خدا را بزمن که از جاسوسان دمشن : من گفتم! مششريت را غالف کن

 چيزی نگفتند و او را )ص(رسول خدا: گويد. ش و آرام بگريای ابو برده، ساکت با:  فرمود)ص(پيامرب. است
من شروع به فرياد کشيدن کردم تا بلکه کسی او را ببيند و بدون : گويد. شکنجه و عقوبتی هم نفرمودند
   باشد او را)ص(اينکه منتظر فرمان رسول خدا

۶۸۲  
ای ابو برده، دست از اين : ودند فرم)ص(پيامرب.  مرا از کشنت او باز داشته بود)ص(بکشد، چه، رسول خدا

  .مرد بدار که خداوند متعال نگهدار و حافظ من است تا هنگامی که دين خود را بر مهه اديان پريوز فرمايد
  . غروب سه شنبه، ده روز از شوال گذشته به حنني رسيد)ص(گويند، پيامرب

 او را بررسی کنند و دستور داد  و سپاه)ص(مالک بن عوف سه نفر از مردان هوازن را فرستاد تا پيامرب
. آن سه نفر در حالی برگشتند که لرزه بر اندامشان افتاده بود. سرکشی کنندسلمانان که به اطراف سپاه م

شود؟ گفتند، مردانی سپيد چهره را بر اسبانی ابلق ديدمي و به خدا  وای بر مشا، مشا را چه می: مالک گفت
برومي، و به هر حال مثل اينکه ما با اهل زمني جنگ ندارمي بلکه با سوگند چيزی منانده بود که از ميان 
جاسوسان مالک که دهلايشان از ترس خالی شده بود به او گفتند، اگر ! فرشتگان آمسانی بايد جنگ کنيم

امي ببينند مهني حال را  کنی مهراه قوم خودت برگرد که اگر مردم هم آنچه را ما ديده دستور ما را اطاعت می
  .يدا خواهند کردپ

وای بر مشا که ترسوترين سپاهيانيد، و از ترس اينکه خرب ايشان شايع نشود و موجب : مالک گفت
مردی را . مرا بر مردی شجاع داللت و رهنمونی کنيد: بيم سپاه نگردد آهنا را پيش خود زندانی کرد و گفت

چه : مالک پرسيد. ن سه نفر برگشته بودندبه اتفاق برگزيدند، و او بريون رفت و به مهان حال برگشت که آ
تواند بر ايشان بنگرد و چيزی  مردانی سپيد چهره و سپيد پوش بر اسبانی ابلق، چشم منی: ديدی؟ گفت

  .در عني حال مالک از انديشه خود برنگشت. منانده بود که از ميان بروم
يان اين مردم برو و خربی از م:  ابن ابی حدرد اسلمی را فرا خواند و فرمود)ص(گويند، رسول خدا

او بريون رفت و ميان لشکر دمشن گشتی زد، و خود را کنار . گويد ايشان بياور، و گوش کن که مالک چه می
حممد : گويد مالک بن عوف رساند و ديد که ساالران هوازن مهگی پيش اويند، و شنيد که او به يارانش می

و پيش از اين مهواره با گروهی کم اطالع جنگيده و در هيچگاه با مردمی کار ديده جنگ نکرده است، 
ها و زنان و فرزندان خودتان را پشت سرتان قرار دهيد، و سپس  نتيجه پريوز شده است، اکنون سحرگاه دام

های خود را مرتب کنيد و محله را مشا آغاز کنيد، غالف مششريهايتان را بشکنيد و سپس با بيست  صف
 و مهه با هم محله کنيد و بدانيد که غلبه و پريوزی از کسی است که خنست محله هزار مششري غالف شکسته
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  .کند می
 برگشت و آنچه را شنيده بود گزارش )ص(چون عبد اهللا بن ابی حدرد اين سخن را شنيد پيش پيامرب

دروغ : عمر گفت.  عمر بن خطاب را فرا خواندند و مطالب ابن ابی حدرد را به او گفتند)ص(پيامرب. داد
  اگر مرا دروغگو بدانی مهّم نيست،: ابن ابی حدرد گفت. گويد می

۶۸۳  
شنويد که ابن  ای رسول خدا، آيا می: عمر ناراحت شد و گفت. دانستی چه بسا حرف حق را که دروغ می

گويد، مگر تو گمراهی نبودی که خدايت راهنمايی  راست می:  فرمودند)ص(گويد؟ پيامرب ابی حدرد چه می
 در جنگ )ص(مهراه رسول خدا: گفته است گويند، سهل بن حنظلّيه انصاری می! ت فرموده است؟و هداي

. اند راه را بسته: فرمود تا اينکه مردی به حضورش آمد و گفت  شتابان حرکت می)ص(پيامرب. هوازن رفتيم
در اين . د که فرود آيند فرود آمد و مناز عصر را گزارد و مردم به حضورش آمدند و به آهنا امر فرمو)ص(پيامرب

ای رسول خدا، من از فالن کوه عبور کردم و ديدم که قبيله هوازن بطور : هنگام اسب سواری آمد و گفت
:  لبخند زده و فرمود)ص(پيامرب: گويد. اند کامل و مهراه زنان و فرزندان و اموال خود در دره حنني مجع شده

 )ص(سپس رسول خدا. يمت برای مسلمانان خواهد بودبه خواست خداوند متعال فردا مهه آهنا به غن
آيا سوارکاری هست که امشب ما را پاسداری دهد؟ انيس بن ابی مرثد غنوی بر اسب خود پيش : فرمود

  :آمد و گفت
برو و باالی فالن کوه بايست و از کوه بزير ميا مگر برای مناز گزاردن :  فرمودند)ص(پيامرب. ام من آماده

خوابيدمي تا سپيده دميد و برای مناز صبح : گويد. های خود را فريب ندهی و پشت سریيا قضای حاجت، 
رسول . آيا از سوارکاری ديشب خربی دريافت نکرديد؟ گفتيم، نه:  فرمود)ص(آماده شدمي، رسول خدا

درختان را  اقامه مناز فرمود و با ما مناز گزارد و مهينکه سالم مناز را داد، ديدم که آن حضرت ميان )ص(خدا
  .مژده که سوارتان آمد: نگرد و فرمود می

ای رسول خدا من مهچنان که فرمودی بر آن کوه ايستادم و از اسب خود پياده : انيس آمد و گفت
  .نشدم مگر برای مناز گزاردن و قضای حاجت تا صبح شد، و هيچکس را نديدم

بر اين مرد، اگر پس از اين کار : ودسپس فرم. برو اسب خود را بگذار و برگرد:  فرمودند)ص(پيامرب
  .مّهم کاری هم اجنام ندهد، چيزی نيست

گويند، تقريبا بدون استثناء مردان بزرگ مکه، که هنوز کافر هم بودند، پياده و سواره مهراه 
مند گردند، در عني  شود تا در هر صورت از غنامي هبره  راه افتادند تا ببينند کدام طرف پريوز می)ص(پيامرب

  . و اصحاب او باشد)ص(آمد که صدمه و شکست از حممد حال بدشان منی
خورد که از  ابو سفيان بن حرب هم از پی لشکر روان شد و اگر به زره يا نيزه يا چيزهای ديگری بر می

هناد  داد و بر شتر خود می کرد و تريها را هم در تريدان قرار می  افتاده بود مجع می)ص(سپاه رسول خدا
  . که بار سنگينی بر شترش مجع شدآنچنان

    برايش)ص(صفوان بن اميه هم که هنوز مسلمان نشده و در مهلتی بود که رسول خدا
۶۸۴  

تعيني فرموده بود از پی مردم روان شد و حکيم بن حزام، حويطب بن عبد العّزی، سهيل بن عمرو، ابو 
 بودند و منتظر اينکه پريوزی از چه کسی سفيان بن حرب، حارث بن هشام و عبد اهللا بن ابی ربيعه با او

هنگامی که مردم مشغول جنگ بودند آهنا پشت جبهه بودند، در اين موقع کسی پيش صفوان . خواهد بود
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اگر قرار باشد بنده و : صفوان گفت! ای ابو وهب مژده باد که حممد و يارانش منهزم شدند: آمد و گفت
  .تر است تا ارباب هوازنی تنینوکر باشم ارباب قرشی برای من دوست داش

يی  گويند، چون شب فرا رسيد، مالک بن عوف سپاه خود را در دّره حنني آماده ساخت، و آن دره
مالک به مردم خود دستور داد . های بسيار بود و مردم در آن پراکنده شدند ها و شکاف بود که دارای تنگه

  .که مهگی با هم و يکباره به مسلمانان محله کنند
در .  هم سپاه خود را سحرگاه مرتب فرمود و به صف کرد و پرها و لواها را به افراد سپرد)ص(يامربپ

ميان انصار . برد، و پری را سعد بن وقاص، و پری را عمر بن خطاب  می)ع(مهاجران پری را علی
ه پرچم بزرگ خزرج را اند ک  و هم گفته-کرد پرچم خزرجيان را حباب بن منذر محل می. هم چند پرچم بود

 و پرچم اوس را اسيد بن حضري مهراه داشت، و مهراه هر يک از -سعد بن عباده بر دوش داشت
  .های اوس و خزرج هم پری بود خانواده

کرد، و بنی حارثه هم پری داشتند که  بنی عبد االشهل پری داشتند که ابو نائله آن را محل می
کرد، بنی  شيد، بنی ظفر هم پری داشتند که قتادة بن نعمان آن را محل میک آن را ابو بردة بن نيار می

کرد، پرچم بنی واقف را هالل بن امّيه بر دوش  معاويه هم پری داشتند که آن را جرب بن عتيک محل می
سيد کرد، پرچم بنی ساعده را ابو ا کشيد و پرچم بنی عمرو بن عوف را ابو لبابة بن عبد املنذر محل می می

ساعدی با خود داشت و پرچم بنی عدی بن جنّار را ابو سليط و پرچم بنی مالک بن جنّار را عمارة بن حزم 
رنگ پرهای اوس و خزرج پيش . کرد کرد، و پرچم بنی مازن را سليط بن قيس محل می با خود محل می

پرهای بزرگ مهاجران . گرفتاز اسالم سبز و سرخ بود که پس از اسالم هم مهان رنگها مورد تأييد قرار 
  .سياه و پرهای کوچک سپيد بود

بنی اسلم دو پرچم داشتند که يکی مهراه بريدة : ميان ديگر قبائل عرب پرهايی به شرح زير بود
بنی غفار پری داشتند که آن را ابو ذر غفاری محل . بن حصيب و ديگری مهراه جندب بن اعجم بود

مره و ليث و سعد بن ليث پری داشتند که آن را حارث بن مالک ملقب به ابو کرد، خانداهنای بنی ض می
خاندان کعب بن عمرو دو پرچم داشتند که يکی را بشر بن سفيان، و ديگری را . واقد ليثی بر دوش داشت

و کردند، بنی مزينه سه پرچم داشتند که يکی را بالل بن حارث، يکی را نعمان بن مقّرن  ابو شريح محل می
   ديگری را عبد اهللا بن عمرو بن

۶۸۵  
ميان قبيله جهينه چهار پرچم بود، يکی با رافع بن مکيث، يکی با عبد اهللا بن يزيد، . کردند عوف محل می

بنی اشجع دو پرچم داشتند، يکی با نعيم بن . يکی با ابو زرعة معبد بن خالد و ديگری با سويد بن صخر
 در بنی سليم سه پرچم بود، يکی با عّباس بن مرداس، يکی با خفاف .مسعود، و ديگری با معقل بن سنان
  .بن ندبه و يکی با حّجاج بن عالط

 مهان روزی که از مکه حرکت کردند افراد قبيله سليم را به عنوان مقدمه سواران اعزام )ص(پيامرب
  .به جعّرانه وارد شدند )ص(فرمودند و خالد بن وليد هم مهواره فرمانده مقدمه بود تا وقتی که رسول خدا

 با ياران خود سرازير شد و مقدمه سپاه قبال رفته بودند و آن حضرت در دره )ص(گويند، رسول خدا
يی پرپيچ و خم بود که   وارد يک پيچ دّره گرديد و آن دره)ص(پيامرب. حنني مشغول آماده ساخنت لشکر بودند

بر قاطر سپيد خود موسوم به دلدل شده و دو زره و  سوار )ص(پيامرب. شد از آن راههای خمتلفی منشعب می
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های  ها پشت سر صف روپوش و کالهخود پوشيده بود و صفوف را مورد بازديد قرار داد، و بعضی از صف
 آهنا را به جنگ حتريض و ترغيب )ص(پيامرب. ديگر بودند که از پی يک ديگر در دّره حنني سرازير شدند

آهنا .  اگر صرب و پايداری کنند و صداقت داشته باشند حتما پريوز خواهند شدفرمود و به ايشان مژده داد که
  .در اواخر شب و پرتو سپيده دم حرکت کردند و سرازير شدند

های منطقه هتامه و دارای   که از دّره- چون به دّره حنني رسيدمي: گفته است انس بن مالک می
زن به ما برخوردند که به خدا قسم هرگز چنان مجعيتی  گروه زيادی از هوا-ها و راههای متعددی است تنگه

آهنا زنان و فرزندان و اموال و چهارپايان خود را هم مهراه آورده بودند و صف کشيده و زنان . نديده بودم
خود را سوار بر شتر پشت صف مردان قرار داده و پس از آن شتر و گاو و گوسپند خود را قرار داده بودند که 

  :گويد. شان کسی نتواند بگريزدبه خيال خود
چون اين را ديدمي پنداشتيم که مهه آهنا سپاهی و مردان جنگی هستند، و مهينکه در پرتو سپيده دم 

های دّره يک مرتبه و به صورت دسته  ميان دره حرکت کردمي ناگاه متوجه لشکرهای دمشن شدمي که از تنگه
ما گرخيتند و پشت به جنگ کردند، سواران بنی سليم بودند اولني سوارانی که از . مجعی بر ما محله کردند

و پس از ايشان مردم مکه گرخيتند و سپس عموم مسلمانان بدون اينکه به هيچ چيز توجه کنند رو به گريز 
 ضمن توجه به راست و چپ خود خطاب به مسلمانان )ص(شنيدم که پيامرب من می: انس گويد. هنادند

من بنده و رسول خدامي و پايدار و شکيبا ! ن خدا و ای ياران رسول خداای يارا: فرمود فراری می
سپس آن حضرت با حربه خود پيشاپيش مهه محله کرد و سوگند به کسی که او را به حق : گويد. ام ايستاده

   يی و با وجود آن خداوند متعال دمشن را هزميت مبعوث فرموده است که ما نه مششريی زدمي و نه نيزه
۶۸۶  

 ميان لشکر برگشت و دستور فرمود تا بر هر کس از ايشان که پريوز شدمي او را بکشيم و )ص(د، و پيامربدا
  .هوازن شروع به گريز کردند و مسلمانانی که گرخيته بودند سرمجع شدند

معمر، و حممد بن عبد اهللا هر دو از زهری، از کثري بن عباس بن عبد املطّلب، از عباس نقل کردند 
 )ص(من رسول خدا. جنگ حنني چون مسلمانان و مشرکان روياروی قرار گرفتند، مسلمانان گرخيتنددر : که

را ديدم که هيچ کس غري از ابو سفيان بن حارث بن عبد املطّلب مهراه او نبود و او دنباله زين استر را به 
من هم خود را به : عباس گويد. کرد  شتابان به سوی مشرکان محله می)ص(دست گرفته بود، و پيامرب

 سوار بر استر سپيد رنگ خود بودند و )ص(پيامرب.  رساندم و دو طرف لگام استر را در دست گرفتم)ص(پيامرب
 )ص(من صدای بلندی داشتم، و مهينکه پيامرب. من تالش کردم که با کشيدن لگام و دهنه حيوان را رام کنم

ای : ای عباس فرياد بزن و بگو: ريزند به من فرمودمتوجه شدند که مردم بدون توجه به هيچ چيز در حال گ
 برگشتند که گويی )ص(و من چنان کردم، و آهنا چنان به سوی پيامرب! ای اصحاب بيعت رضوان! گروه انصار

گوش به فرمانيم، گوش به : کشيدند گردند و فرياد می ماده شترانی بودند که به سوی بچه خود بر می
توانستند اين کار را بکنند، لذا  بر آمدند که بر شتران خود پای بند بزنند و منیبرخی در صدد اين . فرمانيم

داشتند و شتر را رها  افکندند و سپر و مششري را هم بر می داشتند و بر دوش و گردن می  می-زره خود را بر
 آن حضرت رساندند، در اين حال مردم گرد  می)ص(آمدند و خود را به رسول خدا کرده و به سوی صدا می

  .مجع شدند
ای «کشيدند  خواندند و سپس فرياد می فرا می» ای انصار«در آغاز انصار يک ديگر را به عنوان 
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  .انصار در جنگ پايدار و شکيبا و رو راست بودند: عباس گويد. »خزرج
اکنون تنور جنگ گرم :  بر روی شتر ايستاد و به جنگ ايشان نگريست و فرمود)ص(رسول خدا: گويد

سوگند به خدای کعبه که : و سپس مشتی ريگ بر دست گرفت و به سوی دمشن پرتاب کرد و فرمود! شد
و به خدا قسم پس از آن ديدم که کار دمشن رو به پستی هناد تا خداوند مهه را به هزميت . بايد منهزم شويد

  .راند
و . راند وب خود را می از پی ايشان مرک)ص(بينم که رسول خدا گويی هم اکنون دارم می: عباس گويد

و » ای اصحاب بيعت رضوان« به عباس دستور فرمود که بانگ بزن و بگو )ص(گفته شده است که پيامرب
 مهر )ص(و چنان نسبت به رسول خدا. گفتند، اکنون پس از فرار نوبت محله است انصار برگشتند و می

های خود خيز برداشتند و به طرف رسول  هاش، و چنان با نيز ورزيدند مهچون مهر و حمبت ماده گاو به بچه
ترسيدم که مبادا به رسول  های دمشنان می های ايشان بيشتر از نيزه از نيزه) عباس( آمدند که من )ص(خدا
  .کند  برخورد)ص(خدا

۶۸۷  
. کشيدند، گوش به فرمانيم، گوش به فرمانيم تاختند و فرياد می های دمشن می مسلمانان به صف

 در حالی که بر روی استر خود ايستاده )ص( مششري کشيدند و با دمشن در آوخيتند پيامربمهينکه مسلمانان
سپس به عباس . کنم، سزاوار نيست که دمشن پريوز شود پروردگارا، من وعده ترا مسألت می: گفت بود می
 پرتاب کرد و ها را به سوی دمشن  سنگ ريزه)ص(و او چنان کرد، و پيامرب! مشتی سنگريزه به من بده: فرمود
  :و هم فرمود! رويتان سياه باد: فرمود

عبد الرمحن بن عبد العزيز، از عاصم بن عمرو بن ! سوگند به پروردگار کعبه که بايد منهزم شويد
چون مردم به هزميت رفتند به خدا قسم : قتاده، از عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهللا، از پدرش نقل کرد که

در : گويد.  بودند)ص( تا هنگامی که اسريان دست بسته در حضور رسول خداهيچ کس از هزميت برنگشت
 به ابو سفيان بن حارث که سراپا غرق در آهن بود و از کسانی است که در آن روز )ص(اين هنگام رسول خدا

 ای رسول خدا: تو کيستی؟ گفت:  را گرفته بود، نگريسته و فرمودند)ص(پايداری کرده و دنباله زين پيامرب
پدر و : تو کيستی؟ گفت:  از او پرسيدند)ص(اند که پيامرب و هم گفته). برادر رضاعی(من پسر مادر تو هستم 

آری برادر خوبی هستی، :  فرمود)ص(پيامرب. مادرم فدای تو باد، من برادر تو ابو سفيان ابن حارث هستم
 آن را به چهره دمشنان پرتاب )ص(پيامربو او چنان کرد، و ! اکنون مشتی سنگريزه از زمني بردار و به من بده

  .کرد و مهگی منهزم شدند
 به مست راست حرکت فرمود و مهچنان بر )ص(گويند، مهينکه مسلمانان از جنگ گرخيتند، پيامرب

روی مرکب خود ايستاده و پياده نشده بود، و مششري خود را برهنه در دست داشت و غالف مششري را به دور 
 فقط تنی چند از مهاجران و انصار و افراد خانواده آن حضرت بودند، )ص(ه پيامربمهرا. انداخته بود

، عباس، فضل بن عباس، ابو سفيان بن حارث و ربيعة بن حارث، امين بن عبيد خزرجی و اسامة )ع(علی
  .بن زيد و ابو بکر و عمر رضی اهللا عنهم

ای :  به حارثة بن نعمان فرمودند)ص(اند، که در آن روز مهينکه مسلمانان گرخيتند، پيامرب و گفته
چون با زمحت و دقت پشت سر و چپ و : اند چند نفرند؟ حارثه گويد حارثه، کسانی که پايداری کرده

پس از آن، روزی : گويد. ای رسول خدا صد نفرند: راست را نگريستم، آهنا را صد نفر ختمني زدم و گفتم
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.  آهسته مشغول صحبت و جنوا بودند)ع(ار در مسجد با جربئيل عبور کردم و آن حضرت کن)ص(از کنار پيامرب
جربئيل . اين حارثة بن نعمان است:  فرموده بود)ص(اين کيست؟ پيامرب:  پرسيده بود)ص(جربئيل از پيامرب

  داد  آری، اين يکی از صد نفری است که در جنگ حنني پايداری کردند و اگر بر من سالم می: گفته بود
۶۸۸  

من تصور کردم آن :  اين موضوع را به حارثه خرب دادند، حارثه گفت)ص(چون پيامرب. دادم ا میاو ر  پاسخ
  .شخص دحيه کلبی است که مهراه مشا ايستاده است

در آن روز هنگامی که مردم گرخيتند و کسی جز مهان يکصد نفر پايدار باقی مناند، از مجله 
برم  روردگارا محد و ستايش تراست، و به تو شکايت میپ«:  خواند اين دعا بود)ص(دعاهايی که رسول خدا

اين کلمات مهان کلماتی است که موسی هنگامی :  گفت)ص(و جربئيل به رسول خدا» يی و تو ياری دهنده
  .کرد و دريا در برابرش بود و برايش شکافته شد بر زبان آورد که فرعون او را تعقيب می

 عبور کرد در )ص(حارثة بن نعمان بر پيامرب: ايشه نقل کرد کهمعمر بن راشد، از زهری، از عروة، از ع
 )ص(پس از آن پيامرب. حارثة بر آن دو سالم داد. کرد حاليکه آن حضرت با جربئيل ايستاده بود و گفتگو می

او جربئيل :  فرمود)ص(پيامرب! آری، اما نفهميدم کيست: آن مرد را ديدی؟ حارثه گفت: به حارثة گفتند
  .م بود و پاسخ سالم ترا هم دادعليه السال
اند صد نفری که در جنگ حنني پايداری کردند سی و سه نفر از مهاجران، و شصت و هفت نفر  گفته

 را گرفته )ص(از انصار بودند، عباس و ابو سفيان بن حارث هم از ايشان بودند که عباس لگام استر پيامرب
  .کرد و ديگران آن حضرت را در بر گرفته بودند یابو سفيان بن حارث مست راست استر حرکت م. بود

 گذشته در حاليکه حارثة بن نعمان مهراه رسول )ص(جربئيل بر پيامرب: گفته است که ابن عباس می
. حارثة بن نعمان: اند  فرموده)ص(ای حممد اين کيست؟ پيامرب: جربئيل پرسيده است. خدا بوده است

اند، و خداوند متعال روزی آهنا و  د نفری است که پايداری کردهاين يکی از آن هشتا: جربئيل گفته است
  .عيال آهنا را در هبشت بر عهده گرفته است

ابو سفيان بن حارث هم از کسانی است که خداوند روزی خود و عيال : گفته است ابن عباس می
  .ايشان را در هبشت بر عهده گرفته است

به خدايی که جز او خدايی نيست، رسول خدا پشت به سوگند : گفته است گويند، براء بن عازب می
جنگ نفرمود، بلکه ايستاد و از خداوند طلب نصرت کرد و سپس از استر خود فرود آمد در حالی که 

  :گفت می
   انا الّنبی ال کذب            انا ابن عبد املطّلب

  .من پيامربی هستم که هرگز دروغ نگفته است، من پسر عبد املطّلبم
تيجه خداوند هم نصرت خود را بر او فرو فرستاد، و دمشنش را خوار کرد، و حجت و برهان او را در ن

  .آشکار فرمود
۶۸۹  

يی بسته بود در دست  گويند، مردی از هوازن بر شتر سرخی سوار بود و پری سياه را که بر سر نيزه
 اين طريق گروهی از مسلمانان را زد و به توانست ضربه می داشت، و با نيزه بلند خود به هر کس که می

ابو دجانه بر او محله کرد و شترش را پی کرد، صدای خرخر شتر شنيده شد و دم خود را ميان . کشت
 هم به او محله کرد و دست راست آن مرد را قطع کرد، ابو دجانه هم دست چپ )ع(پاهايش مجع کرد، و علی
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پس يکی از آن دو کنار .  تا اينکه مششريهايشان آسيب ديداو را قطع کرد و هر دو او را آنقدر مششري زدند
رفت و ديگری کار او را ساخت، و سپس به يک ديگر گفتند، به جامه و سالح او اعتنايی نکن و هر دو 

سواری ديگر از هوازن که پرچم سرخی در دست .  به جنگ مشغول شدند)ص(مهچنان پيشاپيش پيامرب
ی از آن دو ضربتی بر دست اسب او زد و اسب به رو در افتاد و هر دو با داشت راه را بر آن دو گرفت، يک

ابو طلحه که از کنار اين هر دو . مششريهای خود او را کشتند و به جامه و سالح او هم توجهی نکردند و رفتند
  .کشته عبور کرد جامه و سالح آن دو را برگرفت

 جنگ )ص(بيد در برابر و پيش روی پيامرب و عثمان بن عفّان و ابو دجانه و امين بن ع)ع(علی
  .کردند می

در جنگ حنني هنگامی که : گفته است سليمان بن بالل، از عمارة بن غزّيه نقل کرد که ام عمارة می
يی در دست داشتم و اّم  من مششري برنده. گرخيتند من مهراه چهار زن ديگر با هم بودمي مردم از هر سوی می

 و - و در آن هنگام به عبد اهللا بن ابی طلحه حامله بود-را به کمر خود بسته بودسليم خنجری داشت که آن 
  .اّم سليط و اّم احلارث هم بودند

اين چه کار زشتی است؟ مشا و : زد که گويند، اّم عماره مششري خود را کشيده بود و به انصار فرياد می
شتر نر خاکستری رنگی است و پری در دست مردی از هوازن را ديدم که سوار بر : اّم عماره گويد! فرار

من راه را بر او بستم و ضربتی بر شترش، که شتری قيمتی . کند دارد و با شتر خود مسلمانان را تعقيب می
هم بود، زدم، شتر از پای در آمد و من به آن مرد محله کردم و آنقدر به او مششري زدم که او را کشتم و 

در مهان موقع . غلطيد کرد و بر خاک می ا به حال خود گذاشتم که خرخر میمششريش را برداشتم و شتر ر
ای اصحاب : کشد  را ديدم که مششري برهنه در دست دارد و غالف آن را انداخته و فرياد می)ص(رسول خدا
 گفتند، ای فرزندان مسلمانان برگشتند و محله کردند، و شروع به شعار دادن کردند و می: گويد! سوره بقره

  .ناميد  سواران خود را سواران خدا می)ص(و پيامرب! ای سواران خدا! ای فرزندان عبيد اهللا! عبد الرمحن
  .بود» بنی عبيد اهللا«و شعار قبيله اوس » بنی عبد الرمحن«در آن روز شعار خمصوص مهاجران 

  دند، وانصار محله کردند و هوازن به اندازه دوشيدن يک ماده شتر گشاد پستان پايداری کر
۶۹۰  

ام، که قبيله هوازن از هر سو  سپس روی به هزميت هنادند و به خدا سوگند که من چنان هزميتی نديده
 پيش من آمدند و اسريانی را آوردند که دستهای آهنا -  حبيب و عبد اهللا پسران زيد-دو پسرم. گرخيتند می

  .دممن از خشم برخاستم و گردن يکی از اسريان را ز. را بسته بودند
گروهی از مسلمانان . آمدند و من ميان بنی مازن بن جنّار سی اسري ديدم مردم نيز با اسريان خود می

 مهه آهنا را در غنامي سهيم )ص(هم که تا مکه گرخيته بودند، دوباره برگشته و به دمشن محله کردند و پيامرب
  .فرمود

ای رسول : گفت  می)ص(ت به پيامرباّم سليم دختر ملحان که مادر من اس: گفت انس بن مالک می
اکنون که ! خواستند تسليم دمشن کنند؟ خدا، آيا ديدی که اين گروه گرخيتند و مشا را خوار ساختند و می

کشی  خداوند ترا از ايشان بی نياز ساخته است ايشان را عفو مفرمای و آهنا را مهينطور که کافران را می
  .م، خداوند خود کفايت فرمود، و عافيت اهلی سخت گسترده استای اّم سلي:  فرمودند)ص(پيامرب! بکش

ترسيد که شتر، خود را از چنگ او بريون  در آن روز شتر نر ابی طلحه مهراه اّم سليم بود و چون می
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اّم سليم بردی . آورد، سر خود را نزديک سر شتر قرار داده و دست خود را داخل دهنه و لگام شتر کرده بود
ای اّم سليم، : ابو طلحه که مهسر اّم سليم است از او پرسيد. سته، و خنجری در دست داشتبه کمر خود ب

ام تا اگر کسی از مشرکان به من  خنجری است که با خود برداشته: اين چيست که مهراه تو است؟ گفت
  :ابو طلحه گفت. نزديک شد شکمش را پاره کنم

مهچنني در آن روز ام حارث انصاری هم لگام ! گويد؟ شنوی که اّم سليم چه می ای رسول خدا، می
اّم حارث به شوهرش اعتراض کرد و . شتر مهسر خود ابو احلارث را گرفته بود و نام آن شتر جمسار بود

و لگام شتر را حمکم گرفت و شتر هم تالش ! کنی؟ ای حارث اين چه کاری است که پيامرب را رها می: گفت
شد و مردم پشت کرده بودند و  ر برسانند، ولی ام حارث از شتر جدا منیکرد که خود را به شتران ديگ می
ای عمر، اين چه : عمر بن خطاب هم در حال گريز از کنار من گذشت، گفتم: اّم حارث گويد. گرخيتند می

ای رسول خدا، هر کس در حال گريز از :  گفت)ص(اّم حارث به پيامرب! قضای اهلی است: حال است؟ گفت
به خدا قسم من هرگز مانند امروز نديده بودم که : گفت اّم حارث می. من بگذرد او را خواهم کشتکنار شتر 

  .و مقصود او بنی سليم و اهل مکه بود که موجب گريز مردم شده بودند! اين قوم با ما چنني کنند
ن عباده بر در روز حنني سعد ب: ابن ابی سربه، از قول حممد بن عبد اهللا بن ابی صعصعه نقل کرد که

و اسيد بن حضري خطاب به اوسيان ! ای خزرجيان، ای خزرجيان: گفت کشيد و می خزرجيان فرياد می
   و هر يک سه مرتبه صدا زدند و به خدا قسم! ای اوسيان، کجا: کشيد فرياد می

۶۹۱  
مشن هجوم مردم اوس و خزرج از هر سوی مهچون زنبوران عسل که به سراغ ملکه خود آيند، برگشتند و به د

بردند و شروع به کشتار کافران کردند، سپس با شتاب به قتل زن و بچه پرداختند و چون اين خرب به 
! کشند؟ کودکان نبايد کشته شوند شود که کودکان را می  رسيد سه مرتبه فرمودند اينها را چه می)ص(پيامرب

مگر :  فرمود)ص(ند؟ پيامربهای مشرکان نيست ای رسول خدا، مگر اينها بچه: اسيد بن حضري گفت
شود و زبان  اند؟ هر نوزادی بر فطرت خداشناسی و اسالم متولد می برگزيدگان مشا فرزندان مشرکان نبوده

  .کنند گريد و اين پدر و مادر اويند که او را يهودی يا مسيحی می عرب را فرا می
  : جّدش نقل کرد کهعبد اهللا بن علی، از سعيد بن حممد بن جبري بن مطعم، از پدرش، از

مهينکه ما و مشرکان در حنني روياروی شدمي چندان سياهی ديدمي که هرگز به آن زيادی نديده 
در اين هنگام چيزی : گويد. ها را بر آهنا سوار کرده بودند بودمي، و آن سياهی شترانی بودند که زن و بچه

  .ند و افق را پوشاندمهچون ابر سياه در آمسان پيدا شد و بر ما و ايشان سايه افک
  .در اين هنگام ناگاه متوجه شدم که متام دّره حنني از مورچه پوشيده شد، مورچه سياه پراکنده

و ترديد نداشتم که آن نصرت و پريوزی اهلی است که خداوند ما را تأييد فرمود، و ايشان را به 
  .هزميت راند

ز حييی بن عبد اهللا بن عبد الرمحن از قول پري ابن ابی سربه، از قول عبد اهللا بن ابی بکر بن حزم، ا
های راه راه شدمي که  در روز حنني در آمسان متوجه چيزهايی شبيه پارچه: مردانی از انصار نقل کرد که
های  اند به طوری که آهنا را از روی جامه ها پراکنده آمد، و ناگاه ديدمي مورچه مهچون ابر متراکم فرود می

  .و مهاهنا وسيله پريوزی بود که خداوند ما را با آهنا ياری کردزدمي،  خود کنار می
های سرخ بر سر داشتند و دنباله آن را  گويند، فرشتگان در روز حنني به شکل کسانی بودند که عمامه
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ترسی که خداوند در دل کافران انداخته بود چنان بود که گوئی در . های خود افکنده بودند ميان شانه
از سويد بن عامر سوائی که در آن روز . شد انگی شبيه فرو رخينت سنگ بر طشت شنيده میدهلای ايشان ب

مهراه مشرکان بوده و در جنگ حنني شرکت داشته است درباره چگونگی ترسی که بر آهنا مستولی شده 
ما در دل خود صدايی مهچون طنني فرو رخينت سنگ بر ظرفهای مسی : اند، و او گفته است است پرسيده

  .شنيدمي می
اند نقل  گروهی از خويشاوندان من که در جنگ حنني بوده: گفته است مالک بن اوس بن حدثان می

چون پيامرب مشتی شن برداشته و به روی ما پرتاب فرمود، هيچکس باقی مناند مگر اينکه در : کردند که می
سنگ در طشت احساس کرد و در سينه خود هياهويی مهچون فرو رخينت  چشم خود احساس خاشاک می

  در آن روز. گرفت کردمي، و اين احساس آرام منی می
۶۹۲  

های خود آوخيته  های سرخ که دنباله آن را ميان شانه يی را سوار بر اسبان ابلق با عمامه مردان سپيد چهره
 ترسی که کردند و ما به واسطه ديدمي که از هيچ چيز خودداری منی بودند، گروه گروه ميان آمسان و زمني می

  .توانستيم با آهنا جبنگيم از ايشان داشتيم منی
گفته  عبد اهللا بن عمرو بن زهري، از عمر بن عبد اهللا عبسی، از قول کسی، از ربيعه نقل کرد که می

ها کمني ساخته  ها و گردنه ما در تنگه: گفتند تنی چند از قوم ما که در جنگ حنني شرکت داشتند می: است
له سراسری خود را شروع کردمي، و بر کار سوار شدمي بطوری که به سرعت نزديک کسی بودمي و ناگاه مح

رسيدمي که بر استر سپيد سوار بود، گرد او مردان سپيد پوش زيبارويی وجود داشتند و او خطاب به ما 
 ما به پشت .و ما گرخيتيم و مسلمانان بر کار سوار شدند و چنان شد که شد! رويتان سياه باد، برگرديد: گفت

نگريستيم که آهنگ ما داشتند، در نتيجه مجعيت ما از هر سوی پراکنده شدند و لرزه بر  سر خود به آهنا می
وضع ما طوری بود که اگر . اندام ما افتاده بود تا اينکه به سرزمينهای بلند مناطق خود پناهنده شدمي

ای وجود ما را گرفته بود، و خداوند حمبت گوييم چون ترس سراپ فهميدمي چه می کردمي منی صحبتی هم می
  .اسالم را در دهلای ما افکند

پرچم هم پيمانان ثقيف در آن روز با قارب بن اسود بن مسعود بود، و مهينکه سپاهيان گرخيتند او 
از آهنا فقط دو نفر کشته شدند که از . هم پرچم را به درختی آوخيت و خود و پسر عموهايش گرخيتند

 رسيد )ص(چون خرب کشته شدن جلالج به پيامرب. »جلالج«و » وهب« غريه بودند به نامهای خاندان بنی
  .امروز ساالر جوانان ثقيف که از مهه جبز ابن هنيده برتر بود کشته شد: فرمود

چون قبيله هوازن گرخيتند مسلمانان آهنا را تعقيب . پرچم بنی مالک هم در دست ذو اخلمار بود
 تنها صد نفر از بنی مالک کشته شدند، که از آن مجله است عثمان بن عبد اهللا که نيک از ثقيفيان. کردند

  .کرد تا کشته شد جنگ کرده بود و ثقيف و هوازن را بر قتل مسلمانان و جنگ تشويق می
اين مرد ساالر جوانان :  به افراد آن قبيله فرموده بود)ص(جلالج مردی از بنی کّنه بود، و رسول خدا

 و - يعنی حارث بن عبد اهللا بن يعمر بن اياس بن اوس بن ربيعة بن حارث-ه است جبز ابن هنيدهبنی کّن
کّنه زنی مينی از قبيله غامد بود که ميان قبائل عرب متولد شده و کنيز بود، و حارث . زدند پيامرب لبخند می

شدی اگر خاندان  وشحال میآيا خ: عمر در خالفت خود به حارث گفت. مهه بردگان بنی کّنه را آزاد کرد
بود خيلی  ای امري املؤمنني، اگر چنني می: بودند؟ گفت عامر بن طفيل و علقمة بن عالثه به جای کّنه می
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های او که به تو ارزانی  بود و خداوند از مهربانی ايکاش کّنه مادر من می: عمر گفت. داشتم دوست می
   داشته است به

۶۹۳  
نسبت به مادر خود بسيار خوش رفتار بود، مادرش از دست هيچکس جبز حارث . فرمود من هم لطف می

  .کرد شست و تاب زلفها و موهايش را باز منی خورد، و هيچکس سر او را به غري از حارث منی او چيزی منی
اند که در آن جنگ  گفته  می- که بعدها مسلمان شدند-پريمردانی از ايشان. قبيله ثقيف نيز گرخيتند

  .گرخيتيم کرد و ما مهچنان می  ما را تعقيب می)ص(امي و رسول خدا هشرکت داشت
پنداشتند  بعضی از افراد ما پس از اينکه وارد حصار طائف هم شده بودند از شدت ترس مهچنان می

  . هنوز هم در تعقيب آهناست)ص(که پيامرب
نب و جوشی چون روز حنني به دمشن برخوردمي خنست مسلمانان ج: گفته است ابو قتاده می

داشتند، من متوجه شدم که يک مسلمان با يک مشرک درگري است و نزديک بود که آن مشرک به آن 
او به سراغ من آمد و چنان . از پشت سر او خود را رساندم و ضربتی بر دوش مشرک زدم. مسلمان غلبه کند

بود مرا کشته بود، ولی به  مرا فرو گرفت که از آن بوی مرگ استشمام کردم و اگر شدت خونريزی او منی
زمني افتاد و من سرش را جدا کردم و جامه و سالح او را بر نداشتم و رفتم تا به عمر بن خطاب رسيدم و 

پس از اينکه مردم برگشتند . خواسته اهلی است: گريزند؟ گفت کنند و می چرا مردم چنني می: گفتم
  : فرمود)ص(پيامرب

: من برخاستم و گفتم. گواه دارد جامه و سالح مقتول از آن اوستهر کس که کسی از کفار را کشته و 
 برای بار دوم گفتار خود را تکرار فرمود و من )ص(پيامرب. دهد؟ و نشستم آيا کسی برای من گواهی می

 برای بار سوم گفتار خود را )ص(چون پيامرب. دهد؟ و نشستم آيا کسی برای من گواهی می: برخاستم و گفتم
بعد هم اسود بن خزاعی را ديدم و او هم . د عبد اهللا بن انيس برخاست و به نفع من گواهی دادتکرار فرمو

آن کسی هم که جامه و سالح آن مشرک را برداشته بود منکر اين نبود که من او را . برای من گواهی داد
ه و سالح آن کشته ای رسول خدا، جام: آن شخص گفت.  رساندم)ص(ام و من موضوع را به اطالع پيامرب کشته

اين ممکن نيست، : ابو بکر گفت. پيش من است، ولی مشا ابو قتاده را راضی کنيد که آهنا از آن من باشد
چرا نسبت به شريی از شريان خدا که در راه خدا و رسول جنگ کرده است چنني توقعی داری که جامه و 

گويد و به آن شخص دستور دادند که جامه و  راست می:  فرمود)ص(پيامرب! سالح کشته شده را به تو بدهد؟
  .و او آن را به من داد! سالح را به ابو قتاده بده

آری و به هفت : فروشی؟ گفتم آيا سالح را می: حاطب بن ابی بلتعه به من گفت: گويد ابو قتاده می
نامش ردينی بود و اوقيه طال فروختم و به مدينه آمدم و با آن پول در حمله بنی سلمه خنلستانی خريدم که 

  .کنم اين اولني مالی بود که در اسالم به دست آوردم و تا امروز از در آمد آن زندگی می
۶۹۴  

 - به حنني با هم بودند)ص(شيبة بن عثمان بن ابی طلحه و صفوان بن امّيه هنگام عزميت رسول خدا
در جنگ احد کشته شده ) هپدر شيب(در جنگ بدر، و عثمان بن ابی طلحه ) پدر صفوان(امّية بن خلف 

.  و آن دو در حاليکه پشت سر پيامرب بودند آرزو داشتند که در جنگ حنني پيامرب شکست خبورد-بودند
در عني حال خداوند حمبت اميان را در دهلای ما انداخته بود، مع هذا مهت به قتل حممد : گويد شيبه می

و . نستم، و دانستم که او از من حمفوظ خواهد ماندبستم ولی حالتی پيش آمد که قلب مرا فرورخيت و نتوا
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  :گفته است اند که می گفته
ديدم و دانستم که آن حضرت از من  ظلمت و سياهی مرا فرو گرفت به طوری که هيچ جا را منی

  .حمفوظ خواهد ماند و به حقانيت اسالم يقني پيدا کردم
گفته  شيبة بن عثمان می:  اين است کهام و آن در اين داستان وجه ديگری هم شنيده) واقدی(من 

 در جنگ مکه پريوز گرديد و برای جنگ هوازن بريون رفت با خود گفتم، من )ص(چون ديدم پيامرب: است
و کشته شدن پدرم در جنگ احد، به دست محزه، و ! روم بلکه انتقام خون خودم را بگريم هم بريون می

  :گويد. مکشته شدن عمومي به دست علی را به خاطر آورد
مهينکه مسلمانان گرخيتند از مست راست پيامرب برای محله آمدم و ديدم عباس در حالی که زره 

گفتم، اين عباس عموی پيامرب . خيزد ايستاده است گون بر تن دارد و غبار از اطراف آن برمی سپيد نقره
بن حارث پسر عموی رسول خدا از مست چپ آمدم و به ابو سفيان . سازد است و هرگز او را خوار و رها منی

از پشت سر آمدم و چيزی منانده بود که مششري بزمن، . سازد بر خوردم، گفتم، اين هم او را رها و خوار منی
يی از آتش درخشيد و ترسيدم که مرا فرو گريد و بسوزاند، پس دستم را بر چشم  اما ناگاه ميان من و او شعله

ای شيبه نزديک :  به من توجه فرمودند و گفتند)ص( موقع رسول خدادر اين. خود هنادم و به عقب برگشتم
سر خود را به : گويد! پروردگارا، شيطان را از او دور کن: ام هنادند و گفتند و دست خود را بر سينه! من بيا

 )ص(آنگاه پيامرب. تر بود سوی آن حضرت بلند کردم در حالی که او در نظرم از چشم و گوش و دمل حمبوب
 به جنگ پرداختم و به خدا سوگند )ص(و من پيشاپيش رسول خدا! ای شيبه، با کافران جبنگ: مودندفر

چون هوازن به هزميت رفتند و . داشتم که با جان و مهه چيز خودم او را حفظ و پاسداری کنم دوست می
ا سپاس که خدا ر:  به جايگاه خود برگشتند، به حضور آن حضرت رسيدم، و آن حضرت فرمود)ص(پيامرب

و سپس از نيت و قصدی که کرده بودم به . خواستی مقدر فرمود برای تو خريی به مراتب هبتر از آنچه می
  .من خرب داد

منود، منافقان، کفر و کينه و فسادی را که  چون مسلمانان به هزميت رفتند و ظاهرا کار به زيان آهنا می
مردی از . نشينی کنند اميدوارم تا کنار دريا عقب:  گفتابو سفيان بن حرب. در دل داشتند به زبان آوردند

   اگر نه اين بود که: قبيله اسلم که نامش ابو مقيت بود به او گفت
۶۹۵  

  .کشتم  از کشنت تو هنی کردند ترا می)ص(شنيدم رسول خدا
  :کلدة بن حنبل که برادر مادری صفوان بن امّيه و از سياهان مکه بود فرياد کشيد: گويد
ساکت باش، خدا دهانت را پر خاک : صفوان به او گفت!  جادو باطل شد و شکست خوردامروز

  .کند، اگر اربابی از قريش بر من حکومت کند برامي هبتر است تا ربابی از هوازن
اين : عکرمه گفت! توانند جربان کنند اين شکست را حممد و يارانش منی: سهيل بن عمرو گفت

بر فرض که امروز موقتا بر او !  خداست و حممد را در آن دخالتی نيستحرف درستی نيست، کار در دست
  :سهيل گفت. پريوز شوند فردا پريوزی هنايی از او خواهد بود

کردمي خيلی عاقل  ما خيال می: عکرمه گفت! هنوز از خمالفت تو با حممد چيزی نگذشته است
  .رساندند و نه زيانی پرستيدمي که نه سودی می هستيم، و حال آنکه سنگهايی را می

عثمان بن عبد اهللا مهراه سواران و بردگان و : عبد اهللا بن يزيد، از يعقوب بن عتبه برامي نقل کرد که
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  .های خود به نفع هوازن در آن جنگ حضور داشت و آهنا با او کشته شدند آزاد کرده
ها و  طلحه که لباس. وداز مجله کسانی که مهراه او کشته شد نوجوانی مسيحی بود که ختنه نشده ب

ای گروه : آورد مهينکه او را ديد که ختنه نشده است فرياد کشيد و گفت شدگان را بريون می اسلحه کشته
مهينکه اين را : مغرية بن شعبه گويد! خورم که قبيله ثقيف ختنه کرده نيستند انصار، به خدا سوگند می

طلحه، پدر و مادرم فدای تو باد چنني : د، لذا گفتمشنيدم ترسيدم که حيثيت ما ميان اعراب از بني برو
شدگان ثقيف را برهنه کردم و به او نشان دادم و گفتم  و بعضی از کشته! مکن که او غالمی مسيحی است

اند که آن غالم مسيحی از ذو اخلمار بوده است و چشمانی کبود داشته و در  و گفته. اند بينی که ختنه شده می
ساخته چون جامه او را بريون  ابو طلحه که کشتگان را برهنه می. اب خود کشته شده استآن روز مهراه ارب
  .ايشان آمدند. شود که غالم ختنه کرده نيست، با صدای بلند انصار را فرا خواند و آورده متوجه می

چون اين سخن را مغرية بن ! خورم که ثقيف ختنه کرده نيستند به خدای سوگند می: ابو طلحه گفت
دهم که چنان نيست،  ای ابو طلحه من اين موضوع را به تو نشان می: شعبه شنيد سخت ناراحت شد و گفت

بينی که ختنه  اين سرور و ساالر ثقيف است و می: و جسد عثمان بن عبد اهللا بن ربيعه را برهنه کرد و گفت
مغريه .  هم ختنه شده بودشده است، و سپس به سراغ جسد ذی اخلمار که ارباب مهان برده بود رفت و او

از شنيدن حرف ابو طلحه سخت ناراحت شدم و ترسيدم که اين موضوع ميان مهه اعراب معروف : گويد
  .يی نصرانی است شود، اّما مسلمانان متوجه شدند و دانستند که او برده

اطالع رسول چون اين خرب به . کسی که عثمان بن عبد اهللا را کشته بود، عبد اهللا بن ابی امّيه است
   خداوند عبد اهللا بن ابی امّيه را رمحت فرمايد، و عثمان:  رسيد، فرمود)ص(خدا

۶۹۶  
  .داشت بن عبد اهللا بن ربيعه را از رمحت خود دور بدارد که قريش را دمشن می

به اطالع » خداوند عبد اهللا بن امّيه را رمحت فرمايد«چون دعای حضرت رسول که فرموده بود : گويد
و به هنگام حماصره طائف به ! آرزومندم که خداوند شهادت را نصيب من فرمايد:  رسيد، گفتعبد اهللا

  .شهادت رسيد
بود امروز سواران رسوايی بار  اگر ابن جثّامه اصغر منی: فرمود  روز جنگ حنني می)ص(پيامرب

  .آوردند می
  :زنی از قبيله خزاعه روز حنني اين شعر را سرود

 آن را رها کنيد، و نبايد از آن بياشاميد و بر آن دست خنواهيد يافت، و آهبای حنني از ماست،
  .اين رسول خداست، و آهنا هرگز بر او چريه خنواهند شد

  :اين شعر را ابن جعفر برای من خواند، و زنی از مسلمانان اين بيت را سرود
  .ايداری استسواران خدا بر سواران الت چريه شدند، آری خداوند سزاوارتر به ثبات و پ

 قبيله سليم را در حالی که خالد بن وليد فرماندهی ايشان را بر عهده داشت به عنوان مقّدمه )ص(پيامرب
چه : فرمود. اند  به جنازه زنی عبور فرمود و ديد که مردم گرد جسد مجع شده)ص(پيامرب. لشکر اعزام فرمود
  .خالد بن وليد زنی را کشته است: خرب است؟ گفتند

 به مردی دستور دادند خود را به خالد برساند و بگويد که، پيامرب ترا از کشنت زنان و )ص(پيامرب
مردی .  به جسد زن ديگری بر خورد و در آن مورد سؤال فرمود)ص(پيامرب. کند پريمردان ساخلورده منع می
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. من او را کشتمای رسول خدا، من او را پشت سر خود سوار کرده بودم که قصد کرد مرا بکشد، لذا : گفت
  . دستور فرمود تا او را دفن کنند)ص(پيامرب

کردند و  گويند، مهينکه خداوند متعال هوازن را منهزم فرمود، مسلمانان آنان را تعقيب می
در نتيجه کسانی که از ! از کشنت فرزندان مادرتان خودداری کنيد: بنی سليم به مسلمانان گفتند. کشتند می

های خود را به سوی آمسان بلند کردند و از کشنت  رف را اطاعت کردند و نيزهبنی سليم بودند اين ح
های قبيله بنی سليم بکمه دختر مّره است که خواهر متيم بن مّره  نام يکی از مادر بزرگ. خودداری کردند

 خدايا، خودت سزای بنی بکمه را:  ديد که افراد بنی سليم چنان کردند، فرمود)ص(چون رسول خدا. است
خداوندا، اينها بر قوم :  فرمود)ص( پيامرب-دانستند که نام مادربزرگ آهنا بکمه است  و بنی سليم منی-بده

 دستور فرمود تا )ص(پيامرب. من به سختی مششري هنادند، و از قوم خود اين چنني مششري را برداشتند
  !دا کرديد مبادا که بگريزداگر به جباد دسترسی پي: مهچنان دمشن را تعقيب کنند و به سواران فرمود

۶۹۷  
او از قبيله بنی سعد بود و مرد مسلمانی را که به آن قبيله رفته . جباد مرتکب گناه عظيمی شده بود

بود، کشته و قطعه قطعه کرده بود و بعد هم جسد را به آتش سوخته بود، او که متوجه جرم خود شده بود 
ماء دختر حارث بن عبد العّزی خواهر شريی رسول خدا به گرخيت، ولی سواران او را گرفتند و مهراه شي

به خدا قسم من خواهر : گفت در راه نسبت به شيماء بد رفتاری کردند و او می.  آوردند)ص(سوی پيامرب
اتفاقا او را گروهی از انصار گرفته بودند که نسبت به هوازن بسيار . کردند و او را تصديق منی! پيامرب مشامي

. ای حممد، من خواهر شريی توام:  آوردند، گفت)ص(چون او را به حضور رسول خدا. دسختگري بودن
وقتی ترا :  نشان داد و گفت)ص(نشانه و دليل آن چيست؟ آن زن جای دندانی را به پيامرب:  فرمود)ص(پيامرب

ی دادم، و در آن وقت در آن منطقه ساربان  گردش می)۱(بر پشت خود گرفته بودم و در صحرای سرر
اند، و من در پستان مادرم با تو  پدر تو پدر من و مادر تو مادر من هم بوده. کردمي، تو مرا دندان گرفتی می

 او را شناخت، پس برخاست و ردای خويش را گسترد و )ص(پيامرب! شريکم، اکنون ای رسول خدا به ياد آور
 از او )ص(پيامرب. ن شيماء پر اشک شددر اين هنگام چشما. و به شيماء خوشامد گفت! بر آن بنشني: فرمود

 )ص(پيامرب. اند درباره پدر و مادر شريی خود سؤال فرمود، و شيماء خرب داد که مدهتا پيش هر دو مرده
خواهی پيش ما مبانی حمبوب و مکرم خواهی بود، و اگر دوست داشته باشی برگردی  اگر می: فرمودند

. گردم، و اسالم آورد بر می: شيماء گفت. خود زندگی کنیتوانی بروی و پيش اقوام و خويشاوندان  می
 به او سه غالم و يک کنيز خبشيدند، و قبيله بنی سعد آن کنيز را به ازدواج يکی از غالمان که )ص(رسول خدا

  :عبد الصمد، برامي از قول پدرش نقل کرد که. نامش مکحول بود در آوردند
  .ده استهای آن کنيز را در قبيله بنی سعد دي بچه

چون شيماء به منزل خود برگشت، گروهی از زنان درباره جباد با او صحبت کردند و او به حضور 
 چنان فرمود و يک يا دو )ص(پيامرب.  برگشت و تقاضا کرد که جباد را به او ببخشند و عفوش کنند)ص(پيامرب

اند؟ و او اطالع داد  ش باقی ماندهچه کسی از خويشاوندان: شتر هم به او خبشيد، و از شيماء سؤال فرمود که
 )ص(مهچنني در مورد افراد ديگری که رسول خدا. اند که يک خواهر و يک برادر و عمويش ابو برقان زنده

به جعّرانه :  به او فرمود)ص(رسول خدا. درباره ايشان از او سؤال فرموده بودند هم اطالعات الزم را گفته بود
 در )ص(او به جعّرانه برگشت و رسول خدا.  که من اکنون عازم طائف هستمبرگرد و مهراه خويشان خود باش
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  .ماندگان خويشاوندش خبشيد آجنا پيش او رفت و چند شتر و بز به او و باقی
__________________________________________________  

  ).۶۸، ص ۵معجم البلدان، ج (سرر، نام صحرايی است در چهار ميلی مکه ) ۱(
۶۹۸  

گويند، چون مشرکان گرخيتند، گروهی به طائف پناه بردند و گروهی در اوطاس اردو زدند و گروهی 
 )ص(پيامرب. کسانی که به خنله پناه بردند فقط، بنی عنزه از قبيله ثقيف بودند. هم به ناحيه خنله رفتند

های  ها و قله کسانی را که به گردنهاند تعقيب منايند و  لشکری را مأمور فرمود تا کسانی را که به خنله گرخيته
  .کوه پناهنده شده بودند تعقيب نفرمود

ربيعة بن رفيع بن اهبان که از بنی سليم بود به دريد بن صّمه رسيد و مهار شتر او را گرفت و چون 
دريد . دريد بن صّمه در هودج بدون روپوشی بود خنست پنداشت که او زنی است و شتر او را خواباند

به : گفت شناخت و می ی فرتوت بود که يکصد و شصت سال از عمرش گذشته بود و ربيعه او را منیپريمرد
من ربيعة : تو کيستی؟ گفت: دريد به او گفت. جومي هر حال کس ديگری غري از او از مهکيشانش را منی

چقدر : گفتدريد . ربيعه با مششري خود ضربتی به دريد زد که کارگر نشد: گويد. بن رفيع سلمی هستم
يی  مششري مرا از کنار هودج بردار و با آن ضربه بزن، و ضربه! مادرت به تو مششري زنی را بد آموخته است

کشتم، و چون پيش مادرت رفتی بگو که  زنی از پائني خمچه باشد که من مردان بزرگ را چنني می که می
  .ام نواده ترا جنات دادهای، چه بسيار جنگها که در آهنا زنان خا دريد بن صّمه را کشته

کنند که چون ربيعه دريد را کشت و او را برهنه ساختند، نشيمنگاه و راهنايش از  بنو سليم نقل می
چون ربيعه پيش مادر خويش آمد و به او خرب داد که دريد را کشته . فرط اسب سواری چون کاغذ شده بود

های ترا جنات داده بود، و موی  ز مادر بزرگبه خدا سوگند در يک صبحگاه سه نفر ا: است، مادرش گفت
  .دانستم منی: ربيعه گفت. پيشانی پدرت را گرفته و از معرکه بريون کشيده بود

 ابو عامر اشعری را به تعقيب افرادی که متوجه اوطاس شده بودند مأمور )ص(گويند، رسول خدا
چون هوازن : گويد راه او بوده است میسلمة بن اکوع هم که در اين لشکر مه. فرمود و برای او پری بست

با آنکه گروه زيادی از ايشان پراکنده و کشته و اسري شده . گرخيتند، در اوطاس اردوی بزرگی زده بودند
. بودند، مع ذلک وقتی به اردوگاه ايشان رسيدمي شروع به مبارزه کردند و از تسليم شدن خودداری منودند

و او را ! پروردگارا گواه باش: ابو عامر پيش رفت و گفت. اورد خواستمردی از ايشان به ميدان آمد و مه
نفر هنم که به جنگ آمد مردی بود که بر سر خود نشان بسته بود و . تا اينکه نه نفر ديگر را هم کشت. کشت

  .نفر دهم مردی بود که عمامه زرد بر سر بسته بود. ابو عامر او را هم کشت. آمد شتابان می
و ضربتی به ابو عامر زد و او ! خدايا گواه مباش: و آن مرد گفت! پروردگارا گواه باش: فتابو عامر گ

ابو عامر، ابو موسی اشعری را . و هنوز رمقی داشت ما او را از ميدان بريون بردمي. را به زمني افکند
  .جانشني خود کرد و به او گفت که قاتلش مردی است که عمامه زرد بر سر دارد

۶۹۹  
اسب و سالح مرا به : ، ابو عامر به ابو موسی اشعری وصيت کرد و پرچم را به او سپرد و گفتگويند

ابو موسی با آهنا جنگ کرد و خداوند فتح و پريوزی نصيب او فرمود و .  تقدمي کن)ص(حضور رسول خدا
ابو عامر به : گفت آورد و )ص(قاتل ابو عامر را کشت، و اسب و اسلحه و ما ترک ابو عامر را به حضور پيامرب

 )ص(رسول خدا: گويد.  بگوييد که برای من استغفار فرمايد)ص(من چنني دستور داد و گفت به رسول خدا
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پروردگارا، ابو عامر را بيامرز و مقام او را از مقامهای بلند : برخاست و دو رکعت مناز گزارد و عرض کرد
  .بو عامر را به پسرش تسليم کنندو دستور فرمود که ما ترک ا! امت من در هبشت قرار بده

دامن که خداوند متعال ابو عامر را آمرزيده  ای رسول خدا، من خبوبی می: ابو موسی هم گفت: گويد
  : عرض کرد)ص(و پيامرب! است چون او شهيد شد، برای من دعا فرماييد

کنند که اين  و تصور می! پروردگارا، ابو موسی را بيامرز و او را در زمره بلندپايگان امت من قرار بده
گويند، کشتار در بنی نصر و بنی رباب زياد !! به وقوع پيوست) جنگ صفني(موضوع در ماجرای حکمني 

:  گفت)ص(پيامرب. ای رسول خدا، بنی رباب هالک شدند:  گفت-  که مسلمان بود-عبد اهللا قيس. بود
  .خداوندا، مصيبت وارد بر آهنا را جربان فرمای

: يی با سوارانی از سپاه خود ايستاده بود و به آهنا دستور داد  عوف بر روی تپهگويند، مالک بن
گفتند، گروهی را سوار ! بينيد؟ بنگريد چه می: و گفت! ماندگان هم برسند توقف کنيد تا ناتوانان و عقب

 سليم هستند آهنا بنی: مالک گفت. اند های خود را کنار گوش اسبهايشان گذاشته بينيم که نيزه بر اسبها می
گروهی عقب مانده را : بينيد؟ گفتند و برادران مشايند و از آهنا بر مشا بيم و ترسی نيست، حاال چه می

اينها هم قبيله خزرجند، از آهنا هم بر مشا : گفت. اند هايشان را بر کفل اسبهايشان گذاشته بينيم که نيزه می
کسانی را : بينيد؟ گفتند حاال بنگريد چه می. د کردبيمی نيست، و آهنا هم مانند بنی سليم رفتار خواهن

آنان خاندان کعب بن لؤی هستند و با مشا جنگ : گفت. اند ها بر اسبان خود نشسته بينيم که چون بت می
و چون سواران او را در حماصره قرار دادند از ترس اينکه اسري نشود از اسب پياده شد و از ميان . کنند می
.  رساند و از دسترس دور شد- که کوهی در منطقه باالی خنله بود-ت و خود را به يسومهای خار گرخي بوته

کند و  بينيم که ميان دو نفر ديگر حرکت می بينيد؟ گفتند، مردی را می چه می: اند که مالک گفت و هم گفته
اين زبري پسر : تگف. اش را بر دوش گرفته است کشد و نيزه عمامه زرد بر سر دارد، پاهايش را به زمني می

مهينکه زبري آهنا را ديد بر ايشان محله کرد و . صفّيه است و به خدا سوگند که مشا را از اينجا خواهد راند
  آهنا را از تپه فرود آورد و

۷۰۰  
  .اند که در حصار ثقيف پناه گرفت و گفته.  پناهنده شد)۱(مالک بن عوف گرخيت و به کاخ لّيه

 خرب دادند )ص(سختی کرد و زمخهای سخت برداشت و چون به پيامربگويند، مردی در حنني جنگ 
مسلمانان از اين موضوع ناراحت شدند و به شک افتادند و در دهلای خود . او اهل آتش است: فرمود
ولی چنان شد که آن مرد زمخی تريی از ترکش خود بريون آورد و خودکشی . های باطل راه دادند انديشه

شود مگر مؤمن، و خداوند  مهانا به هبشت وارد منی: الل دستور فرمود جار بزند که به ب)ص(پيامرب. کرد
  .کند گاهی نيز دين را با مردی فاجر و بدکار تأييد می

 دستور فرمود که غنامي را مجع کنند و منادی خود را دستور فرمود تا اعالن کند )ص(گويند، رسول خدا
و مردم غنامي خود را در حملی مجع . ، در غنامي خيانت نکندکه هر کس به خدا و روز قيامت اميان دارد

  . کسی را برای مراقبت از آن گماشت)ص(کردند تا رسول خدا
من : مهسرش گفت. عقيل بن ابی طالب در حالی که مششريش خون آلود بود پيش مهسرش رفت

مهني :  شده است؟ گفتای، بگو ببينم از غنامي چه چيزی نصيب تو دامن که تو با مشرکان جنگ کرده می
و آن سوزن را به مهسر خود که فاطمه دختر وليد بن عتبة بن ! توانی با آن جامه خود را بدوزی سوزن که می
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هر کس چيزی از غنامي برداشته : گويد  می)ص(در اين هنگام شنيد که منادی پيامرب. ربيعه بود تسليم کرد
  :عقيل به مهسرش گفت! است برگرداند

  .مهني سوزن را هم بايد پس بدهيم، و آن را گرفت و بر غنامي افکندبه خدا قسم 
عبد اهللا بن زيد مازنی در آن روز کمانی از غنامي : ابن ابی سربه، از عمارة بن غزّيه نقل کرد که

  .برداشت و با آن به مشرکان تري اندازی کرد، و سپس آن را به جايگاه غنامي برگرداند
ای رسول خدا، اين را به من :  آمد و گفت)ص(تافته به حضور پيامربمردی نيز با يک بسته موی 

و مردی . آنچه از آن، سهم من و سهم فرزندان عبد املطلب است از تو باشد:  فرمود)ص(پيامرب! ببخش
ام، البته موقعی که دمشن به  ای رسول خدا، اين ريسمان را يافته:  آمد و گفت)ص(ديگر پيش رسول خدا

  توامن بارهای خود را با آن ببندم؟ د، آيا میهزميت رفته بو
  کنی؟ سهم من از تو باشد ولی با سهام مردم چه می:  فرمود)ص(پيامرب

 سال )ص(پيامرب: مالک بن انس، از حييی بن سعيد، از عبد اهللا بن مغرية بن ابی برده نقل کرد که
  .فرمود  دعا میکرد و برای آهنا آمد و آهنا را دعوت می حنني ميان مردم قبائل می

يی رسيد و بر پاالن شتر مردی از ايشان يک گردن بند، که از  هنگامی که آن حضرت به قبيله
  .گويند های بدلی بود، ديدند، برای آهنا چنان تکبري گفت که بر مردگان تکبري می مهره

__________________________________________________  
  ).۳۴۸، ص ۷معجم البلدان، ج (است لّيه، نام خبشی از طائف ) ۱(

۷۰۱  
 متوجه شد که يکی از اصحاب چيزهايی )ص(رسول خدا: ابن ابی سربه از عمارة بن غزّيه نقل کرد که

از غنامي داخل اسباب خود گذاشته است، او را سرزنش فرمود ولی عقوبتی برايش تعيني نکرد و بار او را 
هنای اسريی بدست آوردند، و چون آهنا دارای شوهر بودند گويند، مسلمانان در آن جنگ ز! هم نشکافت

 سؤال کردند و خداوند متعال اين آيه را )ص(خوش نداشتند که با آهنا گرد آيند، و در اين مورد از رسول خدا
  : نازل فرمود

ْو المحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم  ُ ُُ ْ ََ ْ َ َ ّ
ِ ِ ّ ِ َ ْ ُ َ)۴ :۲۴(  

  . ان با شوهر مگر آهنا که در جنگ برده بگرييدشانام کرده شد بر مشا زنرو ح
يی از اسريان نزديکی شود مگر پس از وضع محل   دستور فرمود که نبايد با هيچ زن حامله)ص(و پيامرب

 در مورد )ص(مهچنني از پيامرب. و زنان غري حامله هم بايد يک مرتبه قاعده شوند و بعد با آهنا نزديکی شود
چنني نيست که تنها آب منی : ز حاملگی به طريق عزل سؤال کردند، حضرت فرمودنزديکی با جلوگريی ا

  .موجب بارداری گردد، اگر خداوند متعال اراده فرمايد چيزی مانع آن خنواهد بود
  . مناز ظهر را در حنني گزارد و سپس به زير درختی رفت و نشست)ص(گويند، رسول خدا

 برخاست و خون عامر بن -آن موقع ساالر قريش بود که در -عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر
اقرع بن حابس هم با او بود و از حملّم بن جثّامه بواسطه رفاقت با خندف . اضبط اشجعی را مطالبه کرد

  :گفت عيينه می. کردند  خماصمه می)ص(آن دو در خدمت رسول خدا. کرد دفاع می
نکه زهنای او هم از جنگ و اندوه مثل زهنای ما گذارم برود مگر اي ای رسول خدا، به خدا سوگند منی

. کرد حاضری خون هبا بگريی؟ و عيينه از گرفنت خون هبا خودداری می:  فرمود)ص(پيامرب. اندوهگني شوند
سر و صدا زياد شد و خروش بر آوردند، تا اينکه مردی از بنی ليث که نامش مکيتل و کوتاه قد و ثرومتند 
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ای رسول خدا، من نظري : يی در دست داشت گفت  سالح کامل بر تن و تازيانهبود برخاست و در حالی که
ام، مثل اين است که گله گوسپندی را بياورند و تعدادی  کاری که اين قاتل کرده است در آغاز اسالم نديده

! يني فرماامروز مشا فرمان به قصاص بده و از فردا ديه و خون هبا تع. از آن را بکشند و تعدادی را رها کنند
دهيم و  پنجاه شتر هم اکنون می! ديه و خون هبا بپذيريد:  دستهای خود را بلند کرد و فرمود)ص(رسول خدا

  . چندان ايستادگی فرمود که پذيرفتند)ص(و رسول خدا. پنجاه شتر هم پس از مراجعت به مدينه
  گفتند، يدند و مید يی نشسته بود و مردم او را می حملّم بن جثّامه که قاتل بود در گوشه

۷۰۲  
چرده بود در حاليکه حنا  حملّم که مردی بلند قامت و سيه. به حضور رسول خدا بيا تا برايت استغفار فرمايد

يی گران هبا بر تن داشت و خود را آماده ساخته بود که در مهان جامه حکم قصاص را بر او  بسته و جامه
ای رسول خدا، :  نشست و گفت)ص(گريست مقابل پيامرب می آمد و در حالی که )ص(جاری سازند نزد پيامرب

کنم و مشا هم برای  موضوع مهان طوری است که به اطالع مشا رسيده است و من اکنون به سوی خدا توبه می
چگونه در :  فرمود)ص(پيامرب. حملّم بن جثّامه: نام تو چيست؟ گفت:  فرمود)ص(پيامرب. من استغفار فرماييد

 به اين منطقه او را با سالح خود کشتی؟ و با صدای بلند به طوری که مهه مردم بشنوند اول ورود اسالم
  :فرمود

ای رسول خدا، موضوع مهان طور است که به مشا : او بار ديگر گفت: گويد! خداوندا حملّم را ميامرز
: مردم بشنوند فرمود باز هم بطوری که )ص(و پيامرب. کنم اند، برای من آمرزش خبواه و من هم توبه می گفته

! برخيز:  مهچنان فرمود، و سپس به او گفت)ص(بار سوم هم تکرار کرد، و رسول خدا! خدايا حملّم را ميامرز
  .کرد حرکت کرد و او در حالی که اشکهايش را با دامن ردايش پاک می

که رسول گفتيم  ما برای يک ديگر اين را می: گفته است ضمره سلمی که در آن روز حاضر بوده می
داد برای او استغفار فرمود، و در عني حال   به آهستگی و در حالی که لبهای خود را تکان می)ص(خدا
  .خواست امهيت خون را در بارگاه اهلی به مردم بفهماند می

چون حملّم مرد، : عبد الرمحن بن ابی الّزناد، از عبد الرمحن بن حارث، از حسن بصری نقل کرد که
دند ولی زمني او را بريون انداخت، دوباره دفنش کردند باز هم بريونش انداخت، پس قوم او دفنش کر

  .ها افکندند تا درندگان او را خوردند جسدش را ميان صخره
چون حملّم بن : حممد بن حرب، از حممد بن وليد، از لقمان بن عامر، از سويد بن جبله نقل کرد که

توانستی پيش ما برگردی و  ای کاش می: طاب به جسد او گفتجثّامه مرد، عوف بن مالک اشجعی آمد و خ
يک سال پس از آن يا کمتر و بيشتر حملّم به خواب عوف : گويد. خرب دهی که چه ديديد و چه بر سرتان آمد

به خري و خوشی، پروردگاری مهربان را : ای حملّم مشا در چه حالی هستيد؟ گفت: عوف از او پرسيد. آمد
غري از آنان که در شرارت و بدی : تان را؟ گفت گناه مهه: عوف گفت. ن ما را آمرزيديافتيم که گناها

به خدا قسم هيچ چيز در راه خدا نداده بودم . انگشت منا بودند، و دين خود را تباه و فاسد ساخته بودند
شده بود و يی از اهل من هالک  مگر اينکه به هبترين وجهی پاداش آن را دريافت داشتم، حتی ماده گربه

با خود گفتم هبترين راه برای اينکه بدامن اين خواب : گويد عوف می. خداوند پاداش آن را هم به من داد
اين بود که . درست است يا نه اين است که به سارغ خانواده حملّم بروم و درباره اين ماده گربه سؤال کنم

  .جازه دادندبه او ا! خواهد عوف اجازه ديدار می: پيش ايشان آمد و گفت
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۷۰۳  
حالتان خوب است؟ : گفت! آمدی چون وارد شد گفتند، به خدا سوگند تو هيچگاه به ديدار ما منی

اين هم دختر برادر تو است که حالش خوب است، با آنکه پدرش ديشب از پيش ما . آری، خوبيم: گفتند
  يی از مشا مرده است؟ آيا ماده گربه: گفتم: گويد عوف می. رفته است
آری خربی دارم که حتی در اين مورد هم به مشا پاداش : آری، مگر از آن خربی داری؟ گفتم: ندگفت
  .شود داده می

 را ديدم که از )ص(در حنني رسول خدا: اسامة بن زيد، از زهری، از عبد الرمحن بن ازهر نقل کرد که
ه آن حضرت بودم و آن روز خالد بن وليد در کجا فرود آمده است؟ و من هم مهرا: فرمود مردم سؤال می

  .جوانی را به حضورش آوردند که فرمود تا او را کشتند و خاک بر او رخيتند

   اسامی شهيدان حنني
های رسول  امين بن عبيد که پسر اّم امين و از انصار و خاندان بلحارث بن خزرج و از آزاد کرده

ة بن زيد بن لوذان، و ابو عامر اشعری که  است، سراقة بن حارث از انصار، رقيم بن ثابت بن ثعلب)ص(خدا
  .در اوطاس کشته شد، مجعا چهار نفر

   غزوه طائف
عبد اهللا بن جعفر، ابن ابی سربه، ابن موهب، عبد اهللا بن يزيد، عبد الّصمد بن حممد : واقدی گويد

، حممد بن سعدی، حممد بن عبد اهللا از زهری، و اسامة بن زيد، ابو معشر، عبد الرمحن بن عبد العزيز
حييی بن سهل، و گروهی ديگر از اشخاص مورد اعتماد که نامشان را نربدند، هر يک خبشی از اخبار 

  .آورم اند می مربوط به اين جنگ را برامي نقل کردند، و من متام آنچه را که گفته
 حنني را گشود آهنگ طائف فرمود و طفيل بن عمرو را برای ويران )ص(گويند، چون رسول خدا

 اعزام فرمود، و دستور داد که او به قوم - که بت قبيله عمرو بن محمه بود- اخنت بت و بتکده ذی الکفّنيس
  :طفيل گفت. خود ياری دهد و سپس در طائف نزد آن حضرت برگردد

به مردم سالم بده، خوراکی ببخش، و از خداوند حيا : فرمود. ای رسول خدا، مرا نصيحت فرمای
کند، و هر گاه کردار زشتی کردی با نيکی جربان کن  بستگان حمترم خويش حيا میکن چنانکه هر کس از 

  که 
ٰإن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى ِ َ ِ ِ ِّ ِ َّ َ ْ ِ ْ ُ َ َ َّ َ لثاكرين  ِ ِ ِ َِّ)۱۱ :۱۱۴(  

  .ها بربند گناهان را، اين پندی است مر پند پذيرندگان را مهانا طاعت
۷۰۴  

د رفت و بت و بتخانه ذو الکفّني را ويران ساخت و در دهان آن طفيل شتابان به سوی قوم خو: گويد
  :گفت کرد و چنني می بت آتش می

تر از ميالد تست، و من در دهان  ای ذو الکفني من از پرستندگان تو نيستم، ميالد ما به مراتب قدميی
  .افکنم تو آتش می

 در طائف )ص(وز پس از اينکه پيامربچهار صد نفر از قوم او هم با او با شتاب راه افتادند و چهار ر
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ای گروه :  فرمود)ص(پيامرب. يی هم با خود آورده بودند اقامت داشتند به آجنا رسيدند، و منجنيق و ارابه
: فرمود. مهان کسی که در جاهليت داشته است: ازد، پرتان را چه کسی بايد داشته باشد؟ طفيل گفت

  .فه هلبی بودو آن شخص نعمان بن زرا. گوييد درست می
 از حنني، خالد بن وليد را با مقدمه لشکر خود روانه فرمود و راهنمايانی را هم برگزيد که )ص(پيامرب

 دستور داده بود تا اسريان را به جعّرانه )ص(پيامرب.  به طائف رسيد)ص(به طائف رهنمايی کنند، و رسول خدا
ان منصوب فرمود، و هم دستور داد تا غنامي و روانه کنند و بديل بن ورقاء خزاعی را به سرپرستی ايش

  .اسباب و اثاثيه را هم به جعّرانه منتقل کنند
 که آهنگ طائف فرمود، ثقيف حصارهای خود را تعمري کردند و از اوطاس که گرخيتند به )ص(پيامرب

 جنگ آهنا آماده برای. حصار اصلی شهر دارای دو در بود. ها را بستند حصارها پناه بردند و درب
شدند و خوار بار و نيازمنديهای يک ساله خود را با خود به حصار بردند که اگر حماصره طول کشيد  می

عروة بن مسعود و غيالن بن سلمه در ناحيه جرش مشغول هتيه منجنيق و زره پوش بودند و . راحت باشند
آن دو در جنگ . ار دهندخواستند در حصار طائف مورد استفاده قر آموختند و می طريقه نصب آن را می

  .حنني و در حصار طائف شرکت نداشتند
 و از آجنا به )۲( رسيد و سپس به قرن)۱( از اوطاس که حرکت فرمود خنست به خنله ميانّيه)ص(پيامرب

  . از ناحيه لّيه رسيد و آجنا مسجدی بنا فرمود و در آن مناز گزارد)۴( و بعد به حبرة الّرغاء)۳(مليح
خود : يد، از سعيد بن عمرو و او از قول کسی که خود شاهد بوده است برامي نقل کرد کهعبد اهللا بن يز

اند در حالی که اصحاب برای آن   را ديده است که شخصا و به دست خود مسجدی در لّيه ساخته)ص(پيامرب
  در آن روز مردی از بنی ليث را. اند آورده حضرت سنگ می

__________________________________________________  
  ).۲۷۵، ص ۸معجم البلدان، ج (خنله ميانّيه، صحرايی که هوازن در آن لشکر زده بودند ) ۱(
  ).۶۴، ص ۷معجم البلدان، ج ( ميل فاصله است ۵۱يی است که ميان آن و مکه  قرن، نام دهکده) ۲(
  ).۱۵۶، ص ۷معجم البلدان، ج (های طائف است  مليح، نام يکی از دره) ۳(
  ).۱۴۰معجم ما استعجم، ص (حبرة الّرغاء، نام جايی در لّيه و از سرزمينهای بنی نصر است ) ۴(

۷۰۵  
.  اقامه دعوی کردند)ص( آوردند که مردی از هذيل را کشته بود و در حمضر رسول خدا)ص(به حضور پيامرب

ورد قصاص خون در اسالم اين اولني م. ها تسليم کرد و آهنا گردنش را زدند آن حضرت مرد ليثی را به هذلی
  .بود

  از کيست؟:  مناز ظهر را در لّيه گزارد و در آجنا کاخی ديد و سؤال فرمود)ص(رسول خدا
خود مالک کجاست؟ گفتند، در حصار ثقيف، و آماده : فرمود. گفتند، کاخ مالک بن عوف است

حضرت .  در آن نيستدر اين کاخ کسی هست؟ گفتند، نه کسی:  فرمود)ص(پيامرب. رويارويی با مشاست
  .سوخت دستور فرمود که آن را آتش بزنند، و از هنگام مناز عصر تا غروب آن کاخ می

يی بود   به گور ابی احيحة سعيد بن عاص که در مزرعه خود او قرار داشت و گور بر آمده)ص(پيامرب
 که با خدا و رسول خداوند صاحب اين گور را لعنت کند که از کسانی بود: ابو بکر صديق گفت. نگريست

دو پسر ابو احيحه، عمرو بن سعيد و ابان بن سعيد که مهراه رسول خدا بودند . کرد خدا ستيزه و دمشنی می
. کرد و نه در صدد دفع ظلم بود خداوند ابو قحافه را لعنت کند که نه از ميهمان پذيرايی می: گفتند
خواهيد به مشرکان لعنت فرستيد  دگان است، اگر میدشنام دادن به مردگان مايه آزار زن:  فرمود)ص(پيامرب
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  .به طور عمومی لعنت کنيد
 )ص(رسول خدا. بود) تنگ راه( ازلّيه حرکت کرد و از راهی رفت که نام آن ضيقه )ص(آنگاه پيامرب

 رسيد و زير درخت سدری که از )۱(پيامرب سپس به خنب. است) سهولت و آسانی(» يسری«اين راه : فرمود
 مردی از ثقيفيان بود فرود آمد و کسی پيش او فرستاد که يا بريون بيا يا خنسلتانت را به آتش خنلستان

 دستور سوزاندن خنلستان او و هر چه را که در آن بود )ص(او از بريون آمدن خودداری کرد و پيامرب. کشيم می
 )ص(ن ساعت که پيامربدر مها. صادر فرمود، و سپس به نزديکی حصار طائف فرود آمد و آجنا لشکر زد

امي، اگر اين فرمان اهلی  ای رسول خدا، ما به حصار نزديک شده: وارد شد حباب بن منذر آمد و گفت
 )ص(و رسول خدا. است تسليم هستيم ولی اگر قرار بر مشورت است فاصله گرفنت از حصارشان هبتر است

  .سکوت فرمود
زيادی تري از حصار بر ما فرو رخيت و چندان زياد مهاندم مقدار : گفته است عمرو بن امّيه ضمری می
ما در پناه سپرها قرار گرفتيم و برخی از مسلمانان جراحتهای کوچک . بود که گويی سيل ملخ است

 حباب را احضار کرده و فرمود، بنگر و جايی مرتفع که دورتر از حصار باشد در نظر )ص(پيامرب. برداشتند
    مسجد طائف را که بريونو حباب بريون رفت و جای! بگري

__________________________________________________  
  ).۲۷۲، ص ۸معجم البلدان، ج (خنب، نام واديی از طائف است ) ۱(

۷۰۶  
 به اصحاب خود دستور فرمود )ص(رسول خدا.  آمد و گزارش داد)ص(قريه بود بررسی کرد و به حضور پيامرب

  .که به آجنا منتقل شوند
بينم که مهراه با خويشاوندان خود از باالی  گويی هم اکنون دارم ابو حمجن را می: رو بن امّيه گويدعم

گويند، در آن . کرد کرد و هيچ تري او خطا منی حصار تريهای هپنی را که چون نيزه بود به طرف ما پرتاب می
 هم گويند، هنگامی که رسول و.  به منطقه مرتفعی که مسجد طائف قراردارد منتقل شد)ص(روز رسول خدا

خدا در نزديک حصار طائف فرود آمد دمشنان زنی جادوگر را، برهنه مادرزاد، به سوی مسلمانان 
  .ماند منود و معتقد بودند که به اين طريق حصارشان حمفوظ می فرستادند و او عورت خود را به آهنا می

. ضرت اّم سلمه و زينب مهراه ايشان بودند در اکمه فرود آمد دو تن از مهسران آن ح)ص(چون پيامرب
مسلمانان به حصار محله کردند در حاليکه پيشاپيش آهنا يزيد بن زمعة بن اسود سوار بر اسب خود حرکت 

او از ثقيف امان خواست که با آهنا صحبت کند و آهنا به او امان دادند ولی مهينکه نزديک آهنا . کرد می
اين هنگام هذيل بن ابی صلت برادر امّية بن ابی صلت از حصار بريون آمد و در . رسيد او را با تري کشتند

 )ص(يعقوب بن زمعه که کمني کرده بود او را اسري کرد و به حضور پيامرب. کرد که کسی آجنا باشد تصور منی
نش  خوشحال شدند و دستور فرمود تا گرد)ص(پيامرب. ای رسول خدا، اين قاتل برادر من است: آورد و گفت

  .را زدند
 برای دو مهسر خود دو خيمه زده بودند و در متام مدت حماصره طائف ميان آن دو خيمه )ص(پيامرب

درباره مدت حماصره طائف اختالف است، کسی گفته است هيجده روز، کس ديگر . گزاردند مناز می
 مناز خود را )ص(ول خدابه هر حال در متام اين مدت رس. اند نوزده روز و کس ديگر پانزده روز نقل کرده

چون ثقيف مسلمان شدند امّية بن عمرو بن وهب بن معّتب بن . گزاردند ميان مهان دو خيمه و شکسته می
تابيد   را مسجد ساخت، و بر آن قله مهواره ابری بود که هيچگاه آفتاب بر آن منی)ص(مالک، منازگاه پيامرب



 ۵۶۱

  .پنداشتند که بانگ تسبيح است و میو از آن بيش از ده مرتبه آوايی شنيده شده بود 
 با ياران خود مشورت کرد و سلمان فارسی )ص(گويند، رسول خدا.  منجنيق را نصب فرمود)ص(پيامرب

گذاشتيم و  ما در سرزمني فارس بر حصارها منجنيق می. ام اين است که منجنيق نصب کنيد عقيده: گفت
شدمي و گاه دمشن با آن بر ما پريوز   به اين وسيله پريوز میما به دمشن. کرد دمشن هم عليه ما مهان کار را می

 به او دستور دادند و او به دست )ص(پيامرب. شد و اگر منجنيق نباشد مدت حماصره طوالنی خواهد شد می
  .خود منجنيقی ساخت و نصب کرد

   کهاند تهو نيز گف. گفته شده است که يزيد بن زمعه يک منجنيق و دو زره پوش با خود آورده بود
۷۰۷  

 دستور )ص(رسول خدا. طفيل بن عمرو يا خالد بن سعيد از جرش يک منجنيق و دو زره پوش آورده بودند
 -  که از پوست گاو بود- ها پوش  رخيتند و مسلمانان زير زرهر فرمود اطراف حصار ايشان سيمهای خاردا

چون از مسلمانان : دخه چيست؟ گفتگفتند، مقصود از ش. قرار گرفتند، و جنگ آن روز را شدخه ناميدند
مسلمانان زير زره پوش رفتند و با آن به طرف ديوارهای حصار محله بردند تا آن را سوراخ . کسی کشته نشد

ها آتش گرفت و مسلمانان از زير  پوش ها فرو رخيتند و زره پوش ثقيفيان قطعات آهن سرخ شده بر زره. کنند
 کشته شدند و ثقيف هم شروع به تري باران کردند و چند مرد ديگر را آن بريون آمدند، و گروهی از ايشان

  .کشتند
هر :  دستور داد تا درختان تاک ايشان را بربند و بسوزانند، و فرمود)ص(در اين موقع پيامرب: گويد

  .کس يک تاک مو را قطع کند تاکی در هبشت از او خواهد بود
ع درختان انگور پاداش و مزد من است؟ و يعلی قط: عيينة بن بدر به يعلی بن مّره ثقفی گفت

مزد تو آتش خواهد : آری، پاداش تو مهني است عيينه گفت: بريد به عيينه گفت مهچنان که درختان را می
عيينه سزاوارتر است به آتش از يعلی، و مسلمانان شروع :  رسيد فرمود)ص(چون اين خرب به رسول خدا. بود

  .يار بريدندبه بريدن درختان کردند و بس
به خدا قسم اين درختان را که : عمر بن خطاب، سفيان بن عبد اهللا ثقفی را صدا زد و گفت: گويد

. در اين صورت آب و زمينی خنواهيد برد: سفيان گفت. کنيم مايه زندگی اهل و عيال توست قطع می
کنی؟ اگر  بری و قطع می یای حممد، چرا اموال ما را م: برند، گفت مهينکه سفيان ديد که درختان را می

پريوز شوی که خودت آن را صاحب خواهی شد و در غري آن صورت هم به خيال خودت برای خدا و 
  : فرمود)ص(پيامرب! خويشاوندی قطع آهنا را رها کن

و دستور فرمود از بريدن . کنم  قطع درختان را رها می)۱(من به خاطر خدا و برای رعايت خويشاوندی
  .ی کننددرختان خوددار

عمر .  دستور فرمود که هر کس پنج درخت از تاک و خرما قطع کند)ص(پيامرب: ابو وجزه سعدی گويد
ای رسول خدا، برخی از اين درختان خرما خرمايش قابل خوردن :  آمد و گفت)ص(بن خطاب پيش پيامرب

يب شروع به قطع درختان و آهنا به ترت. خورند دستور داده شد درختانی را بربند که خرمايش را می. نيست
  .کردند

  ما را امان بدهيد تا با: ابو سفيان بن حرب، و مغرية بن شعبه پيش ثقيف آمدند و گفتند: گويد
__________________________________________________  

شرح (دری پيامرب بودند مادر حضرت رسول، آمنه، از طريق مادرش از قبيله ثقيف است و به اين جهت ثقيف خويشاوندان ما) ۱(
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  ).۳۷، ص ۳علی املواهب اللدنية، ج 
۷۰۸  

آهنا به آن دو نفر امان دادند و آن دو برخی از زنان قريش را که در آجنا بودند فرا . مشا صحبتی بدارمي
 از مجله دختر ابو سفيان بن حرب - ترسيدند  چون از اسري شدن ايشان می-خواندند که آهنا را با خود بربند

مهچنني فراسّيه دختر سويد .  که مهسر عروة بن مسعود بود و از او پسری داشت که داود بن عروه استبود
 و زن -  که مهسر قارب بن اسود بود و از او پسری داشت که عبد الرمحن بن قارب است- بن عمرو بن ثعلبه

ای ابو سفيان :  دو گفتندفرزندان اسود بن مسعود بن آن. ولی آن زهنا از اين کار خودداری کردند. ديگری
دانيد که  ايد راهنمايی کنيم؟ مشا می و مغريه آيا ميل داريد مشا را به کار هبتری از آنچه که برای آن آمده

تر و پر در  يی هبتر از آن و پرعلوفه دانيد که در طائف مزرعه اموال و مزارع بنی اسود در کجا قرار دارد و می
مشا با او .  آنرا ويران کند و درختهايش را بربد هرگز آباد خنواهد شدآمدتر از آن نيست، و اگر حممد

صحبت کنيد که آن مزرعه را برای خود انتخاب کند و يا آنکه آنرا در راه خدا و خويشاوندی رها کند و 
آن . يی به نام عمق فرود آمده بود  در دره)ص(در آن موقع پيامرب. دانيد که ميان ما و او خويشاوندی است می

  .دو با رسول خدا صحبت کردند و حضرت آن مزرعه را رها فرمود
ای دار و ! ای بزچراهنا برويد: گفت مردی بر فراز حصار طائف ايستاده و خطاب به مسلمانان می

های انگور ما را قطع کنيد به ما  کنيد از اينکه تاک آيا خيال می! ای بندگان حممد برويد! دسته حممد برويد
تريی : سعد بن ابی وقاص گويد! خداوندا، او را به آتش در افکن:  گفت)ص(رسد؟ رسول خدا يی می صدمه

سعد بن ابی . به سوی او انداختم که به گلويش خورد و از باالی حصار در حالی که مرده بود، فرو افتاد
صار ما گور گفتند، اين ح آهنا می: گويد.  از اين موضوع خوشنود شد)ص(ديدم که پيامرب: گويد وقاص می

دانی اين موضوع چيست؟ مربوط به قوم مثود  می:  فرمودند)ع( خطاب به علی)ص(پيامرب. )۱(ابی رغال است
  .است

کرد، و مسلمانان هم به  گويند، ابو حمجن بر فراز حصار بود و با تريهای هپن و بزرگ ترياندازی می
اگر طائف را : گفت نه به دوست خود میدر اين هنگام مردی از قبيله مزي. انداختند طرف آهنا تري می

گشودمي مواظب باش از زنان بنی قارب اسري بگريی، که اگر خبواهی برای خودت نگهداری از مهه 
چون مغرية بن شعبه اين گفتگو را شنيد . پردازند زيباترند، و اگر هم خبواهی فديه بگريی از مهه بيشتر می

و اشاره به ابی حمجن ! اين مرد را با تري بزن: گويی؟ گفت میبله، چه : و او گفت! ای برادر مزنی: گفت
   و علت آن اين بود که چون. کرد

__________________________________________________  
برای اطالع بيشتر در مورد ابی رغال مراجعه شود به . کرده است نام راهنمای ابرهه که او را برای خرابی کعبه راهنمايی می) ۱(

  . م- .۱۰۴۰ و به دانشنامه ايران و اسالم، مقاله ص ۴۹ريه ابن هشام، ج اول، ص س
۷۰۹  

دانست که ابی حمجن مرد تري اندازی است که  آن مرد مزنی صحبت از زنان کرد مغريه به غريت آمد و می
ر او مرد مزنی تريی به ابی حمجن انداخت که کاری نکرد، و ابو حمجن زوبينی ب. رود تريش به خطا منی

اين مرد افراد ديگر را هم آرزومند داشنت : گفت گويد، مغريه می. انداخت که به گلويش خورد و او را کشت
عبد اهللا بن عمرو بن عوف مزنی که متام حرفهای مغريه را از اول تا آخر شنيده بود . کرد زنان بنی قارب می

کشنت دادی هر چند که خداوند تبارک و به خدا قسم تو آن مرد را به ! ای مغريه، خدا ترا بکشد: گفت
به خدا قسم تو منافقی و اگر دستورهای اسالمی نبود ترا رها . تعالی برای او شهادت را مقدر فرموده بود
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دانستم که شيطانی مانند تو مهراه ماست  من منی: گفت و می. کشتم کردم و می ساختم و غافلگريت می منی
مغريه از آن مرد مزنی خواست که اين موضوع را : گويد. بت خنواهم کردو سوگند به خدا که هرگز با تو صح

هنگامی که مغرية بن شعبه از طرف عمر بن ! به خدا هرگز چنني خنواهم کرد: او گفت. پوشيده بدارد
  .خطاب استاندار کوفه بود اين موضوع به اطالع عمر رسيد

  .يق استانداری نيستبه خدا سوگند مغريه که چنني عملی کرده است ال: او گفت
ابو حمجن در جنگ طائف تريی هم به عبد اهللا بن ابو بکر صديق زد که او را زخم کرد و زخم : گويد
  .تري را از زخم بريون آوردند و ابو بکر آن را پيش خود نگهداشت. چرکني شد

ان خالفت ابو ابو حمجن هم در زم. عبد اهللا بن ابو بکر به روزگار خالفت پدر در اثر مهان زخم مرد
چگونه : شناسی؟ ابو حمجن گفت آيا اين را می: بکر پيش او آمد، ابو بکر آن تري را به او نشان داد و پرسيد

ام، خدا را  اش را تراشيده و به آن پر نصب کرده و پسر ترا با آن زده آن را نشناسم و حال آنکه خودم چوبه
  . به دست او خوار نفرمودسپاسگزارم که او را به دست من گرامی داشت و مرا

در . يی از حصار فرود آيد و به ما بپيوندد آزاد است  بانگ برداشت که هر برده)ص(منادی رسول خدا
  .اند نتيجه ده و اندی مرد از حصار بريون آمدند که ابو بکره، و منبعث از آن مجله

ينکه مسلمان شد رسول منبعث نامش مضطجح بود و برده عثمان بن عّمار بن معّتب بود و پس از ا
 او را منبعث ناميدند، و ازرق بن عقبة بن ازرق که برده کلده ثقفی و از بنی مالک بود و سپس هم )ص(خدا

پيمان بنی اميه شد و بنی اميه به او از خود زن دادند، و وردان که برده عبد اهللا بن ربيعه ثقفی و پدر بزرگ 
يسار بعدا مسلمان شد و .  که برده يسار بن مالک بود)۱(ّبالفرات بن زيد بن وردان است، و حيّنس الّن

 و ابراهيم بن جابر که -  اينها عموما بردگان طائف بودند-  هبای حيّنس را به او پرداخت فرمود)ص(پيامرب
   برده خرشه ثقفی بود، و يسار که برده

__________________________________________________  
  . م-.لقب او) تري تراش( است و نّبال حيّنس، نام او) ۱(

۷۱۰  
و ابو بکره نفيع بن مسروح که برده حارث بن کلده . عثمان بن عبد اهللا بود و فرزندی از او باقی منانده است

به معنای چرخ چاه است و او بر روی يکی از چرخ چاهها نشسته » بکره«بود، و کنيه او ابو بکره بود که 
و .  هبای او را پرداختند)ص(غيالن بعدا مسلمان شد و پيامرب. ، برده غيالن بن سلمهبود، و نافع ابو السائب

 آزاد فرمود و هر يک را )ص(متام اينها را رسول خدا. مرزوق غالم عثمان که فرزندی از او باقی منانده است
  .دار هزينه و محل او باشد به مردی از مسلمانان سپردند تا عهده

ن سعيد بن عاص شد، ازرق را خالد بن سعيد، وردان را ابان بن سعيد، ابو بکره نصيب عمرو ب
حيّنس الّنّبال را عثمان بن عفّان، يسار بن مالک را سعد بن عباده، و ابراهيم بن جابر را اسيد بن حضري بر 

  . دستور فرمود تا به آهنا قرآن و سنن اسالمی بياموزند)ص(عهده گرفتند، و پيامرب
  .م آوردند اشراف ايشان در مورد اين بردگان آزاد شده صحبت کردندمهينکه ثقيف اسال

  : فرمود)ص(پيامرب. حارث بن کلده هم مهراه آهنا بود و گفتند که آهنا بايد به بردگی برگردند
مسأله خروج بردگان از حصار موجب ! اينها آزادشدگان خدايند، و هيچکس را بر آهنا قدرتی نيست

  .ت به بردگان شد و برای آهنا مايه مشقت گرديدخشم شديد مردم طائف نسب
. ای رسول خدا، به من اجازه دهيد که به حصار طائف بروم و با آهنا صحبت کنم: گويند، عيينه گفت
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: توامن نزديک بيامي و آيا در امان هستم؟ گفتند می: او کنار حصار آمد و گفت.  اجازه فرمودند)ص(پيامرب
عيينه نزديک رفت و سپس وارد حصار گرديد، و . نزديک بيا: خت و گفتابو حمجن هم او را شنا. آری
به خدا سوگند آنچه از مشا ديدم مايه شادی من شد، به خدا سوگند ميان ! پدر و مادرم فدای مشا باد: گفت

مهه عرب قومی چون مشا نيست، و به خدا سوگند حممد هرگز با مردمی مثل مشا برخورد نکرده و از 
ته شده است، مشا در حصار خودتان پايداری کنيد که حصار مشا بسيار استوار و اسلحه مشا ايستادگی خس

مهينکه عيينه از حصار بريون رفت : گويد! ترسيد که قطع شود بسيار زياد و آب مشا پيوسته است و منی
خللی در ما يا ترسيدمي که اگر  ها به ابو حمجن گفتند، ما خوش نداشتيم که او وارد حصار شود و می ثقيفی

  .حصار ما ببيند، به حممد خرب دهد
شناختم، هيچکس از ما به اندازه او نسبت به حممد دمشنی  من او را خوب می: ابو حمجن گفت

  .ندارد هر چند که ظاهرا هم با او باشد
 گفتم مسلمان شويد و به خدا قسم: به آهنا چه گفتی؟ گفت:  به او گفتند)ص(وقتی عيينه برگشت پيامرب

حممد از کنار خانه مشا دور خنواهد شد تا اينکه تسليم فرمان او شويد، مشا برای خودتان امان بگرييد که او 
   پيش از مشا قبائلی را که دارای حصارهای استوار بودند از قبيل

۷۱۱  
فرو بنی قينقاع و بنی نضري و قريظه و خيرب که دارای اسلحه و ساز و برگ و برج و باروی فراوان بودند 

 در متام مدتی که او صحبت )ص(پيامرب. و هر چه توانستم آهنا را ترساندم و خوار و زبون ساختم. گرفت
  :کرد سکوت فرموده بود و مهينکه صحبت او متام شد فرمود می

ای رسول خدا : عمر گفت! استغفر اهللا: عيينه گفت! تو به آهنا چنني و چنان گفتی! گويی دروغ می
نبايد مردم بگويند که من ياران :  فرمود)ص(رسول خدا!  را پيش بياورم و گردنش را بزمناجازه دهيد که او

  .کشم خود را می
ای عيينه تو مهواره در : اند که ابو بکر در آن روز نسبت به عيينه خشونت فراوان کرد و گفت گفته

است، مردم را عليه ما باطل هستی، چقدر سختی از تو در جنگ بنی نضري و قريظه و خيرب به ما رسيده 
مجع کردی، و با مششريت با ما جنگ کردی، بعد به حساب خودت مسلمان شدی، حاال هم دمشن را عليه 

گردم و ديگر هرگز  خواهم و به سوی او باز می ای ابو بکر، من از خدا پوزش می: گفت! کنی؟ ما تشويق می
  .چنني خنواهم کرد

 خاله آن حضرت فاخته دختر عمرو بن عائذ بن عمران بن يی از  بنده)ص(گويند، مهراه رسول خدا
 رفت و آمد )ص(های پيامرب ماتع در خانه. خمزوم بود که نامش ماتع بود، و برده ديگری هم به نام هيت

فرمود که او نسبت به زيبايی زهنا شيفته شود و يا اينکه هوسی و شهوتی داشته  داشت و پيامرب تصور منی
اگر فردا : گويد  شنيد که او به خالد بن وليد يا به عبد اهللا بن ابی امّية بن مغريه می)ص(روزی پيامرب. باشد

گريد  رسول خدا طائف را فتح کرد از باديه دختر غيالن غفلت نکنی، که او هنگامی که رو در رو قرار می
های او هشت  یکند بر جستگ و چون پشت می) کنايه از برجستگی پستان(مثل آنست که چهار پستان دارد 

خواند، و چون  کند مثل اين است که آواز می نشيند، هنگامی که صحبت می شود، دو زانو و مؤدب می می
دراز بکشد آرزوی کام گريی دارد، و ميان دو پايش چون باديه باژگونه بر جسته است، و دنداهنايی چون 

  :مرواريد دارد، مهچنان که خطيم شاعر گفته است
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شود و نه الغر، نگاه ديگران را بر چهره  زنان چنان زيباست، که نه فربه مشرده میاندام او، ميان 
  .اش گوشت آلود نيست و سپيدی آن گلگونه است دارد، چهره خود ثابت می

شود، چون به  مثل اينکه اين ناپاک به زيبائی شيفته می:  اين گفتار او را شنيد فرمود)ص(چون پيامرب
و هم . نبايد بر زنان خانواده عبد املطلب وارد شود:  کارش برود، و فرمودوادی عقيق برسيم بايد پی

 آن دو را به ناحيه )ص(پيامرب. اند که به مهه مسلمانان فرمود که اين فرد نبايد پيش زنان مشا بيايد گفته
   آهنا برای رفع. چراگاههای اختصاصی تبعيد فرمود

۷۱۲  
 اجازه فرمود که روزهای مجعه به مدينه بيايند و هر چه )ص(نيازمنديهای خود شکايت کردند و پيامرب

 ادامه )ص(اين موضوع تا هنگام رحلت حضرت پيامرب. خواهند فراهم کنند و به جای خود برگردند می
 مشا را )ص(پيامرب: چون ابو بکر خليفه شد گفت. داشت، پس از رحلت آن حضرت آن دو به مدينه آمدند

   که من مشا را به مدينه راه بدهم؟تبعيد کرد، آيا شايسته است
پس از مرگ ابو بکر باز به مدينه آمدند و چون عمر خليفه . اين بود که آن دو را به مهان جا برگرداند

 و ابو بکر بريون کردند حاال شايسته است که من مشا را راه دهم؟ برويد به )ص(مشا را رسول خدا: شد، گفت
  .ون کرد ولی پس از کشته شدن عمر به مدينه آمدندو آن دو را بري! مهان جا که بوديد

ای : گويند، ابو حمجن بن حبيب بن عمرو بن عمري ثقفی که در حصار طائف بود بانگ برداشت
ايد که به خوبی از عهده جنگ با  بندگان حممد، به خدا قسم مشا هرگز به گروهی غري از ما برخورد نکرده

 اينجا مبانيد که بدترين زندان است، بعد هم بدون اينکه به چيزی خواهد مشا بر آيند، هر قدر دلتان می
دست يابيد بايد برگرديد، ما سنگدليم و پدرمان هم سنگدل بود، به خدا قسم هر قدر هم ما را در حماصره 

ای پسر حبيب، : عمر او را صدا زد و گفت. امي شومي و دژ طائف را بسيار استوار ساخته بگرييد تسليم منی
دا مهه راههای زندگی ترا قطع خواهيم کرد تا جمبور شوی از اين سوراخ بريون آيی، تو مهچون به خ

ای پسر خطاب اگر تصور : ابو حمجن گفت. روباهی هستی که بزودی از سوراخت بريون خواهی آمد
: فتعمر گ. کنی بريدن تاکهای انگور مهم است، آن قدر آب و زمني هست که آهنا را دوباره بروياند می

ات بريون بيايی تا وقتی که  توانی از النه هرگز خنواهی توانست به آب و زمني دسترسی پيدا کنی، و منی
عمر .  اجازه فتح طائف داده نشده است)ص(چنني مگو که به پيامرب: ابو بکر به عمر گفت: گويد! مبريی
   به تو گفته است؟)ص(آيا اين موضوع را رسول خدا: گفت

ای رسول خدا، آيا به مشا اجازه فتح طائف داده :  آمد و گفت)ص(يش رسول خداعمر پ. آری: گفت
  .نه: نشده است؟ فرمود

 آمد و )ص(خوله دختر حکيم بن امّية بن اوقص سلمی که مهسر عثمان بن مظعون بود به حضور پيامرب
يا باديه دختر ای رسول خدا، اگر خداوند طائف را برای تو گشود زر و زيور فارعه دختر خزاعی : گفت

ای خوله، اگر :  به او فرمودند)ص(پيامرب. غيالن را به من عطا فرمای، و آن دو از زيباترين زنان ثقيف بودند
  شود؟ برای ما اجازه فتح ثقيف را نداده باشند چه می

ای رسول :  آمد و گفت)ص(خوله اين موضوع را برای عمر نقل کرد، و عمر به حضور رسول خدا: گويد
  ايد، درست است؟ گويد که مشا گفته خوله به من چيزی گفت و میخدا، 

  نه،: آيا به مشا اجازه فتح ثقيف داده نشده است؟ فرمود: عمر گفت. ام آری، من گفته: فرمود
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۷۱۳  
و عمر اعالن حرکت و برگشت . آری: دهيد که به مردم اعالن حرکت بدهيم؟ فرمود پس اجازه می: گفت
خورمي  گفتگوهايی کردند و پيش يک ديگر رفتند و گفتند، از جای خود تکان منیمسلمانان شروع به . کرد

تا خداوند فتح و پريوزی نصيب ما فرمايد که به خدا قسم اين گروه کمترين و خوارترين گروهی هستند که با 
اينها . رمودما با گروه مکه و هوازن برخورد کردمي و خداوند آن مجعيتها را پراکنده ف. اند ما برخورد کرده

چون روباهی هستند که به النه خود خزيده است و اگر آهنا را در حماصره نگهدارمي در حصار خود خواهند 
خدا و : ابو بکر گفت. بگو مگو و اختالف ميان ايشان زياد شد و پيش ابو بکر رفتند و صحبت کردند. مرد

با عمر هم که مذاکره کردند، او از موافقت با مردم . شود رسولش داناترند، و فرمان اهلی از آمسان نازل می
ايد؟ ما صلح حديبيه را ديدمي و در حديبيه چندان شک و  مگر فراموش کرده: آهنا خودداری کرد و گفت

 صحبتی کردم که ای کاش )ص(داند، و در آن روز با رسول خدا ترديد در دل من راه يافت که خدا می
و ديديد که مصلحت و خري مهان بود که ! رفت ثرومت از دست میکردم، اگر چه زن و بچه و مال و  منی

خداوند برای ما برگزيد و هيچ فتح و پريوزی برای مردم پر خري و برکت تر از صلح حديبيه نبود، بدون 
دخالت مششري به اندازه مهه افرادی که تا آن روز مسلمان شده بودند، مسلمان شدند، به اندازه زمان مبعث 

کنيد اين رأی رأی درستی نيست، و حال آنکه خري و صواب  مشا خيال می.  صلح نامه نوشته شدتا روزی که
دامن فرمان  کنم و می به هر حال من هرگز در اين مورد صحبتی منی. دهد مهان است که رسول خدا اجنام می

  .فرمايد فرمان خداست که هر چه خبواهد به پيامرب خود وحی می
در خواب ديدم قدحی کره به من هديه شد و کامال پر و انباشته بود، : گفته بود به ابو بکر )ص(پيامرب

کنم که در اين جنگ به  گمان منی: ابو بکر گفت. خروسی آمد و به آن نوک زد و متام آن به زمني رخيته شد
  .خودم هم چنني گمانی ندارم:  فرمود)ص(پيامرب. خواهی برسی آنچه می

چون پانزده شب از مدت حماصره گذشت : رياح، از ابو هريره نقل کرد کهکثّير بن زيد، از وليد بن 
گويی و عقيده تو چيست؟  ای نوفل چه می:  با نوفل بن معاويه ديلی مشورت فرمود و به او گفت)ص(پيامرب

گريی و اگر رهايش کنی برای تو  ای رسول خدا، روباهی است در النه، اگر مبانی او را می: نوفل گفت
 اجازه فتح طائف داده نشده بود، اين بود که پيامرب اجازه )ص(به رسول خدا: ابو هريره گويد. داردزيانی ن

 )ص(پيامرب. مردم فرياد بر آوردند و اعتراض کردند: گويد. فرمود تا عمر اعالن حرکت و بازگشت کند
 )ص(پيامرب. دمردم آماده شدند، و در جنگ برخی از مسلمانان زمخی شدن! آماده جنگ شويد: فرمود
  :فرمود

   مسلمانان خوشحال شدند و به سرعت. به خواست خداوند متعال ما دوباره بر خواهيم گشت
۷۱۴  

مهينکه مسلمانان حرکت کردند و : گويد. زد  لبخند می)ص(فرمان را اطاعت کردند و براه افتادند و پيامرب
قبيله ما : ی حصار بانگ برداشتاندک شدند سعد بن عبيد بن اسيد بن عمرو بن عالج ثقفی از باال

  .آری، مشا مردمی گرامنايه و بزرگواريد: عيينة بن حصن گفت. پايدارند
اند  خدايت بکشد، قومی مشرک را که در قبال رسول خدا پايداری کرده: عمرو بن عاص گفت

ا مشا به خدا سوگند من ب: ای؟ گفت کنی، و حال آنکه به خيال خودت برای ياری او آمده ستايش می
خواستم اگر حممد طائف را بگشايد به کنيزی از ثقيف دست  ام که با ثقيف جنگ کنم، بلکه می نيامده

عمر اين گفتار عيينه . اند يامب و با او مهبستر شوم تا شايد پسری نصيبم گردد که قوم ثقيف مردمی فرخنده
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  .امحق را رهايش کناين ساالر : حضرت لبخندی زده و فرمود.  رساند)ص(را به عرض پيامرب
پروردگاری جز خدای يگانه «بگوييد :  فرمود)ص(چون مسلمانان خواستند حرکت کنند پيامرب

، و چون »نيست، وعده خود را براستی بر آورد و بنده خود را ياری کرد و احزاب را به تنهايی شکست داد
چون رسول . کنيم تش و ستايش میگردمي، خدای را پرس به خواست خدا بر می: براه افتادند فرمود بگوييد

خدايا ثقيف را هدايت فرمای و آهنا را در : فرمود. خدا از طائف کوچيد گفتند، بر ثقيف نفرين فرمای
  !زمره ما در آر

  اسامی کسانی که در طائف شهيد شدند
سعيد بن سعيد بن امّيه، و عرفطة بن حباب بن حبيب بن عبد مناف بن سعد که هم : از بنی امّيه

  .يمان ايشان بودپ
 او را برداشت و نزديک حصار -)بال( به نام جناح - يزيد بن زمعة بن اسود که اسب او: از بنی اسد
به من امان دهيد تا با مشا صحبت کنم، و خنست : اند که او به اهل طائف گفت و هم گفته. برد و او را کشتند

  .او را امان دادند ولی بعد با تري او را کشتند
عبد اهللا بن ابو بکر بن ابی قحافه که تريی به او خورد و مهواره زمخی بود تا در مدينه : تيماز بنی 

  . درگذشت)ص(پس از رحلت رسول خدا
  .عبد اهللا بن ابی امّية بن مغريه که او را از حصار با تري زدند: از بنی خمزوم
  .دعبد اهللا بن عامر بن ربيعه عنزی که هم پيمان ايشان بو: از بنی عدی
  .سائب بن حارث بن قيس و برادرش عبد اهللا بن حارث: از بنی سهم

  .جليحة بن عبد اهللا بن حمارب بن ضيحان بن ناشب بن سعد بن ليث: از بنی سعد بن ليث
 و حارث بن سهل بن ابی صعصعه، و منذر بن عبد - نام جذع ثعلبه است- ثابت بن جذع: از انصار

  .اهللا بن نوفل مجعا دوازده نفر
۷۱۵  

    به جعرّانه در ده ميلی مکه)ص(حرکت پيامرب
 و آنگاه )۲( را پيش گرفت و سپس به قرن املنازل)۱( از طائف که بريون آمد راه دحنا)ص(گويند، پيامرب

  .به خنله رسيد و به جعّرانه حرکت فرمود
آن حضرت کرد ابو رهم غفاری سوار بر ماده شتر خود کنار  در بني راه مهچنان که پيامرب حرکت می

 زد و گريه کفش او )ص(ناگاه ناقه او هپلو به هپلوی ناقه پيامرب. کرد و کفشهای خشنی بر پا داشت حرکت می
  . گري کرد و آن را به درد آورد)ص(به ساق پای رسول خدا

  .و با تازيانه به پای او زد! پامي را بدرد آوردی، پايت را کنار بکش:  فرمود)ص(پيامرب
 سخت ناراحت و شرمسار شدم و ترسيدم که در مورد اين بی احتياطی من قرآن :گويد ابو رهم می

چون به جعّرانه رسيدمي با اينکه نوبت من نبود آماده شدم که دامها را به چرا بربم، از ترس . نازل شود
با من کاری نيست؟ گفتند، رسول : مهينکه سوار شدم پرسيدم.  سراغ مرا بگريد)ص(اينکه مبادا پيامرب

تو با پای خود پامي را : حضرت فرمود. من با ناراحتی به حضورش رفتم. اند  احضارت فرموده)ص(داخ
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ابو . صدمه زدی و من با تازيانه به تو زدم، اکنون اين گوسپند را به جای آن ضربه تازيانه برای خودت بگري
  .خرسندی رسول خدا برای من از دنيا و هر چه در آن است خوشتر بود: رهم گويد

 بودم و او با من صحبت )ص(من در اين مسري مهراه پيامرب: گويد عبد اهللا بن ابی حدرد اسلمی می
من تالش کردم تا کنارش بکشم اّما .  زد)ص(شتر من که سرکش و چاالک بود تنه به تنه ناقه پيامرب. فرمود می

بکشم اّمام او فرمان نربد و خود را به من تالش کردم تا کنارش .  زد)ص(او فرمان نربد و خود را به ناقه پيامرب
و پای خود را ! آخ، پامي را به درد آوردی:  فرمود)ص(پيامرب.  زد، و پای آن حضرت را کوفت)ص(ناقه پيامرب

. از رکاب بريون کشيد که ساق پايش سخت سپيد بود، و با چوگانی که در دست داشت به پای من زد
  . قسم من ترسيدم در مورد اين کار من آيه عذاب نازل شود ساعتی سکوت فرمود و به خدا)ص(پيامرب

برم، و  من امروز دامهای مشا را به چرا می: مهينکه در جعّرانه فرود آمدمي به ياران خود گفتم: گويد
آيا کسی به سراغ من نيامد؟ گفتند، : مهينکه چهار پايان را از چرا برگرداندم، گفتم. آن روز نوبت من نبود

  :گفتم.  آمد و احضارت فرموده بود)ص( رسول خداکسی از طرف
بيشتر ناراحت شدم . کی آمده بود؟ گفتند، مردی از انصار: بعد پرسيدم. به خدا مهان موضوع است

سپس مردی از قريش آمد و من ترسان به حضور : گويد. و خوشم نيامد، چون ميان ما و انصار خشونتی بود
   آن حضرت قرار گرفتم بر منمهينکه روياروی .  رفتم)ص(رسول خدا

__________________________________________________  
  ).۴۳، ص ۴معجم البلدان، ج (دحنا، از خبشهای طائف است ) ۱(
  ).۱۶۳، ص ۸معجم البلدان، ج (شوند  قرن املنازل، نام کوهی نزديک مکه که حاجيان جند از آجنا حمرم می) ۲(

۷۱۶  
.  ديروز با چوگان خود ترا به درد آوردم، اکنون اين گوسپندها را برای خودت بگري:لبخند زده و فرمودند

  .من آهنا را که هشتاد ميش پر پشم بود گرفتم: گويد
خواستند سوار بر ناقه خود شوند   می)ص(در قرن املنازل مهينکه پيامرب: ابو زرعه جهنی گفته است

 پا در رکاب هنادند لگام را )ص(ن بود و پس از اينکه پيامربمن دستبند ناقه را برداشتم، لگام هم در دست م
های   بدون توجه چند تازيانه به کفل)ص(پيامرب. به دست ايشان دادم و دور زدم و پشت سر ناقه قرار گرفتم

آری، پدر : آيا تازيانه به تو خورد؟ گفتم: آن حضرت متوجه شده و فرمودند. ناقه زدند که مهه به من خورد
. يی بود  به جعّرانه فرود آمد تعداد زيادی گوسپند در گوشه)ص(چون پيامرب: گويد. م فدای تو بادو مادر
 از صاحب گوسپندان سؤالی فرمود و به آن حضرت پاسخی دادند که به خاطر ندارم، سپس با )ص(پيامرب

  :صدای بلند فرمود
هايی که ديروز  به عوض تازيانهاين گوسپندها را : فرمود! اينجا هستم: ابو زرعه کجاست؟ من گفتم

آهنا را مشردم، يکصد و بيست گوسپند بودند و من از برکت آن برای : گويد. به تو خورد برای خودت بگري
  .خود اموالی به دست آوردم
  .گشت  برخوردم که از طائف به جعّرانه بر می)ص(به پيامرب: سراقة بن جعشم گويد

من ميان يک گروه سی چهل . کردند يش آن حضرت حرکت میايستادم و مسلمانان گروه گروه پيشاپ
! گفتند، بريون برو کردند و می های خود به من اشاره می نفره از سواران انصار قرار گرفتم، آهنا با نيزه

 رسيدم و متوجه )ص(مهينکه نزديک پيامرب. شناختند تو کيستی؟ چون آهنا مرا منی! مواظب خودت باش
يی را که ابو بکر برامي نوشته بود ميان دو انگشت خود گرفتم سپس دستم  نود، نامهش شدم که صدای مرا می
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:  فرمود)ص(پيامرب! من سراقة بن جعشم هستم، و اين هم نامه من است: را بلند کردم و با صدای بلند گفتم
ون به گويی هم اکن. مرا نزديک آن حضرت بردند! امروز روز وفای به عهد است، او را نزديک بياوريد

 رسيدم، سالم دادم )ص(مهينکه به حضور پيامرب. نگرم که سخت سپيد بود  در رکاب می)ص(ساق پای پيامرب
من استخر را : و زکات اموال خود را پرداختم، و به خاطر ندارم که چه چيزی پرسيدم به جز اينکه گفتم

شامند، آيا اين کار برای من پاداش و آ آيند و از آن آب می کنم و شتران ديگر می برای شتران خود پر آب می
  .ای که سرياب شود پاداش دارد آری، هر جگر تشنه: ثوابی دارد؟ فرمود

مردی از قبيله اسلم که مقداری : عبد اهللا بن عمرو بن زهري، از مقربی، از ابو هريره نقل کرد که
  .د بود سوار بر ناقه خو)ص( بر خورد، و پيامرب)ص(گوسپند مهراه داشت به پيامرب

تو :  فرمود)ص(پيامرب. کنم يی است که به مشا تقدمي می ای رسول خدا، اين گوسپندان هديه: او گفت
   من هديه مشرکان را قبول: فرمود. مردی از اسلم هستم: ای؟ گفت از کدام قبيله

۷۱۷  
 بن حصيب ای رسول خدا، من به خدا و رسول او مؤمن هستم و زکات خود را هم به بريدة: گفت. کنم منی

گويد، او از افراد  اين مرد راست می:  پيوست و گفت)ص(در اين هنگام بريده آمد و به پيامرب. ام پرداخته
: ای؟ گفت برای چه به خنله آمده:  فرمودند)ص(پيامرب. کند  زندگی می)۱(شريف قوم من است که در صفاح

بينی که ما بني راه و  می: ه او فرمودند ب)ص(پيامرب. امروز نوبت چرای دامهای صفاح در مراتع اينجاست
ای :  شروع به دويدن کرد و پرسيد)ص(آن مرد کنار مرکب پيامرب: گويد. سواره هستيم، در جعّرانه پيش ما بيا

خري، آهنا را با خود نياور، ولی :  فرمود)ص(رسول خدا، آيا گوسپندها را هم با خود به جعّرانه بياورم؟ پيامرب
ای رسول خدا گاهی وقت مناز فرا : آن مرد گفت. ء اهللا گوسپندان ديگری هم به تو بدهمخودت بيا تو انشا

. نه: آيا آجنا مناز بگزارم؟ فرمود) آلوده به فضله شتران است(رسد و من در خوابگاه شتران هستم  می
  .آری: گاهی در آغل گوسپندامن، آجنا مناز بگزارم؟ فرمود: گفت

تواند با او نزديکی   آب از ما دور است و زن مهراه مرد است آيا میافتد که گاهی اتفاق می: گفت
  .او هم تيمم کند: اگر زنی حيض باشد؟ فرمود: گفت. آری، تيمم کند: کند؟ فرمود
  . آمد و رسول خدا صد گوسپند به او دادند)ص(آن مرد در جعّرانه به حضور پيامرب: گويد

آن . کردند خواستند و بسيار اصرار می چيزهايی می )ص(گويند، عرهبا در راه مرتب از رسول خدا
. حضرت کنار درختی رفت و خارهای درخت ردای او را گرفت و پاره شد و مثل تکّه ماه به دو نيم شد

اگر به اندازه خارهای اين بيابان ! ردای مرا به من بدهيد، ردامي را بدهيد:  ايستاد و فرمود)ص(پيامرب
  .شديد که من ترسو و خبيل و دروغگو نيستم کردم و متوجه می مشا تقسيم میداشت ميان  گوسپند وجود می

اگر نخ و سوزنی را هم : فرمود در عني حال به هنگام تقسيم غنامي چنان عدالتی داشت که می
و سوزنی را . ايد برگردانيد و از غلّ و غش بپرهيزيد که در قيامت مايه ننگ و رسوايی و آتش است برداشته

به خدا قسم از آنچه خدا به مشا داده است غري از مخس، حتی اين سوزن و : شتری برداشت و فرموداز کنار 
  .رسد نظاير آن بر من حرام است، و مخس هم که در عمل به مصرف خود مشا می

  .کردند  به جعّرانه رسيد که اسريان و غنامي را آجنا نگهداری می)ص(گويند، رسول خدا
اهنايی درست کرده بودند که از تابش آفتاب در سايه باشند، و چون چشم اسريان برای خود سايه ب

 به اين سايه باهنا افتاد سؤال کرد، و در پاسخ گفتند، اسريان هوازن اينها را برای خود )ص(رسول خدا
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  .اند که در سايه باشند ساخته
   دان درستتعداد اسريان شش هزار، و مشار شتران بيست و چهار هزار بود، و مشار گوسپن

__________________________________________________  
  ).۲۶۶، ص ۵معجم البلدان، ج (های منطقه حرم مکه است  صفاح، نام جايی ميان حنني و مناره) ۱(

۷۱۸  
  .اند چهل هزار، يا بيشتر و کمتر از اين مقدار بوده است معلوم نشده است، بعضی گفته

ه رسيد به بسر بن سفيان خزاعی دستور فرمودند تا به مکه برود و برای  به جعّران)ص(چون رسول خدا
و دستور فرمود تا پس از آن هيچيک . اسريان جامه هتيه کند، و نوعی از بردهای ناحيه هجر خريداری کند

  .بسر پارچه خريد و متام اسريان را پوشاند. از اسريان بدون لباس بريون نيايد
 قبال به برخی از رجال مسلمان از )ص(پيامرب. يم زنان اسري اجازه خواستند در مورد تقس)ص(از پيامرب

عبد الرمحن بن عوف با زنی که به او داده بودند بنا به قاعده رفتار با کنيزان . زنان اسري خبشيده بود
  . آن زن را در حنني به او داده بود)ص(نزديکی کرده بود، پيامرب

انه آورد و به زنان اسري ديگر ملحق ساخت، و پس از اينکه يک عبد الرمحن بن عوف او را به جعّر
 به صفوان بن امّيه هم يک زن خبشيده بودند، به علی )ص(پيامرب. مرتبه عادت ماهيانه شد با او نزديکی کرد

يی به نام ريطه دختر هالل بن حّيان بن عمريه، و به عثمان بن عفان هم   هم دوشيزه)ع(بن ابی طالب
عثمان با او نزديکی کرد و آن زن از او خوشش نيامد، . به نام زينب دختر حّيان بن عمرو دادنديی  دوشيزه

يی دادند که عمر او را به پسر  به عمر بن خطاب هم دوشيزه.  هرگز با کنيز خود نزديکی نکرده بود)ع(علی
هايش   را به مکه پيش دائیابن عمر او. يی سخت زيبا و پاکيزه بود او دوشيزه. خود عبد اهللا بن عمر خبشيد

  :ابن عمر گويد. فرستاد که از بنی مجح بودند تا کارهايش را رو براه کنند و خودش برای طواف کعبه رفت
خواستم برای کاميابی پيش او بروم که ديدم مردم نسبت به  پس از طواف از مسجد بريون آمدم و می

؟ گفتند، رسول خدا زنان اسري و فرزندان هوازن شود مشا را چه می: گفتم. کنند هم با خشونت صحبت می
! من گفتم آن دوشيزه هم در خاندان بنی مجح است، برويد و او را با خود بربيد: گويد. را آزاد فرموده است

  .آهنا نيز رفتند و او را با خود بردند
او نزديکی يی از اسريان هوازن داده بود که جبري با   به جبري بن مطعم هم دوشيزه)ص(رسول خدا

يی داده بود که طلحه با او هم بستر شده بود، و به سعد بن  نکرده بود، و به طلحة بن عبيد اهللا نيز دوشيزه
يی داده بود که ابو عبيده هم بستر شده بود، به زبري بن  ابی وقّاص و ابو عبيدة بن جّراح هم هر يک دوشيزه

  .ني صورت گرفته بوداين کارها در حن. يی داده بودند عّوام هم دوشيزه
 به جعّرانه رسيد آجنا توقف فرمود و منتظر ماند تا منايندگان هوازن برای آزاد کردن )ص(چون پيامرب
خواست دهلای آهنا  به مهني جهت خنست اموال را تقسيم کرد، و اّول هم به کسانی که می. زنان اسري بيايند

  .را نرم کند عطا فرمود
۷۱۹  

غنامي مهه در برابر .  بود)۱(دی نقره به غنيمت گرفته بود که چهار هزار اوقّيه مقدار زيا)ص(رسول خدا
ای رسول : ها مهچنان انباشته بود آمد و گفت ابو سفيان بن حرب موقعی که نقره.  مجع شده بود)ص(پيامرب

 مال به چيزی از اين: ابو سفيان گفت.  لبخندی زد)ص(پيامرب! ای خدا، اکنون ثرومتندترين مرد قريش شده
ابو سفيان ! ای بالل چهل اوقّيه نقره برای او وزن کن و صد شتر هم به او بده:  فرمود)ص(پيامرب! من ببخش
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برای او هم چهل اوقّيه نقره وزن کنيد و يکصد شتر هم :  فرمود)ص(پيامرب. پسرم يزيد هم هست: گفت
ی بالل به او هم چهل اوقّيه نقره و ا:  فرمود)ص(پيامرب. پسرم معاويه هم هست: ابو سفيان گفت! بدهيد

در آن هنگام ! براستی که تو کرمي و بزرگواری، پدر و مادرم فدای تو باد: ابو سفيان گفت! يکصد شتر بده
کردم هبترين جنگجو و مهاورد بودی و بعد که با تو از در صلح و دوستی در آمدم  که با تو جنگ و ستيز می

  . به بنی اسد هم عطايايی خبشيد)ص(رسول خدا! داش دهادهبترين دوست هستی، خدا به تو پا
گفتند، حکيم بن حزام  معمر، از زهری، از سعيد بن مسّيب و عروة بن زبري نقل کرد که آن دو می

 صد شتر خواستم و به من عنايت فرمود، باز صد شتر ديگر خواستم )ص(در حنني از رسول خدا: گفت می
ای حکيم بن حزام، :  خواستم و به من لطف فرمود و آن گاه به من گفتلطف فرمود، باز هم صد شتر ديگر

مال مايه خرمی و شريينی است، هر کس نسبت به آن خبشنده باشد مال برای او فرخنده و مبارک خواهد 
بود، و هر کس چنان باشد که نفس او به مال مشغول باشد برايش فرخنده خنواهد بود، و مهچون کسی 

و بدان که دست خبشنده هبتر از دست گرينده است و خنست از کسانی . شود ورد سري منیاست که هر چه خب
سوگند به کسی که ترا بر حق : حکيم بن حزام به پيامرب گفت: گويد. خواهند شروع کن که ياری و مدد می

  .برانگيخته است که پس از تو از هيچ کس چيزی خنواهم گرفت
خواست که عطاهای او را بپذيرد و او از قبول آن  م میعمر بن خطاب از حکيم بن حزا: گويد

خواهم تا سهم خودش  ای مردم، شاهد باشيد که من از حکيم بن حزام می: گفت عمر می. کرد خودداری می
: ابن ابی الّزناد برای ما نقل کرد که: گويد واقدی می. کند را از عطايا بگريد و او از گرفنت آن خودداری می

  .مهان صد شتر دفعه اول را گرفته و بعد پذيرفنت عطايا را ترک گفته استحکيم بن حزام 
  از افراد قبيله بنی عبد الدار به نضري که برادر نضر بن حارث بن کلده است صد شتر

__________________________________________________  
برای اطالع . آن اواقی و معرب و اصل آن ظاهرا يونانی است مثقال، مجع۷ ر ۵اوقّيه، واحد و مقياسی است برای وزن معادل ) ۱(

  . م-.بيشتر مراجعه شود به فرهنگ معني
۷۲۰  

خبشيدند، در خاندان بنی زهره به اسيد بن حارثه که هم پيمان آهنا بود صد شتر خبشيدند، به عالء بن 
ن جعفر را ديدم که منکر اين بود جاريه و به خمرمة بن نوفل هر کدام پنجاه شتر خبشيدند، ولی من عبد اهللا ب

ام که بگويد  از هيچ کس از بستگامن نشنيده: گفت که خمرمة بن نوفل از اين غنامي چيزی گرفته باشد و می
  .چيزی به خمرمه داده شده است

در بنی مجح به . در بنی خمزوم به حارث بن هشام صد شتر، و به سعيد بن يربوع پنجاه شتر خبشيدند
کرد و غنامي را   حرکت می)ص(و هم گفته شده است که او مهراه پيامرب. ه صد شتر عطا فرمودصفوان بن امّي

يی عبور فرمود که انباشته از گوسپند و شتر بود و   از کنار دره)ص(در اين موقع پيامرب. کردند بررسی می
 )ص(پيامرب. نگريست صفوان خيلی تعجب کرده بود و به آهنا می. چوپانان و سارباهنا مواظب آهنا بودند

  از اين دره خوشت آمده است؟: فرمودند
هيچ نفسی به اين کار رضايت : صفوان گفت. دّره و آنچه در آن است از تو باشد: فرمود. آری: گفت

حضرت به قيس بن عّدی صد شتر . دهم که تو رسول خدايی دهد مگر اينکه پيامرب باشد، و گواهی می منی
در بنی عامر بن لؤی به سهيل بن عمرو صد شتر و به حويطب . شتر عطا فرمودو به عثمان بن وهب پنجاه 

  .بن عبد العّزی هم صد شتر و به هشام بن عمر پنجاه شتر عطا فرمود
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ميان اعراب به اقرع بن حابس متيمی يکصد شتر، به عيينة بن بدر فزاری هم صد شتر، به مالک بن 
  .هار شتر خبشيدندعوف هم صد شتر و به عباس بن مرداس سلمی چ

 اعتراض کرده )ص(عباس بن مرداس در شعری که سروده است در اين مورد نسبت به رسول خدا
  :است، شعر او چنني است

به غناميی رسيدمي که به واسطه محله من بر دمشن در دشت فراهم شده بود، من سپاهيان را 
خوابيدم، اکنون سهم من و  منیخوابيدند من  کردم که نگريزند و هنگامی که مردم می تشويق می

سهم اسب من به مراتب کمتر از سهم عيينه و اقرع است، به من چهار شتر کوچک به مشار چهار 
دست و پای اسبم خبشيده شد، من در جنگی که در آن از قوم خود دفاع کرده بودم چندان عطايی 

من مرداس برتر نبودند، و از پدر ) پدران عيينه و اقرع(داده نشدم، و حال آنکه حصن و حابس 
  .تر از آن دو نبودم و کسی را که تو امروز خوار گردانی هرگز سرفراز خنواهد بود من مردی پست

ای که   به عباس بن مرداس فرمود تو گفته)ص(پيامرب.  خواند)ص(ابو بکر اين اشعار او را برای پيامرب
پدر و مادرم فدای تو باد چنني نگفته : ر گفت؟ ابو بک»سهم من و سهم اسبم کمتر از اقرع و عيينه است«

  .»عيينه و اقرع«گفته است : چگونه گفته است؟ گفت: فرمود! است
۷۲۱  

پدر و مادرم فدای تو باد، : کند که اول عيينه را بگويی يا اقرع را؟ ابو بکر گفت چه فرقی می: فرمود
زبانش را از سر من کوتاه :  فرمود)ص(پيامرب. مشا شاعر نيستی و شعر خوان هم نيستی و شايسته تو نيست

 به وحشت افتاده بودند و )ص(برخی از مردم از اين گفتار پيامرب. و صد يا پنجاه شتر به او دادند! کنيد
  .گفتند، پيامرب فرموده است که عباس بن مرداس را مثله کنند و زبانش را بربند می

  .اند لفی برای ما نقل کرده در اين روز روايات خمت)ص(در مورد عطايای رسول خدا
عبد اهللا بن جعفر، از ابن ابی عون، از سعد، از ابراهيم و يعقوب بن عتبه نقل کرد که آن دو 

موسی بن ابراهيم از پدرش . خبشش اين عطايا پيش از آن بود که مخس آن را جدا کرده باشند: اند گفته می
  .ين دو قول مهانست که از مخس بوده استتر ا اين عطايا از مخس بوده است و صحيح: نقل کرد که

ای رسول خدا، به عيينة بن حصن و اقرع بن حابس هر کدام صد شتر : سعد بن ابی وقّاص گفت
  .خبشيدی و حال آنکه جعيل بن سراقه ضمری را رها فرمودی و به او چيزی نبخشيدی

 از امثال عيينه و اقرع پر سوگند به کسی که جان من در دست اوست اگر متام زمني:  فرمود)ص(پيامرب
و حال آنکه . شود، جعيل هبتر از مهه آهناست، من خواستم دل آن دو را بدست آورم که مسلمان شوند

  .جعيل بن سراقه را با اسالمش واگذاشتم
 نشسته بود، و در جوال بالل هنوز مقداری نقره باقی مانده بود که به )ص(در مهان حال که رسول خدا

ای :  آمد و گفت)ص(ميان مردم تقسيم شود، مردی به نام ذو اخلويصره متيمی پيش پيامربفرمان خداوند 
وای بر تو، اگر من به عدل رفتار نکرده باشم چه :  فرمود)ص(پيامرب! رسول خدا، در تقسيم غنامي عدالت کن

حال خود واگذار او را به : فرمود. اجازه فرمای تا گردنش را بزمن: کند؟ عمر گفت کسی به عدل رفتار می
که برای او انصار و نظاير ديگری هم خواهد بود که هر يک از مشا مناز و روزه خود را در برابر مناز و روزه 

شان فراتر  خوانند که گويی صدای آهنا از استخواهنای ترقوه آهنا اندک خواهد مشرد، چنان آهسته قرآن می
بيند نه از پر  کند و می د که تري از هدف، و تريانداز نگاه میرون رود، با وجود اين چنان از دين بريون می منی
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آهنا بر گروهی از . تري و نه از پيکان آن و نه از دنباله آن اثری نيست و آلوده به خون و کثافت شده است
بينم که يک دست او چون پستان زن و يا چون  مسلمانان خروج خواهند کرد و ميان ايشان مردی سياه را می

 هم مهني حديث را روايت )ع(دهم که علی گواهی می: گفته است ابو سعيد می. گوشتی لرزان استپاره 
  )۱(.کرد می

__________________________________________________  
  . م- .آيا اشاره به خوارج نيست؟) ۱(

۷۲۲  
ی رضای خدا و در راه اين عطايا برا: گفت شنيدم که يکی از منافقان هم می: عبد اهللا بن مسعود گويد

رنگ .  خواهم گفت، و به حضور رسول خدا آمدم و گفتم)ص(من اين سخن ترا به پيامرب: گفتم! او نيست
داشتم که ای کاش خرب نداده   چنان تغيري کرد که از کار خود پشيمان شدم و دوست می)ص(چهره پيامرب

. د که بيشتر از اين آزار ديد و شکيبايی کردخداوند برادرم موسی را رمحت فرماي:  فرمود)ص(پيامرب. بودم
  .کسی که اين حرف را زده بود معّتب بن قشري عمری بود

 به زيد بن ثابت امر فرمود تا مردم و غنامي را سرمشاری و بررسی کند، سپس غنامي را ميان )ص(پيامرب
ازده شتر يا يکصد و بيست به هر مرد پياده چهار شتر يا چهل گوسپند، و به هر سوار دو. مردم تقسيم کرد
  .برای کسانی که بيش از يک اسب داشتند سهم بيشتری منظور نشد. گوسپند رسيد

   آمدن منايندگان هوازن
ای رسول : او گفت.  هم بود)ص(گويند، منايندگان هوازن آمدند و ميان ايشان عموی رضاعی پيامرب

. های رضاعی و پرستارهايت ها و خاله  بودند، عمهدار امور تو خدا، در اين سايباهنا کسانی اسريند که عهده
ما ترا در آغوش خود پرورش دادمي و از پستان زنامنان شريت دادمي، من ترا در شريخوارگی ديدم و شري 

سپس ترا . ام، و پس از اينکه از شري گرفته شده بودی هم هبتر از تو هيچکس نبود خواری هبتر از تو نديده
ام، مهه آثار خري در تو کامل شده است، در عني حال ما در واقع  نی هبتر از تو نديدهدر جوانيت ديدم و جوا

من مدهتا :  فرمود)ص(پيامرب. اهل و عشريه توئيم، بر ما منت گذار و لطف فرمای که خدا بر تو لطف فرمايد
ص معلوم گرديده منتظر مشا ماندم و گمان کردم که ديگر خنواهيد آمد، لذا غنامي تقسيم شده و سهام اشخا

  .است
 آمدند، و پس از ايشان هم )ص(چهارده مرد هم از هوازن که مسلمان شده بودند به حضور پيامرب

  :او گفت. ساالر و سخنگوی ايشان ابو صرد زهري بن صرد بود. گروهی ديگر آمدند
تو پوشيده ای رسول خدا، ما اهل و عشريه توئيم، و چندان بال و گرفتاری بر ما رسيده است که بر 

دار سرپرستی تو بودند  ها و پرستارانت که عهده ها و خاله ای رسول خدا، در اين سايباهنا عمه. نيست
يی که برای  هستند، اگر ما حارث بن ابی مشر، يا نعمان بن منذر را شري داده بودمي و برای آن دو اين مسأله

  .ا را داشتيم و حال آنکه تو از مهه برتریآمد، انتظار لطف و حمبت از آهن مشا پيش آمده است پيش می
  ها و مهانا در اين سايباهنا خواهران و عمه: اند که ابو صرد چنني گفت و هم گفته

۷۲۳  
ای رسول خدا، پدر و مادرم . هايت هستند، دورترين آهنا به تو نزديکند ها و دختر خاله ها و خاله دختر عمه

اند و ترا بر پشت خود  اند و از پستان خود به تو شري داده راندهفدای تو باد، آهنا ترا در آغوش خود پرو
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  :و اين ابيات را خواند. اند، و تو هبترين و برترين فرزندی گرفته
ای رسول خدا در کرم و بزرگواری بر ما منت گذار که تو آن مردی که بر تو اميدوارمي و ترا برای 

آهنا را رانده و پراکنده ساخته، و روزگارشان را امي، نسبت به زنانی که قضا و قدر  خود اندوخته
خوردی، و دهانت پر از شريهای  دگرگون کرده است لطف فرمای، بر زنانی که از ايشان شري می

خوردی، و آهنا ترا از  فراوان ايشان بود لطف فرمای، زنانی که به هنگام طفوليت از شري آهنا می
کردند، ای برترين مردمی که تاکنون از آهنا خرب  ترساند نگهداری می آمد و می آنچه پيش می

اند، با نعمتهايی که بر ايشان مبذول خواهی فرمود جربان کن، ما را مهچون اشخاص خوار و  داده
زبون قرار مده، و گوی سبقت از ما برب که ما خود گروههای درخشنده و سر فرازمي، ما نعمتها را 

هنه شود، و اين نعمت پس از امروز هم مهواره پيش ما سپاسگزار خواهيم بود، هر قدر هم که ک
  .حمفوظ خواهد بود

بينيد مسلمان  ترين سخن است، و اين مهه را که نزد من می هبترين سخن، راست:  فرمود)ص(پيامرب
ترند، يا اموالتان؟ گفتند، ای رسول خدا  بگوييد آيا زنان و فرزندانتان در نظر مشا دوست داشتنی. هستند

دانيم،  را ميان زن و فرزند و اموال خمتار و خمري فرمودی، ما هيچ چيز را با زن و فرزند خود معادل منیتو ما 
  .لطفا زنان و فرزندامنان را به ما برگردان

آنچه که در سهم من و فرزندان عبد املطلب قرار گرفته است از مشا خواهد بود، : فرمود )ص(پيامرب
گزارم مشا بگوييد که  استی خواهم کرد، هنگامی که با مردم مناز ظهر میبرای مشا از مردم هم چنني درخو

آنچه سهم : و من خواهم گفت. دهيم و مردم را پيش رسول خدا ما رسول خدا را پيش مردم واسطه قرار می
  .من و فرزندان عبد املطلب است از مشا، و از مردم هم برای مشا درخواست خواهم کرد

 مناز ظهر را گزارد آهنا برخاستند و مهان طور که رسول خدا )ص( رسول خداهنگام ظهر پس از اينکه
و . دهيم و مردم را پيش رسول خدا دستور فرموده بود گفتند، ما رسول خدا را پيش مردم واسطه قرار می

  آنچه از من و فرزندان عبد املطلب است از:  فرمود)ص(پيامرب
۷۲۴  

اقرع بن . انصار هم چنني گفتند. تيارش به دست رسول خداستمهاجران گفتند، آنچه از ماست اخ. مشا
  :عيينة بن حصن گفت. ولی من و بنی متيم چنان خنواهيم کرد: حابس گفت

  .دهيم من و بنی سليم هم منی: عباس بن مرداس سلمی گفت. من و فزاره هم چنان خنواهيم کرد
  : عباس بن مرداس به آهنا گفتبنی سليم گفتند، آنچه از ماست برای رسول خدا خواهد بود، و

يی ايراد کرد و ضمن آن   برخاست و برای مردم خطبه)ص(در اين هنگام رسول خدا. مرا خوار کرديد
ام که  کردم که بيايند، اکنون هم آهنا را خمتار ساخته اند، من هم روز مشاری می اين قوم مسلمان آمده: فرمود

بنابر اين هر کس از . گذرند نند و آهنا از زنان و فرزندان خود منیزنان و فرزندان يا اموال خود را انتخاب ک
آهنا کسی را دارد، در صورتی که مايل باشد رهايشان کند، هر کس هم ميل نداشته باشد و حق خود را 

  .شود، البته از اولني غنائمی که خداوند نصيب فرمايد خبواهد در قبال هر اسري شش شتر پرداخت می
به کارگزاران خود بگوييد تا اسريان را به ما : فرمود. ل خدا راضی و تسليم هستيمگفتند، ای رسو

آيا : پرسيد زيد بن ثابت ميان انصار حرکت کرد و از ايشان می. بسپرند و نظر خود را هم بگوييد تا بدانيم
عمر بن خطاب . دراضی و تسليم نظر پيامرب هستيد يا نه؟ و آهنا بدون استثناء موافقت خود را اعالم داشتن
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ابو رهم . هم کسی پيش مهاجران فرستاد و نظر آهنا را خواست، ايشان هم بدون استثناء موافقت کردند
 آهنا را اعزام فرموده بود )ص(بعد هم کارگزاران و امنايی که رسول خدا. غفاری هم ميان قبائل عرب رفت

 فرمان رسول خدا اعالن کردند و گفتند، آمدند و مهگی يک صدا و متفق رضايت و تسليم خود را نسبت به
  .اسريانی را که در دست دارند آزاد و تسليم خواهند کرد

زنی که پيش عبد الرمحن بن عوف بود خمتار شد که اگر خبواهد نزد عبد الرمحن مباند يا پيش قوم 
و عثمان و طلحه و  )ع(زنانی هم که پيش علی. خود برگردد، و او قوم خود را برگزيد و او را تسليم کردند

زنی که پيش سعد بن ابی وقّاص بود . صفوان بن اميه و ابن عمر بودند به قبيله خود برگردانده شدند
  .زندگی با سعد را انتخاب کرد و از سعد صاحب پسری شد

عيينة بن حصن که در انتخاب اسري آزادش گذاشته بودند، نگاه کرد و پري زنی را انتخاب کرد و 
ر قبيله است و برای آزادی او فديه بيشتری پرداخت خواهند کرد، و شايد در قبيله دارای اين ماد: گفت

: آيا موافقی صد شتر بگريی و آزادش کنی؟ گفت: پسر آن زن پيش عيينه آمد و گفت. نسب حمترمی باشد
خرج کردن چه احتياج به : پري زن به پسر خود گفت. پسر برگشت و ساعتی عيينه را به حال خود گذاشت. نه

مهينکه عيينه اين مطلب . يی آزاد خواهد کرد صد شتر است؟ رهايش کن، به زودی مرا بدون دريافت فديه
گويا حساب من در مورد اين اسري درست نيست و مغرور و ! ام يی مانند امروز نديده خدعه: را شنيد گفت
  ام، فريفته شده

۷۲۵  
  .پس از ساعتی پسر از آجنا گذشت: گويد. ازمسوگند به خدا بايد لکه ننگ ترا از خودم دور س

توامن بيش از  منی: حاضری پيشنهادت را در مورد پري زن عمل کنی؟ گفت: اين بار عيينه به او گفت
پس از ساعتی يک مرتبه ديگر پسر از کنار عيينه عبور : گويد. پذيرم منی: عيينه گفت. پنجاه شتر بپردازم

: آيا حاضری آنچه گفتی به من بدهی؟ جوان گفت: عيينه به او گفت. اندکرد ولی رويش را از عيينه برگرد
. توامن بدهم دهم، فقط مهني قدر می من بيشتر از بيست و پنج شتر آن هم شترهای خمصوص زکات منی

مهينکه عيينه ترسيد که ! به خدا هرگز، بعد از صد شتر حاال به بيست و پنج شتر راضی شوم: عيينه گفت
حاضری که پيشنهادت را عملی کنی؟ جوان : شوند و آهنا برگردند پيش جوان آمد و گفتمردم متفرق 

مهينکه شروع به . کنم نه به خدا سوگند اين کار را منی: تو حاضری که ده شتر بگريی؟ عيينه گفت: گفت
  .خواهی تعهدت را عمل کنی من حاضرم اگر حاضری و می: حرکت کردند، عيينه جوان را صدا زد و گفت

نه به خدا سوگند : عيينه گفت. دهم که بر آن سوار شوی بفرستش، من يک شتر می: جوان گفت
  .ام چنني کاری تا امروز نديده: گفت نيازی به آن ندارم، و شروع به سرزنش خود کرد و می

خودت اين کار را بر سر خود آوردی، به پري زنی فرتوت توجه کردی که نه پستان : جوان گفت
د و نه شکم زاينده و نه دهان خوشبو و نه شوهر نسبت به او وجد و شوقی دارد، خودت او را از برجسته دار

او را بگري و با خودت برب، خداوند او را برای تو فرخنده : عيينه گفت. ميان آن مهه اسري برگزيدی
  .نگرداند، مرا هم به او نيازی نيست

اسريان لباس پوشاند، اتفاقا اين زن از قلم  به مهه )ص(ای عيينه، رسول خدا: جوان گفت: گويد
نه، به خدا لباسی از او : يی پيش تو ندارد؟ گفت پوشانی؟ و آيا جامه افتاده بود، حاال تو به او لباسی منی

تو : و جوان از عيينه جدا نشد تا اينکه لباسی از او گرفت و به او گفت! چنني مکن: گفت. پيش من نيست
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به خدا : اقرع گفت.  گويند، عيينه اين موضوع را به اقرع بن حابس شکايت کرد!شناسی ها را منی فرصت
يی ميان سال و نه ميان سالی فربه و نه پري زنی اصيل را برگزيدی، بلکه زن  سوگند که تو نه دوشيزه

  .آری، چنني است: عيينه گفت. ترين پري مرد هوازن را به اسريی گرفتی حمتاج
 فديه هر اسري را شش شتر قرار داده بودند، )ص(پيامرب. خود را نگهداشتندبنی متيم و اقرع اسريان 

اگر بر :  در آن روز فرمود)ص(گفت که رسول خدا معاذ بن جبل می. سه شتر چهار ساله و سه شتر پنج ساله
بود امروز ثابت شد، ولی اين اسارت و پرداخنت فديه  کسی از اعراب در مورد برده و بردگی حقی می

  .است
  .دار تقسيم غنامي بود ابو حذيفه عهده

  مالک بن عوف چه کرد؟ گفتند، گرخيت و در حصار:  به منايندگان هوازن گفت)ص(پيامرب
۷۲۶  

به او خرب بدهيد که اگر مسلمان شود و بيايد زن و اموالش را پس خواهم : فرمود. طائف به ثقيف پيوست
 دستور فرموده بود تا خانواده مالک را در مکه پيش )ص(پيامرب. داد و يکصد شتر هم به او خواهم خبشيد

منايندگان هوازن گفتند، ای رسول خدا، اينها سروران . شان اّم عبد اهللا دختر ابی امّيه نگهداری کنند عمه
مهچنني اموال مالک . خواهم من هم خري آهنا را می:  فرمود)ص(پيامرب. مايند و از مهه بيشتر دوستشان دارمي

  .اشتند و ضمن غنامي نياوردندرا هم نگهد
يی که داده   نسبت به اقوام خود و وعده)ص(چون اين خرب به مالک بن عوف رسيد و از رفتار پيامرب

ها او  ترسيد که ثقيفی بود آگاه شد، و فهميد که خانواده و اموال او نگهداری شده است، و از طرفی هم می
 او را زندانی کنند و مانع از حرکت او شوند دستور )ص(ی پيامربها را بکشند و يا اينکه پس از اطالع از گفته

آنگاه دستور داد تا شبانه اسبی برايش . داد تا شترش را پيشاپيش به دحنا که از حومه طائف بود بربند
آوردند و مهان شب بر اسب سوار شد و از حصار بريون آمد و بر دحنا آمد و بر شتر خود سوار شد و خود را 

 )ص(رسول خدا.  رسيد که از جعّرانه حرکت فرموده بود)ص( رساند، و هنگامی به حضور پيامرب)ص(رببه پيام
خانواده و اموال او را به او پس داد و يکصد شتر هم به او خبشيد و مالک مسلمان شد و اسالم او نيکو و 

او را بر کسانی از قومش  پيوست و رسول خدا )ص(و گفته شده است که مالک در مکه به پيامرب. استوار بود
که مسلمان شده بودند و مهچنني بر مسلمانان قبائل هوازن و فهم که در اطراف طائف بودند فرمانده قرار 

  .داد
و او مهراه .  برای او پری هم بستند)ص(گروهی از مسلمانان با مالک مهاهنگ شدند، و پيامرب

برد و با آهنا جنگ  جنگيد، و هم بر ثقيف غارت می مسلمانان با کسانی که بر شرک باقی مانده بودند می
مردم ثقيف هم پس از . برد رفت مگر اينکه بر آن غارت می يی از ثقيف بريون منی هيچ رمه و گله. کرد می

 از منطقه ايشان برگشت، دامهای خود را برای چرا رها کرده بودند و مالک بن )ص(اينکه ديدند رسول خدا
مخس . کشت يافت می گرفت و بر هر کس که دست می يافت آن را می دست میيی که  عوف بر هر گله

يک مرتبه صد شتر و يک مرتبه هزار . فرستاد  می)ص(آورد برای پيامرب غناميی را هم که به دست می
در . او در يکی از محالت خود به چهار پايان اهل طائف در صبحگاه هزار گوسپند به غارت برد. گوسپند

  :و حمجن بن حبيب بن عمرو بن عمري ثقفی چنني گفته استاين مورد اب
کنند، مالک ايشان را به  دمشنان از جانب ما بيم دارند، و حال آنکه بنی سلمه با ما جنگ می
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  آورد، جنگ ما می
۷۲۷  

آيند، که مردمی بدخبت و  های ما به سراغ ما می شکند، ايشان در خانه و پيمان و حرمت را می
  .روزند تريه

  : چنني سروده است)ص(الک بن عوف هم در مورد رسول خدامو 
ام، اگر از او عطا و خبشش خبواهند از مهه   نديده و نشنيده)ص(ميان مهه مردم، مثل حممد

دهد، و هنگامی  تر و وفادارتر است، و هر وقت خبواهی از اتفاقهای آينده ترا خربی می خبشنده
 و هندی به لرزه در آيد، او مهچون )۱(شريهای مشرفیهای مش که دنداهنای لشکر، در مقابل ضربه

  .شود گريد و آماده محله از بيشه می شريی است که فرزندان خود را، با غريت در بر می
 به قريش و برخی از قبائل عرب غنامي را تقسيم فرمود و برای انصار چيزی از )ص(گويند، چون پيامرب

حاال : ر شدند و بگو مگو زياد شد تا آجنا که يکی از ايشان گفتغنامي منظور نشده بود، انصار رجنيده خاط
کنيم و به هنگام   با قوم خود ديدار کرده است، به هنگام جنگ ما و يارانش حتمل سختيها را می)ص(پيامرب

اگر فرمان اهلی . برند، دوست دارمي بفهميم اين دستور از کيست هايش هبره می تقسيم غنامي قوم و خويش
چون اين خرب به .  خواهيم کرد، و اگر پيامرب خود چنني کاری کرده باشد سخت خواهيم گرفتاست صرب

قوم تو درباره من چه :  رسيد سخت خشمگني شد، و هنگامی که سعد بن عباده آمد به او فرمود)ص(پيامرب
و يارانش اند هنگام جنگ ما  گفته: گويند؟ فرمود ای رسول خدا، مشا بگوييد، چه می: گويند؟ گفت می

اگر . دارمي بدانيم اين دستور کيست هايش، و دوست می امي و به هنگام تقسيم غنامي قوم و خويش مهه کاره
حاال عقيده تو در . کنيم و اگر خود پيامرب اجنام داده باشد، سخت خواهيم گرفت فرمان اهلی باشد صرب می

دارمي بدانيم اين  د هستم و دوست میای رسول خدا من هم يکی از قوم خو: اين مورد چيست؟ سعد گفت
! هر کس از انصار را که اينجا هستند در اين چادر مجع کن:  فرمودند)ص(دستور از ناحيه کيست؟ پيامرب

گروهی از مهاجران را هم که آمده بودند اجازه داد که داخل . سعد بن عباده انصار را در آن چادر مجع کرد
  .ن را که بعد آمدند نپذيرفت و آهنا را برگرداندچادر شوند و گروه ديگری از مهاجرا

__________________________________________________  
  .ای است از سرزمينهای عرب در نزديکی ريف مشرف، قريه) ۱(

۷۲۸  
. اند انصار برای ديدار مشا آماده:  آمد و گفت)ص(چون انصار مجع شدند، سعد پيش پيامرب

خنست خدای را چنانکه بايد و . شد مد و آثار غضب در چهره آن حضرت ديده می پيش آهنا آ)ص(پيامرب
ای گروه انصار، خربی و مطلبی از مشا به من رسيده است که دليل : شايد ستود و ستايش کرد، سپس فرمود

ايد، مگر من وقتی پيش مشا آمدم گمراهانی نبوديد که خدا  بر خشمی است که در اندرون خود داشته
ان فرمود، مگر فقريانی نبوديد که مشا را غنی فرمود، مگر با يک ديگر دمشن نبوديد و خدا دهلای هدايتت

مشا را نسبت به يک ديگر مهربان فرمود؟ گفتند، آری مهچنني است، و خدا و رسولش بزرگوارترند و 
ای رسول : ؟ گفتنددهيد ای گروه انصار، پاسخ مرا منی:  فرمود)ص(پيامرب. بيش از اينها بر ما منت دارند

توانيد اين حرف را چه بگوييم  اگر دلتان خبواهد می: فرمود. خدا چه بگوييم که منت و فضل از آن توست
توانيد اين حرف را بزنيد که راست هم هست،  اگر دلتان خبواهد می: فرمود. که منت و فضل از آن توست

دند و ما ترا تصديق کردمي، و مهه ترا رها کرده کر تو در حالی پيش ما آمدی که مهه ترا تکذيب می: بگوييد
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بودند در حالی که ما ياريت دادمي، و رانده شده بودی، و ما پناهت دادمي و فقري و هتيدست بودی و ما 
  .ثروت خود را با تو به طور مساوی تقسيم کردمي

 دل قومی را بدست ای گروه انصار، چرا در مورد اندکی مال دنيا که من خواستم با آن: آنگاه فرمود
ايد، و حال آنکه من مشا را با اسالمتان واگذاشتم؟ ای گروه انصار،  آورم که مسلمان شوند آزرده خاطر شده

آيا خشنود نيستيد که مردم شتر و گوسپند بربند و مشا رسول خدا را مهراه خود بربيد؟ سوگند به کسی که 
 مردی از انصار بودم، و اگر مهه مردم به راهی جان حممد در دست اوست اگر مسأله هجرت نبود من هم

نويسم که پس از  يی می بروند و انصار به راهی ديگر، من راه انصار را خواهم رفت، امروز برای مشا نامه
  .من اختصاصاتی را برای مشا ثابت کند

  .اين برخورد برای انصار هبتر از هر چيزی بود که خداوند نصيب آهنا فرموده است
چنني نيست و مشا پس از من : ای رسول خدا، پس از مشا ما را چه نيازی به دنياست؟ فرمودگفتند، 

گاه مشا حوض کوثر  نامالمياتی خواهيد ديد که بايد صرب کنيد تا خدا و رسول خدا را مالقات کنيد که وعده
. ارگان استتر از فاصله ميان صنعاء و عمان است و ظرفهای آن بيشتر از عدد ست است، آن حوض فراخ

انصار آن : گويد! خدايا به انصار رمحت فرست و به فرزندان و فرزندان فرزندان انصار هم رمحت فرست
هايشان خيس شد و گفتند، ای رسول خدا، ما به اين هبره و قسمت خود سخت خشنود  قدر گريستند که ريش

  . از پيش آهنا برگشت و ايشان پراکنده شدند)ص(پيامرب. و راضی هستيم
   شب پنج شنبه پنجم ذی قعده به جعّرانه رسيد و سيزده روز آجنا اقامت فرمود، و)ص(پيامرب

۷۲۹  
يی که در مدت  چون آهنگ بازگشت به مدينه فرمود شب چهارشنبه هيجدهم ذی قعده از مسجد دور افتاده

 کنار آن هم اين مسجد را مردی از قريش ساخته و. خواند حمرم شد اقامت در جعّرانه در آن مناز می
گفت تا   متام طول دّره را در حالی که حمرم بودند پيموده و مرتب تلبيه می)ص(پيامرب. يی ساخته بود مزرعه

اند، چون چشم آن حضرت به خانه کعبه افتاد لبيک گفنت  و هم گفته. هنگامی که رکن کعبه را استالم فرمود
 در بنی شيبه خواباند و وارد مسجد شد و سه دور از را قطع کرد، و چون بر در مسجد رسيد شتر خود را کنار

با سرعت پيمود و سپس سعی ميان صفا و مروه را سواره ) حجر االسود(طواف را، فاصله سنگ تا سنگ را 
گويند، سر آن حضرت را ابو هند غالم . اجنام داد، و چون در دور هفتم به مروه رسيد سر خود را تراشيد

 در اين سفر از جعّرانه )ص(پيامرب. دار اين کار بود اند خراش بن امّيه عهده گفتهو هم . بنی بياضه تراشيد
 مهان شب به جعّرانه برگشت و آن شب را آجنا گذراند، و )ص(رسول خدا. قربانی مهراه خود نياورده بودند

پس به راه ادامه  دره جعّرانه را پيمود و به سرف رسيد و س)ص(پيامرب. روز پنج شنبه از جعّرانه حرکت فرمود
  .داد تا به مّر الظّهران رسيد

 عّتاب بن اسيد را به استانداری مکه منصوب فرمود و معاذ بن جبل و ابو موسی اشعری را )ص(پيامرب
  .هم در مکه برای آموزش قرآن و فقه و مسائل دينی به مردم مأمور کرد

  :ستاندار ساختم؟ گفتدانی ترا به چه کسانی ا می:  به عّتاب بن اسيد گفت)ص(پيامرب
: چهار چيز را از سوی من تبليغ کن. ترا به اهل خدا فرمانروا ساختم: فرمود. خدا و رسولش داناترند

دو شرط متضاد در فروش صحيح نيست، فروش و سلف و فروش آنچه که قابل ضمانت نيست، روا نيست، 
ن اسيد با مردم حج گزارد بدون اينکه در آن سال عّتاب ب! و سود چيزی را که برای تو موجود نيست خمور
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 فرمان امارت حج برايش صادر فرمايند، بلکه از اين جهت که امري مکه بود، و آن سال، سال )ص(رسول خدا
  .هشتم هجرت بود

و گفته شده است که رسول . مسلمانان و گروهی از مشرکان که هنوز مهلت پيمان داشتند حج گزاردند
  .به مست امري احلاج هم منصوب فرموده است عّتاب بن اسيد را )ص(خدا

  . روز مجعه سه روز از ذی قعده باقی مانده به مدينه وارد شد)ص(پيامرب

  آمدن عروة بن مسعود
 مردم طائف را حماصره کرده بود، عروة بن مسعود در جرش بود و )ص(گويند، هنگامی که پيامرب

 از طائف مراجعت کرد او به )ص(س از اينکه پيامربپ. آموخت چگونگی ساخنت و کار منجنيق و ارابه را می
ها شد، و خداوند گرايش به اسالم را در دل او افکند،  ها و ارابه طائف آمد و مشغول آماده ساخنت منجنيق

   رسيد و اسالم آورد)ص(لذا به مدينه آمد و به حضور پيامرب
۷۳۰  

روم و ايشان را به اسالم دعوت کنم که به خدا ای رسول خدا، به من اجازه فرمای تا پيش قوم خود ب: و گفت
  .ام، و نبايد کسی از آن رويگردان باشد قسم من دينی چون اين دين نديده

ام کسی برای قوم  ام، و هرگز نديده وانگهی من به نزد قوم خود که بروم در واقع هبترين هديه را برده
باشد که [ام  موارد بسياری عليه اسالم ايستادهوانگهی من در . خود ارمغانی اين چنني ارزنده برده باشد

ای رسول خدا، من در : عروه گفت! در آن صورت آهنا ترا خواهند کشت:  فرمود)ص(پيامرب]. جربان گردد
های خود  ترم، و برای بار دّوم از پيامرب اجازه گرفت و مهان گفته شان حمبوب نظر ايشان از فرزندان برگزيده

ای رسول خدا آهنا اگر من در خواب باشم : گفت! ترا خواهند کشت:  فرمود)ص(پيامرب. را تکرار کرد
عروه به ! خواهی برو اگر می:  فرمود)ص(پيامرب. کنند، و برای بار سوم اجازه گرفت هيچگاه بيدارم منی

  .شبانگاهی وارد شد و مستقيم به خانه خود رفت. جانب طائف حرکت کرد و پس از پنج روز به آجنا رسيد
ردم از اينکه او به زيارت بت الت نرفته و به خانه رفته بود تعجب کردند و پنداشتند که خستگی م

  .سفر مانع او از اين کار شده است
عروه خنستني کس بود . اش رفتند و بر طريقه مشرکان به او سالم دادند مردم برای ديدن او به خانه
و ايشان را به اسالم . به طريق مردم هبشت سالم دهيدبر مشا باد که : که در آن باره اعتراض کرد و گفت

دانيد که من از حلاظ نسب و مال و دار و  توانيد به من هتمت بزنيد؟ مشا می آيا مشا می: دعوت کرد و گفت
دسته از مهه مشا برترم، و هيچ چيز موجب مسلمان شدن من نگرديد مگر اينکه آن را راهی ديدم که هيچ 

اکنون هم نصيحت و خريخواهی مرا بپذيريد و از دستورم سرپيچی نکنيد، . ان نيستعاقلی از آن رويگرد
  .به خدا قسم هيچکس ارمغانی هبتر از من برای قوم خود نياورده است

مردم به او هتمت زدند و او را اهل تزوير دانستند و گفتند، سوگند به الت که چون تو به زيارت آن 
و شروع به آزار و اهانت او کردند و او . ای يدمي که از آيني ما برگشتهنرفتی و سر خود را نتراشيدی فهم

  .کردند که با او چه کار بايد کرد مردم از خانه او بريون آمدند در حاليکه مشورت می. بردباری کرد
چون سپيده دميد، عروه برای اذان صبح روی پشت بام خانه خود رفت و در مهان حال که اذان 

قوم او که از هم پيمانان ثقيف و نامش وهب بن جابر بود تريی بر او زد و گويند که اوس گفت مردی از  می
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 عروه هم خود از هم پيمانان -تر است بن عوف از بنی مالک بر او تري زد و اين گفتار در نظر من صحيح
بر کردند و در اين موقع قوم عروه سالح در . تري به شاهرگ دست عروه خورد و خونريزی بند نيامد. بود

خواهند  عروه مهينکه متوجه شد که چه می. ديگران هم مجع شدند و برای جنگ با يک ديگر آماده شدند
  درباره خون من جنگ نکنيد،: بکنند، گفت

۷۳۱  
کنم که شايد بني مشا را اصالح دهد، اين شهادت است و خداوند مرا گرامی  من خون خود را تقدمي کسی می

 رسول خداست و او به من خرب داد که مشا مرا )ص(دهم که حممد  فرمود، گواهی میداشت و آن را نصيب من
 اينجا )ص(مرا ميان شهدای اسالم که پيش از بازگشت رسول خدا: و به بستگان خود گفت! خواهيد کشت

  .اند دفن کنيد، و او را آجنا به خاک سپردند کشته شده
داستان و مثل عروه چون داستان رسول قوم : مود رسيد، فر)ص(چون اين موضوع به اطالع رسول خدا

  .خواند و مردم او را کشتند ياسني است که قوم خود را به سوی خدا فرا می
 پيوست و )ص(و هم گفته شده است که عروة بن مسعود به مدينه نيامد بلکه ميان مکه و مدينه به پيامرب

  .تر است گفتار اول در نظر ما صحيح. مسلمان شد و بازگشت
اش قارب بن اسود بن مسعود به مردم طائف  چون عروه کشته شد، پسرش ابو مليح و برادرزاده

  .از اين پس در هيچ کاری با مشا مهاهنگی خنواهيم کرد که مشا عروه را کشتيد: گفتند
خواهيد  با هر کس که می:  به آن دو گفت)ص(پيامرب.  پيوستند و مسلمان شدند)ص(آن دو به پيامرب

با دائی خودتان ابو :  فرمود)ص(پيامرب. کنيم ما خدا و رسول را به دوستی انتخاب می: گفتند. ويددوست بش
ابو مليح و قارب نزد مغرية . آهنا نيز چنان کردند! سفيان بن حرب هم دوستی ورزيد و با او هم پيمان شويد

ت که منايندگان ثقيف به مدينه بن شعبه و در خانه او بودند و در مدينه ماندند تا در رمضان سال هنم هجر
  .آمدند

شد، و با عبد ياليل  گويند، عمرو بن اميه از قبيله بنی عالج بود و از زيرکان و مکاران عرب مشرده می
عمرو هنگام ظهر ). کردند در گرفتاريها به سرزمني يک ديگر مهاجرت می(بن عمرو قرار مهاجرت داشتند 

گويد  به او بگو عمرو می: و کسی را پيش او به اندرون فرستاد و گفتبه سراغ عبد ياليل به خانه او رفت 
گويی، ترا  چه می: چون فرستاده عمرو پيش عبد ياليل آمد و پيام او را رساند، عبد ياليل گفت! پيش من بيا

داشت مهچنان در  عبد ياليل دوست می. آری، خود او هم در حياط خانه است: عمرو فرستاده است؟ گفت
کردم عمرو به سراغ من بيايد، حتما  تصور منی: خواست به سراغ عمرو برود، و گفت ح باشد و منیحال صل

. پيشامد بدی اتفاق افتاده است، مگر اينکه پيامی از طرف حممد داشته باشد، و به هر حال پيش او رفت
 است که جايی چنان گرفتاری پيش آمده: چون عمرو او را ديد به يک ديگر خوشامد گفتند و عمرو گفت

به کجا کشيده است، مهه اعراب ) )ص(حممد(بينی که کار اين مرد  برای هجرت باقی منانده است، می
امي و اقامت ما در آن  ما هم که در حصار خود مانده. اند و مشا را يارای مقاومت با آهنا نيست مسلمان شده

تواند يک وجب از حصار بريون  منیهيچکس از ما ! بيهوده است، اطراف ما هم به سختی نا امن است
   بيايد و امنيت ندارمي، در کار خود فکری

۷۳۲  
بينم ولی نتوانستم حّتی اين کاری را که  بينی می به خدا قسم من هم آنچه را تو می: عبد ياليل گفت! بکنيد

  .تو کردی بکنم و به هر حال انديشه و رأی تو پسنديده است



 ۵۸۱

بينيد که هيچ راهی نيست  زنی پرداختند و به يک ديگر گفتند، منیثقيف در اين مورد به راي: گويد
انديشی  شود، و پس از چاره رود مگر اينکه بر او محله می که امنيت داشته باشد، هيچکس بريون منی

  . بفرستند، مهان طور که عروة بن مسعود رفته بود)ص(يی به حضور رسول خدا تصميم گرفتند فرستاده
عبدياليل که مهسن و سال عروه بود . عبد ياليل را بفرستيد، و با او صحبت کردندخود  گفتند، ساالر

از اين کار خودداری کرد و ترسيد که اگر او هم مسلمان شود و پيش قوم خود برگردد با او هم مهان کاری را 
ی را هم در صورتی اين کار را خواهم کرد که مردان ديگر: بکنند که با عروة بن مسعود کردند، پس گفت

حکم . تصميم بر اين شد تا دو مرد از هم پيمانان و سه مرد از بنی مالک مهراه او بفرستند. مهراهم بفرستيد
بن عمرو بن وهب بن معّتب، و شرحبيل بن غيالن بن سلمة بن معّتب را که از خويشاوندان عروه بودند و از 

نی مالک، عثمان بن ابی العاص، و اوس بن شدند مهراه او ساختند، و از ميان ب هم پيمانان مشرده می
اند عدد منايندگان ده و  و هم گفته. عوف، و منري بن خرشه را با او روانه کردند که مجعا شش نفر شدند

  .اندی بوده که سفيان بن عبد اهللا هم مهراه ايشان بوده است
و آن افراد را هم به اين منظور گويند، عبد ياليل ايشان را با خود برد و او ساالر و سخنگوی ايشان بود 

. با خود برده بود که پس از مراجعت هر يک بتوانند قوم خود را قانع کنند و کار را برای آهنا توجيه منايند
يکی از ايشان .  رسيدند به شتران پراکنده در صحرا بر خوردند)۱(چون به دشت قناة و نزديک حرض

. اين شتران از کيست، شايد هم خربی از حممد به ما بدهدمناسب است از اين ساربان بپرسيم که : گفت
عثمان بن ابی العاص را برای اين کار فرستادند و او به مغرية بن شعبه برخورد که نوبت ساربانی او بود و 

 را به چرا آورده بود که به چرا آوردن آهنا به نوبت بر عهده هر يک از )ص(شتران اصحاب رسول خدا
  .اصحاب بود
غريه ايشان را ديد سالم داد و شتران را پيش آهنا گذاشت و خود با شتاب برای مژده دادن به چون م

چون بر در مسجد رسيد ابو بکر صديق را ديد و خرب آمدن .  از آمدن ايشان روانه مدينه شد)ص(پيامرب
دهم که خرب آمدن  ترا به خدا سوگند می: ابو بکر به او گفت. منايندگان قوم خود را با او در ميان گذاشت

خواهم   ندهی تا من اين خرب را بدهم که پيامرب از ايشان ياد فرمود و می)ص(آهنا را پيش از من به رسول خدا
  .که من مژده ورودشان را بدهم

__________________________________________________  
  ).۲۸۷، ص ۲وفاء الوفا، ج (دينه است گويد نام صحرايی از صحراهای نزديک م حرض، چنانکه مسهودی می) ۱(

۷۳۳  
 رفت و در حالی که مغريه کنار در ايستاده بود خرب ورود آهنا را داد و پيش )ص(ابو بکر پيش پيامرب

  . رفت و آن حضرت خشنود بود)ص(مغريه برگشت و آنگاه مغريه پيش پيامرب
بر اينکه شروطی را برای آهنا اند که مسلمان شوند مشروط  ای رسول خدا قوم من آمده: مغريه گفت

 )ص(پيامرب. يی هم نوشته شود که برای قوم و مردم سرزمني خود بربند خواهند تا نامه رعايت فرمايی، و می
ام خبواهند، پذيرفته خواهد بود، برو و اين مژده  يی در حدی که به مردم ديگر داده هر شرط و نامه: فرمود

 را به اطالع آهنا رساند و به ايشان مژده داد و )ص( برگشت و گفتار پيامربمغريه پيش آهنا! را به ايشان برسان
هر چه مغريه به آهنا گفته بود عمل کردند غري از .  سالم دهند)ص(نيز به ايشان ياد داد که چگونه بر پيامرب

  .»روزت خبري باد«سالم دادن که به مهان روش مشرکان سالم دادند و گفتند 
يوه سالم دادند و وارد مسجد شدند مسلمانان گفتند، ای رسول خدا، ايشان که چون ايشان با اين ش
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. کند زمني پاک است و چيزی آن را جنس منی:  فرمود)ص(توانند وارد مسجد شوند؟ پيامرب مشرکند می
ای رسول خدا، اجازه دهيد اقوام من به خانه من وارد شوند تا ايشان را گرامی بدارم : مغرية بن شعبه گفت

توامن به تو اعتماد داشته باشم که  منی:  فرمودند)ص(پيامرب. ام که من نسبت به آهنا تازگی مرتکب جرم شده
  .قوم خودت را گرامی بداری

داستان ارتکاب جرم مغريه چنني بود که مهراه سيزده نفر از بنی مالک بريون آمد و پيش مقوقس 
. بت به مغريه که از هم پيمانان بود رغبتی نشان نداداو نسبت به افراد بنی مالک حمبت کرد و نس. رفتند

 رسيدند به )۱(در بازگشت مهينکه به سباق. دو نفر به نام شريد و دّمون هم در آن مجع از ياران مغريه بودند
خورد و چندان  مغريه با دست خود به آهنا شراب آشاماند اما خودش بسيار کمتر می. باده نوشی نشستند

مهينکه خوابيدند مغريه به آهنا محله کرد تا آهنا را . اد که سياه مست شدند و به خواب رفتندشراب به آهنا د
. در آن شب شريد گرخيت و دّمون هم که از بدمستی مغريه ترسيده بود خود را از او پنهان ساخت. بکشد

ريه شروع به گريه مغ. شنيد و پاسخی منی! دّمون! دّمون: زد مغريه شروع به فرياد کشيدن کرد و صدا می
  :کجا بودی؟ گفت: مغريه گفت. ناگاه دّمون پيدا شد. کردن کرد و پنداشت که ممکن است او را کشته باشند

  .ای و خودم را پنهان کردم وقتی ديدم با بنی مالک چنان کردی پنداشتم عقلت را از دست داده
. ن و ستم او نسبت به خودم بودعلت رفتار من با آهنا به واسطه حمبت مقوقس به ايشا: مغريه گفت

 آورد و خرب را به اطالع آن حضرت رساند و گفت که )ص(مغريه اموال آهنا را برداشت و به حضور پيامرب
  ما اهل غدر و مکر:  فرمود)ص(پيامرب. مخس اموال را برای خود بردارند

__________________________________________________  
  ).۲۶، ص ۵معجم البلدان، ج (ني و به کسر آن هم روايت شده است، نام صحرايی از دهناء است سباق، به فتح س) ۱(

۷۳۴  
  .و از اينکه مخس آن اموال را بگريد خودداری فرمود. نيستيم و شايسته ما نيست

مغريه منايندگان ثقيف را به خانه خود که نزديک بقيع بود برد، و خانه او قطعه زمينی بود که 
 دستور فرمود سه سايبان از شاخ و برگ خرما در مسجد برای آهنا ساخته )ص(پيامرب.  به او داده بود)ص(پيامرب
شنيدند و شاهد عبادت شبانه آهنا  ايشان در آن سايباهنا شبها تالوت قرآن اصحاب پيامرب را می. شود

گشتند و  ه مغريه بر میمهچنني هنگام منازهای واجب شاهد صفوف مناز مسلمانان بودند، و به خان. بودند
آهنا مدتی در خانه مغريه بودند و به . شستند کردند و خود را می خوردند و قضای حاجت می آجنا غذا می

  . مقرر فرموده بود از ايشان در خانه مغريه پذيرايی شود)ص(مسجد هم رفت و آمد داشتند، و پيامرب
های خود به   که آن حضرت ضمن خطبهدادند و نشنيدند  گوش می)ص(های پيامرب ايشان به خطبه

دهد که گواهی به  گفتند، حممد به ما دستور می. رسالت خويش گواهی دهد و در آن مورد مطلبی بگويد
 رسيد، )ص(چون اين گفتارشان به اطالع پيامرب. کند های خويش چنان منی رسالت او بدهيم و خود در خطبه

سپس برخاست و ضمن ايراد . لت خود گواهی داده استمن خنستني کسی هستم که در مورد رسا: فرمود
  .خطبه به رسالت خود گواهی داد

آمدند و عثمان   می)ص(هر روز صبح پيش پيامرب. منايندگان ثقيف مدتی را به اين صورت گذراندند
  .گذاشتند بن ابی العاص را که کوچکترين ايشان بود برای مراقبت از بارها می

خوابيدند،  می) حمله خانه مغريه(گشتند و در هاجره  می که ايشان بر میعثمان بن ابی العاص هنگا
خواست که   می)ص(کرد، و از پيامرب رفت و درباره مسائل دينی سؤال می  می)ص(آمد و پيش پيامرب بريون می
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مسائل .  رفت)ص(او پوشيده از ديگر يارانش اسالم آورد و چند مرتبه پيش پيامرب. برايش قرآن خبوانند
ديد   آموخت و اگر گاهی می)ص(داد و چند سوره را از دهان پيامرب لی فقه را آموخت و قرآن را گوش میک

 -خواست که برايش قرآن خبواند کرد، و می کرد و از او سؤال می پيامرب خواب است به ابو بکر مراجعه می
خواست که برايش   او میرفت و از  پيش ابی بن کعب می)ص(و گفته شده است که هنگام استراحت پيامرب

 بيعت کرد و اين )ص(او پيش از مهه منايندگان و پيش از آنکه قرار صلح گذاشته شود با پيامرب. قرآن خبواند
  .فرمود  از او خوشش آمد و نسبت به او حمبت می)ص(پيامرب. موضوع را از ياران خود پنهان داشت

کردند و آن حضرت ايشان را به  فت و آمد می ر)ص(منايندگان ثقيف چند روزی ماندند و پيش پيامرب
آيا حاضريد پيمانی با ما ببنديد که ما با پيمان نامه پيش قوم خود : عبد ياليل گفت. کرد اسالم دعوت می
نويسم، و در غري اين صورت نه پيمانی  اگر به اسالم اقرار کنيد عهدنامه هم می:  فرمود)ص(برگردمي؟ پيامرب

  !يان من و مشا خواهد بودنويسم و نه صلحی م می
۷۳۵  

امي و از آن چاره  عقيده تو درباره زنا چيست؟ که ما مردمی عزب و دور افتاده: عبد يا ليل گفت
زنا از چيزهايی است که خداوند :  فرمود)ص(پيامرب. تواند در عزوبت بسر بربد ندارمي و هيچيک از ما منی

  آن را برای مسلمانان حرام کرده و فرموده است 
ٰو ال يقربوا الزىن ِّ ُ َ َْ ً إنه اكن فاحشة و ساء سبيال  َ

ِ َ َ َ ً َ ِ َ ُ َّ ِ)۱۷ :۳۲(  
  .و مگرديد گرد زنا که زشت کاری و بد راهی است

  :عبد ياليل گفت
  :فرمود. مهه اموال ما رباست: گفت. ربا حرام است: عقيده تو درباره ربا چيست؟ فرمود

  ويد گ سرمايه اصلی از آن مشاست و خداوند متعال می
ين آمنوا ايقوا اهللا و ذروا ما بيق من الربا إن كنتم مؤمنني  َيا كفها ا ِ ِ ِْ ُْ ُْ ُ ْ ِ ِّ َ ِ َ ُ َ َ ُ َّ ُ َ ََ َّ ُّ َ)۲ :۲۷۸(  

  .ای مؤمنان از خدا بترسيد و آنچه از ربا باقی مانده است رها کنيد اگر مؤمنيد

های ماست و ما را از دانی که آن چکيده انگور ات درباره شراب چيست؟ می عقيده: عبد ياليل گفت
   :خداوند آن را قاطعانه حرام فرموده است، و اين آيه را تالوت فرمود: فرمود. آن چاره نيست

ُإغما اخلمر و الميرس و األنصاب و األزالم  ْ َ ََ َ َُ ْ َُّ ِ ْ َ َُ ْ َ ِ)۵ :۹۰(  
  …کشی ها و تريهای قرعه مهانا می و قمار و بت

وای بر مشا، : عبد ياليل گفت.  ديگر خلوت کردندپس از آن ثقيفيان برخاستند و با يک: گويد
به خدا سوگند ثقيف ! چگونه ممکن است پيش قوم خود برگردمي و حترمي اين سه موضوع را اعالم کنيم

ای مرد، اگر خداوند : سفيان بن عبد اهللا به او گفت. گساری و زنا خودداری کنند تواند از می هرگز منی
  .باشد از آهنا خودداری خواهند کردبرای آهنا اراده خري فرموده 

 هستند مهان طور بودند و صرب کردند و عادات خود را ترک کردند، )ص(کسانی که اکنون با پيامرب
بينی که مهه زمني را فرو گرفته است و ما در  ترسيم، می می) )ص(حممد(وانگهی ما اکنون از اين مرد 

به خدا قسم اگر حماصره ما . ه اطراف ما آشکار شده استامي و اسالم در مه يی قرار گرفته حصاری در گوشه
ترسم بر سر ما  بينم و می يی جز پذيرش اسالم منی مردمي، من چاره داد از گرسنگی می را يک ماه ادامه می

  .هم مهان آيد که بر سر اهالی مکه آمد
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پيمان نامه رفت و  واسطه بود و تا موقع نوشنت )ص(خالد بن سعيد بن عاص ميان ايشان و رسول خدا
فرستاد و آهنا از آن   برای منايندگان ثقيف خوراک می)ص(پيامرب. نامه هم به خط اوست کرد و پيمان آمد می

  . از آن خبورد، تا اينکه اسالم آوردند)ص(خوردند مگر اينکه پيامرب چيزی منی
__________________________________________________  

  .۳۱ز آيه  خبشی ا۱۷سوره ) ۱(
  .۲۷۸، آيه ۲سوره ) ۲(
  .۹۰، خبشی از آيه ۵سوره ) ۳(

۷۳۶  
  گويی؟ منايندگان ثقيف گفتند، عقيده مشا درباره اهله الت چيست؟ در آن مورد چه می

اگر آن اهله بداند که ما درباره ويران کردن او ! گفتند، هيهات. بايد ويران شود:  فرمود)ص(پيامرب
وای بر تو ای عبد ياليل، آن اهله : عمر بن خطاب گفت. نواده ما را خواهد کشتامي متام خا تصميمی گرفته

  .پرستد پرستد يا منی تواند بفهمد چه کسی او را می سنگی است که منی
عاقبت آهنا مسلمان شدند و صلح کامل شد و خالد بن ! امي ای عمر ما پيش تو نيامده: عبد ياليل گفت

  .سعيد صلح نامه را نوشت
 گفتگو کردند که تا سه سال از ويران ساخنت بتکده )ص(اينکه صلح استوار شد آهنا با پيامربپس از 

گفتند، يک . آهنا تقاضای دو سال کردند، نپذيرفت.  نپذيرفت)ص(پيامرب. اهله الت صرف نظر فرمايد
منايندگان .  از تعيني وقت خودداری فرمود و نپذيرفت)ص(گفتند، يک ماه، و پيامرب. سال، موافقت نفرمود

خواستند که موضوع ويرانی بتکده مسکوت مباند و دوست  ها می ثقيف از ترس سفلگان و زنان و بچه
 خواهش کردند ايشان را از ويران )ص(نداشتند قوم خود را با ويرانی آن بترسانند، اين بود که از پيامرب

فرستم تا آن  ب و مغرية بن شعبه را میباشد، من ابو سفيان بن حر:  فرمود)ص(پيامرب. ساخنت آن معاف دارد
 خواستند که ايشان را از شکسنت بتهايشان به دست خودشان )ص(آهنا مهچنني از پيامرب. را ويران کنند

  .دهم آهنا را بشکنند من به ياران خود دستور می:  فرمود)ص(پيامرب. معاف دارد
دينی که در آن مناز : فرمود. ف فرمايد خواستند که ايشان را از منازگزاردن معا)ص(آهنا از پيامرب
گريمي، و احکام و شرايع اسالم را  گزارمي و روزه هم می گفتند، ای حممد، مناز می. نباشد خريی ندارد

آورد و آهنا خيال  بالل افطار آهنا را می.  دستور داد تا بقيه رمضان را روزه بگريند)ص(پيامرب. آموختند
خواهد اسالم ما را  گفتند، رسول خدا می رده است، و با خود میکردند هنوز خورشيد غروب نک می

من از پيش : گفت و بالل می. گفتند، هنوز که خورشيد غروب نکرده است اين بود که به بالل می. بيازمايد
 در افطار باشد )ص(و منايندگان ثقيف اين موضوع را که تعجيل پيامرب. پيامرب وقتی آمدم که افطار کرده بود

  .اطر داشتندبه خ
  .بردم آورد و گفته است که سحری آنان را نزديک طلوع فجر می مهچنني سحری آهنا را هم بالل می

چون منايندگان ثقيف خواستند برگردند گفتند، ای رسول خدا، مردی را تعيني فرمای که در مناز 
ر بود به اين کار گماشت،  عثمان بن ابی العاص را که از مهه کوچکت)ص(پيامرب. دار امامت ما باشد عهده

  .چون توجه او را نسبت به اسالم ديده بود
آخرين دستوری که پيامرب به من در اين مورد داد اين بود که مؤذنی : عثمان بن ابی العاص گويد

   گزاری انتخاب کن که مزدی برای اذان گفنت خنواهد، و هنگامی که با گروهی مناز می



 ۵۸۵

۷۳۷  
! خواهی خبوان گزاری هر طور می را بکن، و وقتی که خودت تنهايی مناز میترين آهنا  رعايت حال ضعيف

من مردم : مهينکه نزديک ثقيف رسيدند، عبد ياليل گفت. منايندگان برای رفنت به طائف حرکت کردند
شناسم، موضوع صلح را از ايشان پنهان داريد و آهنا را از جنگ و خونريزی  ثقيف را هبتر از مهه می

و به آهنا بگوييد، حممد کارهای بزرگی را از ما خواست که ما نپذيرفتيم، از ما خواست که زنا و بترسانيد 
  .گساری را حرام بدانيم و ربا را باطل کنيم و بتخانه الت را ويران سازمي می

  .هنگامی که منايندگان نزديک رسيدند، مردم ثقيف به استقبال ايشان بريون آمدند
های خود را بر خود  گی حرکت کردند و شتران خود را قطار کرده و جامهمنايندگان نيز به آهست

مردم هم که ايشان را به آن حال ديدند متأثر شدند و به يک . پيچيدند و چهره غمگني و اندوهناک گرفتند
رسم بر اين بود که اشخاص هنگام ورود به ديدن بت ! اند ديگر گفتند منايندگان مشا خرب خوشی نياورده

منايندگان که مسلمان بودند برای اينکه مورد سوء ظن قرار نگريند مهني کار را کردند، ولی . رفتند میالت 
. ها متوجه شده و گفتند، گويی ايشان را ميل و رغبتی به زيارت الت نيست وضع آهنا طوری بود که ثقيفی

مردم از آهنا پرسيدند، .  آمدندآنگاه هر يک از منايندگان به خانه خود رفتند، و بعضی از ايشان پيش مردم
 اجازه گرفته بودند که اگر الزم بدانند از آن حضرت بدگويی )ص(ايد؟ منايندگان قبال از پيامرب چه خرب آورده

امي، هر کار  اين بود که گفتند، ما از پيش مردی تندخو و خشن برگشته. کنند و ايشان نيز اجازه فرموده بود
پريوز شده و عرب را خوار و ذليل ساخته است، و مردم هم در مقابل او تسليم کند، با مششري  خواهد می می
اند، به هر حال مردم يا به رغبت يا  اند، و بسياری از بزرگان از ترس در حصارهای خود متحصن شده شده

 و از او کارهای سختی را به ما پيشنهاد کرد که ما آن را غري ممکن دانستيم. از ترس مششري با او مهراهند
گساری و ربا را بر ما حرام ساخت و دستور داد که بايد بت الت و بتکده  زنا و می. قبول آن خودداری کردمي

منايندگان هم گفتند، به جان خودمان . ها گفتند، اين کار را هرگز اجنام خنواهيم داد ثقيفی. را ويران کنيم
دانستيم و متوجه شدمي که نسبت به ما رعايت سوگند ما هم اين پيشنهادها را نپسنديدمي و آن را بزرگ 

بنابر اين اسلحه خود را آماده سازيد و حصار خودتان را مرّمت کنيد، منجنيق و ارابه . انصاف را نکرد
نصب کنيد و خوراک يکی دو سال خود را در حصار اندوخته کنيد، اطراف حصار هم خندقی بکنيد و اين 

تواند بيشتر از دو سال مشا را حماصره  به هر حال او منی. مادی نيستکار را با شتاب اجنام دهيد که اعت
  .کند

   ها يکی دو روز ايستادگی کرده و تصميم به جنگ داشتند، اّما خداوند ترس بر دهلای ثقيفی
۷۳۸  

آهنا افکند و گفتند، ما را يارا و توان جنگ با او نيست که مهه عرب را سرکوب کرده است، و به منايندگان 
خواهد به او بدهيد و با او صلح کنيد و پيش از آنکه سپاهی  تند، پيش حممد برگرديد و هر چه میگف

  .بفرستد يا خودش به طرف ما بيايد عهدنامه بنويسيد
 ترسيده و به اسالم راغب )ص(منايندگان ثقيف مهينکه ديدند مردم تسليم صلح شده و از پيامرب

دهند، گفتند، ما با او صلح کردمي و هر چه خواست دادمي و  ترجيح میاند و امنيت را بر ناامنی و خوف  شده
خواستيم پذيرفت، و ما او را برترين و پرهيزگارترين مردم يافتيم و از مهگان  او هم شرايطی را که ما می

ضمنا ما از ويران ساخنت الت خودداری کردمي و نپذيرفتيم که . تر است وفادارتر و راستگوتر و مهربان
  :مان آن را ويران سازمي و او گفتخود
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  .»فرستم تا آن را ويران کند من کسی می«
به : در اين هنگام پريمردی از ثقيف که هنوز چيزی از شرک در دل او باقی مانده بود گفت: گويد

خدا قسم اين موضوع وسيله شناخت حق و باطل ميان ما و او خواهد بود، اگر بتواند الت را از بني بربد 
توانيم بر  شود او بر حق و ما بر باطليم و اگر بت از ويرانی خود جلوگريی کند در آن صورت ما می  میمعلوم

دهد و به غرورت افکنده است،  نفس تو ترا فريب می: عثمان بن عاص به او گفت. شرک خود باقی مبانيم
چنان که بت عّزی پرستد؟ مه پرستد و چه کسی منی فهمد چه کسی او را می اهله و بت چيست؟ مگر می

کند، و خالد بن وليد به تنهايی آن را ويران  کند و چه کسی منی فهميد چه کسی او را پرستش می منی
های اساف و نائله و هبل و منات و سواع را فقط يک نفر رفت و ويران ساخت، آيا  مهينطور بت. ساخت

: عثمان گفت. ه اينها که گفتی نداردتوانستند از خود دفاعی کنند؟ مرد ثقفی گفت اهله الت شباهتی ب
ابو سفيان و مغرية بن شعبه دو يا سه روز در مدينه ماندند و سپس از مدينه بريون ! بزودی خواهی ديد

  .آمدند
خواستند مهراه ابو سفيان و مغريه برای  ابو مليح بن عروه و قارب بن اسود هم که در مدينه بودند می

وقتی پدرم کشته شد وامی معادل دويست مثقال :  گفت)ص(ليح به پيامربابو م. خراب کردن بت الت بروند
:  فرمود)ص(پيامرب. طال بر گردن او بود، اگر قبول فرماييد از زر و زيور بت الت اين وام را پرداخت کنيد

ای رسول خدا، پدر من اسود بن مسعود هم که مرده است وامی چون : قارب بن اسود گفت. بسيار خوب
مشا با توجه به خويشاوندی با او : قارب گفت. اسود وقتی مرد کافر بود:  فرمود)ص(پيامرب.  داردوام عروه

باشد :  فرمود)ص(پيامرب. شود وامش را بپردازيد، که به هر حال وام او بر عهده من است و از من مطالبه می
  .پردازم آن را هم می

  .و وام عروه و اسود را از اموال بتکده الت پرداختند
   وقتی نزديک طائف. ابو سفيان و مغريه و مهراهان برای خراب کردن الت حرکت کردند

۷۳۹  
آهنا : ابو سفيان گفت!  به طائف برو)ص(برای اجرای دستور پيامرب: رسيدند، مغريه به ابو سفيان گفت

ه مهراه ده مغري.  توقف کرد)۱(مغريه پيش افتاد و ابو سفيان در ذی اهلرم! خودت برو. خويشان تو هستند
دوازده مرد برای خراب کردن بتکده حرکت کردند، و چون شبانگاه وارد طائف شدند شب را آجنا بسر 

امروز مشا را از بی عقلی : مغريه به ياران خود گفت. بردند و صبح برای خراب کردن بتخانه حرکت کردند
  .يی بدست گرفت و روی سر بت نشست سپس تيشه. ثقيفيان خواهم خنداند

تر ايستاده بودند که  بنو معّتب هم که خويشاوندان او بودند با سالح او را احاطه کرده و کمی پايني
توانی  خيال کردی می: در اين حال ابو سفيان هم رسيد و گفت. مبادا او را هم مثل عروة بن مسعود بکشند

ردم بتو معّتب به طرفداری ک برای خراب کردن بتخانه بر من سبقت بگريی، البته اگر من قبال اقدام می
مردم پيش از آنکه تو بيايی خودشان چنني قراری گذاشته بودند و صلح و آرامش : مغريه گفت. آمدند منی

  .اند را بر بيم و جنگ ترجيح داده
. گريستند در اين حال زنان ثقيف با روهای گشوده و موی پريشان مجع شده و برای خرابی الت می

  .دان هم با سر و پای برهنه مجع شده و حتی دوشيزگان هم آمده بودندبندگان و کودکان و مر
. مغريه مهينکه اول ضربه را بر بت وارد ساخت خود را به بيهوشی زد و شروع به دست و پا زدن کرد
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کند؟ به خدا سوگند از خود دفاع  مردم طائف فرياد کشيدند و گفتند، پنداشتيد که اهله از خود دفاع منی
ای گروه ثقيف، عرهبا : يی خود را به مهان حال نگهداشت و بعد نشست و گفت غريه چند دقيقهم. کند می
يی نيست، وای بر  تر قبيله شود از مشا امحق يی نيست، و حال آنکه معلوم می گفتند از مشا عاقل تر قبيله می

پرستد و چه  ا میفهمد چه کسی او ر مشا الت و عّزی و اهله چيست؟ آخر، سنگی مثل اين سنگ که منی
رساند؟ آن گاه  بيند و مگر سود و زيانی می شنود يا می پرستد، وای بر مشا، مگر بت الت می کسی منی

  .شروع به خراب کردن آن کرد و مردم هم با او مهکاری کردند
: گفت دار بتخانه که از فرزندان عّتاب بن مالک بن کعب و از خاندان بنی عجالن بود می پرده
مهينکه . يد وقتی به پايه اصلی برسيد بت غضب خواهد کرد و مهه را به زمني فرو خواهد بردخواهيد د

مغريه اين حرف را شنيد شروع به کندن پی و اساس بتخانه کرد و به اندازه نيم قامتی کند و به خزانه آن 
پريزنی : گويد. رسيد، و سپس زر و زيور و پوشش آن را کند و هر چه عطر و زر و نقره بود برداشتند

   اشخاص پست و فرومايه اين بت را تسليم: گفت می
__________________________________________________  

  ).۸۳۰معجم ما استعجم، ص (ذی اهلرم، چنانکه بکری نوشته است، جايی نزديک طائف است ) ۱(
۷۴۰  

  .کردند و از مششري زدن خودداری کردند
آمد به ابو مليح و قارب و مردم مقداری عطا فرمود و بقيه را در راه خدا و  از آنچه به دست )ص(پيامرب

  .خريد سالح صرف فرمود
  : اين عهدنامه را برای مردم ثقيف صادر فرمود)ص(پيامرب

  
بسم اهللا الرمحن الرحيم، اين عهدی از رسول خدا برای مؤمنان است، که گياهان و شکار منطقه 

اش را  بر خالف آن رفتار کند بايد تازيانه زده شود و جامهطائف حفاظت شده است و هر کس 
. بريون آورند، و اگر از اين دستور کسی سرپيچی کند بايد او را بگريند و به حضور حممد آورند

اين دستور حممد رسول خدا است و خالد بن سعيد به فرمان پيامرب آن را نوشته است و هيچکس 
  .  به خود ستم کند)ص(ف دستور رسول خدانبايد از آن سرپيچی کند، و يا خال

  . از قطع درختان و گياهان آن منطقه هنی فرمود و شکار را در آن ممنوع کرد)ص(پيامرب
های او را  کردند و در نتيجه جامه شدند که خالف اين دستور رفتار می گاهی برخی از مردم پيدا می

  .کندند می
  .اقبت از آن منطقه فرمود سعد بن ابی وقّاص را مأمور  مر)ص(پيامرب

   اعزام گريندگان زکات از طرف رسول خدا به قبائل
کردند که  حممد بن عبد اهللا بن مسلم، از زهری، و عبد اهللا بن يزيد از سعيد بن عمرو نقل می: گويد
عده  از جعّرانه به مدينه برگشتند روز مجعه سه روز باقی مانده از ذی ق)ص(چون رسول خدا: گفتند آن دو می

  .بقيه ذی قعده و ذی احلجه را در مدينه ماند و چون هالل حمرم را ديد کارگزاران زکات را اعزام فرمود. بود
اند کعب بن مالک را به اين کار مأمور  بريدة بن حصيب را به سوی قبائل اسلم و غفار فرستاد و گفته

ث را به جهينه و عمرو بن عاص را به فزاره عّباد بن بشر اشهلی را به سوی سليم و مزينه و رافع بن مکي. کرد
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و ضّحاک بن سفيان کالبی را به بنی کالب و بسر بن سفيان کعبی را به بنی کعب و ابن لتبّيه ازدی را به بنی 
  .ذبيان و مردی از بنی سعد بن هذمي را برای مجع آوری زکات بنی سعد اعزام فرمود

رد و گفته شده است، نعيم بن عبد اهللا حنّام بسر بن سفيان برای مجع زکات بنی کعب حرکت ک
در اين موقع گروهی از بنی جهيم که از بنی متيم هستند و بنی عمرو بن جندب . عدوی مأمور اين کار بود

  بن عتري بن عمرو بن متيم به سرزمينهای ايشان آمده بودند، و مهگی از
۷۴۱  

 گفته شده است که مأموران زکات در منطقه و هم. داشتند  بود آب بر می)۱(آبگريی که در ذات اشطاط
  .عسفان به آهنا برخوردند و دستور دادند چهار پايان قبيله خزاعه را سر مشاری کنند که زکات بگريند

بنی متيم به اين موضوع اعتراض . بنی خزاعه زکات خود را از مهه جا مجع کردند که بپردازند: گويد
مششريها را . بيهوده اموال مشا گرفته شود؟ و آماده جنگ شدندکردند و گفتند، اين چه کاری است که 
ها گفتند، ما مردمی مسلمانيم و پرداخنت زکات جزء آيني  خزاعی. کشيدند و کماهنا را به گردن انداختند

مأمور زکات مهينکه . ها گفتند، به خدا قسم نبايد مأمور زکات حتی به يک شتر دست يابد متيمی. ماست
اسالم هم هنوز ميان اعراب رايج نشده . ترسيد  گرخيت و پشت به ايشان کرد، که از ايشان میايشان را ديد

ترسيدند که بر آهنا مششري هنند و  بود و هنوز برخی از قبائل بودند که پذيرای آن نبودند، و فرستادگان می
  .انتقام فتح مکه و حنني را بگريند

ه بود که مدارا کنند و اموال گزيده آهنا را برای خودشان  هم به مأمورين زکات دستور فرمود)ص(پيامرب
من فقط سه نفر مهراه :  آمد و خرب را به اطالع رساند و گفت)ص(مأمور زکات به حضور پيامرب. بگذارند
  .داشتم

بنی خزاعه هم بر بنی متيم هجوم برده و آهنا را از سرزمينهای خود بريون راندند و گفتند، اگر 
اکنون هم به واسطه دمشنی مشا با ! رسيديد ديکی مشا نبود سامل به سرزمينهای خود منیخويشاوندی و نز

 به مناسبت اينکه فرستادگان -  باليی نازل خواهد شد- باليی بر ما نازل خواهد شد و بر مشا هم)ص(حممد
  .رسول خدا را از گرفنت زکات اموال ما منع کرديد

  .بنی متيم به سوی سرزمينهای خود برگشتند
آيد؟ عيينة بن حصن فزاری   فرمود چه کسی از عهده اين قوم که چنني کاری کردند بر می)ص(پيامرب

 رسيده )۲(کنم و ايشان را تعقيب خواهم کرد اگر چه به يربين به خدا قسم من چنني می: بپا خاست و گفت
ن تصميم بگريی يا مسلمان شا خواهی درباره آورم تا هر چه می و به خواست خدا آهنا را پيش تو می. باشند
  .شوند

نه يک نفر مهاجر و نه .  او را مهراه پنجاه سوار روانه فرمود که مهه از اعراب قبائل بودند)ص(پيامرب
 )۳(او از ناحيه رکوبه. کرد عيينه شبها را حرکت و روزها را کمني می. يک نفر از انصار ميان ايشان نبود

   ايشان را شنيد که آهنگ يکی ازبريون رفت تا به عرج رسيد و آجنا خرب
__________________________________________________  

  ).۱۲۸معجم ما استعجم، ص (ذات اشطاط، جايی نزديک حديبيه است ) ۱(
  ).۸۴۹معجم ما استعجم، ص (يربين، نام ريگزار معروفی در سرزمني متيم است ) ۲(
  ).۲۸۰، ص ۴معجم البلدان، ج (نزديک عرج است يی ميان مکه و مدينه  رکوبه، نام تپه) ۳(

۷۴۲  
پس در پی ايشان حرکت کرد و هنگامی به آهنا رسيد که از سقيا به مست . اند سرزمينهای بنی سليم را کرده
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ايشان آجنا فرود آمده بودند و چهارپايان خود را برای چرا رها کرده . کردند صحرای بنی سليم حرکت می
ها و تنی چند کس ديگری نبود، چون مردان  ها خلوت بود و غري از زنان و بچه نهبودند، در عني حال خا

مسلمانان يازده مرد از ايشان را گرفتند و يازده زن و سی . مهينکه لشکريان اسالم را ديدند گرخيته بودند
تا آهنا را در  دستور فرمود )ص(پيامرب. کودک هم آجنا بودند که اسريشان کردند، و آهنا را به مدينه بردند

ده نفر از رؤسا و گزيدگان بنی متيم به مدينه آمدند که عبارتند از . خانه رمله دختر حارث نگهداری کنند
عطارد بن حاجب بن زراره، زبرقان بن بدر، قيس بن عاصم، قيس بن حارث، نعيم بن سعد، عمرو بن 

  .)۱(اهتم، اقرع بن حابس، رياح بن حارث بن جماشع
به آهنا . از ظهر وارد مسجد شدند و مهينکه وارد شدند سراغ اسريان خود را گرفتنداين گروه پيش 

ها شروع به گريسنت کردند، و آهنا دو مرتبه به  زهنا و بچه. گفتند که کجايند و منايندگان پيش آهنا رفتند
 و مردم منتظر  در خانه عايشه بود و بالل اذان اول را گفته بود)ص(در آن روز رسول خدا. مسجد برگشتند

! کردند، و صدا زدند که ای حممد زودتر بريون بيا بريون آمدن رسول خدا بودند و در اين باره شتاب می
مردم هم صدای خود را بلند کردند و دست . رسول خدا هم اکنون بريون خواهد آمد: بالل برخاست و گفت

 رسانده و )ص(آن گروه خود را به پيامرب. را گفت وارد شد و بالل اقامه مناز )ص(در اين موقع پيامرب. زدند می
 پس از اينکه بالل اقامه گفت مدت کمی مهراه ايشان ايستاد و آهنا )ص(پيامرب. شروع به صحبت کردند

 لبخندی زدند و رفتند )ص(پيامرب. امي، پس سخن ما را گوش بده گفتند، ما خطيب و شاعر خود را آورده می
عد به خانه خود برگشته و دو رکعت مناز گزارده و بريون آمدند و در صحن مسجد و مناز ظهر را گزاردند و ب

يی ايراد کرد و   آمدند و عطارد بن حاجب متيمی را پيش آوردند که خطبه)ص(آهنا پيش پيامرب. نشستند
  :چنني گفت

ل ستايش خداوندی را که او را بر ما منت است، کسی که ما را پادشاه کرده است و به ما اموا
ترين مردم خاور و  کنيم، و ما را گرامی فراوان عطا فرموده است که با آن خبشش و نيکوکاری می

بيشترين آهنا از حلاظ مال و عدد قرار داده است، چه کسی ميان مردم چون ماست؟ مگر ما 
خواهد به ما افتخار بفروشد آنچه را ما آماده  سروران مردم و اهل فضيلت نيستيم؟ هر کس می

کنيم که  توانيم بيشتر صحبت کنيم، ولی شرم می امي او هم آماده سازد، و اگر خبواهيم می تهساخ
اميدوارم پاسخی هبتر از  اين سخن را هم گفتم و. در مورد عنايات خدا به خود پر حرفی بکنيم

  .اين بتوانند بدهند
__________________________________________________  

  .فرماييد فقط نام هشت نفر را آورده است الحظه میبه طوری که م) ۱(
۷۴۳  

  ! برخيز و خطبه ايشان را پاسخ بگو:  به ثابت بن قيس گفتند)ص(پيامرب
اش خواهد افتاد و  دانست که چنني کاری بر عهده ثابت برخاست و آمادگی قبلی هم نداشت و منی

  :چنني گفت
وست، فرمان او در آهنا جاری است و دانش او ستايش پروردگاری را که آمساهنا و زمني آفريده ا

آيد مگر از فضل او، از مجله مقدرات اهلی  مهه چيز را در بر گرفته است، هيچ چيز به وجود منی
يی برای ما برگزيده  اين است که ما را فرماندهان قرار داده است و از ميان بندگان خود فرستاده

کتاب خود را بر او نازل فرموده و او را . و راستگوتر استتر  است که از مهه واال نژادتر و برازنده
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بر خلق امني قرار داده است، و او برگزيده خداوند از ميان بندگان اوست، پيامرب مردم را به اميان 
فرا خواند، پس مهاجران از ميان اقوام و خويشاوندانش به او گرويدند، مهانان که از مهه 

سپس ما خنستني گروه از مردم بودمي که دعوت او . نيکوکارترندتر و  تر و نکو سريت زيباصورت
جنگيم تا وقتی که ال اله اال اهللا  را پاسخ گفتيم و ما انصار خدا و رسول خداييم، با ديگران می

بگويند، هر کس که به خدا و رسول او اميان آورد جان و مالش حمفوظ خواهد بود، و هر کس به 
گومي و از خدا برای  اين سخن را می. کنيم و کشنت او بر ما آسان است یخدا کافر شود با او جهاد م

  .خواهم مردان و زنان مؤمن آمرزش می
و . چون ثابت بن قيس نشست، آهنا گفتند، ای رسول خدا اجازه فرمای تا شاعرمان شعری خبواند

  :چون اجازه فرمود زبرقان بن بدر را بلند کردند و او اين ابيات را سرود
يی با ما برابر نيست، پادشاهان ميان مايند و پرستشگاهها  رماندهان و پادشاهانيم، هيچ قبيلهما ف

در سرزمني ما بر پاست، به هنگام غارت چه بسا قبائل را که مغلوب ساختيم، و کار نيک پريوی 
ی پر زا بارش ندارند، ما به مردم گوشتها شود، به هنگام قحطی و زمانی که ابرهای باران کرده می
آيند قربانی  خورانيم، در جايگاه خويش ماده شتران سامل و پروار را برای کسانی که می چربی می

  )۱(.شوند کنيم، و مهينکه پيش ما فرود آيند سري می می
  :او برخاست و چنني سرود! پاسخشان بده:  به حّسان بن ثابت فرمود)ص( پيامرب

  سروران خاندان فهر و برادران ايشان،
__________________________________________________  

 ديوان حّسان چاپ بريوت آمده است در صورتی که در اينجا فقط ۱۴۴اين ابيات با اختالفاتی و به صورت هفت بيت در ص ) ۱(
  . م-.چهار بيت ذکر شده است

۷۴۴  
پرهيزگاری خدا شود، هر کس که در سرشت او  آيينی برای مردم هنادند که از آن پريوی کرده می

باشد، از ايشان و آيني ايشان خشنود است، مردمی هستند که به هنگام جنگ دمشن خود را زيان 
شوند، اين  مند می آورند که مهگان هبره کنند، و چنان منفعتی ميان پريوان خود فراهم می زده می

ه دستهای ايشان خوی و عادت ميان ايشان تازگی ندارد، و بدترين اخالق بدعتهاست، آنچه را ک
سازند،  توانند گرامی کنند و آنچه را گرامی کنند خوار منی به هنگام دفاع خوار سازد، مردم منی

ورزند، و هرگز آلوده پستی و حرص  ايشان با فضل و بزرگواری خود نسبت به مهسايگان خبل منی
مان پريوان کوچکترين شوند، اگر ميان مردم بعد از ايشان پيشگامانی باشند، اين پيشگا و آز منی

ها و پريوان گوناگون هستند، فقط بايد به قومی احترام  آهنا خواهند بود، هنگامی که خواسته
گذاشت که رسول خدا پيشوای ايشان است، پاکدامنانی که پاکدامنيشان در وحی اهلی آمده 

و هنگامی که اندازد، در معرکه جنگ  ورزند و طمع آهنا را به خواری منی است، هرگز طمع منی
اند که بندهای خود را دريده باشند، در  مرگ در يک قدمی است، ايشان مهچون شريان بيشه

فروشند، و چون مصيبتی به ايشان برسد اظهار  عني حال چون به دمشن دست يابند بر او فخر منی
گی کنند، ما چون پرچم جنگ برای قومی برافرازمي، با نرمی و آهست تابی منی ناتوانی و بی

کند، ما در آن هنگام که جنگ  کنيم آن چنان که گوساله گاو وحشی رفتار می آهنگ ايشان منی
گرومي، و مردم فرومايه از اطراف جنگ به خواری  ناخن به ما افکند به بزرگی و رفعت مقام می
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ين گريزند، بنابر اين به هنگام خشم ايشان راهی را انتخاب کن که ترا عفو کنند، و مهت تو ا می
اند بکنی، در جنگ با ايشان دمشنی را کنار بگذار، دمشنی و  نباشد که کاری را که منع کرده

   جنگ با ايشان زهری تلخ است که گويی درختان و گياهان تلخ با آن ممزوج شده
۷۴۵  

کنم، که  گريد، با زبانی شيوا به ايشان هديه می است، من مدايح خود را که از دل سرچشمه می
   )۱(.مهه قبائل، چه به جّد و چه به شوخی برترندايشان از 

 دستور فرموده بود برای حّسان در مسجد منربی هناده بودند و او اشعارش را باالی منرب )ص(پيامرب
خداوند حّسان را تا زمانی که از رسول خدا دفاع کند، به روح القدس تأييد :  فرمود)ص(پيامرب. خواند می
  .ن از خطبه ثابت و شعر حسان در آن روز خوشحال شدندپيامرب و مسلمانا. کند می

به خدا قسم بايد بدانيد : منايندگانی که آمده بودند با يک ديگر خلوت کردند و يکی از ايشان گفت
گردد، خطيب او از خطيب ما  شود و کارهايش رو براه می از طرف خدا تأييد می) )ص(حممد(که اين مرد 

  . هبتر و خودشان به مراتب از ما خردمندترندتر و شاعرش از شاعر ما فصيح
ثابت بن قيس از کسانی بود که صدايش خيلی بلند بود، و چون خداوند متعال درباره بلند صحبت 

   : را صدا زده بودند اين آيه را نازل فرمود)ص(ها و اينکه آهنا از پشت اتاق، پيامرب کردن متيمی
ين آمنوا ال ترف َيا كفها ا ْ َ ُ َ ََ ِ

َّ ُّ ّعوا أصواتكم فوق صوت اجيبَ ِ ِ
َّ ِ ْ ْ َْ َ َ ُ َ ْ َ َ أكرثهم ال فعقلون …ُ ُ ِ ْ َ ْ ُ ُ َ َ

۴۹: ۲ - ۴(  
  .خردانند بيشتر ايشان بی… ای مؤمنان، برمداريد بانگهای خويش را بلندتر از بانگ پيامرب

ها هستند، ولی ثابت بن قيس پس از نزول اين آيه صدای خود را در حضور  با آنکه مقصود متيمی
  .کرد  بلند منی)ص(پيامرب

  . اسريان آهنا را آزاد و به ايشان مسترد فرمود)ص(پيامرب
. عمرو بن اهتم در آن روز قيس بن عاصم را هجو گفت و اين هر دو از منايندگان بنی متيم بودند

 به منايندگانی که )ص(معمول بر اين بود که پيامرب.  دستور فرمود که به آهنا جوايزی داده شود)ص(پيامرب
شد متفاوت و بر حسب صالحديد رسول خدا  دادند و عطايايی که به آهنا داده می آمدند جوايزی می می
  .بود

  آيا کسی باقی مانده است که به او:  جوايز آهنا را عنايت فرمود، پرسيد)ص(چون پيامرب
__________________________________________________  

  . م-. بيت است۲۲ و در ديوان ۱۷چاپ بريوت با تفاوهتايی آمده است و تعداد ابيات در اينجا اين ابيات در ديوان حّسان، ) ۱(
۷۴۶  

  جايزه نداده باشيم؟ 
  .  پسرکی که مواظب بارهاست:گفتند
  ! اش بدهيم او را هم بفرستيد تا جايزه:  فرمود)ص(پيامرب

  . پسرکی بی ارزش است: قيس بن عاصم گفت
  .که چنان باشد به هر حال او به منايندگی آمده است و حقی داردبر فرض :  فرمود)ص(پيامرب

  :عمرو بن اهتم شعری سروده بود که منظور او قيس بن عاصم بود و شعرش اين است
در حمضر رسول خدا بر نشيمنگاه خود نشستی و دم علم کردی که به من ناسزا بگويی، در حالی 

يادت ما کهن و قدميی هستيم، و حال آنکه که نه راست گفتی و نه درست، ما و سروران و س
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سروری مشا به منزله دم و دنبالچه است، اگر مشا ما را دمشن بداريد به اين جهت است که اصل 
  .تواند از دمشنی نسبت به عرب خودداری کند مشا از روم است، و رومی منی

  :گفته است ر میکرد که زنی از بنی جنا ربيعة بن عثمان از قول پريمردی روايت می: گويد
گرفتند که به هر يک دوازده  کردم که منايندگان بنی متيم جوايز خود را از بالل می من آن روز نگاه می

  .داد، و غالمی را ديدم که از مهه کوچکتر هم بود و بالل به او پنج اوقيه داد و نيم اوقيه می
   چيست؟ نّش: کرد، من پرسيدم بيان می» نّش«آن زن لغت نصف را به صورت 

  .نيم اوقيه :گفت

   فرستادن وليد بن عقبه به سوی بنی املصطلق
 وليد بن عقبة بن ابی معيط را برای مجع آوری زکات بنی املصطلق اعزام فرمود، )ص(پيامرب: گويند

  .آهنا مسلمان شده و در منطقه خود مساجدی ساخته بودند
د که نزديک رسيده است، بيست مرد مهراه مهينکه وليد بن عقبه از مدينه بريون آمد و آهنا شنيدن

چند پروار و شتر با شادی به استقبال او رفتند و کسی را هم نديده بودند که حتی يک شتر يا گوسپند زکات 
وليد بن عقبه مهينکه آهنا را ديد پشت کرد و به مدينه برگشت و حتی نزديک آهنا هم نرفت و به . بدهد
. اند ا رسيده است آهنا با سالح ميان او و مجع کردن زکات مانع شده گفت که چون نزديک آهن)ص(پيامرب
چون اين خرب به اطالع آهنا رسيد مهاهنا .  تصميم گرفت کسی را برای جنگ با آهنا روانه فرمايد)ص(پيامرب

ل  دادند و گفتند، ای رسو)ص(که برای استقبال وليد رفته بودند به مدينه آمدند و خرب درست را به پيامرب
 صحبت )ص(خدا، از او بپرسيد که آيا با ما حرفی زده و صحبتی کرده است؟ گويد مهچنان که ما با پيامرب

   :منودمي، حالت وحی بر او عارض و اين آيه نازل شد کردمي و معذرت خواهی می می
ين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ُيا كفها ا َُّ َ َ َ ََ

ٍ َ ٌَ ِ ِ ْ ُ َ ْ ِ َ ِ
َّ ُّ َ…) ۴۹ :۶(  

  …کنيد  مؤمنان اگر بيارد به مشا فاسقی خرب، نگرشای 
۷۴۷  

.  اين آيه را خواند و فرمود که عذر مشا درست است و اين آيه درباره وليد نازل شده است)ص(پيامرب
 به عّباد )ص(رسول خدا. چه کسی را دوست داريد بفرستم؟ گفتند، عّباد بن بشر را بفرستيد: سپس فرمود

  .های اموال را برای خودشان بگذار و زکات اموالشان را بگري و زبدهمهراه ايشان برو : گفت
آموخت و ما او را  خواند و شرايع اسالم را به ما می با عّباد بريون آمدمي و او برای ما قرآن می: گويد
  .های خود فرود آوردمي، نه حقی از کسی ضايع کرد و نه از حق فراتر رفت ميان خانه

دستور فرموده بود، ده روز پيش ما ماند و سپس خوشحال و راضی به حضور  به او )ص(چون پيامرب
  . برگشت)ص(رسول خدا

   سريّه قطبة بن عامر به سوی خثعم در صفر سال هنم
 قطبة )ص(پيامرب: ابن ابی سربه از اسحاق بن عبد اهللا و او از پسر کعب بن مالک برای ما نقل کرد که

به سوی قبيله خثعم در ناحيه تباله اعزام فرمود و دستور داد که بر آهنا بن عامر را مهراه بيست مرد پياده 
  .غارت برند و شبها حرکت کند و روز را در کمني باشد و تند حرکت کند
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آهنا راه فتق را . آهنا با خود ده شتر هم برای تعقيب بردند و اسلحه خود را هم خمفی کرده بودند
در آجنا مردی را گرفتند و از او سؤال کردند ولی او خاموش . يدند رس)۲(پيش گرفتند تا به صحرای مسحاء

ماند و جوابی نداد، اما مهينکه نزديک آهنا رسيدند فرياد کشيد و آهنا را از وجود مسلمانان آگاه ساخت، و 
  .خرب اين سرّيه ضمن خرب سرّيه شجاع بن وهب گذشت

   سريّه بنی کالب به فرماندهی ضحّاک بن سفيان کالبی
شيد ابو موهوب کالبی، از حّيان بن ابی سلمی، و عنبسة بن ابی سلمی، و حصني بن عبد اهللا نقل ر

 اعزام فرمود که ضّحاک بن )۳( لشکری به ناحيه قبيله قرطاء)ص(رسول خدا: اند گفته کرد که هر سه می می
مسلمانان در . ندسفيان بن عوف بن ابی بکر کالبی و اصيد بن سلمة بن قرط بن عبد هم مهراهشان بود

مسلمانان با آهنا .  با آهنا برخوردند و به اسالم دعوتشان کردند ولی آهنا نپذيرفتند)۴(منطقه زج، زّج الوه
اصيد به پدر خود سلمة بن قرط رسيد و سلمه سوار بر اسبش و کنار آبگري زج . جنگيدند و آهنا را فرار دادند

   اصيد او را به اسالم دعوت. بود
__________________________________________________  

  .۶، آيه ۴۹سوره ) ۱(
  ).۵۱، ص ۸معجم البلدان، ج (مسحاء، نام جايی در سرف ميان مکه و مدينه و از خبشهای طائف است ) ۲(
  ).۵۷، ص ۳شرح علی املواهب اللدنيه، ج (يی از قبيله بنی بکر است  قرطاء، نام شعبه) ۳(
  ).۳۱۷، ص ۲وفاء الوفا، ج (يه ضريه است زّج، جايی در ناح) ۴(

۷۴۸  
اصيد اسب او را پی کرد و چون اسب به زانو . کرد و به او امان داد ولی او به اصيد و دين او دشنام داد

اصيد پدر خود را گرفت و کس ديگری از مسلمانان آمد و او را . درآمد سلمه با نيزه خود ميان آب پريد
  .اين سرّيه در ماه ربيع االول سال هنم اتفاق افتاده است. تکشت و پسرش او را نکشته اس

رشيد ابو موهوب مهچنني از قول جابر بن ابی سلمی و عنبسة بن ابی سلمی نقل : واقدی گويد
اش را به  يی به حارثة بن عمرو بن قريط مرقوم فرمود و او و قبيله  نامه)ص(پيامرب: گفتند کرد که آن دو می می

 را گرفتند و در آب شستند و با پوستی که باقی مانده بود ته سطل خود )ص(آهنا نامه پيامرب. اسالم دعوت کرد
  .را پينه زدند، و از دادن پاسخ خودداری کردند

اش با آهنا خماصمه داشت در اين  ام حبيب دختر عامر بن خالد بن عمرو بن قريط که در مورد خانه
  :مورد شعری سروده است

مايه خنده و مسخره مباش، و مواظب باش و با ريسمان حمکمی خود را برای ای پسر سعيد هرگز 
مقابله با ايشان قوی ساز، ای پسر سعيد اين قوم گروهی هستند که، از هنگام بر پا شدن دين با هر 

 هم برای آهنا برسد، آن را با آب )ص(يی از حممد اند، به طوری که اگر نامه امريی خمالفت کرده
  .سازند اش می نند و عصارهک چاه حمو می

  شود؟ ايشان را چه می:  فرمود)ص(گويند، چون با نامه رسول خدا چنني کردند پيامرب
  مگر خداوند عقل آهنا را زايل کرده است؟

  .ثبات بودند و کالم آهنا هم هيچگاه مفهوم نبود ايشان مردمی فرومايه و شتاب زده و بی
ام عبد اهللا بن عوسجه در آغاز ربيع االول سال هنم برای ايشان  را مردی از عرينه به ن)ص(نامه پيامرب

  .توانستند درست صحبت کنند من برخی از افراد آن قبيله را ديدم که منی: گويد برده بود واقدی می
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  يی به فرماندهی علقمة بن جمزّز مدجلی سريّه
   در ربيع اآلخر سال هنم

اهيم بن عبد الرمحن از قول پدرش برامي مطالبی موسی بن حممد از قول پدرش، و امساعيل بن ابر
 خرب رسيد که مردم )ص(به پيامرب: هر دو گفتند. نقل کردند و توضيح يکی از آن دو بيش از ديگری بود

  .اند هايی ديده  گروهی از مردم حبشه را در کشتی- نام يکی از سواحل دريا به نزديک مکه است-شعيبه
۷۴۹  

يی ميان دريا  او خود را به جزيره.  مدجلی را مهراه سيصد مرد روانه فرمود علقمة بن جمّزز)ص(پيامرب
در يکی از منازل گروهی از سپاهيان از او . ها کرد و آهنا از وی گرخيتند، و او برگشت رساند و آهنگ حبشی

و عبد اهللا علقمه موافقت کرد . اند زودتر به مدينه برگردند يی بر خنورده اجازه خواستند که چون به مسأله
گويد، در راهی فرود آمدمي و مسلمانان برای . بن حذافه سهمی را که مردی شوخ طبع بود بر آهنا امري کرد

بعضی از مردم بپا ! بايد ميان اين آتش برويد: عبد اهللا بن حذافه گفت. گرما و پخت و پز آتشی برافروختند
بنشينيد : عبد اهللا گفت. ايد از ميان آتش بگذرندپنداشتند ناچار ب خاستند که مانع اين کار شوند چون می

هر کس مشا را به معصيت و :  خرب دادند فرمود)ص(وقتی اين موضوع را به پيامرب. که من با مشا شوخی کردم
  !گناهی فرمان دهد اطاعتش مکنيد

  سريّه علی بن ابی طالب به فلس در ربيع اآلخر سال هنم
شنيدم که عبد اهللا بن ابی بکر بن حزم به موسی بن عمران بن : گفت عبد الرمحن بن عبد العزيز می

  )۱(دانی؟ آيا سرّيه فلس را می: گفت مّناح که با يک ديگر کنار بقيع نشسته بودند می
عبد اهللا بن ابی بکر بن حزم خنديد و . ام من اصال نام اين سرّيه را هم نشنيده: موسی بن عمران گفت

يکصد و پنجاه مرد، که يکصد شتر و پنجاه اسب داشتند و در آن گروه  را با )ع( علی)ص(پيامرب: گفت
  . اعزام فرمودرج های اوس و خز هيچکس جز انصار نبودند، و سران قبيله

از منطقه سکونت . آهنا از اسبها استفاده نکردند و شتران را به کار گرفتند و بر قبائلی غارت بردند
د و سحرگاهی بر آهنا محله کردند و با دستهای پر، از اسري و شتر و خاندان حامت پرسيدند و آجنا فرود آمدن

  .بتخانه فلس را نيز، که مهمترين بت و بتکده قبيله طی بود، ويران ساختند. گوسپند به مدينه برگشتند
مثل : اين موضوع را برای حممد بن عمر بن علی گفتم و او گفت: عبد الرمحن بن عبد العزيز گويد

  :و او گفت! به او گفتم تو بيان کن: گويد. م درست و کامل نگفته استاينکه ابن حز
 را برای ويران کردن بت و بتکده فلس مهراه يکصد و پنجاه نفر از )ع( علی بن ابی طالب)ص(پيامرب

آهنا پنجاه اسب و مرکوهبای ديگری . انصار روانه فرمود، حتی يک نفر هم از مهاجران مهراه ايشان نبود
 دستور )ص(پيامرب. اّما از شترها استفاده کرده و از به کار بردن اسبها خودداری کردند.  داشتندنيز مهراه

  .فرمود که به قبائل غري مسلمان غارت برند
__________________________________________________  

  . م-.فلس، نام بتخانه و بتی در سرزمينهای قبيله طی است) ۱(
۷۵۰  

پری سياه و رايتی سپيد داشتند و مسلح به نيزه و سالحهای . ب خود بريون رفت با اصحا)ع(علی
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 رايت خود را به سهل بن حنيف و پرچم را به جّبار بن )ع(علی. کردند ديگر بودند و آشکارا اسلحه محل می
 پيش  را)۱(صخر سلمی داد و راهنمايی از بنی اسد را، که نامش حريث بود، مهراه خود ساخت و راه فيد

ای که آهنگ آن داريد يک روز کامل  ميان مشا و قبيله: گرفت، و چون نزديک سرزمني دمشن رسيد فرمود
راه است، اگر در روز حرکت کنيم ممکن است به چوپاهنا و ديدباهنای ايشان برخورد کنيم و آهنا به قبيله 

 بنابر اين امروز را مهني جا خرب برسانند و در نتيجه متفرق شوند و نتوانيد به خواسته خود برسيد،
پيماييم تا سپيده دم به آهنا به قبيله خرب برسانند و در نتيجه  مانيم، چون شب بشود شبانه با اسب راه می می

مانيم، چون شب بشود شبانه  متفرق شوند و نتوانيد به خواسته خود برسيد، بنابر اين امروز را مهني جا می
گفتند، اين رأی درستی . ه دم به آهنا برسيم و بتوانيم غنيمتی بدست آورميپيماييم تا سپيد با اسب راه می

سپس تنی چند را برای سرکشی و کسب . است و مهاجنا اردوی موقت زدند و شتران را برای چرا رها کردند
اف آهنا بر اسب سوار شده و اطر. خرب به اطراف فرستادند، از مجله ابو قتاده و حباب بن منذر و ابو نائله

پی کار : کنی؟ گفت زدند که به غالم سياهی برخوردند و از او پرسيدند، کيستی و چه می اردوگاه گشت می
در جستجوی : کيستی و چه کار داری؟ گفت:  فرمود)ع(علی.  آوردند)ع(او را به حضور علی. خودم هستم
  .چيزی بودم
 بنی نبهان از قبيله طی هستم، دستور من غالم مردی از خاندان: غالم گفت. او را در بند کنيد: فرمود

من به گروهی . اند اينجا باشم و گفتند اگر سواران حممد را ديدی به سرعت پيش ما بيا و خرب بياور داده
برخنورده بودم و مهينکه مشا را ديدم خواستم پيش آهنا بروم، بعد گفتم عجله نکنم بلکه دوستان ديگرم 

حاال هم از آنچه .  و اسبان و سواران و پيادگانتان را بدست آورده باشندتری بياورند و مشار مشا خرب روشن
 )ع(علی. بسرم آمده است ترسی ندارم و در واقع اسري و مقيد بودم تا اينکه پيشاهنگان مشا مرا گرفتند

قبيله به فاصله سري يک شب بلند با مشا فاصله دارند، سواران : راست بگو چه خرب داری؟ گفت: فرمود
  .توانيد بر آهنا غارت بريد توانند صبح زود به آهنا برسند و فردا صبح می  میمشا

عقيده من اين است که امشب را : رأی مشا چيست؟ جّبار بن صخر گفت:  به ياران خود گفت)ع(علی
با غالم سياه را ما . تا صبح بر اسبان خود بتازمي و صبح زود که آهنا در حال استراحتند به ايشان غارت برمي

اين :  فرمود)ع(علی. گذارمي تا انشاء اهللا به ما ملحق شوند برمي و حريث را برای راهنمايی لشکر می خود می
شد  شدند و يکی که پياده می غالم سياه را با خود بردند و اسبها را نوبتی سوار می. رأی درستی است
ها رسيد غالم سياه به دروغ  به نيمهمهينکه شب . هايش بسته بود شد، غالم سياه هم شانه ديگری سوار می

   من راه را گم: گفت
__________________________________________________  

  ).۴۰۹، ص ۶معجم البلدان، ج (فيد، جايی است نزديک به کوههای اجا و سلمی از سرزمني طی ) ۱(
۷۵۱  

غالم به ! ای اجنايی که از آجنا اشتباه کردهبرگرد به مه:  فرمود)ع(علی. امي ام و مثل اينکه از آن گذشته کرده
  : فرمود)ع(علی. باز هم در اشتباهم: اندازه يک ميل يا بيشتر برگشت و گفت

و ! خواهی ما را از رسيدن به قبيله بازداری، او را جلو بياوريد زنی و می مثل اينکه ما را گول می
او را پيش آوردند و مششري کشيدند و باالی : گويد! زنيم يا بايد راست بگويی يا گردنت را می: فرمود

يی خواهد داشت؟  حاال اگر راست بگومي برای من فايده: او مهينکه متوجه خطر شد گفت. سرش ايستادند
آنچه من کردم و ديديد به واسطه شرم و حيا بود و با خود گفتم حاال که در امان هستم : گفت. گفتند، آری
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ترسم که بکشيدم عذرم مقبول است  بينم و می ، حاال که از مشا اين حال را میچرا مشا را به سراغ قبيله بربم
  .و حتما مشا را از راه اصلی خواهم برد

قبيله مهني نزديکی مشاست، آهنا را به : او گفت. گفتند، به هر حال با راستی با ما رفتار کن
. شد  و شتران شنيده و ديده مینزديکترين منطقه برد به طوری که صدای عوعوی سگها و حرکت گوسپندان

  .مجاعات مردم هم مهني جاست که حداکثر يک فرسخ فاصله دارند: گفت
آهنا هم در وسط : مسلمانان به يک ديگر نگريستند و گفتند، پس خاندان حامت کجايند؟ گفت

داد و مسلمانان گفتند، اگر اآلن محله کنيم و ايشان را به وحشت بيندازمي ممکن است . مجعيت هستند
کنيم تا سپيده بدمد طلوع آن  بيداد کنند و در تاريکی شب گروههای عمده بگريزند، بنابر اين صرب می

کنيم که اگر برخی هم گرخيتند حمل  نزديک است و در کمني خواهيم بود و پس از سپيده دم محله می
گريزند و حال آنکه ما مهگی فرارشان از ديد ما پنهان مناند، وانگهی آهنا اسب ندارند که سوار شوند و ب

  .اين رأی را پسنديدند. بر اسب سوارمي
مهينکه فجر دميد بر آن قبيله محله بردند و گروهی را کشتند و گروهی را اسري کردند و زنان و : گويد

ها را هم مجع کردند و هيچ کس نگرخيت مگر اينکه  ها را يک طرف مجع کردند و شتران و بز و ميش بچه
  .ايشان پوشيده مناند، و غنامي فراوان بدست آوردندجای او بر 
:  و او را بسته بودند، گفت- و نام غالم اسلم بود-دخترکی از قبيله مهينکه غالم سياه را ديد: گويد

اين کار مهني فرستاده مشا اسلم است، خدا او را : و خطاب به مردم قبيله گفت! شود اين شياد را چه می
غالم سياه : گويد. که دمشن را پيش مشا کشاند و آهنا را به سراغ زنان مشا آوردسالمت ندارد، مهو بود 

  .ای دختر بزرگان من آهنا را راهنمايی نکردم تا موقعی که مرا پيش بردند تا گردمن را بزنند: گفت
ها را طرف ديگر مجع کردند، و از خاندان حامت خواهر  مسلمانان، مردان را يک طرف و زنان و بچه

برای آزاد :  گفت)ع(اسلم به علی.  و چند دختر بچه را اسري کردند و آهنا را جداگانه نگهداشتندعدی
 )ص(بايد گواهی دهی که خدايی جز پروردگار يگانه نيست و حممد: ساخنت من منتظر چه هستی؟ فرمود

   من بر آيني مهني اسريانی: گفت. فرستاده خداست
۷۵۲  

بينی که آهنا در  مگر منی:  گفت)ع(علی.  چه آهنا بکنند من هم خواهم کردهستم که در واقع اقوام منند، هر
دارم  آری، من با اينان دربند باشم خوشتر می: بند هستند، ترا هم با طناب مهراه ايشان قرار دهيم؟ گفت

 اين کار او مسلمانان به. خواهيد بکنيد که با ديگران آزاد باشم و به هر حال مهراه آهنا هستم تا هر کار که می
. من با آهنا هستم تا ببينيد از آهنا آنچه را که ديديد: گفت خنديدند و او را بسته و کنار اسرا بردند و او می

درود و سالم بر : گفت نفرين بر تو که تو اينها را به سراغ ما آوردی، و ديگری می: گفت يکی از اسريان می
آمد  اگر بر سر ما هم آنچه بر سر تو آمده است می! ات نبود دهای بر عه تو باد که چيزی جز آنچه اجنام داده

  .کنی کردمي که تو کردی بلکه بدتر و به هر حال تا پای جان با ما برابری می مهينطور رفتار می
بقيه سپاهيان مسلمان هم فرارسيدند و مجع شدند و اسريان را پيش آوردند و اسالم را به آهنا عرضه 

) اسلم( شد آزادش ساختند و هر کس نپذيرفت گردنش را زدند تا اينکه غالم سياه هر کس مسلمان. کردند
سوگند به خدا ترس از مششري پستی است، و زندگی : را پيش آوردند و اسالم را بر او عرضه داشتند، گفت

خيلی جای تعجب است، مگر آن وقتی که : مردی از قبيله که مسلمان شده بود گفت: گويد! جاودان نيست
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اکنون که گروهی از ما کشته و گروهی اسري و گروهی هم به رغبت ! تو را گرفتند اين مسأله مطرح نبود
: گفت!  را پريوی کن)ص(گويی؟ وای بر تو، حاال ديگر مسلمان شو و آيني حممد اند چنني می مسلمان شده
 ولی مهواره سرکش بود پس مسلمان شد و آزادش کردند،. هنم  را گردن می)ص(شوم و دين حممد مسلمان می
شد تا اينکه در واقعه رّده مهراه خالد بن وليد به ميامه رفت و سخت کوشيد و کشته و خوش  و تسليم منی
  .عاقبت شد
در خزانه آجنا سه مششري يافت به نام رسوب، .  به بتخانه فلس رفت و آن را ويران کرد)ع(علی: گويد

  .پوشاندند سهايی که به او میها و لبا خمذم و ميانی، و سه زره و پارچه
اسريان را هم مجع کردند و ابو قتاده را به مراقبت از ايشان منصوب کردند و عبد اهللا بن عتيک 

 رسيدند فرود آمدند و غنامي و اسريان را )۱(چون به رکک. سلمی مأمور دامها و اثاثيه شد، و حرکت کردند
 خدا اختصاص دادند و مششري ديگر هم بعد در سهم آن دو مششري رسوب و خمذم را به رسول. تقسيم کردند

  .حضرت قرار گرفت، مخس غنامي را هم قبال جدا کرده بودند
  .مهچنني اسريان خاندان حامت را تقسيم نکردند و آهنا را به مدينه آوردند

کرد که ابن ابی عون برامي نقل : اين جريان را به عبد اهللا بن جعفر زهری گفتم، او گفت: واقدی گويد
   خواهر عدی بن حامت هم جزء اسريان بود که او را تقسيم نکردند و در خانه رمله

__________________________________________________  
  ).۲۷۹، ص ۴معجم البلدان، ج (يی از سلمی، يکی از کوههای منطقه طی است  رکک، حمله) ۱(

۷۵۳  
  .شد دختر حارث نگهداری می
 گرخيت چون او را در مدينه جاسوسی بود که به او خرب )ع( از اطالع بر حرکت علیعدی بن حامت پس
  .داده بود و او به شام رفت

ای رسول خدا پدرم مرده و نان آورم : گفت کرد خواهر عدی می  عبور می)ص(هر گاه که رسول خدا
نان آورت کيست؟ : پرسيد  می)ص(در هر مرتبه پيامرب. گرخيته است بر منت گذار که خدا بر تو منت گذارد

مهانکه از خدا و رسول او گريزان است؟ خواهر عدی نااميد شد و در : فرمود می. عدی بن حامت: گفت می
مردی به او اشاره کرد که بر خيز و با .  عبور فرمودند ديگر صحبتی نکرد)ص(روز چهارم پس از اينکه پيامرب

 او را آزاد کردند و نسبت به )ص(پيامرب. را تکرار کرداو برخاست و مهان سخنان ! رسول خدا صحبت بدار
  .او خبشش و لطف معمول داشتند

 است و مهو مشا را اسري کرده است، مگر )ع(اين مردی که اشاره کرد کيست؟ گفتند، علی: زن پرسيد
امه خود نه به خدا سوگند که من از روز اسارت تا هنگام ورود به اين خانه کنار ج: شناسی؟ گفت او را منی

ام کشيدم و گوشه چادرم را بر روبندم افکندم و نه چهره او و نه چهره هيچيک از يارانش را  را بر چهره
  .ام نديده

    تبوکغزوه
عمر : گفت ابو عبد اهللا حممد بن شجاع برای ما نقل کرد که واقدی می: ابو القاسم بن ابی حّيه گويد

 بن جعفر زهری، حممد بن حييی، ابن ابی حبيبه، ربيعة بن بن عثمان بن عبد الرمحن بن سعيد، عبد اهللا
عثمان، عبد الرمحن بن عبد العزيز بن ابی قتاده، عبد اهللا بن عبد الرمحن مجحی، عمر بن سليمان بن ابی 
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حثمه، موسی بن حممد بن ابراهيم، عبد احلميد بن جعفر، ابو معشر، يعقوب بن حممد بن ابی صعصعه، 
وب بن نعمان، هر يک خبشی از اخبار تبوک را برامي نقل کردند، و برای برخی، از ابن ابی سربه و اّي

غري از ايشان هم از قول اشخاص مورد اعتمادی که نامشان را برامي نگفتند مطالبی . ديگران نقل شده است
  :نويسم اند می اند و من آنچه را که برامي گفته نقل کرده

. آوردند دوره جاهلی و بعد از اسالم به مدينه آرد سپيد و روغن می در )۱(گويند، گروهی از مردم انباط
  .آمدند مسلمانان تقريبا مهه روزه از اخبار شام اطالع داشتند چون اين گروه فراوان به مدينه می

__________________________________________________  
  . م- .گويند  که به عبارت ديگر آهنا را ساقطه هم میانباط، ساکنان نواحی نزديک شام و باتالقهای خشک شده) ۱(

۷۵۴  
گروهی از ايشان به مدينه آمدند و خرب آوردند که هرقل خوار بار ساليانه ياران خود را پرداخت کرده 
و سپاهيان فراوانی در شام گرد آورده است و قبائل خلم و جذام و غّسان و عامله را هم با خود مهراه ساخته و 

اند و هرقل هم در محص باقی   گسيل داشته و آجنا اردو زده)۱(اند و پيشاهنگان خود را به بلقاء آماده شده
  .اين موضوع را ديگران به آهنا گفته بودند و آهنا هم به مسلمانان گفتند. مانده است

در نظر مسلمانان هيچ دمشنی به امهيت روميان نبود که در سفرهای بازرگانی ساز و برگ و مشار و 
  .مرکوهبای آهنا را ديده بودند

داشت  فرمود و علنا اظهار منی  در جنگهای ديگر برای اينکه اخبار منتشر نشود توريه می)ص(پيامرب
 در شدت گرما آماده سفر دور دستی برای جنگ تبوک شدند و جنگجويان )ص(پيامرب. مگر در اين جنگ

 اطالع مسلمانان رساند تا متام امکانات خود را آن حضرت موضوع را آشکارا به. زيادی را فراهم فرمودند
  .برای جنگ آماده سازند و هم به مسلمانان اطالع داد که از کدام راه خواهد رفت و چه قصدی دارد

  . اشخاصی را به قبايل و مکه اعزام داشت تا آهنا را برای جنگ حرکت دهند)ص(پيامرب
دستور داد که تا فرع پيش برود، ابو رهم غفاری را بريدة بن حصيب را به قبيله اسلم روانه فرمود و 

هم پيش قبيله غفار فرستاد که آهنا را از مهاجنا حرکت دهد، ابو واقد ليثی هم پيش قوم خود رفت و ابو 
جعد ضمری ميان قوم خود که در ساحل دريا بودند رفت، مهچنني رافع بن مکيث و جندب بن مکيث را به 

بن مسعود را به قبيله اشجع فرستاد، و بديل بن ورقاء و عمرو بن سامل و بشر بن جهينه اعزام فرمود، نعيم 
سفيان را به قبيله کعب بن عمرو اعزام داشت، و به قبيله سليم گروهی را فرستاد که عباس بن مرداس هم از 

  .ايشان بود
 هم دستور فرمود که  مردم را به جنگ و جهاد ترغيب فرمود و آهنا را بر آن کار برانگيخت و)ص(پيامرب

خنستني کسی که مال خود را در اين راه آورد . از اموال خود اعانه مجع کنند و مردم هم اعانه زيادی دادند
:  از او پرسيدند)ص(پيامرب. ابو بکر صديق رضی اهللا عنه بود که متام مال خود را که چهار هزار درم بود آورد

عمر رضی اهللا عنه هم نيمی از مال خود را آورد و !  داناترندخدا و رسولش: آيا چيزی باقی گذاشتی؟ گفت
چون عمر از اقدام ابو . ام آری، نيمی را آورده: آيا چيزی باقی گذاشتی؟ گفت:  به او هم فرمودند)ص(پيامرب

  .هيچ گاه در کار خري شرکت نکردمي مگر اينکه او به خري از من پيشی گرفت: بکر مطلع شد گفت
    آورد، و طلحة بن)ص(طلب عليه السالم هم مالی به حضور رسول خداعباس بن عبد امل

__________________________________________________  
  . م-).به نقل از منتهی االرب(بلقاء، نام شهرکی در شام است ) ۱(



 ۵۹۹

۷۵۵  
 سعد بن عباده و عبد الرمحن بن عوف هم مالی که معادل دويست اوقيه بود آورد،. عبيد اهللا هم چنني کرد

عاصم بن عدی نود بار خرما صدقه داد، عثمان بن عفان رضی . حممد بن مسلمه هم هر کدام مالی آوردند
به هر حال . اهللا عنه يک سوم لشکر را جمهز ساخت و او از مسلمانانی بود که در اين مورد بسيار خرج کرد

حتی بند مشکهای آب را . ياز ديگری ندارندگفتند ن های اين لشکر فراهم شد به طوری که می مهه هزينه
عثمان از اين پس هر کاری هم که بکند زيان :  در آن روز فرمود)ص(رسول خدا: گويند. هم هتيه کردند

  .کند منی
نيکوکاران در اجنام کار خري پيشقدم شدند و با رغبت آن را اجنام دادند و گروهی از افراد ضعيف را 

اين شتر از آن مشا باشد، به : گفت آورد و به يکی دو نفر می ردی شتری را میتقويت کردند، چنانکه گاه م
بسياری از زنان هم به ميزان توانايی . داد که خرج کنند آورد و به ديگران می نوبت سوار شويد، و يا پول می

اند  ته انداخ)ص(يی جلوی رسول خدا در خانه عايشه ديدم پارچه: ام سنان اسلمی گويد. خود کمک کردند
بندها و انگشترهايی بود که زنان فرستاده بودند تا سپاه  که در آن دست بندها و بازوبندها و خلخاهلا و گردن

. مردم در سختی شديدی بودند، فصل خرماپزان بود و سايه بسيار دوست داشتنی. مسلمانان را ياری دهند
. در آن حال و زمان از شهر بريون بروندداشتند که در مدينه مبانند و خوش نداشتند که  مردم دوست می

 لشکر خود را، که تعداد )ص(رسول خدا. خواستند که تسريع کنند و جدّيت منايند  هم از مردم می)ص(پيامرب
خواست  رسول خدا به آجنا رفته و می. مستقر فرموده بود) دروازه مدينه(زيادی بودند، در ثنّية الوداع 

 به جّد )ص( پيامرب)۱(.بايد در اين مورد از ناحيه خداوند متعال وحی برسدکرد که  حرکت کند ولی گمان می
بينی که امسال را با ما بريون بيايی شايد بعضی از دختران  ای ابا وهب آيا مصلحت منی: بن قيس فرمود

د به خدا سوگن! افتم؟ دهيد و من در فتنه منی يی می مشا چنني اجازه: رومی را با خود بياوری؟ جّد گفت
ترسم اگر زنان رومی را ببينم  دانند که هيچکس به اندازه من نسبت به زنان شيفته نيست و می قوم من می

عبد اهللا پسر .  از او رو برگرداندند و فرمودند به تو اجازه دادم که مبانی)ص( پيامرب)۲(.نتوامن خودداری کنم
چرا گفتار رسول خدا را چنني : به پدرش گفتها و برادر مادری معاذ بن جبل بود  جّد بن قيس، که از بدری

آيی و نه هزينه  پاسخ دادی؟ به خدا قسم ميان بنی سلمه کسی به ثروت تو نيست در عني حال نه خودت می
   پسرک من، برای چه در اين: گفت! گريی حرکت کسی را به عهده می

__________________________________________________  
  . م-.کتاب مقداری از لغات توضيح داده شده است که در ترمجه مورد استفاده قرار گرفتدر حاشيه ) ۱(
  . م-.تعبري شده است» بنی االصفر«ها مکرر به  ها و شامی در اين جنگ از رومی) ۲(

۷۵۶  
باد سوزان و گرما و سختی به سوی روميان بريون آمي؟ به خدا من از ترس روميان در امان نيستم، من در 

پسرش . ه خود در خربی هستم، تو برو و با ايشان جنگ کن، پسرکم به خدا سوگند من به قرارها عاملمخان
کنی، و به خدا قسم  چنني نيست، بلکه نفاق موجب اين است که شرکت منی: بر او خشم گرفت و گفت

يس کفش خود را جّد بن ق: گويد. درباره تو خداوند بر رسول خدا قرآن نازل خواهد کرد که مردم خبوانند
آن مرد خبيث شروع به . بريون آورد و با آن به چهره پسرش کوفت و پسر بازگشت و با او صحبتی نکرد

ای بنی : بازداشنت قوم خود از حرکت کرد و به جّبار بن صخر و مهراهان او که از بنی سلمه بودند گفت
داشت و در حق شک و  ز جهاد باز میو بدين وسيله ايشان را ا. سلمه در اين گرمای شديد بريون نرويد

   :پراکنی کرد و خداوند متعال درباره او اين آيات را فرو فرستاد  شايعه)ص(ترديد کرد و در مورد رسول خدا



 ۶۰۰

بك ُو قالوا ال ينفروا يف احلر قل نار جهنم أشد حرا لو اكنوا ففقهون فليضحكوا قليال و  ُْ َ َ ًَ َِ َِ ََ ْ َْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ًّ َّ َ َُّ ََّ َ َ ُ ُ
ِ َ ُ َ وا ُ

َكثريا جزاء بما اكنوا يكسبون  ُ ِ َ ُ ِ ً َ ً
ِ
َ۹ :۸۱ - ۸۲-   

و گفتند يک ديگر را که به حرب مرويد در گرما، بگوی که آتش جهنم گرمتر است اگر فهم داشته 
 و )۱(.کنند باشند، خبندند اندکی در دنيا و بگريند بسياری در آخرت، اين جزای چيزی است که کسب می

  :ستهم در مورد او نازل شده ا
َو منهم من فقول ائذن يل وال يفتين أال يف الفتنة سقطوا و إن جهنم لمحيطة بالاكفرين  َِ ِِ ِ

ٌ َ ِ ُ َ َّ َ َ َّ َِ َ َ َُ َ َْ ِ َ ْ ِ
َ ّ ِ ْ ِ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ِ)۹ :۴۹(  

گويد دستور ده مرا به نيامدن و مرا بسبب زنان در فتنه مينداز،  و از منافقان کسی است که می
  .ر برگرينده است کافران رامهانا در کفر افتاده شدند و دوزخ د

ترسم مفتون زنان رومی شوم چنني نيست و هبانه  گويد می منظور اين است که اگر جّد بن قيس می
تر است زيرا موجب شده از مهراهی با رسول خدا  يی که در آن افتاده سخت يی است و فتنه بيهوده

شته باشد، و از اين پس هم برای او  بيشتر دوست دا)ص(خودداری کند و جان خود را از جان رسول خدا
نگفتم بزودی درباره تو : چون اين آيه نازل شد پسر جّد بن قيس پيش پدر آمد و گفت. جهنم خواهد بود

ای ناکس ساکت باش و با من حرف : پدرش گفت: قرآن نازل خواهد شد و مردم خواهند خواند؟ گويد
و گروه : گويد! گريتری گند تو از حممد بر من سختو به خدا سو! من هيچ سودی به تو خنواهم داد! نزن

گريه کنندگان که نيازمند و فقري بودند، هفت نفرند که به حضور رسول خدا آمدند و از او خواستند تا برای 
   : اين آيه را تالوت فرمود)ص(فراهم فرمايد و رسول خدا) مرکوب(آهنا وسيله حرکت 

َال أجد ما أمحلكم عليه ت ِ ْ َ َ ْ ُ ُ ِ ْ
َ َُ مع ِ ِولوا و أقينهم تفيض من ا ْ َّ ُ ِ َ ْ ُْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ  

  . رخيت که مشا را بر آن سوار کنم، ايشان برگرديدند و چشمهايشان اشک می  يامب من چيزی منی
۷۵۷  
سامل بن عمري که در بدر شرکت کرده بود و در مورد : اين گروه هفت نفر از بنی عمرو بن عوف بودند

 که از بنی واقف بود، علبة بن زيد که از بنی حارثه بود و او مهان کسی )۲(واو اختالفی نيست، هرمی بن عمر
 فرمان به اعانه داد و مردم )ص(است که مهه کاالی خود را برای مهني جنگ صدقه داد، هنگامی که پيامرب

  : آمد و گفت)ص(صدقاتی آوردند، علبه پيش پيامرب
خداوند صدقه تو را :  فرمودند)ص(پيامرب.  آوردمای رسول خدا من چيزی نيافتم و متام کاالی خود را

و ابو ليلی عبد الرمحن بن کعب که از بنی مازن بن جنّار بود، عمرو بن عتبه که از بنی سلمة بود، . پذيرفت
اين گروه صحيحترين . سلمة بن صخر که از بنی زريق بود، و عرباض بن ساريه سلمی که از بنی سليم بود

و گفته شده است که عبد اهللا بن مغفّل مزنی و عمرو بن عوف مزنی هم از . امي نيدهافرادی هستند که ما ش
  .اند گفته شده است که اين گروه فرزندان مقّرن از قبيله مزينه بودهم و ه. اند ايشان بوده

 در پاسخ آهنا که مرکوب )ص(کنندگان از حضور رسول خدا بريون آمدند و پيامرب چون اين گروه گريه
يی ندارد، يامني بن عمري بن کعب بن شبل نضری، ابو ليلی مازنی  کردند اعالن فرمود که وسيله  میمطالبه

 )ص(به حضور رسول خدا: کنيد؟ گفتند چرا گريه می: گفت. گريند و عبد اهللا بن مغفّل مزنی را ديد که می
چيزی ندارمي که در اين راه خرج رفتيم که ما را برای جهاد راه بيندازد اما مرکوبی آجنا نديدمي، خود ما هم 

او . دارمي که فرصت شرکت در اين جنگ را که در رکاب رسول خداست از دست بدهيم کنيم، و دوست منی
شتری آبکش به آن دو داد و به هر يک از ايشان دو پيمانه خرما هم برای خوراک داد و آن دو مهراه 



 ۶۰۱

 عنه هم به دو نفر ديگر وسيله حرکت داد و عباس بن عبد املطلب رضی اهللا.  حرکت کردند)ص(پيامرب
راهشان انداخت، عثمان رضی اهللا عنه هم با آنکه گروه زيادی از سپاه را جتهيز کرده بود سه نفر ديگر را 

  .روانه ساخت
  .کسی با ما بريون نيايد مگر آنکه مرکوب قوی و رام داشته باشد:  فرمود)ص(پيامرب

  :زدند تاد و شتر او را انداخت و کشته شد و مردم فرياد میمردی با شتر جوان سرکشی راه اف
يا (شود مگر مؤمن   کسی را مأمور فرمود تا ندا دهد که به هبشت وارد منی)ص(پيامرب! شهيد، شهيد

شود، و آن مرد را شترش از روی خشم و سرکشی افکنده  و هيچ گناهکاری وارد هبشت منی) نفس مؤمن
  .بود

__________________________________________________  
  .۹۲، آيه ۹سوره ) ۱(
، ۵۸، ص ۵ و اسد الغابه ابن اثري، ج ۱۱۹، ص ۲بوده است و با مراجعه به طبقات ابن سعد، ج » هرير بن عمرو«در اصل کتاب ) ۲(

  .تصحيح شد
۷۵۸  

 حضرت اجازه  آمدند و بدون هيچ عذر و هبانه از آن)ص(گويند، گروهی از منافقان به حضور پيامرب
گروهی هبانه . گرفتند که در جنگ شرکت نکنند و پيامرب به ايشان که هشتاد و چند نفر بودند اجازه فرمود

 آمدند و عذرهايی آوردند که خداوند عذر ايشان را نپذيرفته است، و )ص(تراش زا اعراب هم پيش پيامرب
  .بن رحضه هم از ايشان بودآهنا هشتاد و دو نفر از بنی غفار بودند که خفاف بن امياء 

 اردو زد و هم پيمانان )۱(عبد اهللا بن ابی هم مهراه لشکر خود آمد و در مهان ثنّية الوداع مقابل ذباب
در متام مدتی . اند لشکر او هم کمتر از لشکر مسلمانان نبود و گفته. منافق و يهودی او هم مهراهش بودند

  .هللا بن ابی هم مهاجنا مقيم بود آجنا اقامت داشتند عبد ا)ص(که رسول خدا
گزارد، و چون   ابو بکر صديق را در لشکر جانشني خود فرموده بود که با مردم مناز می)ص(پيامرب

رسول خدا آماده شد و تصميم به حرکت گرفت، در مدينه سباع بن عرفطه غفاری را به جانشينی منصوب 
 )ص( و فقط او در اين جنگ مهراه پيامرب-کار گماشتاند که حممد بن مسلمه را به اين   و هم گفته-فرمود
  .نبود

کفش و پاپوش فراوان برداريد که مرد تا کفش به پا داشته باشد در حکم :  فرمود)ص(رسول خدا
 حرکت فرمود، ابن ابی مهراه منافقان از حرکت خودداری کرد و )ص(مهينکه رسول خدا. سواره است

کند آن هم با اين سختی و گرما و در سرزمني دور، و در قبال سپاهی خواهد با روميان جنگ  حممد می: گفت
مثل اينکه حممد جنگ با روميان را بازی پنداشته است؟ و منافقانی هم که ! که يارای جنگ با آن را ندارد

بينم که  گويی هم اکنون می: ابن ابی گفت. با ابن ابی مهعقيده بودند از شرکت در جنگ خودداری کردند
 و ياران او )ص(و اين حرفها را برای ترساندن پيامرب! اند اصحاب حممد مهگی اسري و به طناهبا پيچيدهفردا 
  .گفت می

 از ثنّية الوداع به سوی تبوک حرکت فرمود، رايات و پرها را آماده ساخت، پرچم )ص(چون پيامرب
پرچم اوس را به اسيد بن حضري و . بزرگ را به ابو بکر صديق و يکی از پرهای بزرگ را هم به زبري داد
  .پرچم خزرج را به ابو دجانه، يا حباب بن منذر بن مجوح تسليم فرمود

ای رسول خدا اجازه : يی مسلح بر خورد و او گفت به برده) تپه نور( در ثنّيه النور )ص(گويند، پيامرب
  :تو کيستی؟ گفت: دهيد که مهراه مشا به جنگ بيامي؟ رسول خدا فرمود می
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   در عني حال:  فرمودند)ص(پيامرب. يی از زنی از قبيله بنی ضمره که بسيار بدرفتار است دهبر
__________________________________________________  

  . م- .ذباب، به معنی ارتفاع و بلندی است و يکی از نامهای مهان دروازه مدينه است) ۱(
۷۵۹  

  . نيا که وارد آتش شویپيش بانوی خود برگرد و مهراه من به جنگ
مهراه : گفته است رفاعة بن ثعلبه بن ابی مالک از قول پدرش از جدش برامي نقل کرد که می: گويد

کردمي، او گفت که در آن جنگ پرچم قبيله  زيد بن ثابت نشسته بودمي و درباره جنگ تبوک صحبت می
کنی مشار مسلمانان در   سعيد، خيال میای ابو: من به او گفتم. کشيده است مالک بن جنار را بر دوش می

کردند و مقدمه مهچنان  سی هزار نفر، معموال مردم پس از ظهر حرکت می: آن جنگ چند بوده است؟ گفت
رفت در حالی که ساقه لشکر هنوز در مهان حمل بود، و من از کسانی که در ساقه بودند سؤال کردم  جو می

رسيدند و اين  دم به منزل بعدی می يد و آخرين افراد رد سپيدهرس گفتند، هنگام غروب نوبت حرکت ما می
  .به واسطه زيادی لشکر بود

 شک و )ص(گريی بدون آنکه درباره پيامرب گويند، تنی چند از مسلمانان به علت تأخري در تصميم
 و  باز ماندند که از مجله ايشان کعب بن مالک بود)ص(ترديدی داشته باشند از مهراهی با رسول خدا

جای تعجب است که من هيچگاه اين چنني توانايی و آسايشی نداشتم : گفته است خودش در اين باره می
اما با وجود اين از شکرت در جنگ تبوک باز ماندم، و با آنکه هيچگاه دو مرکوب در اختيار من نبودم به 

راه آن حضرت برای شد و مردم هم مه  آماده حرکت می)ص(پيامرب. هنگام جنگ تبوک دو مرکوب داشتم
دادم و مرتب با  کردم ولی کاری اجنام منی من هم برای آماده ساخنت خود تالش می. شدند حرکت آماده می

 مردم را وادار به )ص(اينچنني بر من گذشت تا اينکه پيامرب! توامن رو براه کنم گفتم اين کار را می خود می
داشت که روز   دوست می)ص(پيامرب. امال آماده شدندجديت بيشتری فرمود و خود آن حضرت و مسلمانان ک

گفتم يکی دو روز پس از حرکت ايشان کارهامي را اجنام . پنجشنبه حرکت کند اما کارهای من رو براه نشد
پيوندم، ولی پس از رفنت آهنا نه فردا و نه پس فردايش کاری نکردم و مهچنني امروز  دهم و به ايشان می می

گفتم در عني حال راه بيفتم شايد به ايشان .  با شتاب دور شدند و فرصت از دست بشدو فردا شد تا آهنا
رفتم اندوهگني  آمدم و ميان مردم می چون از خانه بريون می! برسم و ای کاش اين کار را کرده بودم و نکردم

  .اند تراشان باقی مانده ديدم که فقط منافقان و هبانه شدم چون می می
 ورود به تبوک مرا به خاطر نياورده بودند و آجنا در حالی که با مردم نشسته بوده  هم تا)ص(پيامرب
دو برد او و نگاه کردن به : کعب بن مالک چه کرد؟ مردی از بنی سلمه به طعنه گفته بود: فرموده است

سول خدا به خدا سوگند ای ر! بسيار بد گفتی: حواشی آن او را از سفر بازداشت، و معاذ بن جبل گفته بود
آن مرد عبد اهللا بن انيس بود و گويند کسی که پاسخ او را داده است . ما در او جز خري و نيکی سراغ ندارمي

  .تر است صحيح  ابو قتاده بوده است و در نظر ما معاذ بن جبل
۷۶۰  

به خدا : گويد هالل بن امّيه واقفی هم که در التزام پيامرب در جنگ تبوک شرکت نکرده است می
گفتم شتری  گند چنني نبود که از روی شک و دو دلی شرکت نکنم چون مردی ثرومتند بودم و با خود میسو
خواهم شتری خبرم و  می: اتفاقا مرارة بن ربيع هم مرا ديد و گفت. کنم خرم و در جنگ شرکت می می

 )ص( و به پيامربگفتيم فردا شتری خواهيم خريد با خود گفتم اين هم رفيق راه، و هر دو می. حرکت کنم
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! شود که ما مردمی سبک بارمي و دو شتر دارمي، فردا راه خواهيم افتاد خواهيم پيوست، دير هم منی
.  مراحل را طی فرمود و به سرزمني دمشن نزديک شد)ص(مهينطور امروز و فردا شد تا اينکه رسول خدا

تراشان کسی را  نافقان و هبانهمتأسفانه در مدينه هم به جز م. حاال وقت حرکت کردن نيست: گفتيم
ابو خيثمه هم . ديدمي و اطراف مدينه هم مهچنني بود و من از وضع خود سخت غمگني و افسرده بودم منی

مهراه ما بود و در جنگ تبوک شرکت نکرده بود، او مردی است که در خوبی اسالم او هيچ شک و ترديدی 
نام ابو خيثمه، عبد اهللا بن . تصميم به حرکت هم داشتباشد و بطور جّدی  نيست و متهم به نفاق هم منی

 حرکت فرموده بود به مدينه آمد و روز گرمی به خانه )ص(خيثمه ساملی است، او ده روز پس از اينکه پيامرب
اند و آب سرد و خوراک هم  اند و هر يک خيمه خود را آب پاشيده خود رفت و ديد دو مهسرش در دو خيمه

سبحان اهللا، رسول خدايی که مهه : چون آجنا رسيد کنار دو خيمه ايستاد و گفت. اند هبرای او فراهم کرد
اش آمرزيده شده است هم اکنون در آفتاب و باد و گرماست و سالح خود را بر گردن  گناهان گذشته و آينده

! مزرعه خود باشدهای سرد و خوراک آماده و ميان دو زن زيبا و کنار  دارد و ابو خيثمه در سايه خويش بر می
روم تا به  شوم و حتما می به خدا سوگند وارد خيمه هيچ کدامتان منی: سپس گفت. اين انصاف نيست

هر دو . شتری آبکش را خواباند و ساز و برگ و آذوقه خود را بر آن هناد و براه افتاد. رسول خدا ملحق شوم
 چون به وادی القری رسيد به عمري بن .مهسرش شروع به صحبت کردند اما او پاسخی نداد و حرکت کرد

  . برسد و هر دو رفيق راه شدند)ص(خواست به پيامرب وهب مجحی برخورد که او هم می
من گناهانی دارم و تو گناهی نداری، برای : چون نزديک تبوک رسيدند، ابو خيثمه به عمري گفت

عمري نيز با اين کار موافقت . سم بر)ص(تو مهم نيست که اجازه بدهی من پيش از تو به حضور رسول خدا
  .کرد

.  رسيد آن حضرت در تبوک فرود آمده بود)ص(ابو خيثمه حرکت کرد و هنگامی که نزديک پيامرب
بايد ابو خيثمه باشد، و مردم چون نگريستند :  فرمود)ص(پيامرب. مردم گفتند، از دور سواری در راه است
   شترش را خواباند بهاو چون ! گفتند، ای رسول خدا، ابو خيثمه است

۷۶۱  
خربهای تازه چه داری؟ و او موضوع خود را به :  فرمودند)ص(پيامرب.  آمد و سالم کرد)ص(حضور پيامرب

  . به او با حمبت پاسخ داد و برايش دعای خري فرمود)ص(عرض رسول خدا رساند، و پيامرب
. يی فرود آمد ب زير سايه از مدينه بريون شد، صبح زود در منطقه ذی خش)ص(چون پيامرب: گويد

 تا هنگام عصر زير مهان سايه ماند که )ص(پيامرب. راهنمای پيامرب برای تبوک علقمة بن فغواء خزاعی بود
  .گرما بسيار شديد بود و پس از سرد شدن هوا حرکت فرمود

هر منزلی گزارد، و در   از روزی که در ذی خشب فرود آمده بود مناز ظهر و عصر را با هم می)ص(پيامرب
انداخت تا هوا سرد شود و مناز عصر را هم کمی زودتر از موقع و هر دو را با  که بود مناز ظهر را به تأخري می

  .گزارد و تا مراجعت از تبوک به مهينگونه رفتار فرمود يک ديگر می
 در سفر تبوک معروف است، و آن حضرت در جاهای زير )ص(مساجد و جايگاههای مناز رسول خدا

  :اند از گزاردهمن
بانی، مسجد فيفاء، مسجد مروه، مسجد سقيا، مسجد وادی القری، مسجدی  در ذی خشب زير سايه

در حجر، مسجدی در ذنب حوصاء، مسجدی در ذی اجليفه در اول منطقه حوصاء، مسجدی در دّره تاراء 
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ات الّزراب، به راه جوبر، مسجدی در ذات خطمی، مسجدی در مسنه، مسجدی در اخضر، مسجدی در ذ
 از ثنيةّ الوداع حرکت کرد بعضيها عقب مانده )ص( چون پيامرب)۱(.مسجدی در مدران، و مسجدی در تبوک

  .بودند و نرسيده بودند
 )ص(و پيامرب. گفتند، ای رسول خدا فالن کس عقب مانده يا هنوز نيامده است مسلمانان می

او را به مشا ملحق خواهد کرد و اگر هم غري از اين رهايش کنيد، اگر در او خريی باشد خداوند : فرمود می
  .باشد خداوند مشا را از دست او راحت کرده است

گفته  ابو ذر می.  بريون آمده بودند)ص(مردم زيادی از منافقان هم فقط به اميد غنيمت مهراه پيامرب
ار الغر و بی جان من به خاطر شترم از جنگ تبوک کمی عقب ماندم، و علت آن بود که شترم بسي: است
چند روزی او را علف دادم و .  خواهم پيوست)ص(گفتم چند روزی او را علوفه بدهم و بعد به پيامرب. بود

يک روز معطل او شدم . سپس از مدينه بريون آمدم و مهينکه به ذی املروه رسيدم، شترم از حرکت بازماند
ه به پشتم گرفتم و در آن گرمای شديد پياده به راه و قدرت و حرکتی در او نديدم، ناچار بار خود را برداشت

  . برسم)ص(افتادم تا به پيامرب
   من. مردم هم مهه رفته بودند و هيچکس از مسلمانان را هم نديدم که خبواهد به ما بپيوندد

__________________________________________________  
  . وفاء الوفا مسهودی تصحيح شده استبرخی از اين اسامی در منت صحيح نبوده و از) ۱(

۷۶۲  
اتفاقا کسی هم متوجه من شده بود و به . نيمروز از دور چشمم به رسول خدا افتاد و بسيار هم تشنه بودم

و چون مردم . بايد ابو ذر باشد:  فرموده بودند)ص(پيامرب. آيد مردی تنها در راه می:  گفته بود)ص(رسول خدا
 برخاسته بودند تا من نزديک ايشان برسم و )ص(پيامرب. دند، آری ابو ذر استدقت کرده بودند، گفته بو

ای ابو ذر چه : و فرمود! شود مريد و تنها برانگيخته می رود و تنها می آفرين بر ابو ذر که تنها راه می: فرمود
مثل اين : د فرمو)ص(پيامرب. چيز موجب تأخري تو شد؟ و او موضوع شتر خود را به اطالع آن حضرت رساند

ای تا به  ام از من باز مانده و نرسيده است، خداوند در هر گامی که برداشته بود که يکی از عزيزان خانواده
ابو ذر بار خود را از پشت خويش برداشت و آب خواست و برايش . من رسيدی گناهی از تو آمرزيده است

  .ظرف آبی آوردند و آشاميد
. تبعيد کرد و مرگش فرا رسيد هيچکس جز مهسر و غالمش با او نبودهنگامی که عثمان او را به ربذه 

  .مرا غسل دهيد و کفن کنيد و بر کنار راه بگذاريد: او به آن دو وصيت کرد و گفت
يی بر  آمد که ناگاه کنار راه به جنازه اتفاقا ابن مسعود مهراه گروهی از عراق برای اجنام عمره می

آن گروه برای حرمت جنازه ايستادند و غالم ابو ذر پيش آهنا . مالش کنندخوردند و نزديک بود شترها لگد
ابن مسعود گريست و ! اين جنازه ابو ذر صحابی رسول خداست، مرا برای دفن آن ياری دهيد: آمد و گفت

سپس . شود مريد، و تنها برانگيخته می رود، و تنها می  راست فرمود که ابو ذر تنها می)ص(رسول خدا: گفت
 در راه تبوک به ابو )ص(د و يارانش فرود آمدند و او را به خاک سپردند، و ابن مسعود سخنی را که پيامربخو

  .ذر فرموده بود برای ايشان نقل کرد
 که مهان کلثوم بن حصني است و از کسانی است که با رسول خدا در بيعت شجره -ابو رهم غفاری

شبی مهراه آن حضرت در .  شرکت داشتم)ص( رسول خدامن در جنگ تبوک مهراه:  گويد-بيعت کرده بود
زدم اما خيلی  خوامب گرفته بود و چرت می.  بودم)ص(کردم و من نزديک به پيامرب  حرکت می)۱(ناحيه اخضر
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ترسيدم که مبادا شتر من به پای پيامرب   شده بود و می)ص(زود بيدار شدم و مرکوب من نزديک مرکوب پيامرب
بردم ولی بني راه در شب خوامب برد و شتر من برای شتر   اين بود که شترم را دورتر میدر رکاب فشار آورد،

 را )ص(من مهينکه صدای آخ پيامرب.  را در رکاب فشرده بود)ص(رسول خدا زمحت اجياد کرده و پای پيامرب
:  فرمودند)ص(پيامرب! ای رسول خدا برای من طلب آمرزش کنيد، و مرا ببخشيد: شنيدم بيدار شدم و گفتم

  و شروع به سؤال درباره افرادی از قبيله بنی غفار کردند! حرکت کن
__________________________________________________  

  ).۱۵۲، ص ۱معجم البلدان، ج (اخضر، نام يکی از منازل نزديک تبوک، بني تبوک و وادی القری ) ۱(
۷۶۳  

آن :  از من پرسيدند)ص(پيامرب. دادم  خرب می)ص(آهنا به پيامربکه در جنگ شرکت نکرده بودند و من درباره 
: فرمود. آهنا از حرکت خودداری کردند: مانستند چه کردند؟ گفتم ها می چند نفر بلند قد که به سرخ پوست

به خدا : آن چند نفر سياه کوتاه قد مو فرفری که رنگ پوستشان بني سرخی و سياهی بود چه کردند؟ گفتم
هر چه فکر : گويد ابو رهم می.  بودند)۱(گومي که در شبکه شدخ آهنايی را می: فرمود. شناسم  را منیقسم آهنا

کردم که شايد آهنا از بنی غفار باشند چيزی به خاطرم نيامد، بعد يادم آمد که آهنا گروهی از بنی اسلم 
ای رسول : گفتم.  بودندهستند که با ما بودند و در شبکه شدخ سکونت داشتند و صاحب شتران فراوانی

چه چيز مانع اين شد که در عوض خودداری : فرمود. خدا آهنا گروهی از بنی اسلم و از هم پيمانان ما بودند
آمد  شد و در راه خدا با ما بريون می از شرکت در جنگ مردی دالور از ايشان بر يکی از شتران خود سوار می

بود، برای من ختلف هر يک از  اند می  جنگ بريون آمدهو برای او هم مزد و پاداش اشخاصی که برای
و ! های غفار و اسلم از جنگ مثل ختلف عزيزان خانواده خودم است مهاجران قريش و انصار و قبيله

 در مسري خود به شتری برخورد که صاحب آن، حيوان را به واسطه الغری و ناتوانی )ص(گويند، رسول خدا
 حيوان مواظبت کرده و به او علف داده و به خانه خود برده بود و چون شتر رهايش کرده بود و رهگذری از

اتفاقا صاحب اول شتر، حيوان را در دست آن مرد ديد و پيش . خوب شده بود با او به مسافرت آمده بود
  . اقامه دعوی کرد)ص(رسول خدا

علف جنات دهد از آن او هر کس شتر و مرکوبی را از نابودی در سرزمني بی آب و :  فرمود)ص(پيامرب
  .خواهد بود

. هزار نفر و مشار اسب ده هزار بود  بودند سی)ص(گويند، مشار مسلمانانی که مهراه رسول خدا
 به هر يک از خانداهنای بزرگ انصار دستور فرموده بود که پرچم و رايت داشته باشند و قبائل )ص(پيامرب

 رايت بنی مالک بن جنّار را به عمارة بن حزم )ص(يامربپ. ديگر عرب هم دارای رايات و پرهايی بودند
 پرچم بنی مالک بن جنّار را به زيد )ص( رسيد، پيامرب)ص(داده بودند، و چون زيد بن ثابت به حضور پيامرب

نه به خدا سوگند، مشا هم : فرمود. ايد ای رسول خدا، مثل اينکه بر من خشم گرفته: عماره گفت. دادند
دهد اگر چه بنده  داند و قرآن اشخاص را فضيلت و برتری می او بيشتر از تو قرآن می! اريدقرآن را مقدم بد

   دانند محل ای باشد، و دستور فرمود تا پرهای اوس و خزرج را هم افرادی که بيشتر قرآن می بينی بريده
__________________________________________________  

 روض االنف، -  آن را به صورت شبکه شذخ و سهيلی در۴۳۵دانسته است، ابو علی در شرح ابو ذر، ص شبکه شدخ را نام جايی ) ۱(
  .اند  آن را به صورت شبکه شرخ ضبط کرده۳۲۱، ص ۲ص، ج 

۷۶۴  
  .کرد و معاذ بن جبل پرچم بنی سلمه را ابو زيد پرچم بنی عمرو بن عوف را محل می. کنند
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می بر تن داشت و لگام يا دهانه اسب خود را در دست گرفته  در حالی که جّبه پش)ص(روزی پيامرب
  .بودند و در حال مقدمات مناز بودند، اسب شاشيد و از شاش او به جبه ترشح شد

  . جبه را نشست و فرمود شاش و آب دهان و عرق اسب جنس نيست)ص(پيامرب
عة بن ثابت که از قبيله بنی  بودند، از مجله ودي)ص(گويند، گروهی از منافقان در تبوک مهراه پيامرب

عمرو بن عوف بود، و جالس بن سويد بن صامت، و خمشی بن محّير که از قبيله اشجع و هم پيمان بنی 
کنيد جنگ با روميان مثل جنگ با  گفتند، خيال می آهنا به مسلمانان می. سلمه بود، و ثعلبة بن حاطب

خواستند  و با اين حرف می! بينيم سته میديگران است؟ به خدا قسم فردا مشا را به ريسماهنا ب
  .پراکنی کرده و در دل مؤمنان ترس اجياد کنند شايعه

تر و دروغگوتر و به  باره خوانان ما از مهه شکم شکم دامن چرا قرآن منی: وديعة بن ثابت هم گفت
د که در خانه  پسر آن زن، عمري، يتيمی بو- هنگام جنگ ترسوترند؟ جالس بن سويد که مهسر اّم عمري بود

به خدا قسم اگر حممد ! تازه اينها بزرگان و اشراف و اهل فضل ما هستند:  گفت-کرد جالس زندگی می
دارم حکم کنم به هر يک از ما صد تازيانه  به خدا قسم دوست می! راست گو باشد ما از خر هم بدتر باشيم

  .بزنند ولی در اين مورد از گفتار مشا قرآن نازل نشود
خودت را به اين گروه برسان که خود را به آتش کشيدند و از گفتار :  به عّمار بن ياسر گفت)ص(پيامرب

عّمار پيش آهنا رفت و موضوع را به ! ايد ايشان سؤال کن، اگر هم انکار کردند بگو که چنني و چنان گفته
 )ص(رسول خدا.  آمدند و از آن حضرت شروع به عذر خواهی کردند)ص(آهنا پيش رسول خدا. ايشان گفت
اش بود که وديعة بن ثابت آمد و افسار و تنگ شتر را در دست گرفت و در حالی که پاهايش به  سوار بر ناقه

! کردمي زدمي و شوخی می ای رسول خدا، ما مهينطوری حرف می: شد گفت خاک و سنگ کشيده می
   :را نازل فرمود به او اعتنايی نفرمود و خداوند متعال درباره او اين آيه )ص(پيامرب

قولن إنما كنا خنوض و نلعب، قل أ باب و آياته و رسو كنتم تستهزؤن، ال  َو لنئ سأحكهم  َُ ُ
ِ
ْ َ ْ ََ ْ ُْ ُْ ُ ُِ ِ ُ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ َّ َِّ

َ ُ ُ ُ َ َّ ِ َّ ُ َ َ َ َ ْ ِ
َ

ًيعتذروا قد كفريم نعد إيمانكم إن غعف قن طائفة منكم غعذب طائفة َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ّ َ ُ ْ ْ ْ ُْ ُْ ِْ ٍ َ َُ ْ ْ َْ ْ ِ ِ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ بكغهم اكنوا َ ْ ُ َّ َ ِ
َجمرمني  ِ ِ

ْ ُ)۹ :۶۵ - ۶۶(  
کردمي، بگو با خدا و آيات او و رسول  يی می گفتيم و بازی اگر سؤال کنی شان، گويند سخنی می

کنيد، عذر مگوييد که کفر صريح آورديد بعد از آنکه به ظاهر اميان آورده بوديد  وی فسوس می
  .روهی را که ايشان فتنه انگيزنداگر در گذرمي از گروهی از مشا، عذاب کنيم گ
۷۶۵  

آری تو از خر هم بدتری، :  هنگامی که جالس گفته بود ما از خر بدترمي، عمري به او گفته بود:گويند
 آمد و سوگند خورد که چيزی نگفته است و )ص(جالس به حضور پيامرب. رسول خدا راستگو و تو دروغگويی

   :خداوند درباره او اين آيه را نازل فرمود
َحيلفون باب ما قالوا و لقد قالوا لكمة الكفر و كفروا نعد إسالمهم و هموا بما لم ينالوا و ما  َ َ َُ ُ َُ َْ َْ

ِ ُِّ َ َِ ِ ْ َِ ْ َُّ َ ِ
ْ ُ َ َ ِ َِ ْ َ ََ

ِ َ ُ ْ

ِغقموا إال أن أغناهم اهللا و رسو من فضله ِ ْ َ ُ ُُ ُ َُ َ ُ ْ َ َْ َّ
ِ َ…) ۹ :۷۴(  

آنکه کلمه کفر گفتند و پس از اسالم ظاهری اند و حال  خورند به خدای تعالی که نگفته سوگند می
کافر شدند و قصد کردند به کاری که به آن نرسيدند و طعنه نزدند بر مؤمنان مگر بدان سبب که 

  .خدای و رسول او از فضل خود با غنيمتها توانگرشان ساخت
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. ند بودخواست، و مردی نيازم گويند، جالس از دوره جاهليت خوهنايی از يکی از اقوام خود می
خمّشی بن .  به مدينه رسيدند آن خونبها را برای جالس گرفتند و خداوند او را غنی ساخت)ص(چون پيامرب
 او مهان کسی است که در -ای رسول خدا نام خودم و نام پدرم مايه سرافکندگی من است: گفت محّير می

او از . ن يا عبد اهللا نام گذاشتند او را عبد الرمح)ص( رسول خدا-آيات مذکور مورد عفو قرار گرفته است
کرد که در راه اسالم شهيد شود و گور او هم ناشناخته مباند و چنان شد که در جنگ ميامه  خدا مسألت می

  .کشته شد و اثری از او بدست نيامد
اند که او خنست از منافقانی بود که از شرکت در جنگ تبوک  درباره جالس بن سويد اين را هم گفته

اّم عمري مهسر او بود و عمري هم يتيم فقريی بود که در . کرد ی کرد و مردم را هم از خروج منع میخوددار
کرد، تا اينکه عمري آن سخن جالس را  کرد و جالس او را تکفل و نسبت به او خوبی می خانه او زندگی می

تو از مهه مردم پيش من : عمري به جالس گفت! اگر حممد راستگو باشد ما از خر بدترمي: گويد شنيد که می
تر و برای من بسيار دشوار است که بر تو مکروهی وارد شود،  تر بودی و از مهه نسبت به من مهربان حمبوب

سازد و اگر آن را پوشيده بدارم خودم  به خدا سوگند متأسفانه سخنی گفتی که اگر آن را بگومي ترا رسوا می
  .تر از ديگری است ی من ساده يکی از اين دو براجنام شوم و ا هالک می

 از مال زکات به جالس که فقري بود )ص(پيامرب.  رساند)ص(عمري موضوع گفتار جالس را به اطالع پيامرب
جالس به خدا . چيزی داده بودند، و کسی پيش او فرستادند و درباره آنچه که عمري گفته بود پرسيدند

 بود )ص(عمري که در حضور پيامرب.  دروغگوستسوگند خورد که هرگز چنني سخنی نگفته است و عمري
و خداوند بر پيامرب خود ! يی بفرست ام آيه پروردگارا درباره آنچه من به رسول خدا گفته: برخاست و گفت

   :اين آيه را نازل فرمود
  …َيْحِلفُونَ بِاللَِّه ما قالُوا

۷۶۶  
  فرمايد  تا آجنا که می

ْأغناهم اهللا و رسو من فض َ ُ ُُ ُ َ َ ُ ْ َ
ِله  ِ)۹ :۷۴(  

درست گوش : جالس به عمري گفت.  به او خبشيده بودند)ص(يی بود که رسول خدا و منظور صدقه
. ام، ولی خداوند متعال راه توبه را به من ارائه فرموده است گويی گفته راست است که من آنچه را می! بده

های خود  وبه واقعی او اين بود که از نيکیهای ت و چون اقرار به گناه کرد توبه او پذيرفته شد و يکی از نشانه
  .نسبت به عمري چيزی نکاست
رفتيم، چون به وادی القری رسيدمي به باغ  مهراه رسول خدا به تبوک می: ابو محيد ساعدی گويد

 )ص(پيامرب! بياييد بررسی کنيد که چه اندازه حاصل اين خنلستان است:  فرمود)ص(پيامرب. زنی عبور کردمي
هر چه حاصل اين شد پيش :  زدمي که ده بار خرما خواهد داشت و پيامرب به آن زن فرمودندو ما ختمني

  .خودت نگهدار تا ما برگردمي
امشب باد شديدی خواهد وزيد، هيچکس :  فرمودند)ص(چون شب به ناحيه حجر رسيدمي پيامرب

طوفان : گويد. حمکم ببنددبدون دوست و رفيق از جای خود تکان خنورد و هر کس شتر دارد پای بندش را 
شديدی برخاست و هيچکس بدون مهراهی و دوست خود بريون نرفت مگر دو نفر از بنی ساعده که يکی 

آن کسی که برای قضای حاجت رفته بود در راه . برای قضای حاجت، و ديگری به تعقيب شترش رفته بود
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 آن يکی که به تعقيب شترش رفته بود کرد و جمروح شده بود و در سينه و حلق خود احساس تنگی نفس می
: چون اين خرب به اطالع رسول خدا رسيد فرمود. افتاده بود) دو کوه طّيئ(باد او را برده و به منطقه طّيئ 

مگر مشا را هنی نکرده بودم که به تنهايی جايی برويد؟ سپس برای آنکه جمروح شده بود دعا کرده و او را 
ديگری که در منطقه طّيئ افتاده بود در دست آن قبيله گرفتار بود . ود يافتپيش خود فراخواندند و او هبب

  .تا هنگامی که به مدينه آمدند او را به رسول خدا خبشيدند
 )ص( برای پيامرب)۲( در وادی القری فرود آمدند يهوديان بنی عريض مقداری هريسه)ص(چون پيامرب

رای آهنا ساليانه چهل بار خرما به عنوان کمک پرداخت آوردند و ايشان از آن خوردند و مقرر فرمودند ب
 برای )ص(مهني کار خري و نيکی که حممد: گفت زنی يهودی می. شود، اين پرداخت هنوز هم ادامه دارد

آهنا اجنام داد بيشتر از متام ارث آهنا از پدرانشان است، چون اين مقرری تا روز قيامت برای آهنا ادامه 
  .دارد

در . ، مردم از چاه آن آب کشيدند و مخري کردند)۳(چون به منطقه حجر رسيدمي: گفت ابو هريره می
   از آب چاه اين منطقه نياشاميد و وضو هم:  اعالن کرد)ص(اين هنگام منادی پيامرب

__________________________________________________  
  . م-.منت آيه و ترمجه آن قبال گذشت) ۱(
  . م-).به نقل از منتهی االرب(ه خوراکی مرکب از حبوبات و گوشت خمصوصا گوشت مرغ هريس و هريس) ۲(
  . م-.يی در قرآن حجر، نام ديار مثود و بالد آهنا در نزديکی شام، و سوره) ۳(

۷۶۷  
  .ايد به شتران بدهيد نگرييد و هر مخريی هم که کرده

ان ايشان در تبوک بودم، چون در من از مهه دوستان خود کوچکتر و قرآن خو: سهل بن سعد گويد
 )ص(حجر فرود آمدمي مخري کردم ون را گذشتم تا برسد و رفتم هيزم مجع کنم که ديدم منادی رسول خدا

دهند از آب چاه اين منطقه نياشاميد، و مردم آهبا را از مشکها به زمني  کند که پيامرب دستور می اعالن می
: گويد سهل می. مخري را به شتران بدهيد: فرمود. امي ا مخري کردهمردم گفتند، ای رسول خدا م. رخيتند می

  .ترين مرکوهبای ما بودند دادم من هم مخري را برداشتم و به دو شتر ناتوانی که ضعيف
و به حمل چاه صاحل پيامرب عليه السالم رسيدمي و آجنا مشکها را شستيم و پر آب کردمي و : گويد

! هيچگاه از پيامرب خود تقاضای معجزه مکنيد:  فرمود)ص(پيامرب. آجنا بودميآشاميدمي و آن روز را تا شام 
از اين جوی آب ] که معجزه آن حضرت بود[يی خواستند، و ناقه  اين قوم صاحل از پيامرب خود معجزه

. ددا آشاميد به مهان اندازه که از آب آشاميده بود به آهنا شري می آمد و آب می نوشيد و روزی هم که می می
او را پی کردند و فقط سه روز مهلت داده شدند و معلوم است که وعده اهلی دروغ نيست و صدای آمسانی 

هيچکس از ايشان زير هپنه آمسان باقی مناند مگر اينکه نابود شد، غري از مردی که در . آهنا را فرو گرفت
 رسول خدا او چه کسی بود؟ گفتند، ای. حرم کعبه بود و حرم کعبه او را از عذاب اهلی حمفوظ داشت

  :فرمود
صاحل او را برای تصديق گفتار : گفتند، او در ناحيه مکه چه کار داشت؟ فرمود. ابو رغال پدر ثقيف

 و او به مردی رسيد که صد ميش کم شري داشت و يک ميش هم داشت که )۱(خود به آجنا گسيل داشته بود
ابو رغال . ری هم داشت که مادرش روز گذشته مرده بودنسبتا پر شري بود، اتفاقا آن مرد کودک شري خوا

  :آن مرد گفت. مرا فرستاده خدا به سوی تو فرستاده است: گفت
ابو رغال مهان ميش شريی را ! خواهی برای خودت بگري هر چه می. آفرين و درود به رسول خدا باد
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دهد، به  رگ مادرش شري او را میاين ميش، مادر اين پسر بچه است و بعد از م: آن مرد گفت. انتخاب کرد
: گفت. نه: گفت. بيست ميش بردار: گفت. نه: گفت. های ديگر بردار عوض او ده ميش از اين ميش

. نه: آن مرد گفت. ها را برب و آن يکی را برای من بگذار مهه اين ميش: گفت. نه: گفت. پنجاه ميش بردار
در اين هنگام آن مرد کمان . م مهان را دوست دارماگر تو ميش دوشا و شريی را دوست داری من ه: گفت

نبايد : سپس تريی به ابو رغال انداخت و او را کشت و گفت! خدايا تو گواه باش: خود را کشيد و گفت
   کسی پيش از من اين خرب را برای

__________________________________________________  
ه شود به جلد هشتم دانشنامه ايران و اسالم که چند روايت را نقل کرده است، ولی نويسنده برای اطالع در مورد ابو رغال مراجع) ۱(

  . م-.های خطی کتاب در اختيارش نبوده است مقاله از کتاب مغازی نام نربده و البد نسخه
۷۶۸  

صاحل دستهای خود را به آمسان . و خودش پيش صاحل آمد و اين خرب را به او داد! رسول خدا بربد
  .خدايا ابو رغال را لعنت و نفرين فرمای: رافراشت و سه مرتبه گفتب

کسی به سرزمني اين قوم عذاب شده وارد نشود مگر در حال :  به مهراهان خود گفت)ص(رسول خدا
  .توانيد گريه کنيد وارد آن نشويد که به مشا هم مهان بال خواهد رسيد گريه، و اگر منی

های حجر و منطقه عذاب ديدگان  يدم که با انگشتری که در خانهمردی را د: ابو سعيد خدری گويد
 روی خود را از او برگرداند و با دست چهره خود را )ص(پيامرب.  آمد)ص(پيدا کرده بود به حضور پيامرب

و مهينکه آن را انداخت نفهميدمي به کجا افتاد و ! آن را بينداز: پوشاند که آن را نبيند و به آن مرد فرمود
  :گفت ابن عمر می. ون پيدا نشده استتاکن

و مهه پای در رکاب هنادند تا از آن ! اين وادی کوچ است:  برابر آن وادی رسيد فرمود)ص(چون پيامرب
  .بريون رفتند
: کند که ابن ابی سربه هم از يونس بن يوسف، از عبيد بن جبري، از ابو سعيد خدری نقل می: گويد

  .ريون نياورد تا از آن منطقه خارج شد و آن را پشت سر گذاشت پا از رکاب ب)ص(ديدم رسول خدا
 حرکت فرمود و آب مهراه ايشان نبود، اين موضوع را به رسول خدا شکايت )ص(فردا صبح پيامرب

ديدم که رسول : عبد اهللا بن ابی حدرد گويد. يی بود که آب وجود نداشت بردند و آن حضرت در منطقه
 مهچنان )ص( رسول خدا-  و به خدا سوگند در آمسان ابری نديدم- و دعا فرمود رو به قبله ايستاد )ص(خدا

شود و پيامرب هنوز از جای خود تکان خنورده بود که  فرمود و من ديدم که ابرها از هر طرف مجع می دعا می
. شنوم آمسان آب فراوانی بر ما فرو رخيت، و گويی هم اکنون هم صدای تکبري رسول خدا را در باران می

بعد هم آمسان روشن شد و متام زمني آبگريهای متصل به يک ديگر بود و مردم از اول تا آخر مهگی آب 
  .دهم که فرستاده خدامي گواهی می: فرمود نوشيدند و برداشتند و شنيدم که رسول خدا می

 گذرا ابری: وای بر تو، آيا باز هم شک و ترديد داری؟ و او گفت: به يکی از منافقان گفتم: گويد
  .آن منافق اوس بن قيظی يا زيد بن لصيت بوده است. بود

کرد که به او گفته  يونس بن حممد از يعقوب بن عمر بن قتاده، از حممود بن لبيد نقل می: گويد
آری به خدا قسم، وانگهی گاهی منافقان از ميان : شناختند؟ و او گفته است آيا مردم منافقان را می: است

های ما  در خانه: گفت من از پدر بزرگت قتادة بن نعمان شنيدم که می. و پسر عموها بودندپدران و برادران 
بعد هم از زيد بن ثابت شنيدم که به بعضی از افراد بنی جنّار . گروهی از خويشاوندان منافق بودند
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   کنايه از منافق(خداوند زندگی ترا خري و برکت ندهد : گفت می
۷۶۹  

  .سعد بن زراره و قيس بن فهر را: گفت کنی؟ او می گفتند، چه کسی را نفرين می ، و به او می)بودن او
 بودمي و پس از اينکه )ص(در جنگ تبوک هم با مهان مرد در خدمت رسول خدا: گفت مهني زيد می

موضوع بی آبی و دعای رسول خدا پيش آمد و خداوند ابرها را فرستاد و باران آمد و مردم سرياب شدند به 
و او مردی است که با تو . ابری گذرا بود: خواهی؟ و او گفت وای بر تو، بعد از اين هم چيزی می: تيماو گف

  .آری او را شناختم: حممود بن لبيد هم گفت. خويشاوند است
 به سوی تبوک حرکت فرمود و در يکی از منازل ماده شتر قصوای آن )ص(پس از آن رسول خدا: گويد

 که از اصحاب بيعت عقبه و شکرت - عمارة بن حزم. ستجوی آن بر آمدندحضرت گم شد و اصحاب به ج
از کسانی که مهراه عماره و از .  پيش رسول خدا بود-کننده در جنگ بدر و از شهيدان جنگ ميامه است

دسته او بودند کسی است به نام زيد بن لصيت که از يهوديان بنی قينقاع بوده و بعدا اسالم آورده اما پس از 
اين . کرده است منافق شده و خباثت و خيانت يهود در هناد او بوده و آشکارا از منافقان طرفداری میآن 

زيد که گفته شد در دسته عماره بوده است در غياب او و هنگامی که عماره در حضور پيامرب بوده گفته بوده 
  :است که

دهد و حال آنکه او   خرب میکند که نبی است و اخبار آمسانی را برای مشا حممد چنني تصور می
پندارد  گويد که حممد می منافقی چنني می: در اين هنگام رسول خدا فرمود. اش کجاست داند ناقه منی

داند ماده شترش کجاست، به خدا قسم  دهد و حال آنکه منی پيامرب است و از اخبار آمسانی به مشا خرب می
دامن و هم اکنون خداوند مرا به حمل آن رهنمون فرمود، و  من چيزی غري از آنچه خدا به من تعليم دهد منی

 با دست )ص(پيامرب. او در اين دّره در فالن شکاف است و افسارش به درختی گري کرده و مهاجنا مانده است
  .رفتند و حيوان را آوردند! حاال برويد و بياوريدش: به آن شکاف و تنگه ميان دو کوه اشاره کرد و فرمود

جای تعجب است که منافقی چنني و چنان گفته است و : هم سفران خود برگشت و گفتعماره پيش 
مردی از هم سفران عماره که پيش رسول خدا نرفته و مهاجنا مانده بود . رسول خدا آن را برای ما نقل کرد

  .زد پيش از اينکه تو بيايی زيد اين حرفها را می: به عماره گفت
دانستم در دسته هم  منی: گفت زد و می له برد و به گردن او مشت میعماره به زيد بن لصيت مح: گويد

کسی که گفتار زيد را : گويد! سفران من چنني آدم زرنگی بوده باشد، ای دمشن خدا از گروه ما بريون برو
برای عماره بازگو کرده بود برادر او عمرو بن حزم بود که او هم با گروهی از اصحاب و ياران خود در دسته 

  .عمارة بن حزم بود
 را از دره آورد حارث بن خزمه اشهلی بود و او در حالی ناقه را )ص(کسی هم که رفت و ناقه رسول خدا
  .يافت که افسارش به درختی گري کرده بود

۷۷۰  
من قبال درباره حممد شک و ترديد داشتم و گويی امروز اولني روزی است که : زيد بن لصيت گويد

گفتند او  مردم می! دهم که او رسول خداست نون با بصريت کامل نسبت به او گواهی میام و اک مسلمان شده
گفت تا هنگام مرگ مهچنان منافق  توبه کرده است، ولی خارجة بن زيد بن ثابت منکر توبه او بود و می

  .بود
 بود در دل شب صدای آوازخوانی برای شتران )۱( در صحرای مشقّق)ص(هنگامی که رسول خدا
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اين خواننده از مشا يا از غري : و از مسلمانان پرسيد! بشتابيد تا به اين خواننده برسيد: د، فرمودشني
 به آهنا )ص( به آهنا رسيد و آهنا گروهی بودند، پيامرب)ص(رسول خدا: گويد. مشاست؟ گفتند، از غري ماست

  .ايد؟ گفتند، از قبيله مضر هستيم از کدام قبيله: فرمود
  .من هم از مضر هستم و نسب خود را مشرد تا به مضر رسيد: د فرمو)ص(پيامرب

چگونه :  فرمودند)ص(پيامرب. امي آن گروه گفتند، ما اولني کسانی هستيم که برای شتران آواز خوانده
بردند، اتفاقا به مردی که مهراه غالمش  بوده است؟ آهنا گفتند، مردم دوره جاهلی به يک ديگر غارت می

و او ! شتران را مجع کن: آن مرد به غالم خود گفت. و شتران او پراکنده شده و گرخيتندبود محله بردند 
آن مرد با چوبدستی خود به دست غالم کوفت و غالم شروع به داد زدن کرد که، وای . توامن منی: گفت

طور برای از اين به بعد مهني : آن مرد به او گفت. دستم، وای دستم، و در اثر صدای او شتران مجع شدند
يی به مشا بدهم؟  آيا مژده: سپس به بالل فرمود. )۲( شروع به خنديدن فرمود)ص(و پيامرب. شتران آواز خبوان

. و در آن حال مهگی بر روی مرکوهبای خود سوار و مشغول حرکت بودند! گفتند، آری ای رسول خدا
گنج روم، و مرا با پادشاهانی ياری گنج فارس و : خداوند متعال دو گنج به من عنايت فرموده است: فرمود

  .خورند کنند و از غنامي اهلی می فرموده که پادشاهان محريند، ايشان در راه خدا جهاد می
بني حجر و تبوک بودمي که رسول خدا برای قضای حاجت بريون شد و هر : گويد مغرية بن شعبه می

مردم آماده مناز صبح بودند . رب آب بردمشد، من هم برای پيام رفت دور می گاه که برای قضای حاجت می
و صرب کردند ولی ترسيدند آفتاب بزند، اين بود که عبد الرمحن بن عوف را جلو انداختند که با ايشان مناز 

من برای پيامرب ظرف آبی بردم و مهراه او بودم، پس از قضای حاجت آب رخيتم و : گويد. بگزارد
است دستهای خود را بشويد آستني جّبه روميی که بر تن داشت  صورت خود را شست و چون خو)ص(پيامرب

  تنگ بود، ناچار دستهايش را از زير
__________________________________________________  

  ).۳۷۴، ص ۲وفاء الوفا، ج (مشقق، نام صحرايی ميان مدينه و تبوک است ) ۱(
  . م-. آمده است)ص(، ضمن زندگی مضر بن نزار از اجداد پيامرب۱۰ری، ص  هناية االرب نوي۱۶در اين مورد مطالبی هم درج ) ۲(

۷۷۱  
موقعی که رسيدمي ديدمي عبد الرمحن بن عوف رکعت . جّبه در آورد و شست و بر کفشهای خود مسح کشيد

 را ديدند شروع به سبحان اهللا گفنت کردند و نزديک بود مناز )ص(مردم چون پيامرب. اول را خوانده است
خواست به عقب برود که پيامرب اشاره فرمود تا عبد الرمحن در جای  عبد الرمحن هم می.  را بشکنندخود

چون مردم و عبد الرمحن سالم . خود مباند و آن حضرت پشت سر عبد الرمحن يک رکعت مناز گزاردند
سالم داد و به مردم  برخاست و يک رکعت ديگر مناز خود را گزارد و )ص(دادند، مردم به هم رخيتند و پيامرب

  .مريد مگر اينکه مرد صاحلی از امت او بر او امامت کند بسيار خوب کرديد، هيچ پيامربی منی: فرمود
 آورد که با مردی از لشکريان نزاع کرده و )ص(در آن روز يعلی بن منّبه مزدور خود را به حضور پيامرب

ن او طوری بريون کشيده بود که دو دندان پيشني او مزدور هم دستش را از دها. آن مرد او را گاز گرفته بود
  .کنده شده بود و او را گرفته و به حضور رسول خدا آورده بودند

چون آن دو را پيش رسول خدا . کند من هم با مزدور خود آمدم تا ببينم چه می: يعلی بن منّبه گويد
و ديه !  او را مثل جانور نر گاز بگريدعجيب است که يکی از مشا بر برادر خود محله برد و: آوردند فرمود

  .دنداهنای آن مرد را باطل اعالم فرمود
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رسيد و البته زودتر از ظهر به آجنا  انشاء اهللا فردا به چشمه تبوک می:  به مسلمانان فرمود)ص(پيامرب
 که هنگامی: معاذ بن جبل گويد. خنواهيد رسيد، هر کس هم آجنا رسيد به آب آن دست نزند تا من برسم

اند و چشمه، آب گوارای بسيار کمی داشت که  آجنا رسيدمي معلوم شد دو نفر پيش از ما آجنا رسيده
آيا از آب اين چشمه چيزی برداشته و به :  از آن دو نفر پرسيد)ص(پيامرب. شد جوشيد و به زمني فرو می می

خواست  ی صحبت کرد و آنچه می ناراحت شد و به آن دو با درشت)ص(پيامرب. آری: ايد؟ گفتند آن دست زده
 صورت )ص(يی رخيتند و پيامرب سپس مردم با دست خود مشت مشت آب برداشتند و در مشک کهنه. گفت

و دستهای خود را در آن شست و آن آب را در چشمه رخيت و آب چشمه بسيار زياد شد و مردم آب 
ايد بزودی اينجا را در حالی ببينی که اگر زنده باشی ش:  به معاذ بن جبل فرمودند)ص(پيامرب. برداشتند

  .سراسرش باغ باشد
 از قبيله مزينه و يتيم فقريی بود که پدرش مرده و برای او مرياثی )۱(عبد اهللا ذو البجادين: گويد

دار کفالت او شد و عبد اهللا نسبتا ثرومتند گرديد و  عمويش که مردی ثرومتند بود عهده. نگذاشته بود
 به مدينه آمد، عبد اهللا مايل به اسالم گرديد و از ترس )ص(چون پيامرب. گوسپند شدصاحب برده و شتر و 

   ساهلا گذشت و جنگهای. عمويش يارای اظهار آن را نداشت
__________________________________________________  

  ).۱۷۲، ص ۴سريه ابن هشام، ج (جباد، روپوش خشن کهنه است ) ۱(
۷۷۲  

عمو :  از فتح مکه به مدينه مراجعت فرمود، عبد اهللا به عمويش گفت)ص(هنگامی که پيامرب. عمده متام شد
بينم که نسبت به حممد ميل و کششی داشته  کشم و منی جان مدهتاست انتظار مسلمان شدن مشا را می

 آهنايی به خدا سوگند اگر پريو حممد شوی، هيچ چيز از: او گفت! باشی، به من اجازه بده که مسلمان شوم
عبد اهللا که در آن . گريم حتی لباسهايت را ام در دستت باقی خنواهم گذاشت و از تو می که به تو خبشيده

به خدا قسم من پريو حممد و مسلمامن و پرستش سنگ و بت را ترک : هنگام نامش عبد العّزی بود گفت
د اهللا داده بود از او گرفت حتی و او آنچه به عب! ام، اين هم آنچه در دست من است، آن را بگري کرده
  .ها و لنگ او را هم نداد جامه

يی خشن و کهنه را به دو نيم کرد و عبد اهللا نيمی را به کمر بست  عبد اهللا پيش مادرش آمد و او پارچه
 زندگی - که کوهی در اطراف مدينه است-و نيمی را به دوش افکند، و به مدينه آمد و قبال درورقان

  .کرد می
 مناز )ص(عبد اهللا به مدينه رسيد شب را در مسجد گذراند و سپيده دم پس از اينکه رسول خداچون 

تو کيستی؟ : صبح را گزارد مثل مهيشه روی به مردم کرد و چشمش به عبد اهللا افتاد، او را نشناخت و فرمود
سپس ! بجادين هستیتو عبد اهللا ذو ال:  فرمود)ص(رسول خدا.  بيان کرد)ص(او نسب خود را برای پيامرب

آموخت   خود به او قرآن می)ص(شد و پيامرب و او از ميهمانان رسول خدا مشرده می! نزديک من باش: فرمود
شدند او که  در آن هنگام که مردم برای حرکت به تبوک آماده می. و او مقدار زيادی از قرآن را خواند
ای رسول خدا آيا : عمر گفت. خواند آن میايستاد و به صدای بلند قر صدای بلندی داشت در مسجد می

شود؟  کند به طوری که مانع قرآن خواندن ديگران می شنويد که اين اعرابی صدايش را به قرآن بلند می می
آزادش بگذار که او از سرزمني خود به قصد هجرت به سوی خدا و رسول خدا : و رسول خدا به عمر گفت

  .بريون آمده است
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ای رسول خدا، از خداوند : رفتند او گفت  برای جنگ تبوک بريون میچون مسلمانان: گويد
و او ! بياور) پوسته درختی(پوست درختی :  فرمودند)ص(پيامرب! خبواهيد که شهادت نصيب من گردد

پروردگارا من :  آن را به بازوی او بست و گفت)ص(رسول خدا.  آورد)ص(پوسته خرما بنی را به حضور پيامرب
:  فرمودند)ص(پيامرب. خواستم ای رسول خدا، من چنني منی: عبد اهللا گفت.  کافران حرام کردمخون او را بر

وقتی که به قصد جهاد در راه خدا بريون بروی اگر تب هم بکنی و مبريی مثل اين است که شهيدی و اگر 
تبوک رسيدند و چون به . مرکوب تو ترا به زمني بزند و مبريی شهيدی و امهيت نده که مرگت چگونه باشد

  .چند روزی آجنا بودند، عبد اهللا ذو البجادين مرد
   پيش رسول خدا بودم که ديدم بالل مؤذّن با چراغی کنار گوری: گويد بالل بن حارث می

۷۷۳  
کردند و   شخصا در گور هستند و ابو بکر و عمر جسد عبد اهللا را به قرب وارد می)ص(ايستاده و رسول خدا

خدايا :  او را در گور هنادند گفتند)ص(چون پيامرب: گويد! جسد برادرتان را پايني بدهيد: فرمود پيامرب می
ای کاش من صاحب اين گور : عبد اهللا بن مسعود گفت: گويد. من از او خشنودم، تو هم از او خشنود باش

: ويدسهيل گ.  سهيل بن بيضاء را پشت سر خود سوار کرده بود)ص(گويند، بني راه رسول خدا! بودم
: گفتم  با صدای بلند مرا صدا زدند و سه مرتبه تکرار فرمودند و من در هر بار با صدای بلند می)ص(پيامرب

  .بگوشم، تا اينکه مردم فهميدند که مورد خطاب رسول خدا ايشانند
آمدند خود را به پيامرب رساندند  کسانی که جلوتر از رسول خدا بودند برگشتند و کسانی که از پی می

هر کس گواهی دهد که خدايی جز خدای يکتا نيست و شريک و انبازی ندارد خداوند پيکر : ن گاه فرمودآ
  .فرمايد او را بر آتش حرام می

اند راه را بر مردم بست و مردم از آن  گويند، بني راه ماری بسيار بزرگ که درباره بزرگی او بسيار گفته
حضرت هم روی مرکوب خود ايستاده بودند و .  ايستاد)ص(يامربگرخيتند تا اينکه آن مار آمد و مقابل پ می

مردم . کردند، سپس حيوان کنار رفت و از راه فاصله گرفت و بر روی دم خود ايستاد مردم به مار نگاه می
آيا دانستيد که اين کيست؟ گفتند، خدا و : آمدند و به رسول خدا پيوستند و آن حضرت به ايشان گفت

خواهند قرآن بشنوند و حقايقی را  اين يکی از گروه هشت نفری جن است که می: فرمود. رسولش داناترند
دهد، او بر مهه  گذرد سالم می که در آن است بفهمند و اکنون که فهميده است رسول خدا از سرزمني او می

 )ص(مربو مردم گفتند، سالم و رمحت خدا بر او باد، و پيا! دهد مشا هم پاسخش بدهيد مشا هم سالم می
  .پاسخ سالم بندگان خدا را هر چه که باشند بدهيد: فرموده است

گزاردند، و در اين موقع   به تبوک آمدند و بيست شب آجنا بودند و مناز شکسته می)ص(گويند، پيامرب
  .هر قل مقيم محص بود

ب راه  برای تبوک بريون رفتيم، چون به فاصله يک ش)ص(مهراه رسول خدا: گويد عقبة بن عامر می
 به )ص(پيامرب. يی بر آمد  خوابيد و از خواب بيدار نشد تا آفتاب به اندازه نيزه)ص(به تبوک رسيدمي پيامرب

  مگر به تو نگفته بودم که شب را پاسداری بدهی؟: بالل فرمودند
 از آجنا حرکت )ص(پيامرب: گويد. مهان کسی که مشا را به خواب برد مرا هم به خواب برد: بالل گفت

مود و کمی دور شد و سپس دو رکعت نافله قبل از فجر را گزاردند و پس از آن هم مناز صبح را و بقيه آن فر
آجنا مردم را مجع . و آن شب را هم تا صبح راه پيمود و سپيده دم در تبوک بودود روز را شتابان حرکت فرم
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ترين سخن کتاب خداست و  تای مردم، راس: کرد و خدا را سپاس و ستايش بايسته کرد و آنگاه فرمود
  هبترين و استوارترين پناه کلمه تقوی و

۷۷۴  
های حممد است، و  ها سنت پرهيزگاری است، و هبتر اديان دين ابراهيم عليه السالم است و برترين سنت

ها قرآن است، و هبترين کارها کار خوش فرجام است، و  هبترين گفتار ذکر خداوند است، و نيکوترين قصه
هاست، نيکوترين رهنمودها، رهنمود پيامربان و هبترين کشته شدن کشته شدن   کارها بدعتبدترين

ها گمراهی بعد از هدايت است، گزينه کارها کاری است که سودمند باشد  شهيدان است، کورترين گمراهی
نده ها کوردلی است، و دست خبش و گزينه رهنمودها رهنمودی است که از آن پريوی شود، بدترين کوری

هبتر از دست گرينده است، آنچه اندک و بسنده باشد هبتر از آن چيزی است که افزون و بيهوده باشد، 
ها پشيمانی روز قيامت است،  بدترين کار پوزش خواهی هنگام فرا رسيدن مرگ است و بدترين پشيمانی

آورند مگر با   به زبان منیآيند مگر از روی بی ميلی، و برخی از ايشان خدا را بعضی از مردم به مجعه منی
نيازی و  کلمات زشت و ناپسند، از بدترين خطاها سخن دروغ و زبان دروغ پرداز است، هبترين غناها بی

غنای نفس است، و هبترين زاد و توشه تقوی است، و سر حکمت ترس از خداست، هبترين چيزی که به 
حه و زاری کردن از اعمال جاهلی است، و قلب وارد شود يقني است، و شک و دودلی از کفر است، و نو

يی از آتش است، و شعر از ابليس است، و شراب  های جهنم است، مستی پرده زنه خيانت از آتش
يی از جنون است، بدترين کسبها ربا خواری  سرچشمه گناه است، و زنان دامهای شيطانند، و جوانی شعبه

دمتند کسی است که از ديگری پند گريد، و بدخبت کسی و بدترين وسيله نان خوردن مال يتيم است، و سعا
رود، و مالک  است که در شکم مادرش بدخبت باشد، و هر يک از مشا سراجنام در چهار ذراع زمني می

ارزش کارها سراجنام آهناست، و رباخواری سود دروغ است، آنچه خواهد آمد نزديک است، دشنام مؤمن 
ت او از معاصی خداست، حرمت مال مؤمن مهچون حرمت خون کار زشت، و کشنت مؤمن کفر، و غيب

کند، و هر  اوست، هر کس به خدا حکم کند او را تکذيب کرده است، هر کس عفو کند خدا او را عفو می
دهد، و هر کس در مصيبت شکيبا باشد خداوند به او  کس خشم خود را فرو خورد خداوند او را پناه می

رساند، و هر کس صرب کند   باشد خداوند عيوب او را به گوش مهه میدهد، و هر کس رياکار عوض می
کند، خدايا مرا و  دهد، و هر کس خدا را عصيان کند خدا او را عذاب می خداوند به او دو برابر پاداش می

  .کنم امتم را بيامرز، خدايا مرا و امتم را بيامرز، از خدا برای خود و مشا طلب آمرزش می
 آمدم و ديدم که بر )ص(در تبوک پيش رسول خدا: گفت ه که نامش عدی بود میمردی از بنی عذر

ای مردم، دست خدا باالی دست خبشنده، : فرمايد کند و می ناقه سرخی سوار است و ميان مردم حرکت می
ای مردم، به قناعت بکوشيد حتی در مجع کردن . و دست خبشنده در وسط، و دست گرينده در زير است

   خدايا، آيا تبليغ کردم؟ من:  مرتبه فرمودو سه! هيزم
۷۷۵  

 که به قصد کشنت با يک ديگر به ستيزه پرداختند، من تريی )۱(ای رسول خدا، من دو زن داشتم: گفتم
خونبهايش را بايد بپردازی و از او ارث هم :  فرمود)ص(، پيامرب)۲(انداختم که به يکی از آن دو خورد و مرد

  .بری منی
حمل مسجد خود در تبوک نشست و به جانب مين نگريست و دست خود را به سوی  در )ص(پيامرب
هاست، و سپس به مست مشرق نگريست و با دست خود  اميان از ميانی: ها گرفت و فرمود مين و مينی
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کنند، پشم پوشان ناحيه مشرق، جايی که  جفا و سنگدلی در آهنايی است که هياهو می: اشاره فرمود و گفت
  .کند خهای خود را آشکار میشيطان شا

 و آن حضرت در تبوک ميان اصحاب -خدمت رسول خدا رسيدم: مردی از بنی سعد بن هذمي گويد
دهم که  ای رسول خدا، گواهی می: گفتم! بنشني: فرمود.  ايستادم و سالم کردم-خود نشسته و نفر هفتم بود

بالل ! ای بالل به ما غذا بده:  سپس فرمود!خرم باشی: فرمود. نيست و تو رسول خدايی» اهللا«خدايی جز 
سفره گسترد، و از داخل مشکی دباغی شده با دست خود چند مشت خرمای خملوط با روغن و کشک 

ای رسول خدا، خود من به : من گفتم. و مهه خوردمي تا سري شدمي! خبوريد:  فرمود)ص(بريون آورد و پيامرب
خورد و مؤمن به اندازه يک  ی کافر به اندازه هفت معده غذا میآر: فرمود! خورم تنهايی مهني قدر غذا می

 پيش او رفتم تا يقني من نسبت به اسالم افزون شود، و اين )ص(فردا هم هنگام غذای پيامرب: گويد. معده
و بالل از جوال کوچکی با دست ! ای بالل به ما غذا بده: دفعه ده نفر دور آن حضرت بودند و باز فرمود

بيشتر در آور و از جانب خداوند صاحب عرش از فقر و :  فرمود)ص(پيامرب. شت خرما بريون آوردخود چند م
 دست خود را )ص(پيامرب. بالل متام کيسه را خالی کرد و من متام آن را دو کيلو ختمني زدم! تنگدستی مترس

من . ند و من هم خوردمبه نام خدا شروع به خوردن کنيد و آن گروه خورد: بر روی خرما هناد و سپس فرمود
داشتم و آن قدر خوردم که ديگر اشتهايی نداشتم و بر روی سفره به مهان اندازه که بالل  خرما را دوست می

فردا هم چنان : گويد. خرما رخيته بود باقی ماند، گويی هيچ کدام از ما حتی يک خرما هم خنورده بودمي
و او ! به ما غذا بده:  به بالل فرمود)ص(شتر آمدند و پيامربکردم و باز در حدود ده نفر بلکه يکی دو نفر بي

به نام خدا :  دست خود را بر آن هناد و فرمود)ص(شناختم آورد و خالی کرد و رسول خدا مهان کيسه را که می
و خوردمي تا سري شدمي و بالل به اندازه مهان خرمايی که رخيته بود مجع کرد و اين کار را سه روز ! خبوريد

  .ام داداجن
__________________________________________________  

  . تصحيح شده است۱۰۶، ص ۲منت صحيح نبوده و از هنايه ابن اثري، ج ) ۱(
  . م-.توضيح لغوی در منت داده شده است که در ترمجه مورد استفاده قرار گرفت) ۲(

۷۷۶  
ده بود که صفات و عالمات آن حضرت را  فرستا)ص(هرقل مردی از غّسان را به حضور پيامرب: گويد

ببيند، به سرخی خمصوص ميان دو چشم آن حضرت و به مهر نبوت که ميان کتف اوست نگاه کند، و 
 کسب کرد و شنيد و )ص(او اطالعات ديگری از احوال پيامرب. پذيرد بررسی کند که آن حضرت صدقه منی

 شروع به دعوت قوم خود برای تصديق رسول خدا هرقل. پيش هرقل برگشت و موضوع را برای او نقل کرد
کرد ولی آهنا نپذيرفتند به طوری که هرقل از ايشان نسبت به پادشاهی خود ترسيد ولی مهچنان در جای 

 در مورد اعزام نريو از )ص(معلوم شد خربی که به رسول خدا. باقی ماند و حرکت نکرد) شهر محص(خود 
اند باطل بوده است، و هرقل نه چنني خيالی داشته و نه  رکت او دادهطرف هرقل به مناطق پايني شام و ح

  .اهتمامی در آن مورد ورزيده است
اگر :  در مورد پيشروی با اصحاب خود مشورت فرمود و عمر بن خطاب رضی اهللا عنه گفت)ص(پيامرب

ا مشورت بودم در آن با مش اگر مأمور می:  فرمود)ص(رسول خدا! مأمور به حرکت هستی حرکت کن
ای رسول خدا روميان را سپاههای فراوانی است و در سرزمني آهنا حتی يک مسلمان هم : گفت! کردم منی

ای و اين نزديک شدن تو آهنا را ترسانده است، اگر  بينی به آهنا نزديک شده نيست، و تا اين جا که می
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  .اوند در اين باره فرمانی بدهدشود، شايد هبم خد صالح بدانی امسال را برگردمي تا بعد ببينی چه می
اين به مناسبت مرگ منافقی است که نفاق او :  فرمود)ص(گويند، در تبوک باد شديدی وزيد و پيامرب

  .چون به مدينه باز آمدند، ديدند يکی از منافقان بزرگ مرده است: گويد. بسيار بزرگ بوده است
ها آن را هتيه  ، اين خوراکی است که ايرانی پنري آوردند و گفتند)ص(در تبوک برای رسول خدا: گويد

نام خدا را بر زبان آوريد و کارد بر آن :  فرمود)ص(پيامرب. ترسيم که در آن گوشت مردار باشد اند و می کرده
  ).تقسيم کنيد و خبوريد(هنيد 

اد و  آن را به مردی از انصار د)ص( اهداء کرد و رسول خدا)ص(مردی از قضاعه اسبی به پيامرب: گويد
 به آن صدا انس )ص(دستور فرمود که تنگ او را طوری ببندد که حيوان به راحتی شيهه بکشد که رسول خدا

 از صاحبش علت آن را پرسيدند، )ص(پيامرب. چون به مدينه رسيدند صدای شيهه اسب خاموش شد. داشت
ا روز قيامت خري و نيکی بر موهای جلوی پيشانی اسب ت:  فرمودند)ص(پيامرب. هايش را کشيدم خايه: گفت

اش به مشرکان افتخار کنيد، کاکل اسب چون پشم و کرک  بسته است، نسل آن را زياد کنيد و با صدای شيهه
اوست و دم او وسيله راندن حشرات است، و سوگند به کسی که جان من در دست اوست شهيدان در روز 

   شوند و بر هيچيک از پيامربان قيامت در حالی که مششريهايشان بر دوششان است حمشور می
۷۷۷  

کنند، حتی هنگامی که بر ابراهيم خليل که خليل الرمحن است  گذرند مگر اينکه برای آهنا راه باز می منی
گويند،  نشينند و مردم می روند و بر منابری از نور می کند و آهنا می گذرند او هم برای ايشان راه باز می می

اند و مهچنان بر منربهای نور هستند تا  خود را در راه خدای جهانيان نثار کردهاينان کسانی هستند که خون 
  .خداوند عّز و جل ميان بندگان خود حکم فرمايد

 در تبوک بود برخاست و جامه خود را بر پشت اسب خود که نامش )ص(گويند، در آن هنگام که پيامرب
ای رسول خدا با ردای خود به : سی گفتک. کشيد ظرب بود انداخت و با ردای خود به پشت اسب می

کنی؟ شايد جربئيل به اين کار مرا دستور داده باشد، و من  آری، چه خيال می: کشيد؟ فرمود پشت اسب می
ديشب که خفته بودم فرشتگان هم در مورد خاک زدودن از اسب و دست کشيدن به آن مرا مورد سؤال و 

 خرب داد که هر نيکی که برای اسب اجنام دهم برای من عتاب قرار دادند، و دوست من جربئيل به من
شود و پروردگار من در قبال هر نيکی که به اسب کنم يک خطا از خطاهامي را نابود  يی نوشته می حسنه
فرمايد، و هر مرد مسلمان که در راه خدا اسبی را نگهداری کند و به او علوفه دهد تا نريومند گردد  می

ای : گفته شد. کند نويسد و خطايی از او حمو و نابود می يی می انه برای او حسنهخداوند در قبال هر د
اش سپيدی باشد، و اسبی که  اسب سياه که بر چهره: رسول خدا کدام نوع اسب از مهه هبتر است؟ فرمود

ب سرخ بينی و لب باالی او سپيد باشد، يا دست و پايش تا حدود زانو سپيد باشد، و اگر اسب سياه نبود اس
يی که در راه خدا  در مورد روزه:  گفته شد)ص(به رسول خدا:  گويد)۱(.رنگی که دارای اين صفات باشد

هر کس يک روز در راه خدا روزه بگريد جهنم به اندازه مسافت يکصد : گوييد؟ فرمود گرفته شود چه می
 کننده برای کسانی که در مهسران مردان جنگجو و جهاد. شود سال که با سرعت سري کنند از او دور می

اند چندان احترام دارند که مانند احترام مادرانشان است و اگر کسی از افرادی که به  جهاد شرکت نکرده
جهاد نرفته است نسبت به زنان جماهدان خيانتی روا دارد و يا رفت و آمدی با او بکند که مهراه با سوء 

اين شخص نسبت به زن تو نظر سوء داشته و خيانت کرده : گويند نيت باشد روز قيامت به مرد جماهد می
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  ايد؟ خواهی از اعمال او را برای خودت بگري، چه خيال کرده است، هر مقدار که می
شبی در تبوک مردم ترسيدند، من سالح پوشيدم و : کند که عبد اهللا بن عمر يا عمرو بن عاص نقل می
من از اين مرد نيکوکار که :  سالح در برداشت و با خود گفتمکنار سامل آزاد کرده ابو حذيفه نشستم و او هم

  )ص(کنم، و نزديک او نشستم و آجنا به خيمه پيامرب از بدريان است پريوی می

__________________________________________________  
  . م-.در حاشيه کتاب توضيحات لغوی داده شده که در ترمجه مورد استفاده قرار گرفت) ۱(

۷۷۸  
مردم اين خفت و خواری برای :  خشمگني بريون آمد و فرمود)ص(در اين هنگام پيامرب. نزديک بود

توانستيد مشا هم مهني کاری را بکنيد که اين دو مرد صاحل  زدگی چيست؟ مگر منی چيست؟ اين شتاب
  .، من و سامل بود)ص(کردند؟ و منظور پيامرب

سنگی را به دست خويش در مست قبله مسجد تبوک قرار  به تبوک رسيدند )ص(گويند، چون پيامرب
مناز ظهر را به مجاعت با مردم گزارد و رو به . گزاردند دادند و به سوی آن و اطراف آن سنگ مناز می

  .اينجا نه شام است و نه مين: ايشان کرد و فرمود
گزاردند و  ز شب می در تبوک بودمي، شبها منا)ص(مهراه رسول خدا: گفته است عبد اهللا بن عمر می

زدند، و چون برای  خاستند مسواک می گذرانيدند و هر گاه بر می بسياری از شب را به هتّجد و عبادت می
گروهی از مسلمانان هم برخاسته و از آن حضرت . گزاردند خاستند کنار خيمه خود مناز می مناز شب بر می
  .کردند پاسداری می

پنج چيز به من : ب به کسانی که پيش ايشان بودند رو کرد و فرموديکی از شبها پس از فراغ از مناز ش
ام و حال آنکه انبيای  عطا شده که به پيامربان پيش از من عطا نشده است، من برای مهه مردم مبعوث شده

اند، و متام زمني برای من پاک و مسجد قرار داده شده است، هر کجا  شده ديگر برای قوم خود مبعوث می
مشردند و  توامن تيمم کنم و مناز بگزارم و حال آنکه پيش از من اين کار را بزرگ می  فرا رسد میوقت مناز
مند  توامن از آن هبره ها، و مهه غنائم بر من حالل شده است و می ها و صومعه گزاردند مگر در کنيسه مناز منی

متر است و اين موضوع را سه مرتبه دانستند و پنجم از مهه مه گردم و حال آنکه پيش از من آن را حرام می
خواهی خبواه، البته  به من گفته شد هر چه می: گفتند، ای رسول خدا آن چيست؟ فرمود. تکرار فرمود

اند، و به هر حال خواسته من در مورد مشا و برای مشا و برای کسانی است  پيامربان ديگر هم چيزی خواسته
  )۱(.تکه شهادت دهند که خدايی جز پروردگار نيس

  آنچه از قرآن درباره غزوه تبوک نازل شده است
  فرمايد  گفتار خدای عّز و جلّ که می

ين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم ْيا كفها ا ُْ َ َّ ُّ
ِ ِ َ ُ ِ ْ ُ ُ َُ ََ ِ ِ ُ َ ََ ِ

َّ َ
…) ۹ :۳۸(  

راه خدا برويد خويشنت شود مشا را که به جنگ در  شود که چون گفته می ای مؤمنان مشا را چه می
  …کنيد  را بر زمني گران می

__________________________________________________  
  . م-.ظاهرا چهار چيز است، مگر اينکه مسأله اختصاص عبادت به کليسا را جدا از موضوع قبلی بدانيم) ۱(

۷۷۹  
ها دلپذير بود  ها رسيده و سايه ميوه در گرمای شديد و هنگام سختی مردم و وقتی که )ص(گويند، پيامرب
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ها و نفاق  امور هنانی ايشان را کشف کرد و کينه» براءة«آهنگ جنگ کرد و مردم دير آماده شدند، و سوره 
  . منافقان را روشن ساخت

ما ًإال ينفروا فعذبكم عذابا أ ًِ
َ َ ْْ ُ ّ ِ َ ُ ُ ِ ْ َ

ّ
ِ…) ۹ :۳۹(  

  . اگر نرويد عذاب کندتان عذابی دردگني
  . بريون نرويد)ص(ست که اگر مهراه پيامربمنظور آن

ِما اكن ألهل المدينة و من حولهم من األعراب ْ َ ْ ُْ َ َ َ ِ َ ِ َ
ِ
ْ َ…) ۹ :۱۲۰(  

  … نرسد مر اهل مدينه را و آهنا که گرد برگرد ايشانند از اعراب
نشينان اطراف رفته بودند که به آهنا فقه   به ميان باديه)ص(گروهی از اصحاب رسول خدا: گويد

و در مورد آهنا ! ها ماندند و هالک خواهند شد موزند و منافقان گفتند، گروهی از اصحاب حممد در باديهبيا
   :اين آيه نازل شد

نفروا اكفة  ًو ما اكن المؤمنون  َّ َ ُ ِ ْ َْ ِ َ َُ ِ ُ َ)۹ :۱۲۲(  
  . و نبايد که مؤمنان مهه به يک بار به جنگ روند

  مهچنني اين آيه نازل شد که 
ِانفروا خفا ُ ِ ًفا و ثقاال ْ ً

ِ َ)۹ :۴۱(  
  . مهه برويد سبک بار و گران بار

گويند، منظور ساخته کار و ناساخته کار است و هم گفته شده است در اين آيه منظور از کلمه خفاف، 
  . جوانان و منظور از کلمه ثقال ساخلوردگان و پريان است

ِو جاهدوا بأموالكم و أغفسكم يف سبيل اهللا  ِ َ ْ ُْ ُِ ُ ْ َ َ َِ ْ َ ِ ُ ِ)۹ :۴۱(  
  .و جهاد کنيد به مال و تن خويش در راه خدا

  . که منظور بذل اموال و جانبازی است
ُو لكن نعدت عليهم الشقة  َّ ُّ ُ ِ ْ ََ َ ْ ُ َ ْ ِ َ)۹ :۴۲(  
  .و لکن دور شد بر ايشان مسافت

  .که منظور مدت بيست شب است
ْو سيحلفون باب لو استطعنا خلرجنا معكم  ُ َ ََ َْ َ ََ ْ َّ َْ ْ

ِ
َ
ِ ِ َ ُ ِ َ َ)۹ :۴۲(  

  .آمدمي داشتيم با مشا بريون می و هر آينه سوگند خورند به خدای تعالی که اگر توانايی می
  . منظور در اين آيه منافقان هستند

َلو اكن عرضا قريبا و سفرا قاصدا ال ً ًً ً
ِ َ َ َ َِ

َ َ َ ْ َيبعوك َ ُ َ َّ)۹ :۴۲(  
   .کردند اگر بودی هبره دنيايی نزديک و سفری آسان و ميانه از تو پريوی می

 تصميم به حرکت برای جنگ )ص(منظور از کلمه عرض در اينجا غنيمت و هبره است، و چون پيامرب
  . تبوک گرفت منافقان شروع به هبانه آوردن کردند و بيماری و سختی راه را هبانه ساختند

َفهلكون أغفسهم و اهللا فعلم إغهم لاكذبون  َُ ِ َ ْ ُْ َُّ ِ ُ َ ْ َ َْ َ ُ َ ُ ِ ْ ُ)۹ :۴۲(  
  . داند که آهنا دروغگويانند کنند و خدا می خويش را هالک می

 )ص(پيامرب. داند که آهنا سامل و توانايند کنند و خداوند می منظور آنست که خود را در آخرت تباه می
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فرمود که در جنگ شرکت نکنند و در اين مورد اين آيه نازل  پذيرفت و به آهنا اجازه می هبانه ايشان را می
  :شد

ِقفا اهللا قنك ل َ ْ َ ين صدقوا ََ ُم أذنت لهم ح يتبني لك ا َ ََّ َ َ َّ ََ َِ
َّ َ َْ ََ َ ٰ َ ْ ُ ِ

َ
)۹ :۴۳(  

خدای از تو درگذشت، چرا دستور دادی به نيامدن ايشان، تا پديد آمدندی برای تو آنان که 
  . گفتند راست می

  . دآزمودی تا بدانی چه کسانی راستگو و چه کسانی دروغگوين منظور اين است که آهنا را به سفر می
وم اآلخر ين يؤمنون باب و ا ِال يستأذنك ا ِ ِ ْ َ َ ِ َّ ِ َ ُ ِ ِْ ُ َ َّ َ ُ ِ

ْ َ َْ) ۹ :۴۴(  
  . اند به خدا و روز بازپسني گريند کسانی که اميان آورده دستوری برای شرکت نکردن از تو منی

اند و اين جنگ  اين آيه وصف مؤمنان و مسلمانانی است که اموال خود را در اين جنگ خرج کرده
  . هم ناميده شده است» جنگ سختی«، »زوة العسرهغ«

ين ال يؤمنون باب  ِإنما يستأذنك ا َّ ِ َ ُ ِ ِْ ُ َ َّ َ ُ ِ
ْ َ َْ َّ ِ)۹ :۴۵(  

۷۸۰  
  .اند گريند که به خدا اميان نياورده کسانی از تو اجازه شرکت نکردن در جنگ میمهانا 

  . که منظور منافقان هستند
  يد فرما سپس منافقان را توصيف فرموده و می

ُلقد انتغوا الفتنة من قبل  ْ ََ َ ْ ِ ُ َ َ ْ ِ َ َو هم اكرهون  …َ ُ ُ
ِ ْ َ)۹ :۴۸(  

  . و ايشان ناخوش بودند… کردند جويی می پيش از اين هم فتنه
جويی   به تبوک و ظهور امر آن حضرت هم فتنه)ص(منظور اين است که منافقان پيش از خروج پيامرب

  . آمد  خوششان منیکردند و از پريوی کردن مسلمانان از پيامرب می
ّو منهم من فقول ائذن يل و ال يفتين 

ِ ِ
ْ َ َ َِ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ِ)۹ :۴۹(  

  .گويد دستوری برای نيامدن من بده و مرا در فتنه مينداز و از ايشان کسی می
اين آيه در مورد جّد بن قيس نازل شده است که از مهه بنی سلمه ثرومتندتر و دارای مرکوب بيشتری 

آيی؟ شايد از  آيا به جنگ روميان منی:  به او فرمود)ص(پيامرب. ه سخت شيفته زنان بودبود و مردی بود ک
دانند که کسی به اندازه من شيفته زنان نيست  ای حممد، قوم من می: او گفت. يی يابی دختران رومی هبره

  و خداوند در پاسخ او فرموده است! و تو مرا از اين جهت در فتنه مينداز
ْأال يف الفت ِ

َ
ُنة سقطوا  َ َ ِ َ)۹ :۴۹(  

  . آهنا در فتنه و کفر افتاده شدند
  .مقصود اين است که ختلف از فرمان رسول خدا مايه سقوط در کفر است

ُإن تصبك حسنة تسؤهم و إن تصبك مصيبة فقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل  ْ ْ َ َْ ََ َْ َ َْ َ ْ ُْ ُ َ ٌ ٌَ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُْ ُِ ِْ ُ ُ َ َ َ)۹ :۵۰(  
سازد و اگر برسد به تو مصيبتی گويند ما  تی آهنا را اندوهگني میاگر برسد به تو نصرتی و غنيم

  . قبال به احتياط گرفتيم
  .منظور از حسنه در اين آيه غنيمت و سالمت و منظور از مصيبت بال و گرفتاری است

َقل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا جا  َّ َ ََ
ِ ِ ُ ْ َ ُ)۹ :۵۱(  
  . نوشته است بر مارسد بر ما مگر آنچه خدای تعالی  بگو هرگز منی
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ِقل هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني  ْ َْ ََّ َ َْ ُ َ ِ ِ
ّ

ِ ُ َ َ ُ)۹ :۵۲(  
  .بريد برای ما مگر يکی از دو کار خوب را بگو آيا انتظار می

  .که منظور غنيمت بدست آوردن يا شهادت است
ْقل أنفقوا طوخ أو كرها لن فتقبل منكم  ْ ُْ ْ ِ َ َّ َ َْ ُ َ ً ْ َْ َ ًَ َ ُ ِ ُ)۹ :۵۳(  

  . شود از مشا انفاق کنيد به اختيار يا اضطرار پذيرفته منیبگو اگر 
اين آيه درباره مردان منافق ثرومتندی نازل شده است که در حضور مردم و برای اينکه خرب آن به 

و هم خداوند . کردند دادند و به اين وسيله کشته شدن خود را دفع می گوش رسول خدا برسد صدقه می
   :وده استمتعال در مورد ايشان فرم

ْو ما منعهم أن يقبل منهم غفقايهم ْ ُْ ُ ُُ َُ َ ْ ِ َ َ ْ ْ َ َ َ َ نيا  …َ عذنهم بها يف احلياة ا ْإنما يريد اهللا  ُّ َِ َ ِ ْ ُ ّ ِ َ ُ ِ ُ
ِ ُ

َّ ِ)۹: ۵۴ - ۵۵(  
خواهد خدای تعالی که  چه، می… و باز نداشت ايشان را از اينکه صدقات ايشان پذيرفته شود

  .عذاب کندشان به آن در اين جهان
دهند از  يی هم می کنند از نفاق است و اگر صدقه ور اين است که منافقان بدانند آنچه استفاده میمنظ

  .روی رياکاری است
ين إذا ما أتوك حكحملهم  ْو ال بل ا ُْ َ ِ ْ َ َِ َ َ َ ِ َ ِ

َّ َ َ)۹ :۹۲(  
  . و نه بر آهنا که چون بيايند ترا تا ايشان را سوار کنی

 شده است که هفت نفر بودند، ابو ليلی مازنی، سلمة بن صخر اين آيه در مورد گريه کنندگان نازل
  مازنی، ثعلبة بن غنمه اسلمی، علبة بن زيد حارثی، عرباض بن ساريه سلمی از بنی سليم،

۷۸۱  
  .عبد اهللا بن عمرو مزنی و سامل بن عمري عمری

ِرضوا بأن يكونوا مع اخلوالف  ِ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ
ِ ُ َ)۹ :۹۳(  

  .  با زنان و کودکان باشندخوشنود شدند و رضا دادند که
  . منظور جّد بن قيس است

َو ممن حولكم من األعراب منافقون  ُ ِ ُ ِ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ َّ ِ َ)۹ :۱۰۱(  
  . و از آهنا که بر گرداگرد مشايند از اعراب منافقانند

 چنان )ص(منظور گروهی از رجال عرب مهچون عيينة بن حصن و مهراهان اويند که به اصحاب پيامرب
  .کردند که با آهنا مهراهند دند که با ايشان هستند و به قوم خود چنان وامنود میکر وامنود می

ِو السابقون األولون من المهاجرين و األنصار 
ْ َ ََ ََ ِ ِ ُ َ َُ َّ ُ

ِ َّ)۹ :۱۰۰(  
  .و آن ياران اول از مهاجران و انصار

  .اند منظور گروهی هستند که به هر دو قبله مناز گزارده

  ، در دومة اجلندلغزوه اکيدر بن عبد امللک
   در رجب سال هنم، که در ده ميلی مدينه است

ابن ابی حبيبه از قول داود بن حصني، از عکرمه، از ابن عباس رضی اهللا عنه، و حممد بن : گويد
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صاحل از عاصم بن عمر بن قتاده، و معاذ بن حممد از اسحق بن عبد اهللا بن ابی طلحه، و امساعيل بن 
قبه، هر يک خبشی از اخبار مربوط به اين جنگ را برای من نقل کردند و عمده ابراهيم از موسی بن ع

  .مطالب آن را ابن ابی حبيبه نقل کرد
 خالد بن وليد را از تبوک مهراه چهار صد و بيست سوار به جنگ اکيدر بن )ص(گويند، رسول خدا

و نصرانی بود و بر ايشان پادشاهی  اکيدر، از قبيله کنده -عبد امللک روانه فرمود که در دومة اجلندل بود
توامن تا وسط سرزمينهای  خدا، من با اين عده اندک چگونه میل ای رسو: خالد بن وليد گفت. کرد می

  .تو او را در حال شکار گاو وحشی خواهی ديد و او را خواهی گرفت:  فرمود)ص(قبيله کلب بروم؟ پيامرب
بستانی نزديک حصار اکيدر رسيد به طوری که خالد بريون رفت و در شبی مهتابی و تا: گويد

اکيدر مهراه زن خود رباب دختر انيف بن عامر که از قبيله کنده بود به خاطر گرما . توانست او را ببيند می
در اين . کرد و سپس شراب خواست و آشاميد باالی حصار نشسته بود و کنيزش برايش آوازخوانی می

زن اکيدر نزديک لبه بام آمد و . ار رساند و با شاخ خود به آن کوبيدهنگام گاوی وحشی خود را به در حص
آيا تو چنني ! حيوانی به اين چاقی و پرگوشتی تا امشب نديده بودم: گاو را ديد و به شوهر خود گفت

: ممکن است کسی اين صيد را رها کند؟ اکيدر گفت: زن گفت! نه، هرگز: ای؟ اکيدر گفت جانوری ديده
   کند، به را رها منینه هيچکس آن 

۷۸۲  
خدا قسم تا امشب هرگز نديده بودم که گاو وحشی خودش پيش ما بيايد و حال آنکه گاه يک ماه يا بيشتر 
بايد اسب بتازامن تا بتوامن حيوانی مثل اين را بگريم، تازه بايد با مردان و ساز و برگ کافی به شکارش 

اش از  تور داد اسبش را زين کنند و تنی چند از افراد خانوادهاکيدر از حصار فرود آمد و دس:  گويد)۱(.بروم
  .مجله برادرش حّسان و دو غالم، مهگی با زوبينهای خود بريون آمدند

خوردند و نه شيهه  نگريستند و هيچيک از اسبها نه از جای خود تکان می سواران خالد آهنا را می
آمد، سواران خالد آهنا را حماصره کردند، اکيدر تسليم در مهان حلظه که اکيدر از حصار بريون . کشيدند می

اش که با او  شد و به اسارت تن در داد، ولی حّسان مقاومت کرد تا کشته شد، دو غالم و افراد ديگر خانواده
  .بودند گرخيتند و به حصار پناه بردند

 به مهراه عمرو بن )ص(ابر تن حّسان قبای ديبای زربفتی بود که خالد آن را در آورد و برای رسول خد
  .امّيه ضمری فرستاد که ضمنا خرب گرفنت اکيدر را هم به اطالع ايشان برساند

قبای حّسان برادر اکيدر را هنگامی که به حضور : گويند انس بن مالک و جابر بن عبد اهللا می
. عجب در آمده بودندکردند و از آن به ت مسلمانان با دستهای خود آن را ملس می.  آوردند ديدمي)ص(پيامرب
کنيد؟ سوگند به کسی که جان من در دست اوست، دستماهلا و  آيا از اين تعجب می:  فرمود)ص(پيامرب

  .دستارهای سعد بن معاذ در هبشت از اين هبتر است
اگر به اکيدر دست يافتی او را نکش و او را پيش :  به خالد بن وليد دستور فرموده بود که)ص(پيامرب
جبري بن جبره که از . لی اگر از تسليم شدن خودداری کرد بکشيدش، و او از ايشان اطاعت کردمن بياور و

او را در حالی خواهی يافت که به « به خالد که فرموده است )ص(قبيله طيئ است در مورد اين گفتار پيامرب
 صدق گفتار و درباره عمل گاو وحشی در آن شب بر در حصار که دليل بر» صيد گاو وحشی مشغول است

  :رسول خداست اين دو بيت را سروده است
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راند، و من ديدم که خداوند مهه راهنمايان را هدايت  فرخنده و مبارک است کسی که گاوها را می
  .امي فرمايد، هر کس از جنگ تبوک و صاحب آن روی گردان باشد، ما به جهاد مأمور شده می

 )ص(را از مرگ جنات دهم و ترا به حضور رسول خداخواهی ت آيا می: خالد بن وليد به اکيدر گفت
  آری، اين کار را: بربم مشروط بر اينکه حصار دومه را برای من بگشايی؟ گفت

__________________________________________________  
  . م- .است آمده ۱۱۹داستان اکيدر در متون فارسی کهن از مجله تفسري سور آبادی، چاپ دانشگاه هتران، ص ) ۱(

۷۸۳  
يی اجنام داد، در حالی که اکيدر در بند  چون خالد با اکيدر چنني قرار و مصاحله. دهم برای تو اجنام می

ولی آهنا که چنني ديدند، ! در حصار را باز کنيد: بود او را کنار حصار آورد و اکيدر به خويشان خود گفت
دانی که چون آهنا مرا در  به خدا قسم می: ه خالد گفتاکيدر ب.  از اين کار ممانعت کرد-  برادر اکيدر-مضاد

گريم که در را بگشامي  بند ديدند در را نگشادند، اکنون تو مرا بگشای و من خدا و امانت را برای تو گواه می
حاال اگر : اکيدر گفت. من با تو صلح خواهم کرد: خالد گفت. مشروط بر اينکه با اهل آن صلح کنی

هر چه تو بدهی و پيشنهاد کنی از : خالد گفت. خواهی من ايط صلح حکم کن و اگر میخواهی تو به شر می
اکيدر صلح کرد به اينکه دو هزار شتر و هشتصد رأس اسب و چهار صد زره و چهار صد نيزه . پذيرمي تو می

 حکم  بربد تا آن حضرت درباره ايشان)ص(بدهد، مشروط بر اينکه خالد او و برادرش را به حضور پيامرب
چون خالد اين را پذيرفت او را رها کرد و او هم حصار را گشود و خالد وارد آن شد و مضاد برادر اکيدر . کند

را به بند کشيد و شتران و اسبان و سالح را گرفت و در حالی که اکيدر و مضاد مهراهش بودند به سوی مدينه 
سول خدا با او صلح کرد که او جزيه بپردازد و  آورد، ر)ص(چون خالد اکيدر را به حضور پيامرب. حرکت کرد

  .خون او و برادرش را حفظ و آزادشان فرمود
يی مرقوم فرمود که مشتمل بر امان ايشان و شرايط صلح بود و در آن هنگام با   عهد نامه)ص(رسول خدا

  .ناخن خود آن را ممهور فرمود
 فرود آمد تا هنگام مناز صبح که به حضور گويند، واثله پسر اسقع ليثی به مدينه آمد و در کنار شهر

گشت و به چهره   پس از مناز صبح معموال بر می)ص(پيامرب. پيامرب آمد و با آن حضرت مناز صبح گزارد
  .نگريست و چون نزديک واثله رسيد او را نشناخت اصحاب خود می

ام تا  آمده: ای؟ گفت برای چه آمده:  فرمود)ص(پيامرب. تو کيستی؟ او خود را معرفی کرد: فرمود
 با او بيعت )ص(و پيامرب. آری: يعنی به هر چه توانايی عمل کنی؟ گفت:  فرمود)ص(پيامرب. بيعت کنم

 در آن هنگام عازم تبوک بود، واثله هم پيش خويشاوندان خود برگشت و به ديدار پدر )ص(پيامرب. فرمود
. آری: واثله گفت!  را کردی، مسلمان شدی؟آن کار: پدر مهينکه حاالت او را ديد گفت. خود اسقع رفت

او پيش عمويش آمد که پشت به آفتاب داده . به خدا سوگند هرگز با تو صحبت خنواهم کرد: پدر گفت
او هم واثله را سرزنش کرد ولی کمتر از . آری: آن کار را کردی؟ گفت: به عمويش سالم کرد و او گفت. بود

خواهر واثله که گفتار او را شنيد پيش آمد و . ی بر ما سبقت بگريیشايسته نبود که در کار: پدرش و گفت
: خواهرکم اين حالت برای تو از کجاست؟ گفت: واثله به او گفت. به او به شيوه مسلمانان سالم داد
واثله برای عموی خود اسالم را بيان و توصيف کرده بود و خواهرش . گفتگوهای تو و عمويت را شنيدم

  خواهرکم خداوند متعال برای تو اراده خري فرموده است،: واثله گفت.  شده بودشيفته و مسلمان
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۷۸۴  
او مقداری آرد را در .  آماده سفر است)ص(اکنون برای برادرت وسايل جنگ را آماده ساز که رسول خدا

که رسول واثله آن را گرفت و به مدينه آمد و متوجه شد . سطلی مخري کرد و مقداری هم خرما به برادرش داد
خدا دو روز قبل به سوی تبوک حرکت فرموده ولی هنوز برخی از کارواهنا که آماده حرکت هستند حرکت 

  .اند نکرده
. هر کس مرا با خود بربد سهم غنامي من از او باشد: واثله ميان بازار بنی قينقاع ايستاد و ندا داد

من يک نوبت در شب و يک نوبت :  و گفتمن توان پياده روی نداشتم، کعب بن عجره مرا صدا زد: گويد
. واثله پذيرفت. کنم و در عوض هر چه بدست آری و سهم تو از من باشد در روز ترا بر مرکوب خود سوار می

خداوند متعال به کعب جزای خري بدهد، نه تنها دو نوبت بلکه بيشتر هم مرا سوار : گفت بعدها واثله می
 خالد بن وليد را به جنگ اکيدر )ص(چون پيامرب. م و احترام مرا داشتخورد کرد و من مهراه او غذا می می

کنيد به دومة اجلندل روانه فرمود کعب بن عجره هم در سپاه او بود و من هم مهراهش بودم و غنامي زيادی 
 من آهنا را جلو انداختم و کنار خيمه. نصيب ما شد که خالد آهنا را تقسيم کرد و شش شتر جوان سهم من شد

او در حالی که ! خدا رمحتت کند، بيا کره شتران جوان خود را ببني و بگري: کعب ابن عجره آمدم و گفتم
خداوند به تو برکت بدهد، من ترا محل نکردم برای اينکه چيزی از تو : زد پيش من آمد و گفت لبخند می

  .بگريم
 و سهم من از اسلحه يک زره و ما اکيدر را اسري کردمي: گفته است ابو سعيد خدری رمحه اهللا هم می

  .يک کاله خود و يک نيزه شد و ده شتر هم نصيب من گرديد
اکيدر را اسري کردمي و سهم من از اسلحه يک زره و يک کاله : گفته است بالل بن حارث مزنی می

  .خود و يک نيزه شد و ده شتر هم نصيب من گرديد
 را به اسريی گرفتيم و آن دو را به حضور اکيدر و برادرش: گفته است بالل بن حارث مزنی می

 قرار دادمي سپس )ص(پيش از آنکه غنامي را تقسيم کنيم چيزهايی را خمصوص پيامرب.  آوردمي)ص(پيامرب
  . بود)ص(غنامي را به پنج خبش تقسيم کردمي که يک پنجم آن از آن پيامرب

 که با خالد بن وليد مهراه بودمي و سهم ما چهل مرد از قبيله مزنی بودمي: عبد اهللا بن عمرو مزنی گويد
  .ها و زرها را بر ما تقسيم کردند هر يک از ما پنج شتر شد و به هر کس سهمی از سالح هم رسيد، که نيزه

يعقوب بن حممد ظفری، از عاصم بن عمر بن قتاده، از عبد الرمحن بن جابر از قول پدرش روايت 
الد بن وليد، اکيدر را آورد او را ديدم که صليبی زرين بر گردن و من هنگامی که خ: گفته است کرد که می می

  .ديبای آراسته بر تن داشت
 اين پيمان نامه را برای اکيدر )ص(پري مردی از اهل دومه برامي نقل کرد رسول خدا: واقدی گويد

  :مرقوم فرمود
۷۸۵  

 اکيدر، در هنگامی که به يی است از حممد رسول خدا برای بسم اهللا الرمحن الرحيم، اين عهدنامه
ندای اسالم پاسخ داد و بتها و شريکهای موهوم خداوند را به مهراه خالد بن وليد، که مششري 

مهه سرزمينهای مشا چه . خداوند است، در منطقه دومة اجلندل و اطراف آن از بني بردند
ا مشخص نيست و زمينهای دارای آب و چه زمينهای باير بدون زراعت و زمينهايی که حدود آهن

  .آهبای پنهانی و سالح و اسب و حصارها از آن حکومت اسالمی است
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. خنلستاهنا و زمينهای آباد که در تصرف مشاست به شرط پرداخت مخس از خود مشا خواهد بود
بر کسی که کمتر از چهل گوسپند داشته باشد زکات نيست و از کشت و زرع مشا جلوگريی 

مناز را در وقت خود بپا . که زکات ندارد از مشا گرفته خنواهد شدشود و ده يک چيزهايی  منی
بر مشا باد که مفاد اين عهدنامه را رعايت کنيد و نسبت به آن . داريد و زکات را به موقع بپردازيد

   )۱(.اند خداوند متعال و مسلمانانی که حضور دارند گواه اين عهدنامه. صدق و وفا داشته باشيد
  .يی هم به اکيدر داد که مشتمل بر لباس و پوشاک هم بود  هديه)ص(گويند، پيامرب

يی که مشتمل بر امان و صلح بود مرقوم داشت و برادر او را هم امان داد و   مهچنني نامه)ص(پيامرب
 در آن هنگام انگشتر در دست نداشتند و آن نامه را با ناخن خود مهر )ص(پيامرب. برای او جزيه تعيني فرمود

  .فرمود
.  ترسيدند)ص( پس از اينکه متوجه اسالم اکيدر شدند از پيامرب)۳( و تيماء)۲(مردم مناطق دومه و ايله

 مهان طور که کسی را به )ص(ترسيدند پيامرب  آمد که می)ص(حيّنة بن رؤبه که پادشاه ايله بود به حضور پيامرب
 هم با او پيش )۴(احيه جرباء و اذرحمردم ن. جنگ اکيدر فرستاده کسی را هم به جنگ ايشان مأمور فرمايد

پيامرب برای آهنا .  آمدند و رسول خدا با ايشان صلح فرمود و برای آهنا جزيه مقطوعی تعيني کرد)ص(پيامرب
  :يی مرقوم داشت که مضمون آن چنني است نامه

ّنة يی است از خدای و حممد نبی که رسول اوست برای حي بسم اهللا الرمحن الرحيم، اين امان نامه
بن رؤبه و مردم ايله برای کشتيهای آهنا و کارواهنای زمينی و دريايی ايشان، ذّمه خدا و رسول 

اگر . نشينان دريا که با ايشان مهراهند خواهد بود خدا برای ايشان و مردم شام و مين و ساحل
  انگيزی کند مال او برای هر کس که آن را بگريد حالل است و نبايد کسی فتنه

__________________________________________________  
  . م-.در منت چند سطری درباره لغات توضيح داده شده که در ترمجه مورد استفاده قرار گرفت) ۱(
  ).۳۹۱، ص ۱معجم البلدان، ج (ايله، در ساحل دريای سرخ و به مست شام است ) ۲(
  ).۲۷۲، ص ۲وفاء الوفا، ج ( شام تيماء، شهرکی است در فاصله هشت منزلی مدينه در راه) ۳(
  ).۷۸۴معجم ما استعجم، ص (جرباء و اذرح، نام دو دهکده در شام که ميان آن دو قريه سه روز راه است ) ۴(

۷۸۶  
که آهنا را از هر آبی که خبواهند آجنا بروند و از هر راهی که خبواهند رفت و آمد کنند منع منايند، 

 نامه را جهيم بن صلت و شرحبيل بن حسنه به فرمان رسول اين. چه راههای زمينی چه دريايی
  .اند خدا نوشته

  . برای اهل ايله که سيصد مرد داشت سيصد دينار جزيه ساليانه تعيني فرمود)ص(پيامرب
يعقوب بن حممد ظفری، از عاصم بن عمر بن قتاده، از عبد الرمحن بن جابر، از قول پدرش برامي 

 بار دادند ديدمش که صليبی از طال بر خود )ص( بن رؤبه را به حضور پيامربروزی که حيّنة: نقل کرد که
 را ديد سر فرود آورد )ص(، و مهينکه پيامرب)آمد افسرده و ناراحت به نظر می(داشت و پيشانی او پرچني بود 

و دستور داد و با او صلح فرمود ! سرت را بلند کن:  به او اشاره فرمودند)ص(پيامرب. و با سر خود تعظيم کرد
  .يی نزديک خانه بالل منزل دادند بردی مينی به او هديه دادند و او را در خانه

  : برای اهل جرباء و اذرح اين نامه را مرقوم فرمود)ص(پيامرب
از حممد نبی، رسول خدا برای مردم اذرح، آهنا در امان خدا و امان حممد هستند و بر عهده 

  .نار کامل و به ميل خاطر بپردازند و خداوند کفيل بر آهناستآهناست که در هر ماه رجب، صد دي



 ۶۲۵

  :يی برداشتم که چنني بود از روی نامه اهالی اذرح نسخه: واقدی گويد
بسم اهللا الرمحن الرحيم، از حممد نبی، برای مردم اذرح، آهنا در امان خدا و امان حممد قرار 

دينار کامل به ميل خاطر بپردازند و دارند و بر عهده ايشان است که در هر ماه رجب يکصد 
خداوند کفيل ايشان است که بايد نسبت به مسلمانان خري خواهی و نيکی کنند، و بايد که اگر 
مسلمانان به واسطه ترس و بيم به آهنا پناهنده شوند و آهنا در امان باشند ايشان را پناه دهند تا 

  .يی بدهد هاينکه حممد پيش از خروج خود برای آهنا دستور تاز
يی مرقوم داشت که ايشان در امان خدا و امان حممد قرار   هم نامه)۱(گويند، رسول خدا برای اهل مقنا

  .های بافته شده خود را بپردازند دارند و بر عهده آهناست که يک چهارم حمصول ميوه و يک چهارم پارچه
ديگری از قبيله بنی وائل از خاندان عبيد بن ياسر بن منري که فردی از قبيله سعد اهللا بود، و مرد 

 يک چهارم حمصوالت )ص(پيامرب.  رسيدند و مسلمان شدند)ص(جذام، در تبوک به حضور رسول خدا
عبيد، سوار کار بود و اسب داشت و آن مرد . دريايی و ميوه و بافتنی و خرمای مقنا را به آن دو واگذار فرمود

 برای اسب عبيد صد حلّه تعيني فرمود که اين مستمری تا )ص(ربپيام. که از خانواده جذام بود پياده بود
  .شود امروز به بنی سعد و بنی وائل پرداخت می

__________________________________________________  
  ).۱۲۸، ص ۸معجم البلدان، ج (مقنا، جايی نزديک ايله است ) ۱(

۷۸۷  
دار نگهداری اسب او بود و او تعداد شصت حلّه از  چون عبيد بن ياسر به مقنا آمد زنی يهودی عهده

های مربوط به اسب خود را برای او به صورت مستمری قرار داده بود و اين مستمری به خانواده آن زن  حلّه
شد که در اواخر حکومت بنی امّيه پرداخت آن قطع گرديد و بعد هم نه به فرزندان او و  يهودی پرداخت می
  . پرداخت نشدنه به فرزندان عبيد

ای :  هديه کرد و گفت)ص(عبيد، اسبی گران قيمت و اصيل را که نامش مراوح بود به رسول خدا
ای ترتيب دادند که مهان اسب برنده   در تبوک مسابقه)ص(و پيامرب! رسول خدا، با اين اسب مسابقه بده

 )ص(پيامرب.  خواست)ص(مربمقداد بن عمرو آن اسب را از پيا.  اسب را از او پذيرفتند)ص(پيامرب. شد
مقداد . سبحه کجاست؟ سبحه نام ماديان مقداد بود که با آن در جنگ بدر شرکت کرده بود: فرمودند

کنم، به خاطر  گرچه پري شده است ولی هنوز هم آن را دارم و او را برای خودم نگهداری می: گفت
 اين سفر و هم به علت شدت گرما او را در جنگهايی که در آهنا مهراهم بوده است، حاال هم به واسطه دوری

چون مقداد در . خواهم با او از اين اسب اصيل جفت کشی کنم تا کره اسبی برامي بياورد می. مدينه گذاشتم
سبحه کره اسبی برای مقداد آورد که پيشتاز .  موافقت فرمود)ص(کمال صداقت مطلب خود را گفت پيامرب

برد و عثمان آن را به سی   در زمان عمر و عثمان هم مهچنان مسابقه را میاين کّره. بود و نامش ذّيال بود
  .هزار درم خريد

چه خرب : اند، فرمود  در تبوک پی کاری بود که متوجه شد گروهی مجع شده)ص(گويند، روزی پيامرب
 برای است؟ گفتند، رافع بن مکيث جهنی شتری را کشته و هر چه خودش احتياج داشته برداشته و بقيه را

اين شتر : اند برگردانند و فرمود  دستور فرمود هر چه که رافع و مردم برداشته)ص(پيامرب. مردم گذاشته است
بر : فرمود. گفتند، ای رسول خدا صاحبش اجازه داده است! از اموال غارت شده است و حالل نيست

  .فرض که او هم اجازه داده باشد
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: يی از مهه برتر است؟ فرمود  ای رسول خدا، چه صدقه:گويند، مردی پيش رسول خدا آمد و گفت
يی يا خدمت خادمی يا هتيه مرکوب برای مردی دلري و جنگ  هر چه در راه خدا باشد اگر چه سايه خيمه

  .آور
دار را قطع  قالده شتران قالده: در تبوک که حضور رسول خدا بودم فرمود: گفته است جابر بن عبد اهللا می

  .خرمهره نبنديد اصال به اسب قالده و:  فرمود)۱(گوييد؟  مورد اسب چه میگفتند، در. کنيد
__________________________________________________  

 مراجعه کرده و در پاورقی منت آن را نقل کرده است ولی با مراجعه به ۲۷۲، ص ۳جونز به هنايه ابن اثري، ج  با اينکه مارسدن) ۱(
يعنی » اوتار«شود که استنباط ابن اثري درست نيست و منظور از   معلوم می۲۵۵۳ ذيل حديث ۲۴ ص، ۳ج، کتاب سنن ابو داود 

  . م-.اند اند که رسول خدا از اين کار منع فرموده کرده هايی که برای چشم خنوردن به گردن آهنا آويزان می خرمهره
۷۸۸  

فرمود عّباد بن بشر را به فرماندهی  از روز ورود به تبوک تا روزی که از آجنا حرکت )ص(پيامرب
  .داد پاسداران منصوب فرموده بود و او مهراه ياران خود برگرد لشکر پاسداری می

شنيدم  ديشب تا صبح از پشت سر خود صدای تکبري می: يک روز صبح پيش رسول خدا آمد و گفت
  : فرمود)ص(ايد که از پاسداران مواظبت کند؟ پيامرب آيا مشا کسی را مأمور فرموده
  .دهند ام ولی شايد بعضی از مسلمانان پاسخ تکبري سواران ما را می من چنني کاری نکرده
ای رسول خدا من مهراه ده نفر از مسلمانان بر اسبهای خود بريون رفتيم و از : سلکان بن سالمه گفت
کنند  راه خدا چنني میخداوند پاسداران پاسداران را که در :  فرمود)ص(پيامرب. پاسداران پاسداری کردمي

  .مشا در قبال پاسداری از مردم و مرکبها، قرياطی اجر و پاداش خواهيد داشت! رمحت فرمايد
گويند، گروهی از بنی سعد هذمي پيش رسول خدا آمدند و گفتند، ای رسول خدا ما به حضور مشا 

اندک است و گرمای شديد را امي، آب آن چاه  امي و اهل خود را کنار چاهی که از آن ماست گذاشته آمده
ترسيم که اگر به نقاط ديگر کوچ کنيم راهزنان راه را بر ما ببندند، زيرا هنوز اسالم در اطراف  بينی، می می

ما رايج نشده است، از خداوند خبواه که آب چاه ما زياد شود و با آن سرياب شومي و هيچ قومی عزيزتر از ما 
  .ور نکنندنباشد و خمالفان دين ما بر ما عب

 )ص(ريزه آورده و به رسول خدا سه عدد سنگ! ريزه برای من بياوريد چند سنگ:  فرمود)ص(پيامرب
ها را بربيد و يکی يکی در چاه خود بيندازيد و  اين سنگ: آن حضرت به آهنا دست کشيد و فرمود. دادند

چاه ايشان آکنده از آب شريين شد و . آهنا از پيش پيامرب برگشتند و چنان کردند. نام خدا را بر زبان آوريد
 به مدينه نرسيده بود که کفار از )ص(مشرکانی که نزديک آهنا بودند از آجنا کوچيدند و رفتند و هنوز پيامرب

  .اطراف آهنا کوچيده و يا مسلمان شده بودند
 در جنگ تبوک مهراه رسول خدا بودمي و برای خود خريد و: گفته است گويند، زيد بن ثابت می

  .فرمود ديد و منع منی  ما را در آن حال می)ص(کردمي و پيامرب فروش می
هنگامی که در تبوک بودمي آذوقه ما متام شد و متايل بسيار به : گفته است رافع بن خديج می: گويد

  : رفتم و گفتم)ص(من پيش رسول خدا. شد خوردن گوشت داشتيم و يافت منی
ن از اهل شهر سؤال کردم و آهنا به شکار گاهی نزديک اينجا حمل گوشت و جای شکار است، و م

فرماييد که با تنی چند از ياران خود به  اينجا که در مغرب اين ناحيه قرار دارد اشاره کردند، آيا اجازه می
اگر رفتی مهراه گروهی از يارانت و سوار بر اسب برويد که به هر حال مشا از لشکرگاه : شکار بروم؟ فرمود

  با ده نفر از انصار که ابو قتاده هم بود: گويد. يدشو دور می
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۷۸۹  
در جستجوی شکار بر آمدمي و به شکارگاه . انداخت و من تري انداز بودم ابو قتاده زوبني می. رفتيم

ابو قتاده مهچنان سوار بر اسب پنج گورخر را با زوبني و نيزه بينداخت و من نزديک بيست آهو . رسيدمي
شتر مرغی را هم سواره . ما هم هر يک دو سه آهويی و برخی چهار آهو زده بودندانداختم و مهراهان 

 شروع به پرس )ص(پيامرب. سپس به حمل لشکر برگشتيم و هنگام شب آجنا رسيدمي. گرفتيم که رهايش کردمي
آن اند؟ ما به حضور آن حضرت رسيدمي و شکارها را برابر  و جو از ما فرموده بود که آيا هنوز برنگشته

  :فرمود. حضرت رخيتيم
و به خودم دستور ! مشا به مردی فرمان دهيد که اين کار را بکند: من گفتم! ميان لشکر تقسيم کنيد

 يک )ص(من هم به افراد هر قبيله يک گورخر و يک آهو دادم و مهه را تقسيم کردم و سهم رسول خدا. فرمود
 آن را خواست و مهراه ميهمانان خود خوردند و ما را آهو شد که دستور فرمود آن را پختند و چون آماده شد

بر مشا : کنم، يا گفت برای مشا احساس امنيت منی: هنی فرمود که ديگر به شکار نرومي و فرمودند
  .ترسم می

من در سفر و حضر : ابن ابی سربه، از موسی بن سعيد، از عرباض بن ساريه روايت کرد که گفته است
شبی در تبوک پی کاری رفته بودم و چون به خانه رسول خدا برگشتم خود و . دممالزم خانه رسول خدا بو

خواست وارد خيمه خود شود، و مهسرش ام سلمه دختر ابی   می)ص(ميهمانانش شام خورده بودند و پيامرب
 در .تا حاال کجا بودی؟ به ايشان گزارش دادم:  رسيدم فرمود)ص(مهينکه من پيش پيامرب. امّيه هم مهراه بود

 ما سه نفر بودمي که هر سه گرسنه و کنار -اين هنگام جعال بن سراقه و عبد اهللا بن مغفّل مزنی هم آمدند
 وارد خانه شد و در جستجوی چيزی بر آمد که ما خبورمي و )ص(پيامرب. کردمي خانه رسول خدا زندگی می

  اکی برای اين سه نفر داری؟آيا شام و خور: پيش ما برگشت و بالل را صدا زد و فرمود. پيدا نکرد
هاميان را خالی  سوگند به کسی که ترا بر حق مبعوث فرموده است، نه، و ما مهه جواهلا و کيسه: گفت

حاال بگرد شايد چيزی پيدا کنی، بالل جواهلا را يکی يکی تکان داد و از :  فرمود)ص(پيامرب. امي کرده
  . هفت خرما مجع شدافتاد بطوری که مجعا میيرون بعضی يکی دو خرما ب

 بشقابی خواست و خرما را در آن هناد و دست خود را روی آن گذاشت و نام خدا را بر زبان )ص(پيامرب
ما شروع به خوردن کردمي، من پنجاه و چهار خرما خوردم ! به نام خدا شروع به خوردن کنيد: آورد و فرمود
کردند که من  دو رفيق من هم مهان کاری را میهايش در دست ديگرم بود و  مشردم و هسته که آهنا را می

سري شدمي و هر کدام ما حدود پنجاه خرما خوردمي و از خوردن دست کشيدمي، و خرماهای . دادم اجنام می
ای بالل، اين خرماها را در جوال خودت بريز :  فرمود)ص(پيامرب. گانه مهچنان دست خنورده باقی بود هفت

   بودمي و پيامرب )ص(ما مهچنان گرد خيمه رسول خدا: گويد.  حد کمال سري شودتواند از آن در که هر کس می
۷۹۰  

  .فرمود آن شب هم برای مناز شب برخاست و چون سپيده دميد دو رکعت نافله گزارد شبها هتجد می
سپس بالل اذان گفت و پيامرب با مردم مناز صبح را گزارد و کنار خيمه خود برگشت و نشست و ما هم 

ميل داريد صبحانه خبوريد؟ عرباض :  ده نفر از مؤمنان را فرا خواند و فرمود)ص(پيامرب. يشان نشستيمگرد ا
 به بالل فرمود خرما را بياور و باز دست خود را روی )ص(گفتم چه غذايی؟ پيامرب من با خود می: گويد

ند به کسی که او را به حق و ما شروع به خوردن کردمي و سوگ! به نام خدا خبوريد: بشقاب گذاشت و فرمود
مبعوث فرموده است متام ده نفر سري شدمي و مهه از غذا خوردن دست کشيدمي و آن هفت دانه خرما 



 ۶۲۸

کنم تا هنگام ورود به مدينه  اگر اين نبود که از خدای خود شرم می:  فرمود)ص(پيامرب. مهچنان بر جای بود
در اين هنگام پسرکی از اهل شهر آمد و رسول خدا . شدمي خوردمي و مهگی سري می مهچنان از اين خرما می

  .آن خرماها را به دست خويش به او داد و پسرک شروع به مکيدن و خوردن آهنا کرد
 )ص( از تبوک حرکت فرمود مردم گرفتار کمبود شديد مواد خوراکی شدند و پيامرب)ص(چون پيامرب

مدند و اجازه خواستند تا مرکوهبای خود را بکشند و داد تا اينکه مردم پيش او آ مهچنان به راه ادامه می
عمر بن خطاب مردم را در حال کشنت شتران ديد و ايشان را فرمان داد تا از . خبورند و پيامرب اجازه فرمود

ايد که مردم  آيا مشا اجازه داده: کشنت خودداری کنند و پيش پيامرب که در خيمه خود بود رفت و گفت
 فرمود به من از شدت گرسنگی شکايت کردند و من اجازه )ص(شند و خبورند؟ پيامربمرکوهبای خود را بک

دادم که هر گروه يکی دو شتر بکشند و بر شتران باقی مانده به نوبت سوار شوند و آهنا به سوی شهر و ديار 
 باقی ای رسول خدا ديگر اجازه نفرماييد، که اگر مرکوب مردم برايشان: عمر گفت. کنند خود حرکت می

مباند هبتر است خمصوصا که مرکوهبا سخت الغر و ناتوانند، باقی مانده خوراکيهای مردم را مجع فرمای و 
دعا کن که خداوند برکت دهد مهچنان که هنگام بازگشت ما از حديبيه که دچار کمبود غذا شده بودمي دعا 

: ام منادی رسول خدا اعالن فرموددر اين هنگ. فرمايد فرموديد و خدای عّز و جل دعای ترا مستجاب می
مردی يک کيلو آرد يا . هر کس باقی مانده خوراک خود را بياورد و دستور داده شد تا سفرهايی بگسترند

هر يک از اين اشياء را جداگانه . آورد و ديگری مشتی آرد و خرما و سويق يا تکه نانی سويق يا خرما می
.  متام آرد و سويق و خرمايی که آورده بودند تقريبا شانزده رطل بودگذاشتند و مهه آهنا کم و اندک بود و می

 برخاست و وضو گرفت و دو رکعت مناز گزارد و دعا کرد تا خداوند عّز و جل به آن برکت )ص(آنگاه پيامرب
  .دهد

کردند که خود حضور داشته و آن را  ، هر چهار نفر مطلبی را نقل می)ص(چهار نفر از اصحاب پيامرب
   ابو هريره، ابو محيد ساعدی، ابو زرعه جهنی که مهان معبد بن. ه بودندديد

۷۹۱  
 کناری رفتند و منادی آن حضرت اعالن )ص(آنگاه پيامرب: گفتند خالد است و سهل بن سعد ساعدی، می

ر آورد پ و مردم روی آوردند و هر کس هر ظرفی را می! کرد که بياييد و هر چه خوراک احتياج داريد برداريد
در آن روز من فقط يک قطعه نان و مشتی خرما رخيته بودم و حال آنکه : گفت يکی از آهنا می. کرد می

ها انباشته و مملو از غذا شد، و خودم دو جوال آوردم يکی را پر از سويق و ديگری را پر  ديدم که مهه سفره
مردم هم مهگی از اول تا . را کافی بوداز نان کردم و در جامه خود هم آرد جا کردم به طوری که تا مدينه ما 

 در حالی که ايستاده )ص(پيامرب. های را تکان دادند آخر خوراک به اندازه احتياج برداشتند و سپس سفره
  :فرمود بود می

دهم که  دهم که خدايی جز پروردگار يگانه نيست و من بنده و فرستاده اومي، و گواهی می گواهی می
  .فرمايد ه دل خود به اين معتقد باشد خداوند او را از گرمی آتش قيامت حفظ میهر کس با حقيقت و از کن

 مهچنان در حرکت بود تا اينکه بني تبوک و صحرايی که معروف به صحرای ناقه بود به )ص(پيامرب
يی که دو سه نفر را سرياب  آمد به اندازه زمينی سنگالخ رسيد که از پايني آن منطقه آب کمی بريون می

چهار نفر . هر کس پيش از ما به اين چشمه رسيد آبی از آن بر ندارد تا ما برسيم:  فرمود)ص(پيامرب. کرد می
از منافقان که معّتب بن قشري، و حارث بن يزيد طائی هم پيمان بنی عمرو بن عوف، و وديعة بن ثابت، و 
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مگر مشا را از اين کار هنی :  گفت به آهنا)ص(پيامرب. زيد بن لصيت بودند پيشی گرفتند و از آن آب خوردند
سپس فرود آمد و دست خود را در آن چشمه هناد و با . نکرده بودم؟ و آهنا را لعنت و بر ايشان نفرين فرمود

انگشت خود کمی آن را باز کرد تا آب کمی در دستش مجع شد و آن آب را به اطراف چشمه پاشيد و دست 
سوگند به کسی که جان : معاذ بن جبل گويد. شيد و بسيار زياد شدناگاه آب با شدت جو. کشيد و دعا فرمود

و مردم هر چه ! من در دست اوست به هنگام باز شدن و جوشيدن آب صدايی مهچون صدای صاعقه شنيدم
  : فرمود)ص(پيامرب. خواستند آشاميدند و آب برداشتند می

 مهه جا سر سبزتر و خرم تر شده اگر مشا يا کسی از مشا باقی مباند خواهد شنيد که اين صحرا از
وای : به وديعة بن ثابت گفتم: سلمة بن سالمة بن وقش گويد. مهه آب برداشتند و آشاميدند: گويد! است

  گريی؟ بر تو، بعد از اين موضوع که ديدی باز هم جای شک و ترديد است؟ آيا عربت منی
  . از آجنا حرکت فرمود)ص(سپس پيامرب! شده است پيش از اين هم نظري اين کارها می: گفت

عبيد اهللا بن عبد العزيز، برادر عبد الرمحن بن عبد العزيز، از عبد الرمحن بن عبد اهللا بن ابی 
مهچنان که مهراه سپاه حرکت : کرد که گفته است صعصعه مازنی، از خالّد بن سويد، از ابی قتاده نقل می

  .وار بر شتر بودکردمي شبی من در خدمت پيامرب بودم و آن حضرت س می
  بيدار شد و. حضرت چرت زد و به يک طرف خم شد که من نزديک رفتم و او را راست کردم

۷۹۲  
خداوند ترا حفظ کند : فرمود. ابو قتاده هستم، ترسيدم بيفتيد و مشا را راست کردم: کيست؟ گفتم: فرمود

و مرتبه چرت زد و به يک طرف  مقدار ديگری راه پيمود و د)ص(پيامرب! مهچنان که رسولش را حفظ کردی
هر : ای ابو قتاده موافقی کمی خبوابيم؟ گفتم: بيدار شد و فرمود. خم شد و من دوباره او را راست کردم

! صدايشان بزن: فرمود. ببني پشت سرت کيست؟ نگاه کردم ديدم دو سه نفرند: فرمود! طور مشا خبواهيد
پنج نفر شدمي و مهراه من ظرف آبی بود و ليوان کوچکی از و آمدند و ما ! پيش رسول خدا بياييد: من گفتم

  .آشاميدم پوست که در آن آب می
. خوابيدمي و بيدار نشدمي مگر از حرارت خورشيد و گفتيم سبحان اهللا، مناز صبح ما از دست بشد

ا آبی که در ب. آورمي مهانطور که او ما را به خشم آورد حاال ما هم شيطان را به خشم می:  فرمود)ص(پيامرب
ای ابو قتاده اين آب و آخبوری را نگهدار که برای آن شأن : ظرف بود وضو ساخت و کمی زياد آمد و فرمود

و مناز صبح را به صورت قضا بعد از طلوع آفتاب با ما گزارد و سوره مائده را خواند و . و منزلتی خواهد بود
علت اين بود که . شدند را شنيده بودند کامياب میاگر حرف ابو بکر و عمر : چون از مناز فارغ شد فرمود

آن دو خواسته بودند لشکر کنار آبی فرود آيد ولی مردم گوش نداده و در صحرای بدون آبی فرود آمده 
  .بودند

 سوار شد و هنگام ظهر به لشکر رسيد و ما مهراهش بودمي و نزديک بود که مردم و اسبها از )ص(پيامرب
 آن ظرف آب مرا خواستند و ليوان را گرفتند، آب را در ليوان )ص( هنگام پيامربدر اين. تشنگی مبريند

رخيتند و انگشتان خود را در آن هنادند، از ميان انگشتان آن حضرت چندان آب جوشيد که مهه مردم آب 
 قولی  و به-برداشتند و نوشيدند و اسبها و مرکوهبای خود را سرياب کردند و در آن لشکر دوازده هزار شتر

 بود که به ابو )ص(و اين منظور پيامرب.  و ده هزار اسب بود و مشار مسلمانان سی هزار بود-پانزده هزار شتر
  .قتاده فرموده بود اين آب و ليوان را نگهدار
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گويند، مهان هنگام که رسول خدا از تبوک به مدينه مراجعت . در تبوک چهار چيز صورت گرفته بود
 بود لشکر برای بار سوم غري از آن دو مرتبه گرفتار تشنگی و بی آبی سخت شد به فرمود و گرما شديد می

  .شد طوری که حتی مقدار کمی آب برای خيس کردن لب هم فراهم منی
رسول خدا اسيد بن حضري را در روز تابستان به سراغ آب .  شکايت بردند)ص(مردم به رسول خدا

 و آن -شايد برای ما بتوانی آبی پيدا کنی:  فرمودند)ص(پيامرب. ودفرستادند و او بينی و دهان خود را بسته ب
اسيد بريون رفت و به هر سو شتافت و سراجنام مشک آبی در دست زنی . هنگام ميان حجر و تبوک بودند

مهني آب را دارم، : اسيد با آن زن صحبت کرد و خرب رسول خدا را به او داد، او گفت. از قبيله بلی ديد
  و آن را در اختيار اسيد و! رب برببرای پيام

۷۹۳  
 دعا )ص(مهينکه اسيد آن ظرف آب را آورد پيامرب. مهراهانش گذاشت و فاصله ميان آهنا و راه اندک بود

و هيچ ظرفی باقی مناند مگر ! بياييد تا مهه را آب دهم: سپس فرمود. فرمود تا خداوند به آن برکت دهد
و گفته . ه اسبها و ديگر مرکوهبا آب داد به طوری که مهگی سرياب شدندآنگاه ب. اينکه آن را پر آب فرمود

 دستور داد آبی را که اسيد آورد در ظرفی بزرگ از ظرفهای صحرانشينان رخيتند و )ص(شده است، پيامرب
. دست خود را داخل آن کرد و آب برداشت و چهره و دستها و پاهای خود را شست، و دو رکعت مناز گزارد

و گسترش سطح ! آب برداريد:  برافراشت و دعا کرد و از آن قدح آب فوران زد و به مردم فرمودسپس دست
زد  داشتند و از قدح مهچنان آب فواره می کشيدند و آب برمی آب چنان شد که صد تا دويست نفر صف می

  .و رسول خدا از آجنا در حالی که سرياب و خنک شده بودند به هنگام غروب حرکت فرمود
سواران از هر سو به طلب : يد، اسامة بن زيد بن اسلم، از ابی سهل، از عکرمه برامي نقل کرد کهگو

آب بريون رفتند و خنستني کسی که به حضور پيامرب آمد و مژده پيدا کردن آب آورد مردی بود که سوار بر 
 دعا کرد و )ص(اسب سرخی بود مهچنني نفر دوم و سوم هم دارای اسب سرخ بودند به طوری که پيامرب

عبد اهللا بن ابی عبيده و سعد بن راشد از صاحل بن ! خدايا اسبان سرخ را فرخنده و مبارک قرار بده: گفت
من از عبد اهللا بن عمرو بن عاص شنيدم : کيسان از ابی مّره آزاد کرده عقيل برامي نقل کردند که گفته است

  . رنگندهبترين اسبان، اسبان سرخ: که رسول خدا فرموده است
 مکر کردند و تصميم گرفتند که )ص(گويند، در خبشی از مهني راه گروهی از منافقان نسبت به پيامرب

 به گردنه رسيد آهنا هم خواستند که )ص(چون پيامرب. آن حضرت را از باالی گردنه کوه به زمني بيندازند
از پايني گردنه عبور کنيد که : دم فرمود خرب داده شد، و به مر)ص(تصميم آهنا به پيامرب. مهراه ايشان باشند

و مردم از پايني گردنه راه را پيمودند، ولی رسول خدا از راه گردنه عبور . تر است تر و هم گشاده هم آسان
فرمود و به عمار بن ياسر دستور فرمود زمام شتر را در دست گريد و جلو حرکت کند و به حذيفة بن اليمان 

 بر فراز گردنه حرکت )ص(در مهان موقع که رسول خدا. و از پشت سر حرکت کنددستور فرمود مواظب باشد 
 خشمگني شد و به حذيفه دستور )ص(پيامرب. کرد صدای نفس منافقان را شنيد که آهنگ او کرده بودند می

حذيفه به جانب ايشان برگشت و با چوگانی که در دست داشت شروع به زدن به . داد تا آهنا را دور گرداند
آهنا هم که گمان برده بودند رسول خدا از مکرشان آگاه شده است به سرعت از . صورت مرکوهبای آهنا کرد

  .گردنه پايني آمدند و خود را ميان مردم انداختند
  )ص(چون پيامرب. حذيفه هم برگشت و پيش رسول خدا آمد و مهراه آن حضرت حرکت کرد
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۷۹۴  
آيا کسی از سوارانی را که راندی :  به حذيفه فرمود)ص(پيامرباز گردنه بريون آمد و مردم فرود آمدند 

ای رسول خدا، شتر فالن کس و فالن را شناختم و چون آهنا روبند بسته بودند و هم بواسطه : شناختی؟ گفت
  .تاريکی شب نتوانستم آهنا را ببينم

  . فرو رخيته بودآهنا به شتر پيامرب محله کرده بودند و برخی از کاالها و بارهای پيامرب هم
متام سر انگشتان من نورانی و روشن شد و در پناه آن نور هر چه از : گويد محزة بن عمرو اسلمی می

محزة بن عمرو از . تازيانه و طناب و چيزهای ديگر فرورخيته و هر چه از کاالها افتاده بود مهه را مجع کردم
  .د از گردنه عبور کرده بو)ص(کسانی است که مهراه پيامرب

ای رسول خدا، ديشب چه چيزی مشا را از پيمودن دره منع : چون صبح شد، اسيد بن حضري گفت
ای ابو حييی فهميدی :  فرمود)ص(تر بود؟ پيامرب تر و راحت کرد و حال آنکه پيمودن آن از گردنه ساده

رومي  از پی او میخواستند چه بکنند و چه قصدی داشتند؟ با خود گفته بودند، در گردنه  ديشب منافقان می
زنيم تا او را  برمي و به ناقه سيخونک می و چون تاريکی شب فرا رسيد بندهای افسار و رکاب ناقه او را می

  .بيندازد
ای رسول خدا، دستور فرمای تا : اسيد گفت. در اين موقع مردم مجع شده بودند و فرود آمده بودند

ت بکشد تا قاتل از قبيله خودش باشد، اگر هم دوست داشته هر قبيله فردی را که به اين کار اقدام کرده اس
آورم اگر چه از  باشی کافی است آهنا را به من بگويی و هنوز از اينجا حرکت نکرده سرشان را برايت می

به ساالر قبيله خزرج هم دستور فرمای تا هر کس از . کنم  و من شّر آهنا را کفايت می)۱(قبيله نبيت باشند
آيا چنني افرادی را بايد به حال خود گذاشت و رهايشان کرد؟ تا .  در قبيله اوست کفايت کندايشان را که

کی به آهنا با مالميت برخورد کنيم، حاال هم که در کمال خواری و کمی قرار دارند، و اسالم مستقر شده 
دارم مردم  ست منیمن دو:  به اسيد فرمود)ص(است، آيا هنوز هم بايد کسی از آهنا باقی مباند؟ پيامرب

: اسيد گفت.  از جنگ با مشرکان آسوده شد به کشنت اصحاب خود دست يازيد)ص(بگويند مهينکه حممد
: کنند؟ گفت مگر تظاهر به گفنت ال اله اال اهللا منی:  فرمود)ص(پيامرب! ای رسول خدا آهنا از اصحاب نيستند

کنند که  آهنا تظاهر به اين منی: پيامرب فرمود. چرا، ولی شهادت آهنا ارزشی ندارد و در واقع شهادت نيست
به هر حال من از :  فرمود)ص(پيامرب. چرا، ولی در اين باره هم مهان طور است: من رسول خدامي؟ گفت

  .ام کشنت اينها هنی شده
: يعقوب بن حممد، از ربيح بن عبد الرمحن بن ابی سعيد خدری از قول پدرش از جدش نقل کرد که

   اند در گردنه نسبت به پيامرب سوء قصد کنند سيزده  که قصد داشتهمشار افرادی
__________________________________________________  

  .۲۸۷، ص ۱نبيت، لقب عمرو بن مالک بن اوس است، نگاه کنيد به انساب االشراف بالذری، ج ) ۱(
۷۹۵  

  .عمار رمحهما اهللا فرموده است نامهای ايشان را به حذيفه و )ص(مرد بوده است که پيامرب
کرد که عّمار  ابن ابی حبيبه از داود بن حصني از عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهللا از پدرش نقل می

خواست  چون آن مرد می. بن ياسر و مردی از مسلمانان در موردی نزاع کردند و به يک ديگر دشنام دادند
خدا : انی مشار سوء قصد کنندگان گردنه چند است؟ گفت،د می: در مشاتت عّمار مبالغه کند، عّمار گفت

کسانی که حضور داشتند . آن مرد سکوت کرد! اطالع خودت را در اين مورد بگو: عّمار گفت. داناتر است
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  دهی؟ چرا پاسخ رقيب خود را منی: به او گفتند
خواست با  که منیخواست چيزی را که بر آهنا و مهه پوشيده است پاسخ دهد، مرد هم  عّمار هم می

  :عّمار گفت. گفتيم آهنا چهارده نفرند ما می: عمار صحبت کند به مردم گفت
آرام بگري، ترا به خدا سوگند : آن مرد به عّمار گفت! شوند اگر تو هم از ايشان باشی پانزده نفر می

دهم که آهنا  هی میبرم ولی گوا به خدا سوگند نام هيچکس را منی: عّمار گفت! دهم که مرا رسوا نسازی می
شوند هم در اين  پانزده نفر بودند، که دوازده نفرشان در مشار دمشنان جنگی خدا و رسول خدا مشرده می

روزی «) ۵۲: ۴۰(َيْوَم ال َيْنفَُع الظَّاِلِمَني َمْعِذَرُتُهْم َو لَُهُم اللَّْعَنةُ َو لَُهْم ُسوُء الدَّارِ ، جهان و هم در روز رستاخيز
   .»خبشد و برای آهنا لعنت و برای آهنا بدی آن سری است ان را پوزش خواهی ايشان سودی منیکه ستمگر

 از ناقه خود فرود آمد و بر او وحی نازل شد و )ص(پيامرب: معمر بن راشد، از زهری برامي نقل کرد که
حذيفة . شد کشيده میناقه برخاست و براه افتاد و لگام و افسارش به زمني . اش زانو به زمني زده بود ناقه

اند، ناقه را هم به زمني  بن اليمان ناقه را ديد و لگامش را گرفت و با خود آورد و چون ديد رسول خدا نشسته
. ام حذيفه: کيستی؟ گفت:  برخاست و پيش او آمد و فرمود)ص(خواباند و کنار آن نشست تا پيامرب

ته که نبايد آن را فاش کنی، من از اينکه بر فالن و فالن گومي الب من رازی را برای تو می:  فرمودند)ص(پيامرب
 نام آهنا را برای هيچکس غري از )ص(پيامرب.  و آهنا گروهی از منافقان بودند- ام و فالن مناز بگزارم هنی شده

 رحلت فرمود، عمر بن خطاب در زمان خالفت خود اگر کسی از )ص(چون رسول خدا. حذيفه اعالم نفرمود
گرفت و او را برای مناز گزاردن بر آن مرده با  مرد، دست حذيفه را می به آهنا بد گمان بود میآن گروه که 

کرد  کشيد و خودداری می گزارد و اگر دست خود را می شد عمر مناز می برد، اگر حذيفه حاضر می خود می
  .رفت عمر هم با او می

 به هيچکس غري از )ص(رسول خدا:  کهابن ابی سربه از سليمان بن سحيم از نافع بن جبري نقل کرد
   حذيفه در اين مورد خربی نداده است، و آن گروه دوازده نفر بودند و ميان

۷۹۶  
  .در نظر ما هم مهني روايت مورد امجاع است. آهنا کسی قريشی نبوده است

مد تا  مهچنان از مدينه بريون آ)ص(رسول خدا: عبد احلميد بن جعفر، از يزيد بن رومان نقل کرد که
معّتب بن قشري، ثعلبة بن : در اين هنگام پنج نفر از سازندگان مسجد ضرار.  فرود آمد)۱(در ذی اوان

حاطب، خذام بن خالد، ابو حبيبة بن ازعر، و عبد اهللا بن نبتل بن حارث پيش آن حضرت آمدند و گفتند، 
امي برای عده کمی  اختهای رسول خدا ما منايندگان اشخاصی هستيم که در حمل هستند، ما مسجدی س

دارمي که پيش ما بياييد و با ما در آن مسجد مناز  نيازمند و برای شبهای بارانی و سرد زمستانی و دوست می
من آماده سفرم و اکنون گرفتارم، :  که آماده جتهيز برای سفر تبوک بود به آهنا فرمود)ص(پيامرب! بگزاريد

  . مشا خواهم آمد و با مشا در آن مناز خواهم گزارداگر به خواست خداوند متعال برگشتيم پيش
 از تبوک مراجعت کرد و به ذی اوان فرود آمد خرب آن مسجد و نيت مردمی که آن را )ص(چون پيامرب

ايشان آن مسجد را به اين منظور ساخته بودند که ابو عامر پيش ايشان . ساخته بودند به پيامرب وحی شد
  . آهنا مطالب خودش را بگويد و در آن مسجد برای)۲(بيايد

توامن به مسجد بنی عمرو بن عوف بيامي زيرا ياران رسول خدا، با چشم  من منی: گفت ابو عامر می
   :فرمايد خود مهواره مواظب ما هستند، خداوند تعالی می
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ُو إرصادا لمن حارب اهللا و رسو َ ُ َ ََ ََ ْ َ ِ ً ْ ِ) ۹ :۱۰۷(  
  ی و رسول اوو آمادگی برای کسی که حرب کرد با خدا

  .که منظور ابو عامر است
به سوی اين :  عاصم بن عدی عجالنی، و مالک بن دخشم ساملی را فرا خواند و فرمود)ص(پيامرب

آن دو پياده و با شتاب بريون رفتند تا ! مسجد که اهل آن ستمگرند برويد و آن را خراب کنيد و آتش بزنيد
  .به مسجد بنی سامل رسيدند
و به خانه خود . بگذار تا من از خانه خود آتش بياورم:  عاصم بن عدی گفتمالک بن دخشم به
يی را آورد و هر دو شتابان و با حالت دو حرکت کردند و ميان مناز مغرب و  زده رفت و شاخه خرمای آتش

 .در آن هنگام امام مجاعت ايشان جممع بن جاريه بود. عشاء که آهنا در مسجد خود بودند به آجنا رسيدند
کردند در حالی که گوشهايشان مانند گوش گرگ آوخيته  کنم که آهنا به ما نگاه می فراموش منی: عاصم گويد

کرد زيد بن جارية بن عامر  ما مسجد را آتش زدمي و آتش گرفت و تنها کسی که باقی ماند و نگاه می. بود
  .متفرق شدندبود و چون مسجد آتش گرفت آنرا ويران و با خاک يکسان کردمي و ايشان 

__________________________________________________  
  ).۲۵۰، ص ۲وفاء الوفا، ج (ذی اوان، نام جايی است که تا مدينه يک ساعت راه است ) ۱(
  .مقصود ابو عامر راهب فاسق است) ۲(

۷۹۷  
برای خود خانه  به مدينه آمد به عاصم بن عدی پيشنهاد فرمود تا در زمني آن مسجد )ص(چون پيامرب

زمني آن مسجد قسمتی از خانه وديعة بن ثابت و خانه ابو عامر بود که آن دو خانه هم جنب مسجد . بسازد
من در زمني مسجدی که درباره آن چنان آياتی :  گفت)ص(عاصم به پيامرب. بود و هر دو را آتش زده بودند

 صالح بدانيد به ثابت بن اقرم بدهيد که او اگر! سازم، وانگهی از آن بی نيازم نازل شده است خانه منی
  . آن زمني را به ثابت خبشيد)ص(پيامرب. خانه ندارد

او متهم . ابو لبابة بن عبد املنذر برای ساخنت آن مسجد به آن منافقان از حلاظ چوب کمک کرده بود
ای باقی مانده را چون مسجد خراب شد ابو لبابه چوهب. به نفاق نبود ولی کارهای ناخوشايندی کرده بود
  :گويد. يی ساخت برداشت و با آهنا برای خود کنار آن مسجد خانه

هيچگاه در آن خانه نوزادی به دنيا نيامد و هرگز کبوتری در آن النه نساخت و هرگز مرغی در آن 
  .جوجه نياورد و بر روی ختم ننشست

 که معروف -  بن عامر بن عطّاف)۱(جارية: کسانی که مسجد ضرار را ساخته بودند پانزده نفر بودند
 که - پسرش جمّمع بن جاريه که امام مجاعت ايشان بود و پسر ديگرش زيد بن جاريه-)۲(به خر خانه بود

 و پسر ديگرش يزيد بن جاريه، -مقداری از کفل او سوخت و در عني حال از بريون رفنت خودداری کرد
اش جدا کردند، عبد اهللا بن نبتل، جباد بن  ز خانهوديعة بن ثابت، و خذام بن خالد که زمني مسجد را ا

لگام :  فرمود)ص( پيامرب)۳(.عثمان، ابو حبيبة بن ازعر، معّتب بن قشري، عّباد بن حنيف، و ثعلبة بن حاطب
آمد سخنان او را  عبد اهللا بن نبتل به حضور پيامرب می! و افسار هبتر از خذام است و تازيانه هبتر از جباد

جربئيل . برد، و مهني خرب و گفتار پيامرب را هم برای آهنا نقل کرد و خربش را برای منافقان میداد  گوش می
شنود و برای  آيد و سخنان ترا می مردی از منافقان پيش تو می:  خرب داد و گفت)ص(عليه السالم به پيامرب

  .برد منافقان خرب می
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ياهی که موی زيادی دارد و چشمانش مرد س: کداميک از ايشان است؟ گفت:  پرسيد)ص(رسول خدا
چنان سرخ است که گويی مهچون دو ديگ مسی است، جگرش چون جگر خر است و با چشم شيطان 

  .نگرد می
عبد اهللا بن نبتل را ديدم که .  آماده حرکت به تبوک بودمي)ص(مهراه پيامرب: گويد عاصم بن عدی می

   ند و از اصالح ناودانیمهراه ثعلبة بن حاطب کنار مسجد ضرار ايستاده بود
__________________________________________________  

  .های ديگر جاريه است به صورت حارثه است و در سريه در منت اين کلمه) ۱(
  .۳۲۲، ص ۲رجوع کنيد به، روض االنف سهيلی، ج . بوده است» خانه خرِ«لقب اين مرد محار الدار ) ۲(
  . م-.کنيد نام دوازده نفر از پانزده نفر را آورده است یبه طوری که مالحظه م) ۳(

۷۹۸  
 به ما وعده داده است که پس از بازگشت از تبوک )ص(ای عاصم، رسول خدا: به من گفتند. فارغ شده بودند

به خدا سوگند اين مسجد را مردی ساخته است که معروف به : من با خود گفتم. در اين مسجد مناز گزارد
 مسجد را ابو حبيبة بن ازعر به مهراه گروه ديگری از منافقان تأسيس کرده و زمني آن را از آن. نفاق است

 به دست )ص(خانه خذام بن خالد و وديعة بن ثابت جدا کرده بودند، و حال آنکه مسجدی که رسول خدا
د مهينکه از داد، و به خدا سوگن خود ساخته است با اشاره جربئيل بود و جانب قبله را جربئيل نشان می

سفر خود بازگشتيم در مورد مذمت آن و نکوهش افرادی که برای ساختمانش کمک کرده و مجع شده 
   :بودند قرآن نازل شد

ين اختذوا مسجدا رضارا و كفرا ًو ا ً ًْ ُ َ َِ ِ ْ َ ُ َ َّ َ ِ
َّ

َحيب المطهرين  … ِ
ّ ِ َّ ُ ُّ ِ ُ)۹: ۱۰۷ - ۱۰۸(  

و خدای تعالی دوست دارد پاکی … فرآنانی که مسجدی ساختند از هبر ضرر اسالم و حتقق ک
  .کنندگان را

و . شستند آنانی هستند که پس از قضاء حاجت با آب خود را می» مطهرين«گويند، منظور از 
   :فرمايد خداوند می

ْلمسجد أسس بل احكقو َّ َ َ َ ّ ِْ
ُ ٌ ِ َ   )۱۰۸: ۹(  ٰىَ

  . مسجدی که بر پايه تقوی تأسيس شده است
 )ص(پيامرب: گويد.  در مدينه است)ص(ن عوف در قباء يا مسجد پيامربگويند، منظور مسجد بنی عمرو ب

خواستند آن  چرا می: به عاصم بن عدی گفته شد! از ميان آهنا عومي بن ساعده مرد خوبی است: فرمود
کردند و بعضی از آهنا روی خود  شدند و با خود جنوا می آهنا در مسجد ما مجع می: مسجد را بسازند؟ گفت

گرفتند، مهني موضوع  گرداندند و ديگر مسلمانان حرکات آهنا را زير چشم می  يک ديگر برمیرا به طرف
ابو عامر ! فکران خود را آجنا راه بدهند برای آهنا دشوار بود و خواستند مسجدی بسازند که فقط هم

گريند و  ظر میتوامن به طويله مشا بيامي زيرا اصحاب حممد مرا زير ن من منی: گفت خطاب به مسلمانان می
  .خواهيم بگوييم خواهيم مسجدی بسازمي که خودمان هر چه می کنند که دوست ندارم، ما می کارهايی می

گردد به فکر   از تبوک باز می)ص(چون خرب به من رسيد که پيامرب: گويد، کعب بن مالک گفته است
و در . نم تا از خشم پيامرب بريون آمييی برآمدم که فردا چگونه رفتار ک گرفتاری خود افتادم و در صدد چاره

ام کمک گرفتم حتی با خدمتکار خود موضوع را مطرح کردم به اين  اين مورد از مهه افراد خردمند خانواده
  .اميد که شايد راهی نشان دهد که خالص شوم



 ۶۳۵

تی و  بازگشته است، افکار باطل از من دور شد و فهميدم که جز با راس)ص(چون خرب دادند که پيامرب
فردا صبح . صداقت رستگار خنواهم شد و تصميم گرفتم که در کمال صداقت با آن حضرت برخورد کنم

آمد و دو رکعت مناز  گشت، اول به مسجد می  وارد مدينه شد و معمول بود که چون از سفری برمی)ص(پيامرب
   نشست و با مردم گزارد و سپس می می

۷۹۹  
رمود و در اين موقع کسانی که از شرکت در جنگ تبوک خودداری آن دفعه هم چنان ف. فرمود صحبت می

 آمدند و شروع به معذرت خواهی و سوگند خوردن کردند، و ايشان هشتاد و )ص(کرده بودند به حضور پيامرب
 حالت ظاهری و سوگندهای ايشان را پذيرفت و اسرار هنانی آهنا را به خداوند )ص(پيامرب. چند نفر بودند

  .دواگذار فرمو
 در ذی اوان )ص(چون رسول خدا: در حديث ديگری غري از حديث کعب بن مالک آمده است که

  .فرود آمد مهه منافقانی که از مهراهی با او خودداری کرده بودند به حضورش آمدند
اند صحبت  با هيچيک از کسانی که از شرکت در جنگ ختلف کرده:  به مسلمانان فرمود)ص(پيامرب
چون . و هيچکس از مسلماهنا با آهنا صحبت نکردند! ی مناييد تا وقتی که اجازه بدهمنشين نکنيد و هم

تراشی برای علت ختلف خود از   به مدينه آمد، آهنا دو مرتبه شروع به پوزش خواهی و هبانه)ص(پيامرب
 روی  از آهنا روی برگرداند و مؤمنان هم از ايشان)ص(پيامرب. خوردند جنگ کردند و مهچنان سوگند می

آهنا هم . گرداند برگرداندند و کار به آجنا رسيد که گاه مردی از پدر يا برادر يا عموی خود روی برمی
رسول . امي گفتند گرفتار تب و مرض بوده کردند و می آمدند و معذرت خواهی می مهچنان پيش پيامرب می

پذيرفت و اسرار  سوگندهای آهنا را میکردند و  فرمود و آنچه را اظهار می  نسبت به آهنا مهربانی می)ص(خدا
  .کرد درونی ايشان را به خدا واگذار می

  . آمدم و او در مسجد نشسته بود)ص(من به حضور پيامرب: گويند، کعب بن مالک گفته است
بر آن حضرت سالم کردم و مهينکه سالم دادم بر من لبخند زد، ولی لبخندی که از آن عالمت خشم 

چه چيزی ترا به ختلف واداشت؟ : فرمود. من پيش رفتم و برابر او نشستم! بيا: سپس فرمود. ظاهر بود
ای رسول خدا اگر پيش کس ديگری غري از تو که اهل : مگر تو حتی مرکوب خود را خنريده بودی؟ گفتم

نشستم به فکر اين بودم که چگونه با هبانه تراشی خود را از خشم او خالص کنم، که من اهل  دنيا بود می
دامن که اگر سخنی دروغ بگومي که تو از من راضی شوی  جدل و زبان آورم، ولی به خدا سوگند اين را می

شايد خدای عّز و جل بر من خشم گريد و اگر امروز با مشا سخن راست بگومي بر فرض که مشا بر من خشم 
يی   من عذر و هبانهنه به خدا سوگند. بگريی ولی من اميدوارم که خداوند عاقبت خري عنايت فرمايد

تو راست :  فرمودند)ص(پيامرب. نداشتم وقتی هم که از آمدن با مشا ختلف کردم بسيار توانا و مرفه بودم
من برخاستم و مهراه من تنی چند از بنی ! گفتی، برخيز تا خداوند عّز و جل خود درباره تو حکم فرمايد

رب ندارمي که تو مرتکب گناه ديگری پيش از اين سلمه هم برخاستند و بعد به من گفتند، به خدا قسم خ
يی بياوری مهان طور که ديگران عذر و   عذر و هبانه)ص(قضيه شده باشی، چطور نتوانستی تو هم پيش پيامرب

   هبانه آوردند و استغفار رسول خدا هم برای گناه
۸۰۰  

ه تصميم گرفتم دوباره پيش کردند به طوری ک به خدا قسم آهنا مهچنان در من وسوسه می. تو کافی بود
معاذ بن جبل و ابو قتاده را ديدم و آن دو به من گفتند، از . رسول خدا برگردم و گفته خود را تکذيب کنم
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دوستانت اطاعت مکن و مهچنان بر صدق و راستی پايدار باش که انشاء اهللا خداوند برای تو راهی خواهد 
 اگر راستگو باشند ممکن است خداوند از ايشان خشنود شود گشود، و حال آنکه در مورد اين هبانه تراشان

 اعالم فرمايد و در غري اين صورت آهنا را به شدت نکوهش خواهد فرمود و )ص(و رضايت خود را به پيامرب
  .فرمايد گفتار آهنا را تکذيب می

مرد ديگر آری دو :  برخورد کرده است؟ گفتند)ص(کس ديگری هم مثل من با پيامرب: به آن دو گفتم
آن دو نفر : گفتم.  به آن دو هم مهان را فرموده که به تو گفته است)ص(اند و پيامرب هم مثل تو راست گفته

کيستند؟ گفتند، مرارة بن ربيع و هالل بن امّيه واقفی ديدم آهنا نام دو نفر را بردند که نيکوکارند و 
نندگان فقط گفتگوی با ما سه نفر را هنی  از ميان مهه ختلف ک)ص(پيامرب. رفتارشان مايه سرمشق است

آمد و زمني در  جستند و نسبت به ما تغيري کردند بطوری که از خودم بدم می مردم از ما دوری می. فرمود
دو دوست ديگر من درمانده شدند و . شناختم و پنجاه شب در اين حالت بودمي نظرم غري از آن بود که می

آمدم و مهراه مسلمانان به مناز  تر بودم، از خانه بريون می باک از مهه بیهای خود نشستند اما من  در خانه
 )ص(گاهی پيش پيامرب. کرد کردم و هيچکس با من صحبت منی شدم و در بازار رفت و آمد می حاضر می

های خود را برای  نفهميدم که لب: گفتم دادم و با خود می آمدم که بعد از مناز نشسته بود و سالم می می
نگريستم،  خواندم و دزدانه به او می نزديک آن حضرت مناز می. سخ به سالم من حرکت داد يا ندادپا

اش را  کردم چهره فرمود ولی اگر به طرف او توجه می ايستادم نگاهی به من می وقتی که به مناز می
ترين   و حمبوب که پسر عمو-چون جفای مسلمانان بر من زياد شد، به خنلستان ابو قتاده. گرداند برمی

ای ابو قتاده، ترا سوگند : گفتم.  رفتم، به او سالم دادم ولی به خدا سوگند پاسخ نداد-مردم برامي بود
دوباره گفتم، باز سکوت . دانی که من خدا و رسولش را دوست دارم؟ سکوت کرد دهم به خدا آيا منی می
  :دفعه سوم که گفتم، گفت. کرد

  .چشمامن به اشک نشست و برخاستم و از ديوار بريون پريدم! دانند خدا و رسولش هبتر می
رفتم مردی از اهالی شام که خوراکيهايی  فردای آن روز به بازار رفتم، مهچنان که در بازار راه می

برد؟ و  چه کسی مرا پيش کعب بن مالک می: گفت گرفت و می برای فروش به بازار آورده بود سراغ مرا می
يی از حارث بن ابی مشر پادشاه غّسان به من داد که در قطعه  ه او نشان دادند و او نامهمردم با اشاره مرا ب

   به من خرب رسيده:  در نامه نوشته بود)۱(.حريری بود
__________________________________________________  

  .اند که نامه از جبلة بن ايهم بوده است و گفته) ۱(
۸۰۱  

نسبت به تو جفا کرده است، خداوند هرگز ترا خوار و ضايع نگرداند پيش ) )ص(ربپيام(است که دوست تو 
  .ما بيا تا ترا با خود برابر دارمي

چون نامه را خواندم با خود گفتم اين هم گرفتاری ديگری است، بايد وضع من طوری : کعب گويد
. زاندم، و به مهان حال بودمنامه را در تنور انداختم و سو. شود که مردان مشرک به جلب من طمع کنند

 به تو )ص(رسول خدا: چون چهل شب از آن پنجاه شب گذشت مناينده رسول خدا پيش من آمد و گفت
نه، فقط با او : يعنی طالقش بدهم يا نه؟ گفت: گفتم. فرمايند که از مهسر خود کناره بگريی دستور می

  .ّيه و مرارة بن ربيع آمد، خزمية بن ثابت بود که پيش من و هالل بن ام)ص(مناينده پيامرب. نزديکی نکن
پيش خويشاوندان خودت برو و آجنا باش تا خداوند در اين باره هر چه : به مهسرم گفتم: کعب گويد
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  .خواهد حکم فرمايد می
هالل بن امّيه که مردی نيکوکار بود چندان گريست که مشرف به مرگ شد و از خوردن غذا هم 

خورد و فقط کمی آب يا شري  گرفت و هيچ خوراکی منی ا سه روز پياپی روزه میگاه دو ي. خودداری کرد
آمد زيرا هيچکس هم با او صحبت  نشست و بريون منی گزارد و در خانه می آشاميد و متام شب را مناز می می
 او زن. کردند  با آن سه نفر صحبت منی)ص(ها هم به منظور اطاعت از فرمان رسول خدا حتی بچه. کرد منی

ای رسول خدا، هالل بن امّيه پري مرد ساخلورده ناتوانی است و :  آمد و گفت)ص(به حضور رسول خدا
ترم اگر صالح بدانيد اجازه فرماييد کارهای او را  خدمتکاری هم ندارد، و من نسبت به او از ديگران مهربان

  .اجنام دهم
ای رسول خدا، او اصال : و گفتا. خوب است، ولی اجازه ندهی که با تو نزديکی کند: فرمود

های اشک از  کند و شب و روز قطره توجهی به من ندارد، به خدا سوگند از آن روز تا به حال مهواره گريه می
  .ترسم کور شود چکد و در هر دو چشمش سپيدی ظاهر شده است، به طوری که می ريش او فرو می
 از رسول خدا اجازه بگري که مهسرت تو هم: يکی از خويشاوندامن به من گفت: گويد کعب می

به خدا قسم : گفتم. اند يی به مهسر هالل بن امّيه داده  چنني اجازه)ص(کارهايت را اجنام دهد چون پيامرب
دامن رسول خدا چه خواهد فرمود، وانگهی من مرد جوانی هستم، به خدا هرگز اجازه  گريم، منی اجازه منی

  .گريم منی
 مردم را از )ص(ديگر هم به مهان منوال گذشت و پنجاه شبی که پيامربپس از آن ده شب : گويد

های خود خواندم و  يی از خانه آن شب مناز صبح را در پشت خانه. صحبت با ما منع فرموده بود کامل شد
يی بر پشت بام زده و آجنا بودم که  زمني با مهه بزرگی برای من تنگ بود و نفس من تنگ شده بود و خيمه

  :کشد  شنيدم کسی بر پشت بام آمده و با صدای بلند فرياد میناگاه
۸۰۲  

از شوق به سجده افتادم و فهميدم که فرج نزديک شده و فرا رسيده : گويد! ای کعب بن مالک مژده باد
 پس از اينکه مناز صبح را خوانده بود اعالم فرموده بود که توبه ما پذيرفته شده )ص(رسول خدا. است
  .است

ای ام سلمه خداوند :  به من فرمود)ص(مهان شب پيامرب: گفته است  می)ص( مهسر رسول خدااّم سلمه
ای رسول خدا آيا کسی را بفرستم و به آهنا : گفتم. در مورد پذيرش توبه کعب و دو دوست او آيه نازل فرمود

کسی آهنا را شود مانع خواب تو شوند و تا صبح نکنند  اواخر شب است و موجب می: مژده بدهم؟ فرمود
 مناز صبح گزارد به مردم خرب داد که خداوند متعال توبه آن سه نفر يعنی کعب بن )ص(چون پيامرب. بيند منی

ابو بکر رضی اهللا عنه بريون آمد و بر پشت بامی . مالک و مرارة بن ربيع و هالل بن اميه را پذيرفته است
  :رفت و فرياد کشيد

زبري هم سوار بر اسب . فته است و به اين طريق به او مژده دادخداوند توبه کعب بن مالک را پذير
خود شد و شروع به تاخنت در صحرا کرد تا برای کعب خرب بربد و کعب پيش از آنکه زبري به او برسد صدای 

  .ابو بکر را شنيده بود
ل بن اميه ابو االعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هم به سوی قبيله بنی واقف حرکت کرد تا به هال

تواند سر از  پنداشتم که او منی: سعيد گويد. مژده دهد و چون اين خرب را به او داد هالل به سجده افتاد
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مردم . ترسيدند مبريد سجده بر دارد و خواهد مرد و گريه شوق او بيشتر از گريه حزنش بود به طوری که می
ه ضعف و اندوه و شدت گريه نتوانست پياده به گفتند، و او به واسط به ديدار هالل آمدند و شاد باش می

  . بيايد و ناچار سوار بر خری شد)ص(حضور پيامرب
کسانی که برای مژده دادن به سراغ مرارة بن ربيع رفتند سلکان بن سالمة ابو نائله، و سلمة بن سالمة 

مده بودند و سپس پيش  آ)ص(آهنا از حمله بنی عبد االشهل برای مناز صبح به حضور پيامرب. بن وقش بودند
  . برگشتند)ص(مراره رفتند و به او خرب دادند و سه نفری به حضور پيامرب

تاخت  صدايی که از فراز بام شنيدم زودتر از آن سوار که زبري بن عوام بود و در صحرا می: کعب گويد
  :گويد زده است کعب خودش می درباره کسی که روی بام فرياد می. به من رسيد

او به من مژده داد و من دو جامه خود را در آوردم و به . قبيله اسلم به نام محزة بن عمرو بودمردی از 
بعد، از ابو قتاده دو جامه ! عنوان مژدگانی به او خبشيدم و به خدا سوگند در آن موقع چيز ديگری نداشتم

کردند   مردم که با من برخورد میميان راه.  برسم)ص(عاريه کردم و پوشيدم و به راه افتادم تا به حضور پيامرب
چون وارد . کردند که پذيرش توبه تو از طرف خداوند متعال بر تو مبارک باد گفتند و اظهار می شادباش می

    نشسته و مردم)ص(مسجد شدم رسول خدا
۸۰۳  

طلحة بن ابی طلحه برخاست و به من سالم داد و شاد باش گفت و کس ديگری از . برگرد آن حضرت بودند
: کعب گويد. کرد کعب اين حمبت طلحه را هيچگاه فراموش منی. مهاجران غري از او به سوی من نيامد

مژده باد ترا که امروز از : درخشيد فرمود اش از شادی می مهينکه به رسول خدا سالم کردم در حالی که چهره
بيا که :  به او فرمود)ص(ه پيامرباند ک و گفته! آن هنگام که مادر ترا زاييده است هبترين روز زندگی تو است

ای رسول خدا اين : گفتم: کعب گويد. امروز هبترين روز است که هرگز پرتوی آن چنان بر تو نتابيده است
هر گاه رسول : گويد! از جانب خداوند عّز و جل: عنايت مشاست، يا از جانب خداوند است؟ فرمود

منود، و اين  يی از ماه می شد که چون پاره رخشان میاش چندان د شد چهره  خوشحال و شادمان می)ص(خدا
ای رسول خدا الزمه پذيرفته شدن توبه من در پيشگاه : چون مقابل آن حضرت نشستم گفتم. حمسوس بود

مالت را برای خودت : فرمود! خدا و رسولش آن است که از مال خود در راه خدا و رسول گذشت کنم
: گفتم. نه: فرمود. دارم  غنامي خودم از خيرب را برای خويش نگه میسهم: گفتم. نگهدار برايت هبتر است

  :گفتم. نه: فرمود. دهم نيمی از مامل را می
. کنم گفتم پس من سهم خود از غنامي خيرب را وقف می. باشد: فرمود. دهم يک سوم از مامل را می

ن آنست که تا زنده باشم سخنی خداوند متعال مرا به صدق و راستی جنات داد و الزمه توبه م: سپس گفتم
شناسم که خداوند درباره صدق  به خدا قسم کسی از مردم را منی: کعب گويد. جز به صدق و راستی نگومي

گفتار، اين مهه عنايت به او کرده باشد که به من فرمود، و به خدا قسم از آن روز که به رسول خدا گفتم تا 
: واقدی گويد. دوارم خداوند متعال در بقيه عمر مرا حفظ فرمايدام و امي امروز هرگز قصد دروغ هم نکرده

  :ايوب بن نعمان بن عبد اهللا بن کعب شعر زير را که کعب در اين مورد سروده است برامي خواند
بودم و گفتار و  گذشت، زيان کار می منزه و پاکيزه است پروردگار من و اگر از لغزش من در منی

  .شد کردارم نابود می
   :خدای عّز و جل اين آيه را نازل فرمود: گويد
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ين ايبعوه يف ساعة العرسة ِلقد تاب اهللا بل اجيب و المهاجرين و األنصار ا َ ْ ُ ُ َِ َ َُ َ َّ َ َِ
َّ

ِ
ْ ََ َ َ َِّ ِ ُ ّ ِ ِ

َ ْ َ
َ و كونوا مع … َ ُ ُ َ

َالصادقني  ِ ِ َّ)۹: ۱۱۷- ۱۱۹(  
 کردند رسول را در پذيرفت خدای تعالی توبه رسول و مهاجران و انصاريان آهنا که متابعت

  .و باشيد با راستگويان… ساعت سختی
به خدا قسم از هنگامی که خداوند مرا به اسالم رهنمونی فرمود، به من هيچ نعمتی به : کعب گويد

    گفته بودم مرمحت نکرده است، و اگر من)ص(امهيت اين راستی که با رسول خدا
۸۰۴  

خداوند متعال در مورد آهنايی که دروغ . و نابود شده بودمهم دروغ گفته بودم مثل ديگر دروغگويان هالک 
   :فرمايد گفته بودند به بدترين نوع سخن فرموده است آجنا که می

هم حكعرضوا قنهم فأعرضوا قنهم ْسيحلفون باب لكم إذا اغقلبتم إ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ َْ َُ ُ
ِ ِ
ْ َ َ ْ َّ ُْ ِ ِ ْ

َ
ِ ِْ َ َ ْ َ ُ َ

ِ ِ َ ُ ِ َ َ الفاسقني …َ ِ ِ)۹ :۹۶(  
ورند به خدای تعالی چون باز گرديد به ايشان که روی بگردانيد از ايشان، روی هر آينه سوگند خ

  .خدای تعالی خشنود نشود از فاسقان …بگردانيد از ايشان 

ما سه نفر با آنانی که سوگند خوردند و رسول خدا هبانه و عذر ايشان را پذيرفت و آهنا را : کعب گويد
 کار ما را به خداوند متعال واگذار کرد )ص(پيامرب. تفاوت داشتيمخبشيد و برايشان طلب استغفار هم فرمود 

  تا در آن باره چه حکم فرمايد و به مهني جهت است که خداوند در مورد ما فرموده است 
ين خلفوا ح إذا ضاقت عليهم األرض ُو بل اخكالثة ا ُْ َ ُ ِ ْ َْ َ ََ

ِ ٰ َّ ُ ّ ِ َ ِ
َّ

ِ َ َّ َ َ َ…) ۹ :۱۱۸(  
  …يدند تا آنکه زمني بر آهنا تنگ شد و بر آن سه تن که ختلف ورز

 ما را از )ص(در اين آيه منظور ختلف از جنگ نيست، بلکه منظور مهانست که پيامرب: کعب گويد
 خواهی کرده بودند و - ديگران جدا فرمود و در واقع کار ما با آهنا که سوگند دروغ خورده بودند و پوزش

  .رسول خدا از آهنا پذيرفته بود تفاوت داشت
ايوب بن نعمان بن عبد اهللا بن کعب بن ابی قني برامي نقل کرد که چون کعب برای خود بر پشت بام 

  :يی بر پا کرده بود اين شعر را سرود خيمه
يی از  هايی که افراد گرامی خاندان قني برای من فراهم ساختند، اکنون بايد خيمه آيا پس از خانه

  . های خرما برای خود بسازم شاخ
سپاس و شکر خدا را به :  در مهان رمضان سال هنم به مدينه مراجعت فرمود و گفت)ص(پيامربگويند، 

آنچه که در اين سفر به ما اجر و پاداش مرمحت فرمود و آنچه که برای شرکای ما که از ما دور بودند لطف 
  . کرد

وند به شرکای فرماييد خدا ای رسول خدا، شدت و گرفتاری سفر برای مشا بوده و می: عايشه گفت
  مشا که دور بودند پاداش داده است؟ 

در مدينه کسانی باقی ماندند که در عني حال به هر کجا که سري کردمي و در هر نقطه :  فرمود)ص(پيامرب
که فرود آمدمي آهنا در واقع با ما بودند، منتهی بيماری مانع شرکت آهنا در جنگ شد، مگر خداوند متعال 

  :ايدفرم در کتاب خود منی
نفروا اكفة  ًو ما اكن المؤمنون  َّ َ ُ ِ ْ َْ ِ َ َُ ِ ُ َ)۹ :۱۲۲(  

  .به يک بار به حرب روند  و نبايد که مؤمنان مهه



 ۶۴۰

۸۰۵  
سوگند به کسی که جان من در دست اوست . ما جنگجويان ايشان بودمي و آهنا نشستگان ما بودند

ع به فروش اسلحه خود کردند و مسلمانان شرو. دعای ايشان در نابودی دمشن از سالح ما مؤثرتر بود
چون . و دولتمندان شروع به خريدن اسلحه ايشان کردند که قدرت خريد داشتند! گفتند، جهاد متام شد
مهواره و تا به هنگام خروج :  رسيد آهنا را از اين خريد و فروش منع کرد و فرمود)ص(اين خرب به اطالع پيامرب

گويند، چند شبی از شوال باقی مانده بود که عبد اهللا بن !  کننددّجال گروهی از امت من در راه حق جهاد
 در آن مدت از او )ص(پيامرب. ابی بيمار شد و در ذی قعده مرد و مدت بيماری او بيست شب طول کشيد

  :فرمود عيادت می
  . به ديدارش آمد و او در شرف مرگ بود)ص(روزی که مرگش فرا رسيد در آن روز هم پيامرب

سعد بن زراره که يهود : عبد اهللا بن ابی گفت. ترا از دوست داشنت يهود هنی کردم: فرمود )ص(پيامرب
ای رسول خدا، امروز روز عتاب نيست که اين مرگ : سپس گفت. داشت هم سودی نربد را دمشن می

. است، چون مردم در مراسم غسل من شرکت فرمای و پرياهنت را هم به من ببخش تا در آن کفنم کنند
پرياهن زير را که با : ابن ابی گفت.  و دو پرياهن بر تن داشتند- پرياهن رويی خود را به او دادند)ص(مربپيا

بر من : سپس ابن ابی گفت.  چنان فرمود)ص(رسول خدا. پوست بدن مشا متاس داشته است به من بدهيد
  .مناز بگزار و برامي طلب آمرزش کن

 پس از مرگ عبد اهللا بن )ص(رسول خدا: گفت او می. گفت جابر بن عبد اهللا بر خالف اين می: گويد
و دستور فرمود او را از گور بريون ) پيش از آنکه خاک رخيته و گور را پوشانده باشند(ابی کنار گور او آمد 

اش را گشودند و از آب دهان خود بر چهره او ماليد و او را روی دو زانوی خود تکيه داد و  آوردند و چهره
ويش را به او پوشاند، و آن حضرت دو پرياهن بر تن داشت و پرياهنی را که به بدنش چسبيده بود پرياهن خ

تر است که رسول خدا به هنگام غسل و کفن کردن او حضور  روايت اول در نظر ما صحيح. به او پوشاند
 برای مناز )ص(امرببردند بردند، پي ها را برای مناز می اند و چون جنازه او را به حملی که جنازه داشته

  خواندن بر او جلو
۸۰۶  

خواهی بر ابن ابی  ای رسول خدا آيا می:  برخاست عمر بن خطاب جلو آمد و گفت)ص(چون پيامرب. رفتند
. مناز بگزاری و حال آنکه فالن روز چه گفته است و فالن روز چه؟ و شروع به تکرار گفتار خود کرد

 )ص(و پس از اينکه عمر باز هم اصرار کرد پيامرب! فاصله بگرياز من :  لبخند زدند و گفتند)ص(پيامرب
اين کار در اختيار من گذاشته شده است و اگر بدامن در صورتی که بيش از هفتاد بار برای او : فرمودند

   :فرمايد و منظور از گفتار اهلی هم که می. کردم شود اين کار را می استغفار کنم آمرزيده می
ْاستغفر لهم ُ َ ْ ِ ْ َ ْ أو ال تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعني مرة فلن فغفر اهللا لهم ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ً َّ َ َ ََ َْ ْ ْ ْْ َْ َْ ِ

َ
)۹ :۸۰(  

آمرزش خواه ايشان را يا خمواه، اگر آمرزش خواهی برای ايشان هفتاد مرتبه، هرگز خدای 
  .خنواهد آمرزيدشان

 مناز گزارد )ص(و به هر حال پيامرب. کنم ب آمرزش میبيش از هفتاد مرتبه طل:  فرمود)ص(و هم گويند، پيامرب
  نازل شد » براءة«و بازگشت و پس از اندکی اين آيات از سوره 

ٰو ال تصل بل َ ّ
ِ

َ ُ ٰ أحد منهم مات أبدا و ال يقم بل َ َ ْ ُْ َ َ ً َ َ ََ ُ ْ ِ ٍ ِ قربه  َ ِ
ْ َ)۹ :۸۴(  



 ۶۴۱

  .و مناز جنازه مکن هرگز بر يکی از ايشان و مايست بر سر گور وی
 بعد از دفن او هنوز قدم بر نداشته بود که اين آيه بر آن حضرت نازل شد، و )ص(م گويند که پيامربو ه

  .گزارد مرد بر او مناز منی  پس از اين آيه منافقان را شناخت و هر کس از ايشان که می)ص(پيامرب
 فرمايد که بر يی آن قدر توقف  بر جنازه)ص(من نديدم که رسول خدا: گفته است جمّمع بن جاريه می

جنازه ابن ابی و تا کنار گور او را تشييع فرمود و جنازه او را بر سريری محل کردند که در خاندان نبيط بود و 
  .کردند مردگان خود را بر آن محل می
جنازه ابن ابی را روی سرير ديدم و پاهايش به واسطه بلندی : گفته است انس بن مالک هم می

  .دقامتش از سرير بريون بو
های اوس و خزرج برای  در عزای ابن ابی شرکت کردمي و متام زنان قبيله: گفته است اّم عماره هم می

 و کسی -وای بر من که کوه استوار خود را از دست دادم: گفت تسليت به دخترش مجيله آمده بودند و او می
تا اينکه او را در گور ! وار و رکن من وای بر کوه است-گرفت کرد و بر او عيب منی او را از اين گفتار هنی منی

  .هنادند
ما تالش کردمي که به تابوت او برسيم و نتوانستيم زيرا مهه : گفته است عمرو بن امّيه ضمری می

اش را  کردند و بيشتر از بنی قينقاع و ديگران بودند جنازه منافقان که در عني نفاق تظاهر به اسالم می
  عد بن حنيف، زيد بن لصيت، سالمة بن محام،س: احاطه کرده بودند، از قبيل

۸۰۷  
نعمان بن ابی عامر، رافع بن حرمله، مالک بن ابی نوفل، داعس، و سويد که مهه از خبيث ترين افراد 

تر و  برای پسرش عبد اهللا چيزی سنگني. کردند اند و مهاهنايی بودند که او را مهراهی می منافق بوده
کرد، در عني حال در خانه خود را بروی آهنا بسته  ی اين مسأله را آشکار منیدشوارتر از ديدن آهنا نبود ول

ديدار مشا برای من : گفت و به آهنا می. هيچ کس غري از ايشان مرا دوست ندارد: گفت ابن ابی می. بود
 را توانستيم جان و مال و اوالد خود و آهنا هم به او گفتند، ای کاش می. گواراتر از آب برای تشنه است

کردند،   هم ايستاده بودند و آهنا را نگاه می)ص(چون اين گروه کنار گور او ايستادند و پيامرب! فدای تو کنيم
در : گفت کرد و می عبادة بن صامت آهنا را دور می. کردند آهنا برای رفنت داخل گور ازدحام و هياهو می

خواست وارد   و خون راه افتاد و او میبينی داعس خونی شد! حمضر رسول خدا صداهايتان را آرام کنيد
گور شود که کنارش زدند، و گروهی از خويشاوندان ابن ابی که مسلمان راستني و اهل فضل بودند مهينکه 

پسرش عبد اهللا و سعد بن عبادة بن . ديدند رسول خدا بر او مناز گزارده و حضور دارند وارد گورش شدند
 از )ص(بزرگان اصحاب پيامرب. د و هم خاک در گور رخيتندصامت و اوس بن خولی هم در گور رفتن

  . ايستادند)ص(های اوس و خزرج او را به گور سرازير کردند و مهگی مهراه پيامرب قبيله
جمّمع بن جاريه چنني پنداشته است که رسول خدا خود با دستهای خويش ابن ابی را به گور سرازير 

عمرو بن . اند اند و به پسرش تسليت داده و مراجعت فرموده انباشتهاند تا آن را  اند و سپس ايستاده کرده
شد و  اند، ای کاش جان ما فدای تو می گفته رخيته و می مهان منافقان خاک بر گور می: گفته است امّيه می

گروهی از فقرا که : کرد که کسی از افراد خوب نقل می. رخيتند و خاک بر سر خود می! مردمي پيش از تو می
  .رخيتند بن ابی با آهنا نيکی کرده بود بر گور او خاک میا

   ذکر آنچه از قرآن درباره جنگ تبوک نازل شده است



 ۶۴۲

ين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض ِيا كفها ا ِْ َ ََ
ِ ِْ ُْ َ َّ ُّ

ِ ِ َ ُ ِ ْ ُ ُ َُ ََ ِ ُ َ ََ َّ
…) ۹ :۳۸(  

شود به مشا که به غزو رويد خويشنت را بر زمني  گفته میشود که چون  ای مؤمنان مشا را چه می
  .کنيد گران می

ها گوارا بود عازم  ها رسيده و سايه  در گرمای شديد و هنگام کار مردم و موقعی که ميوه)ص(پيامرب
امور پوشيده آهنا و کينه و نفاق منافقان را » براءة«جنگ تبوک شد و مردم در آن کار کندی کردند، و سوره 

   :فرمايد شکار ساخت و خداوند میآ
ما و يستبدل ِإال ينفروا فعذبكم عذابا أ ِْ َ ْ ََ َ َْ ً ًِ

َ ْ ُ ّ ُ ُ ِ ْ َ
ّ

ًقوما لريكم و ال ترضوه شيئا  ِ ًْ َ ُ ُّ َُ َ َ ْ ُْ ْ َ َ)۹ :۳۹(  
۸۰۸  

اگر برای جهاد بريون نشويد خدا مشا را به عذابی دردناک معذب خواهد کرد و قومی ديگر را 
  .ايد مشا به خدا زيانی نرساندهگمارد و  جبای مشا بر می

 و از رسول خدا پرسيدند که آن قومی که جبای ايشان .منظور از عذاب دردناک عذاب آخرت است
  خواهد بود کيستند؟ 

   :فرمايد و می
ِما اكن ألهل المدينة و من حولهم من األعراب أن فتخلفوا قن رسول اهللا ُ َ ْ ْ َْ ُ َّ َ َْ ََ ْ َ َ

ِ ْ ُ َ َ ِ َ ِ َ
ِ

َ…) ۹ :۱۲۰(  
  .نشينان اطرافش نبايد هرگز از فرمان رسول خدا ختلّف کنند دينه و باديهاهل م

های اطراف مدينه رفته بودند که به آهنا فقه و احکام دين را   به باديه)ص(گروهی از اصحاب پيامرب
گفتند،  و هم می. اند ها مانده و نيامده گروهی از ياران حممد در باديه: گفتند منافقان می. بياموزند

  :و در اين مورد اين آيه نازل شد. نشينان هالک و نابود شدند ديهبا
نفروا اكفة فلو ال غفر من لك فرقة منهم طائفة ٌو ما اكن المؤمنون  َ َِ ْ ُْ ْ ْ ِْ ٍِ َِ َْ ِ ّ َ

ِ
ُ َ ََ ً َّ َ ُ ِ َ َ َُ ُ…) ۹ :۱۲۲(  

  .روند از هر قبيله مجاعتی و نبايد که مؤمنان مهه به يک بار به حرب روند و چرا منی
  رباره ايشان نازل شده است که و هم د

ين حياجون يف اهللا من نعد ما استجيب  حجتهم داحضة ٌو ا َ ْ ُِّ ِْ ُ ُ ُ َُّ َُ َ َ ِ ْ َ َ ُ َ ِ
َّ َ…) ۴۲ :۱۶(  

و آنان که در دين خدا جدل و احتجاج برانگيزانند پس از اينکه مردم دعوت او را پذيرفتند 
  .حجت آهنا لغو و باطل است

َإال ينرصوه فقد ن ْ َْ َ ُ ُ ُ َ ّ
ين كفروا ثا اثنني إذ هما يف الغار إذ فقول لصاحبه ِ ِرصه اهللا إذ أخرجه ا ِِ ِ ُ ُ َ ْ ْ ْ

ِ ِ ِِ
ُ ُِ ْ َ

ْ َ ِ ُ َ َ َ ِ
َّ َ ََ ْ َ ُ َ

ين كفروا  ُال حتزن إن اهللا معنا فأنزل اهللا سكينته عليه و كيده جبنود لم تروها و جعل لكمة ا َ َ َ ِ
َّ َ َ َّ َِ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َْ َ َْ َ َ ٍَ ُ ُ ِ ُ َ َْ

ِ ُِ َ َْ َْ َ َّ ِ ْ َ

ٰفىلُّالس ٌ و لكمة اهللا يه العليا و اهللا عزيز حكيم  ْ ِ َ ٌَ ِ َ َُ َ ِ ُ َ ِ َ)۹ :۴۰(  
 را، مهانا خداوند او را نصرت کرد هنگامی که کافران او را بريون )ص(اگر نصرت نکنيد پيامرب

آن گاه که هر دو در غار بودند پيامرب به مهراه خود فرمود )  و ابو بکر)ص(پيامرب(کردند دو بدو 
 با ماست، و خداوند آرامش خاطر بر او فرستاد و او را به سپاهها و لشکرهايی که مترس که خدا
ديديد تأييد فرمود و ندای کافران را پست گردانيد و ندای خداست که با رفعت و  مشا آهنا را منی

  .علو است و خدای تعالی عزيز و حکيم است
است، و منظور از کافرانی که آن خطاب اول که اگر ياری نکنيد به گروه منافقان اوس و خزرج 

 و ابو بکر است که به هنگام هجرت در )ص(حضرت را بريون کردند قريش است، و مقصود از دو نفر پيامرب



 ۶۴۳

  غار بودند، و منظور از سکينه طمأنينه و آرامش است، و مقصود از
۸۰۹  

 و مقصود از کلمة اهللا ها و بتان قريش است سپاههای غيبی فرشتگان است، و غرض از کلمه کافران اهله
  . توحيد است که ظاهر و آشکار گرديده است

ْانفروا خفافا و ثقاال و جاهدوا بأموالكم و أغفسكم يف سبيل اهللا ذلكم خري لكم إن كنتم  ْ ْ ْ ُْ ْ ُ ْ ِْ ُ ُ ُ َُ ٌ ْ َ ِ ِِ ِ َ ِ ُِ ْ َ َ َ َْ َ ِ ُ ِ ِ ِ
ً ً ُ

َيعلمون  ُ َ ْ َ)۹ :۴۱(  
ن خويش در راه خدا، اين کار برای مشا مهه برويد سبک بار و گران بار و جهاد کنيد به مال و ت

  .هبتر است اگر دانا باشيد
اند مقصود از کلمه خفاف جوانان، و از کلمه  گويند، منظور آماده و غري آماده هم هست و هم گفته
  . ثقال پريان است، و منظور از جهاد، جهاد با مال و جان است

َلو اكن عرضا قريبا و سفرا قاصدا ال ً ًً ً
ِ َ َ َ َِ

َ َ َ ْ ِيبعوك و لكن نعدت عليهم الشقة و سيحلفون باب لو َ
َ َ

ِ َّ ِْ َ ُ ِ َ َ ََ َُ َّ ُّ ُ ِ ْ ََ َْ َُّ َُ ْ ِ
َاستطعنا خلرجنا معكم فهلكون أغفسهم و اهللا فعلم إغهم لاكذبون  َُ ِ َ ْ ْ ُْ َُّ ِ ُ َ ْ َْ َْ ََ َُ َ ُ ِ ْ ُْ ُ َ ََ ََ ْ)۹ :۴۲(  

ی که مشقتی دارد کنند ليکن از سفر اگر منفعت آنی و سفری نزديک باشد البته از تو پريوی می
داشتيم مهراه مشا بريون  خورند که اگر توانايی می پرهيزند و بزودی به خدا سوگند می می
  .گويند داند که دروغ می کنند و خداوند می آمدمي، اينان خود را هالک می می

قّه گردد و منظور از ش به منافقان برمی) کنند پريوی می(منظور از سفر قاصد سفر نزديک است و فعل 
تراشی  بقيه آيه هم مربوط به منافقان است که شروع به هبانه. سفر تبوک است که بيست شب طول کشيد

داند  اندازند و خداوند می آوردند و خود را در آخرت به هالک می کرده و تنگدستی و بيماری را هبانه می
 اجازه فرمود که شرکت نکنند و عذر  به آهنا)ص(پيامرب .که آهنا سامل و دارای مرکوهبای قوی و توانا هستند

   :ايشان را پذيرفت و در اين مورد اين آيه نازل شد
ين صدقوا و يعلم الاكذنني  َقفا اهللا قنك لم أذنت لهم ح يتبني لك ا َ َ َ َّ َِ ِ َِ َ ََ َ َْ َ َ ُ َ َِّ

َّ َ ْ ََ َ ٰ َ ْ ُ َ
ِ ْ َ ََ)۹ :۴۳(  

گويند برايت  نی که دروغ میگويند و کسا خدا ترا ببخشايد چرا پيش از آنکه کسانی که راست می
  .معلوم شود به ايشان اجازه دادی

آزمودی تا معلوم شود چه کسانی راست و چه کسانی  منظور اين است که حق بود ايشان را به سفر می
گويند و چه کسانی واقعا توانايند و چه کسانی ناتوان و حال آنکه افرادی که توانايند از تو اجازه  دروغ می

  .گرفتندشرکت نکردن 
وم اآلخر أن جياهدوا بأموالهم و أغفسهم و اهللا عليم  ين يؤمنون باب و ا ٌال يستأذنك ا ِ َِ َ ََ َ َْ ْ ِْ ِ

ُ ْ َ َ
ِ ْ َ ِ ُِ ُِ ُِ ْ َ

ِ ِ َ ِ َّ َ ِ ِْ ُ َ َّ ُ ِ
ْ ْ

وم اآلخر و ارتابت قلوبه ين ال يؤمنون باب و ا ُبالمتقني، إنما يستأذنك ا ُ ُُ ُ ْ ََّ ْ َْ َِ ِ ِ ْ َ ِ َّ ِ َِ ُ ِ ِْ َ َّ َ ُ ِ
ْ َ َ َّ ِ َ ِ ْم فهم يف ريبهم ُ ْ ِْ ِ ْ َ ُ َ

ُفرتددون، و لو أرادوا اخلروج ألعدوا  عدة و لكن كره اهللا انبعاعهم فثبطهم و قيل اقعدوا  ُ ُْ َ َِ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ َّ َ ََ
ِ
ْ َ َِ

َ َ
ِ ً َّ ُُّ َ َ َ ُ ُ َُ َ َّ َ

َمع القاعدين  ِ ِ َ َ)۹ :۴۴- ۴۶(  
اند به خدا  ان آوردهخواهند کسانی که امي دستور در ترک جهاد با اموال و جاهنای خود از تو منی

  و روز قيامت و
۸۱۰  

اند از تو  خدای دانا به پرهيزگاران است، مهانا کسانی که به خدا و روز قيامت اميان نياورده



 ۶۴۴

گريند و دهلاشان در شک و ريب است و آهنا در شک و ترديد خواهند ماند، اگر قصد  اجازه می
ن خدا از توفيق دادن و برانگيخنت آهنا شدند ليک خروج برای جهاد داشتند درست مهيای آن می

  .کراهت داشت و آهنا را باز داشت و حکم شد که مشا هم با معذوران عاجز بنشينيد
آيه اول وصف مؤمنان است که اموال خود را برای اين جنگ که معروف به جنگ سختی و 

مانند، و در  يش باقی میتنگدستی بود انفاق کردند، و آيه بعد وصف منافقان است که در شک و ترديد خو
  . هايند آيه بعد منظور از افراد عاجز زنان و بچه

ْلو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال و ألوضعوا خاللكم فبغونكم الفتنة و فيكم  ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُِ َِ َ ََ َ ْ َْ ِ ُ َ َ َُ َ َ ِ ُ ْ ً ّ
ِ

ُ ُ َ

َسماعون لهم و اهللا عليم بالظالمني  َِ ِ َّ َِ ٌ ِ َ َ ْ ُ َُ َّ)۹ :۴۷(  
افزودند و هر آينه در کار  آمدند جز خيانت و مکر چيزی به مشا منی بريون میاگر ايشان با مشا 
آمدند و در ميان مشا جاسوسانی از  کردند و از هر سو در جستجوی فتنه بر می مشا خرابی می

  .آنانند و خداوند دانا به ستمگران است
. اجازه گرفتند و برگشتندمنظور ابن ابی، عبد اهللا بن نبتل، جّد بن قيس و امثال ايشان است که 

راندند و  فرمايد بر فرض که با مشا هم بودند جز مايه شر چيزی نبودند و ستوران خود را با شتاب می می
  . رساندند کردند و اخبار را هم به يک ديگر می انگيزی می فتنه

  )۴۸: ۹( احلَقُّ َو ظََهَر أَْمُر اهللا َو ُهْم کارُِهونَ لَقَِد اْبَتَغُوا الِفْتَنةَ من قَْبلُ َو قَلَُّبوا لََك اُألُموَر َحتَّی جاَء
ساختند تا اينکه حق آمد و امر  کردند و کارها را برايت دگرگون می گری می پيش از اين هم فتنه

  .خدا آشکار گرديد در صورتی که آهنا کراهت داشتند
  . منظور بيان کراهت منافقان از ظهور اسالم و پيشرفت کار رسول خداست

َو منهم من فقول ائذن يل وال يفتين أال يف الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالاكفرين  َِ ِ ِِ ِ
ٌ َ ِ ُ َ َّ َ َ َّ ََ َ َُ َ َْ ِ َ ْ ِ

َ ّ ِ ْ ِ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ِ)۹ :۴۹(  
گويند به ما اجازه شرکت نکردن بده و ما را به فتنه مينداز، آگاه باش که  برخی از آن منافقان می

  .فران احاطه داردآهنا در فتنه افتادند و دوزخ به کا
اين آيه در مورد جّد بن قيس نازل شده است که از افراد ثرومتند بنی سلمه و دارای مرکوهبای فراوان 

: يی نصيب تو گردد، و او گفت آيی؟ شايد هبره به جنگ روميان می:  به او گفت)ص(پيامرب. و شيفته زهنا بود
فرمايد او به واسطه ختلف از فرمان  و خداوند می!  ميندازدانند که من شيفته زهنامي و مرا در فتنه قوم من می

  .رسول خدا در فتنه افتاده است و جهنم به او و ديگر مهفکران او احاطه دارد
ْإن تصبك حسنة تسؤهم و إن تصبك مصيبة فقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل و فتولوا و هم  ْ ُْ َُ َ َ ََّ َ َ ََ َُ ْ ْ َ َْ َْ َ َْ َ ْ ُْ ُ ٌ ٌَ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُْ ُِ ُِ َ َ

ِفر
َحون َ ُ)۹ :۵۰(  

۸۱۱  
سازد و اگر برسد به تو نکبتی گويند ما در کار خود  برسد به تو نصرتی ايشان را غمگني میاگر 

  .پيش بينی کردمي و آهنا از دين روگردان و در عني حال شاد مانند
  .های ايشان است باز هم منظور مهان منافقان مانند ابن ابی و جّد بن قيس و هم عقيده

ُقل لن ي ْ َ ِصيبنا إال ما كتب اهللا جا هو موالنا و بل اهللا فليتولك المؤمنون، قل هل تربصون بنا ُ َ َ َُ ََّ َ ََ ََ ُ ُ ِ ْ ُ ِ
َ َ ََ َ َ ََ َ ْ ُ َ َّ

ِ ِ
ِإال إحدى احلسنيني و حنن غرتبص بكم أن يصيبكم اهللا بعذاب من عنده أو بأيدينا  ِْ َ ِ ِ ِْ ََ َ

ِ ِْ ٍ َ ُْ ُُ َُ َّ َِ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ ْ َْ َ ِ َ ُ َ ِ ِ
ّ

َّفرتبصوا إنا َِ ُ َّ َ َ معكم مرتبصون َ ُ ِّ َ
َ ُ ْ ُ َ َ)۹ :۵۱ - ۵۲(  



 ۶۴۵

بگو هرگز جز آنچه خداوند برای ما نوشته است به ما خنواهد رسيد اوست موالی ما و بر خدا 
توانيد برای ما انتظار بريد؟ ولی ما  توکل بايد کنند مؤمنان، بگو مشا جز يکی از دو نيکی می
ان به عذابی سخت گرفتار شويد مشا درباره مشا منتظرمي که از جانب خدا يا بدستهای خودم

 منظور از دو نيکی غنيمت و شهادت است و هم اظهار )۲(.انتظار بربيد ما هم مهراه مشا منتظرمي
و به هر حال مشا . اميدواری است که خداوند به مسلمانان در مورد کشنت منافقان اجازه فرمايد

  .منتظر شکست ما و ما منتظر وعيد اهلی برای مشاييم
َ أنفقوا طوخ أو كرها لن فتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقني ُقل ِ ِِ

ً ًْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ْ ُْ ُ َُّ ِ ِ َ َّ َ َْ ُ َ ْ َْ َ ًَ َ ُ)۹ :۵۳(  
  .شود که مشاييد مردمی نابکار بگو اگر نفقه کنيد به اختيار يا به اکراه هرگز از مشا پذيرفته منی
حضور مردم و برای اينکه خرب آن اين آيه در مورد گروهی از منافقان ثرومتند نازل شده است که در 

  .کردند دادند و به اين واسطه کشته شدن را از خود دفع می به رسول خدا برسد نفقه می
ْو ما منعهم أن يقبل منهم غفقايهم إال كغهم كفروا باب و برسو و ال يأتون الصالة إال و هم  ْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َّ ّ

ِ َِ ََّ ََ ُ ْ َ ِ ِ ُِ ِ ِِ َّ ُ َ َُ ُ ُ َُّ َْ َُ َُ ْ َ َ ْ َ َ

َ و ال فنفقون إال و هم اكرهون  ىٰلُكسا َُ ُ
ِ ْ َ َّ

ِ ُ ِ ْ ُ)۹ :۵۴(  
چيزی مانع از قبول صدقات آهنا نبود مگر اينکه آهنا به خدا و رسول او کافر شدند و به مناز 

  .آمدند جز با حالت کسالت و انفاق نکنند مگر اينکه سخت کراهت دارند منی
  .شايد هم منظور از کسالت ريا و ظاهر سازی باشد

نيا و تزهق أغفسهم و َف عذنهم بها يف احلياة ا َال يعجبك أموالهم و ال أوالدهم إنما يريد اهللا  َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُُ ُ ْ َ َ ََ ُّ ََ ْ َ ْ َِ َ ِ
ّ ِ َ ُ ِ ُ

ِ ُ
َّ ِ ُ ُ ْ ُ ْ ْ ِ ْ ُ

َهم اكفرون  ُ ِ ْ ُ)۹ :۵۵(  
خواهد آهنا را با مهاهنا در دنيا عذاب  مبادا کثرت اموال و فرزندانشان ترا متعجب سازد، خدا می

  .رود  جاهنای آهنا در حالی که کافرند از ميان میکند و

دهند  يی هم می برند منافقانه است و اگر صدقه و نفقه يی می يعنی بر آهنا واضح شود که هر استفاده
  .کنند ريا کاری می

َو حيلفون باب إغهم لمنكم و ما هم منكم و لكنهم قوم ففرقون  َُ َ َ َ َْ َ ٌ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َُّ َِّ ُ ُ ُْ ِْ ِ
َ َّ َِ ِ ِ

ُ ِ ْ)۹ :۵۶(  
   خورند به خدای تعالی و سوگند می

۸۱۲  
  .ترسند که از مشايند و آهنا از مشا نيستند و لکن ايشان قومی هستند که می

منظور بزرگان و ثرومتندان منافقني است چون ابن ابی و جّد بن قيس و خويشاوندان آهنا که پيش 
 شکنی -رفتند پيمان ستند و چون بريون میخوردند که مهراه و با او ه آمدند و سوگند می  می)ص(پيامرب
  .ترسيدند که کشته شوند کردند و به واسطه قلّت خود ميان مسلمانان می می

ه و هم جيمحون، و منهم من يلمزك يف الصدقات  ِلو جيدون ملجأ أو مغارات أو مدخال لولوا إ ِ ٍَ َّ َ َ َُ َ ْ ْ ْ ُْ ُْ ِ َ ََ َ َُ َ ْ َ َُ ِ ْ
َ
ِ

َّ َ َ ً ََّ ْ َْ َ ً َ ُ ِ
ُفإن أقطوا  ْ ُ ْ

ِ
َمنها رضوا و إن لم فعطوا منها إذا هم يسخطون، و لو كغهم رضوا ما آتاهم اهللا و َ َ َُ ُ ُُ َُ َ َْ ْ ْ ْ ُْ َّ َْ َ ََ ُ َ ْ َ ِ ِْ ِْ ِْ ُ

َرسو و قالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله و رسو إنا إىل اهللا راغبون  ُ ُ ُ ُِ
َ
ِ َِّ ُ ُُ َُ ََ َِ ِِ ْ َْ َ ََ ُ ْ َ ُ)۹ :۵۷ - ۵۹(  

گريزند، بعضی از آن منافقان   يا جايی که گريزگاه باشد شتابان میاگر بيابند پناهگاهی يا غاری
شوند و اگر داده  گريند و اگر داده شوند از آن، از تو خشنود می ترا در تقسيم صدقات عيب می



 ۶۴۶

نشوند از تو خشمناک گردند، و اگر ايشان راضی بودند به آنچه خدا و رسول خدا به ايشان عطا 
خدای ما را بسنده است بزودی خدا و رسولش از فضل خود به ما گفتند که  کرده است و می

  .عنايت خواهند کرد و ما تنها به خدا مشتاقيم، هبتر بود
داشتند و اگر مجاعتی را پيدا  در آيه اول منظور اين است که اگر اين منافقان قدرت جنگ می

  .ردندک توانستند به آهنا بپيوندند شتابان اين کار را می کردند که می می
حممد صدقات را به هر کس که : گفته است آيه دوم در مورد ثعلبة بن حاطب نازل شده است که می

بعدا به حضور پيامرب آمده و رسول خدا . کرده است و در آن مورد منافقانه اعتراض می! دهد خواهد می می
يزی به او نداده و  چ)ص(بار ديگری آمده و رسول خدا. به او چيزی داده است و او خشنود شده است

داد يا کمتر  فرمايد چه هبتر بود که اگر به اينها پيامرب چيزی منی خشمگني شده است، در آيه سوم می
گفتند خداوند به فضل خود به ما روزی خواهد کرد و چون برای  کردند و می داد، اعتراض منی می

  . مالی برسد به ما عطا خواهد کرد)ص(پيامرب
َإغما الصدقا َّ َ َّ َت للفقراء و المساكني و العاملني عليها و المؤلفة قلوبهم و يف الرقاب و الغارمني ِ َ َِ ِِ َ َ َ َ َِ ِّ ْ ُ ُ ُ ُ ِ ِ َِ َّ َ ُْ َ َ ِ ِ ِ َ ُ ُ

ٌو يف سبيل اهللا و ابن السبيل فريضة من اهللا و اهللا عليم حكيم  ٌِ َ َ ِْ َ َ ًَ َ
ِ
َ

ِ ِِ َِّ
ِ

َ)۹ :۶۰(  
 عامالن را و مهتران عرب دل گرم هر آينه صدقات مر درويشان راست، و مر بيچارگان را، و مر

کردگان را، و مکاتبان را، و وام داران را، و غازيان را و غريبان را فريضه کرده از پروردگار و 
  .خدای تعالی داناست و صواب کار

خداوند صدقات را :  فرمود)ص(روايت شده است که فقريی از رسول خدا سؤال کرد و رسول خدا
يامرب مرسلی قرار نداده است و آن را ويژه هشت طبقه قرار داده است و اگر خمصوص هيچ فرشته مقرب و پ

   دهم، و اگر ثرومتند باشی تو در يکی از آن طبقات باشی به تو می
۸۱۳  
منظور از فقرا، فقرای مهاجرند که از مردم چيزی . بدان که مال زکات موجب دردسر و آزار دل خواهد بود

 در صفّه مسجد زندگی )ص(مساکني کسانی هستند که به روزگار پيامربکردند و منظور از  مطالبه منی
شده است و موضوع  به عامالن زکات هم به ميزان خمارج آهنا و هزينه سفرشان پرداخت می. کردند می

دادند که دهلای   به اقوامی می)ص(معمول نيست ولی پيامرب) زمان واقدی(در اين روزگار » مؤلَّفة قُلوُبُهم«
منظور از مکاتب، بردگانی هستند که قرارداد آزادی خود را با صاحب . ا نسبت به اسالم مايل فرمايدآهنا ر

شده  اند و هم در مورد وامداران و جماهدان و دور افتادگان از شهر و ديار خود پرداخت می خويش نوشته
اند اگر چه در ديار  کرده شده و مرکوب برای آهنا فراهم می در مورد اخري به دور افتادگان کمک می. است

شده و اگر نيازمندان و فقرا از يکی از طبقات  در مورد صدقات توجه کامل می. اند خود ثرومتند هم بوده
  .شده است اند به آهنا پرداخت می مذکور بوده

ين يؤذون اجيب و فقولون هو أذن قل أذن خري لكم  ْو منهم ا ُ َُ
ٍ
ْ َ َ َُ ُ ُ ُُ ُُ ٌ َ َُ ُ َ َ َّ ََّ ِ

ْ ُْ ِ ِ
َّ ُ َيؤمن باب و يؤمن للمؤمنني و ُ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ِ ُ ُُ ُِ َّ ِ

م  ين يؤذون رسول اهللا لهم عذاب أ ٌرمحة لثين آمنوا منكم و ا ِ ِ ِ
َ ٌ َ َْ ُْ َ َ ُ َ ََ ُ ْ ُْ َ َِ ِ

َّ َ ُ ُ َّ ٌ َ ْ۹ :۶۱  
گويند ساده دل و زود  دهند و می بعضی از منافقان آنانی هستند که مهواره رسول خدا را آزار می

باوری من خريی برای مشاست، رسول به خدا اميان آورده و به مؤمنان باور است، بگو زود 
دهند   را آزار می)ص(اطمينان دارد و برای مؤمنان مشا رمحت اهلی است و برای آهنا که پيامرب
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  .عذاب دردناک مهياست
  . ابن نبتل و امثال اوست)ص(منظور از گروه آزار دهنده رسول خدا

ْحيلفون باب لكم ُ َ
ِ َّ ِ َ ُ ِ ْ ُ لريضوكم و اهللا و رسو أحق أن يرضوه إن اكنوا مؤمنني، أ لم فعلموا كنه من َ َّ َ َ َ َُ ُ َُ َْ َ ْ ْ َْ ُِّ ِ ْ ُ ُ ْ ِْ ُ ُ ُْ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ ِ

ا فيها ذلك اخلزي العظيم، حيذر المنافقون أن يزنل  َحيادد اهللا و رسو فأن  نار جهنم خا َّ َ ُ ْ َ ََ َ ُ ُِ ُ ُُ َُ َْ ُ ُ ُِ َ ْ ِ ِ ِِ ِ ًِ َ َّ َ َ َ ََ ََّ َ َ
ْعليهم ِ ْ

َ قولن َ َّ سورة تنبئهم بما يف قلوبهم قل استهزؤا إن اهللا خمرج ما حتذرون، و لنئ سأحكهم  ُ ُ َُ َ ْ ْ ُْ ُ َُ ََ َ ْ ٌ ِْ
َ َ َ ٌُ َ ْ َْ

ِ ِ ِ
ْ ُ َّ ِ َ

ِ
ُ ُ

ِ
ُ

ِ ِّ ُ َ ُ

َإنما كنا خنوض و نلعب قل أ باب و آياته و رسو كنتم تستهزؤن، ال يعتذروا قد ك ْ َْ ُ ِ ِ َِ َْ َّ ََّ ََّ َُ
ِ
ْ ْ ََ ْ ُ ُ ُِ ِ ُ َُ َ َ َِ ِ

َ ُ ُ ُ َ َفريم نعد ِ ْ َ ْ ُ ْ َ

َإيمانكم إن غعف قن طائفة منكم غعذب طائفة بكغهم اكنوا جمرمني  ِ ِِ
ْ َ َُ ُ ْ ْ ْ ُْ َّ َْ

ِ
ً ِ ِ ِ ِْ ّ َ ُ ُ ُْ ٍ َ ُ ْ َ ِ ِ)۹ :۶۲- ۶۶(  

خورند برای مشا تا مشا را خشنود کنند و حال آنکه خدا و رسولش سزاوارتر  به خدا سوگند می
دانند که هر کس با خدا و رسولش   منیبرای خشنود کردنند اگر ايشان مؤمنند، مگر منافقان

ستيزه کند آتش دوزخ کيفر جاودانی اوست و اين ذلت و خواری بزرگ است، منافقان از آن 
يی فرستاده شود که آنچه را در دل ايشان است آشکار سازد، بگو اکنون مسخره  بترسند که سوره

يشان بپرسی گويند که ما به مزاح و ترسيد ظاهر خواهد ساخت، و اگر از ا کنيد، خدا آنچه را که می
کنيد، هبانه نياوريد، که مشا بعد  شوخی سخن گفتيم بگو آيا به خدا و آيات و رسول او مسخره می

  از اميانتان کافر شديد اگر از برخی از مشا
۸۱۴  

  .انگيزانند درگذرمي گروهی را نيز عذاب خواهيم کرد برای آنکه فتنه
چون منافقان درباره قرآن گفتگو داشتند . اهللا بن نبتل و مهفکران اويندمنظور از ستيزه کنندگان عبد 

فرمايد اسرار درونی مشا را فاش  يی بر پيامرب نازل شود و خداوند هم می ترسيدند که در مهني باره آيه می
گروهی از اين منافقان در جنگ تبوک حضور داشتند از مجله وديعة بن ثابت، جالس بن . خواهم ساخت

  .د و خمشی بن محّري اشجعی که هم پيمان بنی سلمه است و ثعلبة بن حاطبسوي
ها مثل جنگ با ديگران است؟ به خدا قسم  ايد جنگ با رومی ثعلبة بن حاطب گفته بود مشا پنداشته
خوانان ما از مهه  اين قرآن: وديعه هم گفت! ها خواهم ديد گويی فردا مهه مسلمانان را بسته به طناب

 به )ص(در اين هنگام پيامرب. ترين مايند  به هنگام جنگ از مهه ترسوتر و از حلاظ نسب هم پستپرخورتر و
  .آهنا را درياب که در آتش افتادند: عّمار بن ياسر فرمود

کسی که گفته بود ما شوخی کردمي و به مزاح سخنی گفتيم وديعة بن ثابت بود و بعد هم پيش 
 کسی هم که کلمه کفر آميز گفته بود جالّس بن سويد بن صامت . آمد که معذرت خواهی کند)ص(پيامرب

اش پذيرفته شد و رسول خدا  است، و کسی که در اين آيه مورد عفو قرار گرفته خمشی بن محّير است که توبه
خمشی از رسول خدا خواست تا دعا فرمايد که شهيد شود و کسی هم . نامش را عبد الرمحن گذاشتند

  .و چنان شد و در جنگ ميامه شهيد شداش را نيابد  جنازه
َالمنافقون و المنافقات نعضهم من نعض يأمرون بالمنكر و فنهون عن المعروف و فقبضون  َ َ َُ ُِ

ْ َ ََ َ َِ ُ ُْ ْ َْ
ِ
َ َْ ْْ ْ

ِ
َ ُ ُ ُِ ُ ُْ َ َ ٍَ ُ ِ ُِ

َأيدفهم نسوا اهللا فنسيهم إن المنافقني هم الفاسقون، وعد اهللا المنافقني َ َِ ِ ِِ ُِ َُ َ َْ َ َُ ِ ُ ُ َّ ِ ْ ُْ َُ ُ َ َ ِ
َ

َ و المنافقات و الكفار  َّ ُ َ َِ ِ ُ

ين من قبلكم اكنوا  ين فيها يه حسبهم و لعنهم اهللا و لهم عذاب مقيم، اك ُنار جهنم خا ْ ْ ُْ ِ ِْ ٌ ََ َ َ َِ ِ
َّ َ ٌ ُ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َُ َ َْ ُ َ ِ ِِ َّ َ

َأشد منكم قوة و أكرث أمواال و أوالدا فاستمتعوا خبالقهم فاستمت َ َ َْ ْ ْ َْ َْ ِْ ِ َ ِ ُ ً ْ ََّ َ َ ََ ًَ ْ َ َ ً ُ ُ ْ ِ َّ َعتم خبالقكم كما استمتع َ ََ َْ ْ َ ْ ُْ ِ َ ِ ُ ْ
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نيا و اآلخرة و  ي خاضوا أوحك حبطت أعمالهم يف ا ين من قبلكم خبالقهم و خضتم اك َا َ َ َِ ِ ْ َُّ ْ ْ ْ ُْ ُُ ْ َ ْ َْ ِ َ ِ ِ ِ
ُ ُ َّ ََّ ْ ُ ِ ِ َ ِ ُ ِ َ َ

َأوحك هم اخلارسون  ُ ِ ُ ُ َ ِ
ُ

)۹ :۶۷ - ۶۹(  
دهند و از کار نيک  ار بد فرمان میمردان و زنان منافق از يک ديگر و طرفدار يک ديگرند، به ک

اند و چون خدا را فراموش کردند خدا  های خويش را از نفقات کنار کشيده دارند و دست باز می
هم ايشان را فراموش فرمود منافقان خودشان بدکارانند، خداوند به مردان و زنان منافق و به 

واهند بود و مهان عذاب ايشان را کافران آتش جهنم را وعده فرموده است که در آن جاودانه خ
کافی است و خدای آهنا را لعنت کرده و برای ايشان عذابی پايدار است، مشا هم چون کسانی که 

مند  پيش از مشا و دارای نريوی بيشتر و اموال و فرزندان بيشتر از مشا بودند و به متاع دنيا هبره
و در شهوات دنيا چون آهنا فرو شديد و وری سرگرميد  بودند، هستيد که مشا هم به مهان هبره

  اعمال آهنا در
۸۱۵  

  .کارانند دنيا و آخرت نابود شد و به حقيقت زيان
منظور اين است که گروهی از زنان منافق هم مهراه و هم عقيده مردان منافق بودند، و منظور از امر به 

ض از هنی از معروف باز داشنت منکر در اين آيه امر به آزار رسول خدا و تکذيب آن حضرت است، و غر
مردم از پريوی از رسول خداست و غرض از دست نگه داشنت، خودداری از پرداخت صدقه به فقرای 

  .مسلمانان است
کند که انبياء را استهزاء کردند و در عني حال خداوند به آهنا  هايی از امم ديگر نقل می بعد هم منونه

فرمايد که اين منافقان هم  ا فقط به هبره دنيوی قناعت کردند و میاموال و اوالد زيادی عنايت کرد و آهن
  .مهچون آهنايند

اء نعض يأمرون بالمعروف و فنهون عن المنكر و يقيمون  َو المؤمنون و المؤمنات نعضهم أو َ َ َُ ُ ُ ُِ ُ َ َ َ َِ
َ ْ ْ ْ ْ

ِ
َ َْ َْ ِ ُِ ُ ُْ ْ َْ ِ ُ ُْ َ َ ٍَ ْ َ ُ ُُ ِ ِ

َالصالة و يؤتون الزاكة و يطيعون َُ ِ ُ َُ ََ ََّ ُ ْ ٌ اهللا و رسو أوحك سريمحهم اهللا إن اهللا عزيز حكيم َّ ِ َ ٌَ ِ
َّ َِ ُ ُُ ُ ُْ َ َ َ ِ

ُ َ َ َ)۹ :۷۱(  
َيا كفها اجيب جاهد الكفار و المنافقني و اغلظ عليهم و مأواهم جهنم و بئس المصري، حيلفون  ُ ِ ِْ َ ُ ُِ َ ََ َْ ُّ

ِ َ َ َ َ ََّّ َ َ َ َ َْ ُْ ْ
ِ ْ

َ ْ ُ ْ ِ ُ َّ ُ ِ ِ ُّ ِ
َ

ُباب ما قالوا و لقد قالوا ُْ َ َ َ ِ َّ ُ لكمة الكفر و كفروا نعد إسالمهم و هموا بما لم ينالوا و ما غقموا ِ َ َ َ َ َُ َ َْ َْ
ِ ُّ َ َِ ِ ْ َِ ْ ُ َ ِ

ْ ُ َ َ ِ َ

ًإال أن أغناهم اهللا و رسو من فضله فإن فتوبوا يکُ خريا لهم و إن فتولوا فعذنهم اهللا عذابا  ََّ ْ َُ ُ ُُ ُ ُّ ِ َِ ُ ْ َْ َ َْ ْ ِْ َِ ََ ً ْ َ َ ُ ِ
َ َِ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ّ

نيا و ما يف ا َأ ْ ُّ ً ِ
َ

ٍ اآلخرة و ما لهم يف األرض من و و ال نصري  ِ َ َ َ َ ٍَّ ِ ِ ْ
َ ْ ُ َ ِ ِ)۹ :۷۳ - ۷۴(  

دهند و از کار زشت باز  مردان و زنان مؤمن يار يک ديگرند، خلق را به کار نيکو فرمان می
کنند  دهند و از خدا و رسولش فرمان برداری می دارند و زکات می دارند و مناز را بر پا می می

ای پيامرب . دهد که خدا عزيز و حکيم است  آهنا را مورد مرمحت خود قرار میخداوند بزودی
گري بر ايشان و جای ايشان دوزخ است که بد منزلگاهی  جهاد کن با کافران و منافقان و سخت

اند، البته سخن کفر گفته و پس از  خوردند که سخن کفر نگفته منافقان به خدا سوگند می. است
 و مهت بر آنچه که موفق نشدند گماشتند و طعن و سرزنش نکردند مگر بدان اند اسالم کافر شده

سبب که خدا ايشان را به فضل خود توانگر ساخت و رسول او، اگر توبه کنند برای ايشان هبتر 
فرمايد و برای آهنا در  است و اگر روی بگردانند خدا آهنا را در دنيا و آخرت عذابی دردناک می

  .يی خنواهد بود نصرت کنندهروی زمني دوستی و 
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موضوع سوگند خوردن درباره وديعة بن ثابت است، و هم آهنا بر آنچه که موفق نشدند، موضوع تاج 
ها به فکر  گذاشنت بر سر ابن ابی است که پس از مراجعت از تبوک چنان تصميمی داشتند و گويند مهني

م از اين آيات درباره جالس بن سويد است که  بر روی گردنه بودند و قسمتی ه)ص(غافلگري ساخنت پيامرب
 آن خونبها را گرفتند و به )ص(خونبهايی طبق موازين جاهلی طلب داشت و به آن سخت حمتاج بود، پيامرب

  .جالس دادند که در نتيجه غنی شد
۸۱۶  

َّو منهم من خهد اهللا لنئ آتانا من فضله جصدقن و جكوغن من  ََّ ُ َ ََ ََ ََ ََّ َّ ِ ِ ِْ ْْ ََ َ ْ ُ ْالصاحلني، فلما آتاهم من ِ ُ َّ َ َ َ ِ ِ َّ

ٰفضله خبلوا به و تولوا و هم معرضون، فأققبهم نفاقا يف قلوبهم إىل ِ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ
ُ ُُ ً َّ

ِ ُِ َُ َ ْ َ َ ََ َُ ْ ُ َ ََ ِ َ ِ ُ يوم يلقونه بما أخلفوا اهللا  ْ َ ْ ََ
ِ ُ َ ْ َْ َِ

َما وعدوه و بما اكنوا يكذبون  ُ ِ َ ُ ِ َ َُ ُ َ)۹ :۷۵ - ۷۷(  
يی از فضل او نصيب ما گردد البته پيامرب را  د که اگر نعمت و هبرهبرخی از ايشان با خدا عهد بستن

و از نيکان خواهيم شد، و چون خداوند از فضل خود به آهنا ) دهيم صدقه می(کنيم  تصديق می
خبشيد خبل ورزيدند و از دين روی برگرداندند و از حق اعراض کردند، در نتيجه خداوند در دل 

يی که اجنام دادند و  که پيش وی بازگردند به مناسبت خلف وعدهآهنا نفاق افکند تا آنگاه 
  .گويند هايی که می دروغ

اين آيات درباره ثعلبة بن حاطب نازل شده است که مردی نيازمند بود و چيزی نداشت که صدقه 
به خدا قسم اگر خداوند از فضل خود چيزی به من دهد صدقه خواهم داد و از نيکان : گفت بدهد و می

  .اتفاقا خونبهايی به مبلغ دوازده هزار درهم به او رسيد اما او نه صدقه داد و نه از نيکان شد. اهم شدخو
ين ال جيدون إال جهدهم فيسخرون  ين يلمزون المطوقني من المؤمنني يف الصدقات و ا َا َ َُ َ ْ َ ََّ ْ ُ َ َْ ُ ّ

ِ ُ ِ
َ َ َِ ِ ِ

َّ ََّ ِ َِ َِ ْ ُ ُِ ِّ َّ َُ
َمنهم سخر اهللا منهم و  َْ ُْ ُْ ِْ ِِ م َ ٌلهم عذاب أ ِ

َ ٌ َ ْ ُ َ)۹ :۷۹(  
دهند و آهنايی را  کنند صدقه دهندگان از مؤمنان را که صدقات مستحبی می آهنايی که مسخره می

کنند، خداوند آهنا را مسخره  که از دادن اندک چيزی که مقدورشان بوده در راه خدا مضايقه منی
  .کند و برای آهناست عذابی دردناک می

يی از مال خود آورد، معتب بن قشري و عبد اهللا بن نبتل گفتند او   عجالنی صدقهگويند، زيد بن اسلم
اند، لذا پيش مردی يهودی   سخت گرسنه)ص(علبة بن زيد حارثی هم متوجه شد که پيامرب. کند ريا کاری می
ه و کشم مشروط بر اينکه يک کيلو خرمای تاز کنم و با طناب آب می امروز برای تو کار می: رفت و گفت

يهودی پذيرفت و علبه تا عصر با او کار کرد و خرما را گرفت و . خوب که خشک و فاسد نباشد به من بدهی
کند، خداوند  ببينيد چکار می: عبد اهللا بن نبتل شروع به حرف زدن کرد و گفت.  آورد)ص(به حضور پيامرب

  . د نازل شده استخواهد، مگر خدا از او بی نياز نيست؟ و اين آيه در آن مور چنني منی
  )۸۰: ۹(… اْسَتْغِفْر لَُهْم أَْو ال َتْسَتْغِفْر لَُهْم إِنْ َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً فَلَْن َيْغِفَر اهللا لَُهْم

آمرزش خواه مر ايشان را يا آمرزش خمواه اگر آمرزش خواهی برای ايشان هفتاد مرتبه خدای 
  …هرگز ايشان را خنواهد آمرزيد 

اگر با بيش از هفتاد :  فرموده بود)ص(اين آيه درباره مناز ميت گزاردن بر ابن ابی نازل شده که پيامرب
  .کنم و من در اين مورد خمتارم بار استغفار آمرزيده شود، اين کار را می

ْفرح المخلفون بمقعدهم خالف رسول اهللا و كرهوا أن جياهدوا بأمو َ ِ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ
ِ ِ
َ َ ِ ُ َُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ ِالهم و أغفسهم يف سبيل َ ِ َ ْ ِْ ِِ ُ ْ َ َ ِ



 ۶۵۰

َاهللا و قالوا ال ينفروا يف احلر قل نار جهنم أشد حرا لو اكنوا ففقهون  ُ َ ْ َ ُ ْ َ ًّ َّ َ َُّ ََّ َ َ ُ ُ
ِ َ ُ ِ ْ َ ُ َ)۹ :۸۱(  

۸۱۷  
تا «خوشحال شدند کسانی که ختلف کرده بودند به خودداری خود و خمالفت با رسول خدا، 

ه اموال و جاهنای خود در راه خدا جهاد کنند و به مردم و خوش نداشتند که ب» رفنت رسول خدا
تر است  تر و سوزنده گفتند در اين گرمای سوزان بريون نرويد، بگو آتش دوزخ بسيار گرم هم می
  .فهميد اگر می

  .گويند، اين آيه در مورد جّد بن قيس نازل شده است
ٰفإن رجعك اهللا إىل ِ َ َْ َ َ ِ

َ طائفة منهم فاستأذ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ٍ َ َنوك للخروج فقل لن خترجوا ميع أبدا و لن تقاتلوا ميع ِ َِ َِ َ َُ ِ ُ ُْ َْ ً ََ َ َ ُ ُ ُْ َ ُ َ ِ ُِ

َعدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع اخلالفني  َِ ِ َ َ َُ ُُ ُْ َ ٍ َِّ َّ ًَّ َ ُ
ِ ْ ُْ ِ َ ُ َّ ِ)۹ :۸۳(  

آمدن اگر باز گرداندت خدای تعالی به سوی گروهی از ايشان و اجازه خواهند از تو برای بريون 
به جنگ، بگو که ديگر هرگز با من بريون نياييد و هرگز با من با هيچ دمشنی به مقاتله نپردازيد 

  .که مشا بار اول به فرو نشسنت راضی شديد، فرونشينيد با زنان
ٰو ال تصل بل َ ّ

ِ
َ ُ ٰ أحد منهم مات أبدا و ال يقم بل َ َ ْ ُْ َ َ ً َ َ ََ ُ ْ ِ ٍ ِ قربه إغهم كفروا باب َ َّ ِ ُ َ َ ْ ُ َّ ِ ِ ِ

ْ ْ و رسو و ماتوا و هم َ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ َ

َفاسقون  ُ ِ)۹ :۸۴(  
مناز ميت بر هيچ يک ايشان که مرد هرگز مگزار و کنار گورش مايست که ايشان به خدا و رسولش 

  .کافر شدند و مردند و ايشان بدکارانند
دند، و گذاشتند گذار هايی که برای مناز می اش را در حمل جنازه چون ابن ابی مرد، جنازه: گويد

گزاريد و حال  ای رسول خدا بر او مناز می: عمر بن خطاب گفت.  برخاستند که بر او مناز گزارند)ص(پيامرب
ای عمر من در اين کار خمتارم و اگر بدامن که اگر هفتاد : آنکه فالن روز چه گفته است و فالن روز چه؟ فرمود

. آيه نيز در مهني مورد نازل شده است. کنم  کار را میشود اين مرتبه يا بيشتر بر او مناز بگزارم آمرزيده می
 بر او مناز گزاردند و ايستادند تا او را دفن کردند و چون مراسم دفن او متام شد، هنوز )ص(هبر حال پيامرب

  . گامی برنداشته بودند که آيه فوق نازل شد)ص(پيامرب
َو إذا أنزلت سورة أن آمنوا باب و جا َِ َّ ِ ُ ِ ْ َْ ٌ َ ُ ْ َ

ِ
ُ

ْهدوا مع رسو استأذنك أولوا الطول منهم و قالوا ذرنا ِ َ َُ َُ ْ ُْ ْ ِ ِِ َّ ُ َ َ ْ َ َْ ِ ُ َ َ ُ ِ
ٰنكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف و طبع بل َ َ َ َِ ُ َ ِ ِ َِ َ َُ ُ َُ ْ َ

ِ ُ َ َ ِ ْ َ قلوبهم فهم ال ففقهون  َ ُ َُ ْ َ ْ َْ
ِ ِ

ُ ُ)۹ :
۸۶- ۸۷(  

راه رسول او با کافران جنگ کنيد، يی نازل شد که به خدا اميان آوريد و مه و چون سوره
شدگان حمسوب  ثرومتندان منافقان از تو اجازه معافی از جهاد خواستند و گفتند ما را از معاف

  .فهمند دار، راضی بودند که با زنان و کودکان باشند و مهر زده شد بر دهلايشان و ايشان منی
۸۱۸  

  .ار ثرومتند بوداين آيه هم درباره جّد بن قيس نازل شده است که بسي
َو جاَء املَُعذُِّرونَ من اَألْعرابِ ِلُيْؤذَنَ لَُهْم َو قََعَد الَِّذيَن کَذَُبوا اهللا َو َرُسولَُه َسُيِصيُب الَِّذيَن کَفَُروا ِمْنُهْم 

  )۹۰: ۹(َعذاٌب أَِليٌم 
 و گروهی  عذرسازان به دروغ از بدويان تا برای نيامدن آهنا به جنگ دستوری داده شوددو آمدن

ديگر که دروغ گفتند به خدا و رسولش، بزودی به آن عده از ايشان که کافر شدند عذابی دردناک 
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  .خواهد رسيد
کسانی که از باديه برای عذر خواهی آمده بودند هشتاد و يک نفر از بنی غفار بودند که اجازه 

منافقينی که از جنگ ختلف : يدگو. آوردند خواستند در جنگ شرکت نکنند و برای اين کار هبانه می می
  .کردند به آهنا گفتند، مشا هم به جنگ نرويد، چه به مشا اجازه داده شود و يا نه

ٰليس بل الضعفاء و ال بل المر ْ َ َ ََ ََ ِ َ ُّ َ ْ ين ال جيدون ما فنفقون حرج إذا نصحوا ب و  َ َ و ال بل ا َ َِ َّ ِ ُ ََ َ َ َِ ٌ َ ُ ِ ْ ُ ُ ِ
َ َ ِ

َّ َ

، ما بل ال َرسو َ ِ ِ ُ َمحسننيَ ِ ِ ْ ٌمن سبيل و اهللا لفور رحيم  ُ ِ َ ٌ ُ َ َ ٍ ِ َ)۹ :۹۱(  
يابند، به شرط  بزه و دشواری نيست بر ضعيفان و بيماران و کسانی که چيزی برای انفاق منی

يی بر نيکان نيست و خداوند خبشنده و  آنکه برای خدا و رسولش خريخواهی کنند، مؤاخذه
  .آمرزنده است

ين إذا ِو ال بل ا َ ِ
َّ َ َ ُ ما أتوك حكحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا و أقينهم تفيض من َ ُِ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُُ ُُ ْ َ َ َ ََ ََّ َ ِ ْ َ ََ َُ ِ ْ ِ َ ُ ِ ْ ِ

مع حزنا أال جيدوا ما فنفقون  َا ُ ِ ْ ُ ُ ِ
َ ّ َ ً َ َ ِ ْ َّ)۹ :۹۲(  

آيند تا وسيله حرکت آهنا را فراهم آری و تو پاسخ دهی که چيزی  مهچنان بر آنانی که پيش تو می
گردند در حالی که از شدت اندوه چشمهايشان اشک   که مشا را به راه بيندازم و آهنا بر میندارم
  .توانند وسايل و خمارج خود را فراهم سازند ريزد که چرا منی می

ابو ليلی مازنی، سلمة بن صخر زرقی، : اين آيه در مورد گريه کنندگان نازل شده است که هفت نفرند
   . اهللا بن عمر و مزنی و سامل بن عمريثعلبة بن عنمه سلمی، عبد

ين يستأذنونك و هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف و طبع اهللا بل ٰإغما السبيل بل ا َ ََ َ َ ََ ََ َِ ِِ َ َْ َ َُ ُُ َُ َّْ َ ََّ
ِ ُ ُ ْ َ ْ َ ِ

ْ َ ِ
َّ َ ُ

ِ ِ  
ه كم إذا رجعتم إ ِقلوبهم فهم ال فعلمون، فعتذرون إ ِْ َْ َ

ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُْ ْ َْ ََ ُ َ َُ ِ َ َُ َ َ
ِ

ُ ْم قل ال يعتذروا لن نؤمن لكم قد ُ َْ ْ ْ ُْ َ ََ ِ ُ ُ ِ َ ْ َ ُ

ٰغبأنا اهللا من أخباركم و سريى اهللا قملكم و رسو عم تردون إىل ِ َ ُّ ََ َ َُ َّ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُْ َ َ َ ََ َ ُ
ِ

ْ َ َ َّ ِ خلم الغيب و الشهادة  َ َ َّ َ ِ ْ َ ِ ِ
َفينبئكم بما كنتم يعملون، سيحلفون باب لكم إذا 

ِ ْ ْ ُْ َُ
ِ َّ ْ ِْ َِ َ َُ ِ َ َ َُ َُ ُ ُْ ِّ ُ هم حكعرضوا قنهم، فأعرضوا َ ُاغقلبتم إ ُ

ِ ِ
ْ َ َ ْ ْ ُْ ُْ َ ْ ُ ِ ِ ْ

َ
ِ ْ َ َ ْ

ْقنهم إغهم رجس و مأواهم جهنم جزاء بما اكنوا يكسبون، حيلفون لكم لرتضوا قنهم فإن  َ َّ
ِ
َ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ َْ ََ ْ َ ِ ُ َُ َ َُ ِ ِْ ُْ َ ٌُ ِ ً ََ َ َ َُ َّ ْ

ِ ِ
ٰترضوا قنهم فإن اهللا ال ير ْ َْ َّ ِ

َ ْ ُْ ْ َ َ َ عن القوم الفاسقني َ ِ ِ ِ ْ َ ِ
َ )۹ :۹۳ - ۹۶(  

گريند که در جنگ نيايند و توانگرانند، خشنود شدند به  مؤاخذه آهنايی راست که از تو اجازه می
  آنکه باشند با زنان و مهر هناد خدای تعالی بر دهلای ايشان که هيچ درک نکنند، وقتی مشا

۸۱۹  
هرگز تصديق مشا بگو عذر خواهی مکنيد که ما . کنند گرديد عذر خواهی می پيش آهنا بر می

نکنيم خدا حقيقت حال مشا را بر ما روشن فرموده و بزودی خدا و رسولش کردار مشا را آشکار 
گرديد و مشا را به آنچه  سازند آنگاه به سوی خدايی که شاهد غيب و شهود است باز می می
ز ايشان خورند که ا دهد، چون پيش آهنا برگرديد برايتان به خدا سوگند می کرديد خرب می می

چشم پوشی کنيد، از آهنا اعراض کنيد که مردمی پليدند و جای ايشان دوزخ است، پاداش آنچه 
خورند تا خشنود شويد از  ورزيدند از کفر و عصيان، آن مردم منافق، برای مشا سوگند می می

  .شود ايشان، اگر هم مشا از آهنا راضی شويد خداوند هرگز از فاسقان خشنود منی
  .ه اّول از اين آيات درباره جّد بن قيس نازل شده استگويند، آي
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ٰاألعراب أشد كفرا و نفاقا و أجدر أال فعلموا حدود ما أنزل اهللا بل َ َ ََ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ ُُ ْ َُّ ّ ُ َ ْ َْ ًَ
ِ ً ْ ُ ٌ رسو و اهللا عليم  َ ِ َ َ ِ ِ ُ َ

ًحكيم، و من األعراب من فتخذ ما فنفق مغرما َ َْ َ َُ ِ ْ ُ ُ ِ َّ َ ِ ْ َ ٌ ُ سيدخلهم اهللا…ِ ُ ُ ِ ْ ُ ٌ يف رمحته إن اهللا لفور َ ُ َ َّ ِ ِ ِ َ ْ َ

ٌرحيم  ِ َ)۹: ۹۷- ۹۹(  
بدويان از کافران و منافقان بر کفر و نفاق شديدترند و به نادانسنت حدود آنچه خداوند بر رسول 
خود نازل کرده است سزاوارترند و خدای تعالی به مصاحل هر حکمی که کند و به احوال خلق 

و خداوند … مشرد کند غرامت می که آن چيزی که نفقه میآگاهست، و از اين بدويان کس است 
  .کند که خدای آمرزنده و مهربان است آنان را به رمحت خود وارد می

ِ اهللا قنهم و  ين ايبعوهم بإحسان ر َو السابقون األولون من المهاجرين و األنصار و ا َ َ َْ ُْ ْ َ َ َ ٍ ْ ِ ِ ُِ ُ َ َّ َ َِ
َّ

ِ
ْ َ َ

ِ ِ ُ َ َُ َّ ُ َّ

ُرضوا قنه ْ َ ُ َ) ۹ :۱۰۰(  
و آن ياران اول از مهاجر و انصار که به مهه خريات سبقت کردند و آنان که برای طاعت خدا 

  .پريوی آهنا کردند خداوند از ايشان خشنود است و ايشان از خداوند
  .اند اند و پيش از فتح مکه اميان آورده منظور کسانی هستند که به هر دو قبله مناز گزارده

ْو ممن حولكم من ْ ُْ َ َ َّ ِ ُ األعراب منافقون و من أهل المدينة مردوا بل اجفاق ال يعلمهم حنن َ ْ َْ ْ ُ ُُ َ ْ َ ِ ّ َ َِ َ َ ُ َ ِ َ ِ َ
ِ
ْ َ ََ ُ ِ ِ

ٰغعلمهم سنعذنهم مريني عم يردون إىل ِ َ ُّ َ ُ َُّ ُ ِ ْ َ َّ َ ْ ُْ ُّ ِ َ ُ َ ُ َ ْ ٍ عذاب عظيم  َ ِ َ ٍَ)۹ :۱۰۱(  
ارند و مشا از بعضی از اعراب اطراف مدينه منافقند و بعضی اهل شهر مدينه هم در نفاق پايد

کنيم  شناسيم و بر سريرت آهنا آگاهيم و آنان را دو بار عذاب می نفاقشان آگاه نيستيد ما آهنا را می
  .و باز برده شوند به سوی عذاب بزرگ) قبل از مرگ و بعد از مرگ(

   اين آيه درباره برخی از رجال عرب مانند عيينة بن حصن و اقوامش نازل شده که به
۸۲۰  

کردند که مهراه و متفق با ايشانند در عني حال به اقوام خودشان هم که  امرب چنان وامنود میاصحاب پي
منظور از دو مرتبه عذاب کردن هم گرسنگی . کردند که هم عقيده با آهنايند مشرک بودند چنان وامنود می

  .در اين جهان و عذاب در گور است
ُو آخرون اقرتفوا بذنوبهم خلطو َ َ َ َْ ِ ِ

ُ ُ ُ
ِ َ َ ْ ُ َّا قمال صاحلا و آخر سيئا ع اهللا أن فتوب عليهم إن اهللا َ ِ ْ ِ ْ َّ ًَ َ َُ َ ْ َ َ ًَ ً

ِ َ ََ ََ ِ
ٌلفور رحيم  ِ َ ٌ ُ َ)۹ :۱۰۲(  

و ديگرانی که اقرار کردند به گناهان خويش آميختند کاری نيک با کاری زشت شايد که خدای 
  .توبه ايشان را بپذيرد که خدای آمرزنده و خبشاينده است

 ابو لبابة بن عبد املنذر نازل شده است که به يهوديان بنی قريظه اشاره کرده بود که در اين آيه درباره
  .صورت تسليم شدن کشته خواهند شد

ٌخذ من أموالهم صدقة يطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صالتك سكن لهم و اهللا سميع  ِ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ُْ َ ٌَ َ َ َ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ ّ ََ ّ
ِ ِ ِ َِ ُ ُُ ُ َ ُ ً َْ ْ َ

َعليم، أ ل َ ٌ ِ ُم فعلموا أن اهللا هو فقبل احكوبة قن عباده و يأخذ الصدقات و أن اهللا هو احكواب َ َّ َّ ََّ َُ َُّ ََّ ََ َِ َ َّ ُ ُ ْ َ َِ ِِ ْ ْ َْ َ ُ َ ْ َ َُ َ ْ

ُالرحيم  ِ َّ)۹ :۱۰۳ - ۱۰۴(  
بگري از ماهلای ايشان صدقه که ايشان را به آن پاک گردانی و درجات ايشان را بيفزايی و دعا کن 

دانند که  رام دل ايشان است و خدای تعالی شنونده و داناست، آيا منیايشان را که دعای تو آ
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فرمايد و خدای تعالی بسيار  ها را قبول می پذيرد و صدقه خدای تعالی توبه بندگان خود را می
  .توبه پذيرنده و بر بندگان خبشاينده است

  .شود اده میبديهی است منظور صدقاتی است که فقط در راه خدا و برای کسب رضايت خدا د
ٰو قل اقملوا فسريى اهللا قملكم و رسو و المؤمنون و سرتدون إىل ِ َ ُّ ََ ُ َ َ َ ََ َ َ َُ ِ ْ ُ ُُ ُ َ َْ ُ َ َ َ َ ُ ْ

ِ
ِ خلم الغيب و الشهادة  ُ َ َّ َ ِ ْ َ ِ ِ

َفينبئكم بما كنتم يعملون  َُ َُ ْ َ ْ ُْ ُْ
ِ ُ ِّ ُ َ)۹ :۱۰۵(  

د و به زودی باز گردانده بينن و بگو کار کنيد که هر آينه خدا و رسولش و مؤمنان کار مشا را می
  .کرديد دهد مشا را به آنچه می شويد به سوی داننده هنان و آشکار و خرب می می

ٌو آخرون مرجون ألمر اهللا إما فعذنهم و إما فتوب عليهم و اهللا عليم حكيم  ٌ ِْ َِ َ َ َِ َ َ َْ ْ ِْ ْ َّ ََّ ُ ُ ُ َُ ِ ُِ ّ َ ُ
ِ
ْ َ َ َُ)۹ :۱۰۶(  

شان را بپذيرد و   است يا به عذابشان بگريد يا توبهو ديگرانی که کار ايشان موقوف به مشيت اهلی
  .خدا به هر چه کند دانا و در هر چه کند حکيم است

  .اين آيه درباره آن سه نفر نازل شده است که کعب بن مالک و هالل بن امّيه و مرارة بن ربيع باشند
۸۲۱  

ين اختذوا مسجدا رضارا و كفرا و يفريق ِو ا
ْ َْ ََ َ ًَ ً ًُ ِ ِ ْ َ ُ َّ َ ِ

َا نني المؤمنني و إرصادا لمن حارب اهللا و َّ ََ َ ْ َ َ َِ ً ْ ِ ِ ِ ْ ُ ْ َ ً

حلفن إن أردنا إال احلسىن ٰرسو من قبل و  ْ ُ ّ َ
ِ ِْ َ ََ ْ َّ ُ ِ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ و اهللا يشهد إغهم لاكذبون  ُ ُ ِ َ ْ ُ َّ ِ ُ َ َْ َ)۹ :۱۰۷(  

آماده آن مردم منافقی که مسجدی برای زيان اسالم و حتقيق کفر و تفرقه افکندن ميان مؤمنان و 
خورند که ما جز قصد خري  کردن کسی که دمشن ديرينه خدا و رسول بود ساختند و سوگند می

  .دهد که آهنا حمققا دروغ گويندگانند ندارمي و خدا گواهی می
. خواستند ميان بنی عمرو بن عوف تفرقه افکنند اين آيه درباره ابو عامر و ديگرانی وارد شده که می

خواهند با ما صحبت کنند وارد مسجد بنی عمرو بن عوف  آيند و می ی که از شام میکسان: گفت ابو عامر می
  .شد و خود او هم در آن مسجد حاضر منی. شوند منی

ٰال يقم فيه أبدا لمسجد أسس بل احكقوى ْ َّ َ َ َ ّ ِْ
ُ ٌ ِ َ َ ً َ َ ِ ِ ْ ُ ْ من أول يوم أحق أن يقوم فيه فيه رجال حيبون أن  َ َْ َ َ ََ ُّ ِ ُ ٌُ

ِ ِ ِِ ِ َ َُّ َ ٍ ْ َ ِ َّ
ٰتطهروا و اهللا حيب المطهرين، أ فمن أسس بنيانه بلَف َ ُ َ ْ ُ َ ََّ َُّ َْ َ َ َ ِ

ّ َِّ َّ ُ ِ ُ َ ُ ً يقو َ ْ ْ من اهللا و رضوان خري أم من  ىَ َْ ٌ َ ٍ ْ
ِ َ

ٰأسس بنيانه بل َ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ شفا جرف هار فانهار به يف نار جهنم و اهللا ال فهدي القوم الظالمني، ال يزال  َ َ َ َِ ِ ٍَّ ْ َ ِْ ْ َ َ َ َّ َ َ
ِ ٍَ َ ُ ُ َ

ْبن ي ننوا ريبة يف قلوبهم إال أن يقطع قلوبهم و اهللا عليم حكيم، إن اهللا اشرتىُ ٰياغهم ا َ َّ َْ ِ ٌِ ٌِ َ َِ َ ْ ْ ُْ ُُ ُ ُُ َُ ََّ ََ ْ َ ّ
ِ ِ

ً
ِ

َ ِ
َّ ُ  من  ُ

َالمؤمنني أغفسهم و أموالهم بأن لهم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون و فقتلون  َ َُ ُ َُ ْ ُْ َ َُ ُ ُ َُ َ ََ
ِ ِ ِ ُ َ َّ َ ُ َ ََّ َ

ِ ْ ْْ َ ََ ُ ْ ِ ِ ْ ِوعدا عليه ُ ْ َ َ ً ْ َ
ٰحقا يف احكوراة و اإلجنيل و القرآن و من أو ْ َْ َ َ َِ ُ

ِ ِ
ْ
ِ ِ ْ َّ ًّ ي بافعتم  َ ْ بعهده من اهللا فاستبرشوا ببيعكم ا ُ ْ َ ِ

َّ ُ ُ ِ ِْ َْ َِ ُِ ْ َْ ِ ِ َ

ُبه و ذلك هو الفوز العظيم  ِ َ ُ ْ َ َ ُ َ ِ َ)۹ :۱۰۸ - ۱۱۱(  
اش بر تقوی هناده شده   پايهتو هرگز در مسجد آهنا قدم مگذار، مهان مسجدی که از روز خنست

سزاوارتر است به ايستادن تو، در آن مسجد مردانی هستند که دوست دارند نفوس خود را پاکيزه 
دارد، آيا کسی که ساختمان مسجدی را به  و مهذب کنند و خدا مردان پاک مهذب را دوست می

 بر پايه سستی کنار منظور تقوی و رضای خدا ساخته است مانند کسی است که ساختمانی بسازد
سيل گري که رو به ويرانی کشد و از پايه به آتش دوزخ افتد؟ و خدا هرگز ستمکاران را هدايت 

افکند تا آنکه دهلايشان  ساختمانی که آهنا کردند مهواره در دل ايشان شک و ترديد می .کند منی
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 ماهلای ايشان را به اينکه ها و پاره شود و خدای دانا و آگاهست، خدای تعالی خريد از مؤمنان تن
يی  شوند، اين وعده کشند و کشته می در هبای آن ايشان را هبشت داد، جهاد کنند در راه خدا می

تر به عهد  راست از خدای تعالی است، ياد کرده در تورات و اجنيل و قرآن و کيست وفا کننده
  . است سعادت و فريوزی بزرگيی که کرديد و اين خويش از آفريدگار، شادی کنيد به اين معامله

   منظور از مسجدی که امر به اقامه مناز در آن شده مهان مسجد بنی عمرو بن عوف: گويد
۸۲۲  

و گويند . با دست خود آن را ساختم و جربئيل قبله آن را با اشاره به ما فهماند: است که پيامرب فرمود) قبا(
شستند که عومي بن ساعده هم از  ی حاجت خود را میمراد از مطهرين مردانی بودند که با آب پس از قضا

اند منظور از بنيان، بنيان مسجد نيست بلکه  و هم گفته. ها مرگ است و منظور از پاره شدن دل. آهناست
  .بنيان خود آدمی و اشاره به دو پای انسان است

ين آمنوا أن يستغفروا للمرشك ِما اكن للنيب و ا ِ ِِ
ْ ُ ُ ِ ْ َ َ َْ ْ َ ُ َ ِ

َّ َ ّ ِ ِ
َّ ٰني و لو اكنوا أو قرَ ْ ُ ِ

ُ ُ ْ َ َ ْ من نعد ما تبني لهم  َ ُ َ َ َّ َ َ ِ ْ َ

ِكغهم أصحاب اجلحيم  ِ َ ُ ُْ َ َْ َّ)۹ :۱۱۳(  
روانيست و سزا نيست مر پيامرب و مؤمنان را که آمرزش خواهند مشرکان را و اگر چه خويشان 

  .باشند ايشان را از بعد آنکه پديد آمدشان که ايشان دوزخيانند
برای تو مهيشه آمرزش : فرمود  برای او طلب آمرزش کرد و می)ص(بو طالب مرد، پيامربچون ا: گويد

کردند تا آنکه اين آيه  و مسلمانان هم برای خويشاوندان مشرک خود استغفار می! خواهم مگر هنی شوم می
   :نازل شد

ِو ما اكن استغفار إبراهيم ألنيه إال قن موعدة وعدها إ ِ َِ َ َْ َ َْ ٍَ ِ ْ ْ َ ّ
ِ ِِ َ ُ ْ ِ َّياه فلما تبني  كنه عدو ب يربأ منه إن َ َ َِّ ُ ُْ ِ

َ ََّ َ َ َِّ َّ ِ ٌّ ُ َ َُ َ َّ َ َّ َ َ ُ
ضل قوما نعد إذ هداهم ح يبني لهم ما فتقون إن اهللا  َّإبراهيم ألواه حليم، و ما اكن اهللا  ِ ِ َِ َُ َّ ّ ََ ْ ْ ُْ َ َ َِّ َ َ َ ُْ ٰ ُ َ ْ ْ َ ً َ َّ ِ ُ ِ َ ٌ ِ ٌ َّ َ ِ

ْبكل  َ ّ
ِ
ُ ٌء عليم  ِ ِ َ ٍ)۹ :۱۱۴- ۱۱۵(  
يی که کرده بود به اميان مر پسر را،  ود آمرزش خواسنت ابراهيم مر پدر را مگر از جهت وعدهو نب

چون پديد آمد وی را که او دمشن خداست بيزاری خواست از وی و بود ابراهيم خدای ترس و 
بسيار بردبار، خدا بعد از آنکه قومی را هدايت کرد ديگر گمراه نکند تا برای آهنا آنچه را که 

  .د بپرهيزند روشن سازد که خدا به مهه چيز داناستباي
  .بسيار دعا کننده است) اّواه(اند منظور از کلمه  گفته

ين ايبعوه يف ساعة العرسة من نعد ما اكد  َلقد تاب اهللا بل اجيب و المهاجرين و األنصار ا ِ ْ َ ِ َ ْ ُ ُ َِ َ َُ َ َّ َ َِ
َّ

ِ
ْ ََ َ َ َِّ ِ ُ ّ ِ ِ

َ ْ َ

ْيزيغ قلوب فريق منهم ُ ُْ ِ ٍ ِ ِ
َ ُ ُ ُ ٌ عم تاب عليهم إنه بهم رؤف رحيم َ َِّ َ ٌَ ُ ْ ِْ ِِ ُ َّ ِ ْ َ َ َ ُ)۹ :۱۱۷(  

خدای تعالی توبه رسول و مهاجران و انصاری را که در ساعت سختی از او پريوی کردند پذيرفت 
با آنکه نزديک بود دهلای گروهی از ايشان بلغزد، باز لطف فرمود و از لغزشهايشان درگذشت که 

  .و خبشاينده استاو درباره ايشان مهربان 
داشت، به واسطه  گويد که چگونه نفس من مرا به ختلف از پيامرب وامی در اين مورد ابو خيثمة می

   گرمای شديد و دور و دراز بودن سفر و در عني حال موفق به شرکت در جنگ و بريون
۸۲۳  

  . شدم)ص(رفنت با رسول خدا
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ين خلفوا ح ٰو بل اخكالثة ا َّ َ ُ ّ ِ ُ َ ِ
َّ

ِ َ َّ َ َ ْ إذا ضاقت عليهم األرض بما رحبت و ضاقت عليهم أغفسهم َ ُْ ُُ ُ ْ َ َ
ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ََ ََ ََ َ َ ِ ُ ْ ُ ِ

توبوا إن اهللا هو احكواب الرحيم  ه عم تاب عليهم  ُو ظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إ ِ َِّ َّ ُْ َُّ ََّ ُ َّ ِ ِ ُِ َ ِ ْ ِ ْ
َ َ َ َُ َ ّ َ َ ْ َ ُّ َ َ)۹ :۱۱۸(  

 بر ايشان تنگ شد و از خود دلتنگ شدند و و بر آن سه نفر که ختلف ورزيدند تا جهان فراخ
دانستند که از غضب خدا پناه و ملجأی نيست، پس خدا بر آهنا لطف کرد تا توبه کنند که 

  .پذير و مهربان است خداوند بسيار توبه
  .آن سه نفر کعب بن مالک، هالل بن اميه و مرارة بن ربيع بودند که عذر دروغ نياوردند

ِما اكن ألهل المد َ
ِ
ْ ُينة و من حولهم من األعراب أن فتخلفوا قن رسول اهللا و ال يرلبوا َ َُ ْ َ َ َِ َ ْ ْ َْ ُ َّ َ َ ََ ْ َ َ

ِ ْ ُ َ ِ َ

َبأغفسهم قن غفسه ذلك بكغهم ال يصيبهم ظمأ و ال نصب و ال خممصة يف سبيل اهللا و ال فطؤن  َُ َ َ ْ َْ َ َِ ِ َ َ ٌَ َ ٌ ََ ٌ َ َْ ْ ْ ُْ ُُ ِ ُ َّ ََ َ
ِ ِِ ِ ِ ِْ َ

ِ
ُ

َموطئا يغيظ الكفار و ال َ َّ ُ ُ ِ َ
ً ِ ْ َ ينالون من عدو غيال إال كتب لهم به قمل صالح إن اهللا ال يضيع أجر َ ْ َ ُ ِ ُِ َّ ِ ٌِ َِ ٌ َ ََ ْ ُ َ ًُ ُّ ْ َ ٍّ ُ َ َ

جزيهم اهللا  ُالمحسنني، و ال فنفقون غفقة صغرية و ال كبرية و ال فقطعون واديا إال كتب لهم  ُ َُ ِ
ْ َْ ِ ْ َ ََ َ َِ ُِ ّ

ِ
ً ِ َ َُ َ ْ َ َ َ ًَ ًَ َِ ِ ِ ًِ َ َ َ ُ ْ ُ ُ

ُأحسن ما اكنوا فعمل َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
  )۱۲۱ -۱۲۰: ۹(َون 

نرسد اهل مدينه را و آهنا که گرد بر گرد ايشانند از اعراب که باز ايستند از رفنت به حرب کافران با 
و اين ) يی اظهار کنند بر خالف ميل او عقيده(رسول خدا و آنکه دريغ دارند جاهنای خود را از او 

 بکشند و هيچ قدمی که کفار را برای آنست که هر تشنگی و گرسنگی و خستگی که در راه خدا
خشمگني کند بر ندارند و هيچ دستربدی به دمشنان نرسانند جز آنکه در مقابل هر يک از اين 

کند، و  شود و خدای تعالی مزد نيکوکاران را ضايع منی موارد عمل صاحلی برای آهنا نوشته می
آنکه در نامه عمل آهنا نوشته هيچ مالی کم يا زياد انفاق نکنند و هيچ واديی را نپيمايند جز 

  .اند پاداش دهدشان شود تا خداوند هبتر از آنچه به آن عمل کرده می
منظور از اعراب اطراف مدينه افراد قبائل غفار، اسلم، جهينه، مزينه و اشجع است، و هم مقصود از 

  . ختلف، ختلف از جنگ تبوک است
نفروا اكفة ًو ما اكن المؤمنون  َّ َ ُ ِ ْ َْ ِ َ َُ ِ ُ نذروا َ ين و  تفقهوا يف ا ُ فلو ال غفر من لك فرقة منهم طائفة  ِ ِْ ُْ ِ ِ ٍَ َِ

ِّ ُِ َُّ َ َ ََ َ ٌ ْ َْ َْ ِ ّ َ
ِ
ُ َ

هم لعلهم حيذرون  َقومهم إذا رجعوا إ ُ َ َْ َ ْ ْ ْ ُْ َُّ ََ ِ ْ
َ
ِ ُِ َ ََ)۹ :۱۲۲(  

روند و  يی مجاعتی منی و نبايد که مؤمنان مهه بيک بار به جنگ روند، بلکه چرا از هر قبيله
مانند تا آن را پس از مراجعت به قوم خود بياموزند که  ی نزد رسول برای آموخنت باقی منیگروه

  .شايد قومشان از خدای بترسند
۸۲۴  

 به جنگ روند و مدينه و زنان و کودکان را تنها )ص(منظور اين است که نبايد مهه مؤمنان مهراه پيامرب
تار پيامرب را با مشرکان ببينند و مطالب را از آن حضرت گذارند بلکه بايد از هر قبيله مجاعتی بروند تا رف

  .بشنوند و برای قوم خود بيان کنند
جدوا فيكم غلظة و اعلموا أن اهللا  ين يلونكم من الكفار و  ين آمنوا قاتلوا ا َّيا كفها ا َ َُ َ ْ َ ًَ َ ِ ْ ُْ ُِ ُ ُِ َ ِ

َّ ُ َ ُ َُ َ َِ ِ
َّ َّ

ِ َ َ ُّ

ُمع المتقني، و إذا ما أنزلت س ُْ ََّ
ِ
ْ ُ ِ َ َ َِ ين آمنوا َ ُورة فمنهم من فقول كيكم زادته هذه إيمانا فأما ا َ َ ِ

َّ َّ َ َ ًَ
ِ ِ ِ ُ ُْ َ ْ ُّْ َ ُ ُ َ ُ ْ ِ ٌ َ

ين يف قلوبهم مرض فزاديهم رجسا إىل ٰفزاديهم إيمانا و هم يستبرشون، و أما ا ِ ِ
ً ًْ ْ

ِ ْ ْ ْ ُْ ُْ َْ ََ ٌَ َ َ ََ َ َِ ِ
ُ ُ َ ِ

َّ َّ َ َ ُ ِ ْ ْ رجسهم ُ ِ ِ ْ
ِ۹ :

)۱۲۳ - ۱۲۵(  
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ُو إذا ما أنزلت سو ْ َ
ِ
ْ ُ ِ ٰرة غظر نعضهم إىلَ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ٌ ْ نعض هل يراكم من أحد عم انرصفوا رصف اهللا قلوبهم  َ ُْ َ َ َُ ُ َُ َ ََ َ َْ َّ ُ ٍ

َ ُ َ ٍ ْ

ْبكغهم قوم ال ففقهون، لقد جاءكم رسول من أغفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم  ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ُّ َْ ََ َ َ َ ٌَ ِ ِِ ِِ ٌ ُ ْ ََ ٌ َُ َ َ ْ َ َ ََّ ُ ُْ ٌ َ َ
ِ

ٌبالمؤمنني رؤف رحيم ِ َ ٌَ ُ َ ِ ِ ْ ُ ِ، فإن تولوا فقل حسيب اهللا ال إ إال هو عليه تولكت و هو رب العرش ِ ْ َ ُّْ َْ َ َ َ َ َُ َُ ُ َ َ َِ َ َ َّ
ِ ِ َ ِ

ُ َ َْ َّ ْ
ِ

ِالعظيم  ِ َ)۹ :۱۲۷- ۱۲۹(  
ای مؤمنان با آهنا از کافران که نزديک مشايند جنگ کنيد و بيابند از مشا شدتی و بدانيد که 

شود برخی از منافقان به  يی نازل می  سورهخداوند متعال مهيشه با پرهيزگاران است، هر گاه
گويند، اين سوره بر اميان کداميک از مشا افزود؟ اما آهنا که مؤمنانند افزودشان يقني  ديگران می

کنند اما آهنا که در دلشان مرض است بر پليدی ايشان پليدی افزود و مردند در  و آهنا شادی می
شوند باز هم نه توبه  ر هر سال يک يا دو مرتبه امتحان میبينند که د حالی که کافر بودند، آيا منی

يی از قرآن برخی از آهنا به برخی  شود سوره شوند، و چون فرستاده می کنند و نه متذکر می می
گردند  گويند آيا مشا را کسی از مؤمنان ديده است؟ آنگاه بر می نگرند و با اشاره می ديگر می

ضاللت که مردمی بسيار نادانند، مهانا رسولی از جنس مشا برای خدا دهلايشان را برگردانيد به 
مشا آمد، که مشقت و تعب مشا بر او سخت است و بر آسايش مشا حريص است و بر مؤمنان 
رئوف و مهربان است، ای رسول هر گاه مردم از تو رو گردانيدند بگو خدا مرا کفايت است که جز 

  . و او آفريدگار عرش عظيم استام او خدايی نيست من بر او توکل کرده
 درباره عبد اهللا بن نبتل نازل »…کنند يی نازل شود برخی به برخی ديگر نگاه می و چون سوره«ۀ آي

  .نشست شده است که با دوستان منافق خود در حمضر پيامرب می

   حجّ ابو بکر در سال هنم
 سربه، اسامة بن زيد، حارثة بن ابی معمر، حممد بن عبد اهللا، ابن ابی حبيبه، ابن ابی: واقدی گويد

   عمران، عبد احلميد بن جعفر و کسان ديگری غري از ايشان هر يک قسمتی از اين موضوع
۸۲۵  

  .را برامي نقل کردند
آنگاه .  با گروهی از مشرکان پيمانی بسته بود)ص(نازل شود پيامرب» براءة«گفتند، پيش از آنکه سوره 

. ج منصوب کرد و ابو بکر رضی اهللا عنه، مهراه سيصد نفر از مدينه بريون رفتابو بکر را به مست امري احلا
 بيست شتر بزرگ را که شخصا به گردن آهنا قالده بسته بود و با دست خود به مست راست آهنا )ص(پيامرب

 و ناجية بن جندب اسلمی را برای مواظبت از )۱(عالمت گذاری فرموده بود برای قربانی مهراه او کرد
  .تران اعزام فرمودش

عبد الرمحن بن عوف هم در آن سال . ابو بکر هم پنج شتر تنومند برای قربانی مهراه خود برداشت
  .به حج رفت و شترانی برای قربانی برد و گروهی از توانگران هم حج گزاردند

رج رسيد گفت حرکت کرد و چون به منطقه ع ابو بکر از ذی احلليفه حمرم شد و در حالی که تلبيه می
اين صدای ناقه قصوای رسول خداست و : سحرگاه بانگ ناقه قصوای رسول خدا را شنيد و با تعجب گفت
  .چون نگاه کرد علی بن ابی طالب عليه السالم را سوار بر آن ديد

  : فرمودند)ع( ترا به فرماندهی حج منصوب فرموده است؟ علی)ص(آيا رسول خدا: گفت
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  .را برای مردم خبوامن و لغو پيماهنا را اعالن کنم» براءة« سوره نه، ولی مرا فرستاده است تا
 به ابو بکر دستور فرموده بود که در آن حج بر خالف مشرکان رفتار کند و روز عرفه را در )ص(پيامرب

عرفات وقوف کند و در مشعر توقف نکند و از عرفات تا پيش از غروب آفتاب حرکت نکند و از مشعر هم 
  .آفتاب حرکت کندپيش از طلوع 

يی  بعد از ظهر روز هفتم برای مردم خطبه. ابو بکر حرکت کرد تا به مکه رسيد نيت حّج افراد داشت
هنگام ظهر هفت مرتبه طواف کرد و از در بنی شيبه سوار شد و ) هشتم ذی حجه(ايراد کرد، و روز ترويه 

د، و تا آفتاب بر کوه ثبري طلوع نکرده بود مناز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح روز بعد را در منی گزار
هنگام ظهر سوار بر . يی مويني اقامت کرد  فرود آمد و در خيمه)۲(حرکت نکرد و بعد براه افتاد و در منره

مرکوب خود شد و در بطن عرنه خطبه ايراد کرد و شتر خود را خواباند و مناز ظهر و عصر را با يک اذان و 
پس . سوار بر مرکوب خود شد و در حمل هضاب که مسجد عرفات است وقوف کردآنگاه . دو اقامه گزارد

از غروب آفتاب حرکت کرد و با مالميت راه را پيمود و چون به مشعر رسيد نزديک آتشی که در حمل مسجد 
پس از طلوع سپيده دم مناز صبح را گزارد و مهچنان آجنا وقوف کرد تا . مشعر بر افروخته بودند فرود آمد

  صرب کنيد تا هوا کامال: گفت وا کامال روشن شد و به هنگام وقوف به مردم میه
__________________________________________________  

بستند که اين قالده معموال جوراب يا نعلينی بود که در آن  يی می برای اينکه شتران قربانی مشخص باشند به گردن آهنا قالده) ۱(
  . م- .گذاشتند ند و هم با خون، عالمتی بر شتر میمناز گزارده باش

  ).۳۱۷، ص ۸معجم البلدان، ج (منره، نام حملی در عرفات است ) ۲(
۸۲۶  

 رسيد، در آجنا مرکوب خود را )۱(و پيش از آنکه آفتاب طلوع کند حرکت کرد تا به وادی حمّسر! روشن شود
ريزه به مجره زد و به کشتارگاه آمد  سواره هفت سنگرها کرد و پياده شد و پس از عبور از حمّسر سوار شد و 

  .و قربانی کرد و آنگاه سر تراشيد
را برای مردم خواند و » براءة«روز عيد قربان کنار مجره، علی بن ابی طالب رضوان اهللا عليه سوره 

رکی حق  مقرر فرموده است که پس از امسال هيچ مش)ص(پيامرب: پيماهنا را لغو شده اعالن فرمود و گفت
  .گزاردن حج ندارد و نبايد هيچ کس برهنه طواف کند

من در اين مراسم حضور داشتم و آن روز حج اکرب بود و روز عيد قربان بعد : گفته است ابو هريره می
  .از ظهر ابو بکر در حالی که سوار بر مرکوب خود بود برای مردم خطبه خواند

 مردم خطبه ايراد کرد نه بيشتر، يک روز پيش از ترويه ابو بکر در اين حج خود سه مرتبه برای: گويد
  .بعد از ظهر در مکّه، در عرفات پيش از ظهر، و در منی روز عيد بعد از ظهر) روز هفتم(

روز سيزدهم ذی حجه هم پياده . کرد ابو بکر برای رمی مجرات در رفت و برگشت پياده حرکت می
چون به حمل ابطح رسيد مناز . فته شده که سواره رمی کرد و گ-رمی کرد و چون از گردنه گذشت سوار شد

  .ظهر را گزارد و چون وارد مکه شد مناز مغرب و عشا را آجنا خواند و مهان شب به سوی مدينه حرکت کرد

   سريّه علی بن ابی طالب به مين
رمود در  را به مين گسيل داشت و امر ف)ع( در رمضان سال دهم علی بن ابی طالب)ص(گويند، پيامرب

 برای او پری درست کرد و به او )ص(پيامرب.  آجنا اردو زد تا مهه يارانش مجع شدند)ع(علی. قبا اردو بزند
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:  داد و گفت)ع(يی نصب فرمود و به علی يی را گرفت و آن را دو اليه و چهار گوش کرد و بر نيزه داد، عمامه
 که سه دور بود و يک ذراع از طرف جلو و يک يی هم پيچيد  عمامه)ع(و برای علی! لواء اينچنني است

  :وجب از پشت سر آوخيته بود و فرمود
اسامة بن زيد، از پدرش، از عطاء بن يسار، از ابو رافع برامي نقل کرد که ! عمامه اينچنني است

 )ع(علی)! معطل مشو(برو و به اين سو و آن سو توجه نکن :  را روانه فرمود به او گفت)ع( وقتی علی)ص(پيامرب
چون به سرزمني ايشان فرود آمدی تو شروع به جنگ : ای رسول خدا، چگونه رفتار کنم؟ فرمود: گفت

مکن تا آهنا شروع به جنگ کنند، و اگر شروع به جنگ هم کردند و يکی دو نفر از مشا هم کشته شدند باز 
  با آهنا مدارا کن و گذشت و چشم پوشی خود! هم تو جنگ مکن
__________________________________________________  

  .يی از مشعر احلرام است حمّسر، هم اکنون هم به مهني نام معروف و منطقه) ۱(
۸۲۷  

: آيا موافقيد و ميل داريد که ال اله اال اهللا بگوييد؟ اگر گفتند آری، بگو: را به آهنا نشان بده، بعد به آهنا بگو
يی بپردازيد که  آيا موافقيد که از اموال خود صدقه:  گفتند آری، بگوآيا موافقيد که مناز بگزاريد؟ و اگر

به خدا سوگند اگر . ميان فقرای مشا تقسيم شود؟ و اگر پذيرفتند انتظار ديگری از ايشان نداشته باش
خداوند يک مرد را به دست تو هدايت کند برايت هبتر است از آنچه که خورشيد بر آن طلوع و غروب 

  .کند می
 با سيصد اسب سوار حرکت کرد و اين سواران خنستني سوارانی بودند که به سرزمني )ع(علی: دگوي

 پراکنده )ع( رسيدند، ياران علی- که سرزمني مذحج بود-چون به نزديکترين ناحيه. مين وارد شده بودند
حصيب را به  بريدة بن )ع(علی. شدند و مقداری غنامي و اسري بدست آوردند که شتر و ميش و غريه بود

سرپرستی غنامي منصوب کرد و پيش از آنکه به سپاهی از ايشان برخورد کند مهه غنامي را در اختيار بريده 
سپس به گروهی از ايشان برخورد کرد و آهنا را به اسالم دعوت کرد و حتريض و ترغيب فرمود که . گذاشت

 پرچم را به مسعود بن سنان سلمی داد )ع(لیع.  کردند)ع(نپذيرفتند و شروع به تري باران کردن اصحاب علی
اسود بن خزاعی سلمی به نربد او رفت . مردی از قبيله مذحج شروع به مهاورد خواسنت کرد. و او پيش رفت

ساعتی در ميدان جوالن کردند تا آنکه اسود او را کشت و جامه و سالح او را . و هر دو اسب سوار بودند
ب خود به آهنا محله کرد که بيست نفر از ايشان کشته و بقيه متفرق شده،  با اصحا)ع(آنگاه علی. برگرفت

 از تعقيب آهنا دست برداشت و ايشان )ع(علی. گرخيتند و پرچم خود را مهچنان نصب شده باقی گذاشتند
 به )ع(را به اسالم دعوت کرد که به سرعت پذيرفتند و پاسخ مثبت دادند و چند نفر از رؤسای آهنا با علی

الم بيعت کردند و گفتند، ما عهده دار بقيه اقوام خود خواهيم بود، اين هم صدقات ما، حق خدا را جدا اس
 مهه غنامي را مجع کرد و به )ع(علی: عمر بن حممد بن عمر بن علی، از قول پدرش نقل کرد که! کن و بگري

بريون آمده بود مشخص » اهللا«يی بنام  پنج قسمت تقسيم منود و قرعه کشی کرد و سهم مخس را که با قرعه
ساخت و به هيچيک از مردم هم غنيمتی نداد، حال آنکه پيش از آن فرماندهان به افرادی که حضور 

 چنني نکرد و از او مطالبه )ع(علی. دادند دادند و بعد به رسول خدا گزارش می داشتند چيزی از مخس می
برم هر طور که خواست عمل   رسول خدا میمن متام مخس را پيش: کردند، ايشان نپذيرفت و فرمود

کنيم و به هر چه  فرمايد، وانگهی رسول خدا هم اکنون عازم شرکت در مراسم حج است و ما با او برخورد می
 برای مراجعت حرکت کرد و مخس را با هر چه که )ع(علی. خداوند مقدر فرموده باشد حکم خواهد فرمود
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    رسيد خود با عجله پيش افتاد و جلو رفت و ابو رافع را به)۱(تقچون به ف. قابل محل بود با خود برد
__________________________________________________  

  ).۳۳۸، ص ۶معجم البلدان، ج (يی در طايف است  فتق، نام دهکده) ۱(
۸۲۸  

ضمن اموال مخس، مقداری لباسها و . فرماندهی اصحاب خود و مواظبت از مخس منصوب کرد
های هبم پيچيده مينی و شتران و دامهايی بود که به غنيمت گرفته بودند و هم مقداری از شتران  ارچهپ

  .ها بود زکات که مربوط به زکات اموال مينی
آن حضرت ما را از سوار شدن : گفته است که  بوده می)ع(ابو سعيد خدری که در اين جنگ مهراه علی

 از ابو رافع درخواست کردند که لباسی به آهنا )ع(اصحاب علی. به شتران صدقه و زکات منع فرموده بود
بدهد و ابو رافع هبره يک از ايشان دو جامه داد که پوشيدند، و مهينکه به منطقه سدره که داخل مکه است 

 بربد و متوجه شد که دوستان )ص( برای ديدار آهنا آمد که آهنا را منزل دهد و به حضور پيامرب)ع(رسيدند علی
اينها : چرا چنني است؟ گفت: ها را شناخت و به ابو رافع فرمود جامه. اند  هر يک دو لباس نو پوشيدهما

صحبت کردند و من از شکايت ايشان ناراحت شدم و پنداشتم که اين کار بر مشا گران خنواهد بود و امرای 
ال ديدی که من اين تقاضای تو قب:  فرمود)ع(علی. ديگر هم که پيش از مشا بودند چنني کاری کرده بودند

  :گويد! ای ايشان را نپذيرفتم و حال آنکه تو تقاضای ايشان را بر آورده
مهينکه آهنا به حضور پيامرب آمدند . های برخی را در آورد  ايستادگی کرد به طوری که جامه)ع(علی

من : رند؟ فرمودچرا دوستانت از تو شکايت دا:  را خواست و فرمود)ع( علی)ص(پيامرب. شکايت کردند
ام که موجب شکايت آهنا گردد، آنچه از غنيمت که سهم آهنا بود ميانشان تقسيم کردم و مخس  کاری نکرده

را نگهداشتم که حبضور مشا بياورند تا هر طور مصلحت بدانيد عمل کنيد، البته فرماندهان قبلی کارهايی 
اند ولی من چنان مصلحت دانستم  داده چيزی میاند از مخس  خواسته اند و از مجله به هر کس می کرده می

  . سکوت فرمود)ص(پيامرب. خواهيد رفتار کنيد که آن را پيش مشا بياورم، تا هر طور می
 بر دمشن خود )ع(چون علی: سامل، آزاد کرده ثابت از قول سامل آزاد کرده ابو جعفر برامي نقل کرد که

. کرد و بريدة بن حصيب را بر آن گماشت و ميان آهنا ماندپريوز شد و آهنا مسلمان شدند، غنامي را مجع 
در نامه به .  فرستاد و عبد اهللا بن عمرو بن عوف مزنی نامه را برد)ص(يی به حضور پيامرب سپس نامه

 خرب داده بود که به مجعی از قبيله زبري و غري ايشان برخورده و آهنا را به اسالم دعوت کرده و )ص(پيامرب
اند و ناچار  است که اگر ايشان مسلمان شوند دست از آهنا برخواهد داشت، ولی آهنا نپذيرفتهاعالم داشته 

 مهچنني نوشته بود که خداوند مرا بر آهنا پريوزی داد و پس از اينکه گروهی از )ع(علی. جنگ کرده است
و زکات را قبول ايشان کشته شدند به پيشنهادی که به آهنا شده بود پاسخ مثبت دادند و مسلمان شدند 

 به )ص(پيامرب. اند و من مشغول آموزش قرآن به آهنامي کردند و گروهی از ايشان برای آموزش امور دينی آمده
    امر فرمودند که برای اجنام مراسم حج، به هنگام، خود را به)ع(علی

۸۲۹  
  . برگشت)ع(پيامرب برساند و عبد اهللا بن عمرو بن عوف با اين پيام به سوی علی

چون علی بن ابی : عيد بن عبد العزيز تنوخی از قول يونس بن ميسرة بن حليس نقل کرد کهس
يی پوشيده بود  چون خرب آن به کعب االحبار رسيد در حالی که حلّه.  به مين آمد خطبه ايراد فرمود)ع(طالب

مدند و هنگامی بر مرکب خود سوار شد و به اتفاق دانشمندی از دانشمندان يهود برای شنيدن خطبه او آ
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! گويد راست می: کعب گفت. بينند بينند ولی روز منی بعضی از مردم شب می: گفت  می)ع(رسيدند که علی
هر :  فرمود)ع(علی! گويد راست می: کعب گفت. بينند و نه روز برخی از مردم نه شب می:  فرمود)ع(علی

! گويد راست می: کعب گفت. ودش کس با دست کوتاه چيزی بدهد با دست دراز چيزی به او داده می
گويد  اينکه می: کنی؟ کعب گفت گويد تصديق می چگونه هر چه می: دانشمندی که مهراه او بود گفت

منظورش افرادی است که به کتاهبای اول اميان دارند » بينند بينند و در روز منی برخی از مردم در شب می«
منظورش کسانی هستند که » بينند و نه روز رخی نه شب میب«گويد  و کتاب آخر را قبول ندارند، و اينکه می

هر کس با دست کوتاه چيزی بدهد با دست «گويد  نه به کتاب اول و نه به کتاب آخر معتقدند، و اينکه می
منظورش صدقاتی است که خداوند متعال آن را بپذيرد و اين مثلی است که » شود دراز چيزی به او داده می

گويند، در اين هنگام فقريی پيش کعب آمد و کعب حلّه خود . ام من خود آن را آزمودهخيلی آشکار است و 
: زنی مقابل کعب سبز شد و گفت. را به او داد، دانشمندی هم که مهراه او بود با حالت خشم از او جدا شد
من حاضرم به شرط آنکه عالوه بر : چه کسی حاضر است مرکوب خود را با من عوض کند؟ کعب گفت

کعب مرکوب را گرفت و حلّه را پوشيد و تند به راه افتاد و . زن پذيرفت! مرکوب خودت يک حلّه هم بدهی
هر کس با دست کوتاه چيزی بدهد با دست دراز چيزی به او داده : گفت به آن دانشمند رسيد و می

گفته  االحبار میاسحاق بن عبد اهللا بن نسطاس از عمرو بن عبد اهللا عبسی نقل کرد که، کعب ! شود می
!  را بگو)ص(های حممد برای من نشانی:  به مين آمد من به ديدارش رفتيم و گفتم)ع(هنگامی که علی: است

  : پرسيد)ع(علی. زدم و او شروع به گفنت کرد و من لبخند می
. از اين جهت که اين نشانيها مطابق است با نشانيهايی که پيش ماست: زنی؟ گفتم چرا لبخند می

. آهنا هم مطابق با اطالعات ماست: چيزهايی را که حالل و حرام کرده است چطور؟ گفتم:  گفت)ع(علی
من رسول خدا را تصديق کردم و به او اميان آوردم و دانشمندان يهودی منطقه خود را : گويد کعب می

داده و گفته است آن اين کتاب را پدرم مهر و موم کرده و به من : دعوت کردم و کتابی را بريون آوردم و گفتم
  .را باز مکن تا وقتی که بشنوی پيامربی در مدينه ظهور کرده است

۸۳۰  
 و مرگ ابو بکر به )ص(من مسلمان شدم و در مين ماندم و پس از رحلت رسول خدا: گويد کعب می

  !کردم مدينه آمدم و ای کاش زودتر به مدينه هجرت می

   آنچه درباره کيفيت گرفنت زکات آمده است
  :کند که گفته است بن ابی حّيه، از قول ابو عبد اهللا حممد بن شجاع ثلجی، از واقدی نقل میا

يی ديدم که   نامه)۱(پيش ابو جعفر: کرد که گفته است سامل آزاد کرده ثابت از حييی بن شبل نقل می
  :در آن چنني نوشته شده بود

 دستور فرموده است بر طبق )ص(دابسم اهللا الرمحن الرحيم، اين دستور العملی است که رسول خ
از چهل گوسپند تا يکصد . مسلمانان زکات گرفته شود) گاو، شتر، گوسپند(آن از دامهای چرنده 

و بيست گوسپند، يک گوسپند و اگر از صد و بيست افزوده شد زکات آن دو گوسپند، و از دويست 
وسپند به ميزان زکات و يک تا سيصد، سه گوسپند و پس از آن برای هر صد گوسپند يک گ

در مورد زکات شتر تا بيست و چهار شتر برای هر پنج شتر يک ميش و چون به . شود افزوده می
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 يک ماده شتر دو ساله است و اگر ماده شتری نباشد شتر نر دو ساله، و چون )۲(بيست و پنج برسد
 ماده شتری چهار سی و شش شتر باشد يک ماده شتر سه ساله تا به چهل و شش شتر که زکات آن

چون تعداد شتران به شصت و يک برسد زکات آن ماده شتری پنج ساله است و چون . ساله است
تعداد شتر به هفتاد و شش برسد زکات آن دو شتر ماده سه ساله است، و چون به نود و يک برسد 

شتر پري و برای زکات، . بايد دو شتر ماده چهار ساله که استعداد جفت گريی دارد پرداخت شود
شود مگر آنکه زکات گرينده خبواهد، و نبايد جمموعه شتران کسی را جدا  نر و معيوب گرفته منی

جدا، يا گله پراکنده را بصورت يکجا حماسبه کرد و در صورت اختالط، پرداخت زکات، ميان 
  .شود آنان بطور مساوی تقسيم می

پنجاه شتر يک ماده شتر چهار ساله چون تعداد شتران از يکصد و بيست بيشتر شود برای هر 
گاو تا کمتر از سی باشد زکات ندارد و چون . بدهد و يا برای هر چهل شتر يک ماده شتر سه ساله

يی ماده يا نر دو ساله بدهد و چون به چهل گاو برسد زکات آن  به سی رسيد زکات آن را گوساله
شود زکات   و آهبای جاری آبياری میدر مورد زراعتی که از باران. ماده گوساله سه ساله است

   يک دهم است و در صورتی که از آب چاه با دلو استفاده شود زکات يک بيستم
__________________________________________________  

  . م-.ظاهرا مقصود حضرت امام حممد باقر عليه السالم است) ۱(
. قلم افتاده است وانگهی اين نصاب برای بيست و شش است نه بيست و پنجبه احتمال زياد در اين جا چيزی از روايت از ) ۲(

  . م- .۷۸مراجعه شود به خمتصر النافع، ص 
۸۳۱  

شود برای هر شخص بالغ يک دينار يا معادل  يی که از يهوديان و مسيحيان گرفته می است، جزيه
بن ابی بشري مازنی، از ابراهيم بن ابو بکر بن مکيدر، از حسني » .شود آن برد مينی گرفته می

 در مين بودمي، ديدم که آن )ع(مهراه علی: پدرش، از ابو سعيد خدری نقل کرد که گفته است
پذيرد،  کند و برای زکات شتر، شتر نر هم می حبوبات قبول می) گندم و جو(حضرت از حبوبات 

کند، و برای  ل میکند، و از گاو، ماده گاو، و از کشمش، کشمش قبو و از گوسفند، ميش قبول می
شد و ميزان زکات دامهای آهنا  فرمود و معموال در حمل کار آهنا حاضر می مردم مشقتی اجياد منی

ها را از مادرانشان جدا  معموال کّره. داد که آن را دريافت کند کرد و به کسی دستور می را تعيني می
داد  آوردند دستور می ندی را که میآمد و هر ميش و ماده گوسپ ساخت و معموال با آهنا راه می منی

کرد که آهنا را مجع آوری کند و به چرا بربد و بعد هم ميان فقرای  کنند و کسی را مأمور می قبول می
 حارث بن حممد فهری، از اسحاق بن عبد اهللا بن ابی فروه از رجاء بن حيوه )۱(.آهنا تقسيم شود

عاص را مهراه فرستادگان قبيله محري اعزام  خالد بن سعيد بن )ص(رسول خدا: کرد که نقل می
 فرمانده مردم )ع(اگر گرفتاری و جنگی پيش آمد، علی:  را هم فرستاد و فرمود)ع(داشت و علی

  .خواهد بود و اگر از يک ديگر جدا بوديد معلوم است که هر کدام فرمانده افراد خود خواهيد بود
د خون هبا صادر کرد که شتر داران بايد يکصد شتر و  فرمانی در مور)ع(در آن سفر علی: گويد رجاء می

در مورد دويست گاو بايد صد تای آن . گوسپندداران دو هزار ميش يا دويست ماده گاو شش ساله بپردازند
و افرادی که حله و جامه . به سنی باشد که گوش و شاخ آن برابر و به يک اندازه باشد و نيم ديگر کالن سال

 و هم گويند، قومی در مين چاهی کندند و فردا صبح متوجه )۲(.ر برد مينی ديه بدهنددارند بايد دو هزا
مردم بر لبه چاه کندند و فردا صبح متوجه شدند شريی در چاه . شدند شريی در چاه سقوط کرده است
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اد ولی در اين موقع کسی لغزيد و در چاه افت. کردند مردم بر لبه چاه ايستاده و متاشا می. سقوط کرده است
پيش از سقوط به يکی ديگر چسبيد و او به يکی ديگر و او به يکی ديگر بطوری که چهار نفر در چاه 

مردم گفتند، ديه . سراجنام مردی موفق شد با نيزه شري را از پا در آورد. افتادند و شري آهنا را دريد و کشت
خواستند مهني حکم را  ست و میآن سه نفر بر عهده اّولی است که در واقع موجب قتل ايشان شده ا

  من در اين مورد:  بر آهنا گذشت و فرمود)ع(علی. بپذيرند
__________________________________________________  

توان اين گونه روايات را بدون بررسی کامل مالک صدور حکم قرار داد و  خوانندگان حمترم توجه خواهند فرمود که منی] ۲، ۱[
  . م-. کامال مورد قبول استتصور کرد که

۸۳۲  
 حکم )ص(پذيرد و هر کس نپذيرفت حقی ندارد تا آنکه پيامرب کنم هر کس راضی بود که می حکمی می

بايد : فرمود. اند مجع کنيد و مهگی مجع شدند حاال مهه کسانی را که کنار چاه بوده: آنگاه فرمود. فرمايد
  .يه کامل پرداخت شودبترتيب يک چهارم و يک سوم و يک دّوم و يک د

اند، برای دومی يک سوم ديه  برای اولی يک چهارم ديه است چون سه نفر ديگر از پی او کشته شده
 را کشته است، برای سومی يک دوم ديه است برای اينکه يکی ديگر بعد از گر است برای اينکه دو نفر دي

اگر به اين حکم راضی شديد که . شوداو کشته شده است، و برای نفر چهارمی بايد ديه کامل پرداخت 
ها  مينی.  در اين مورد حکم فرمايد)ص(مهان خواهد بود و اگر راضی نباشيد فعال حقی نداريد تا رسول خدا

.  آمدند و مقابل آن حضرت نشستند و داستان خود را گفتند)ص(که ده نفر بودند در حجة الوداع پيش پيامرب
: يکی از ايشان برخاست و گفت! کنم هد در اين مورد برای مشا حکم میاگر خدا خبوا:  فرمودند)ص(پيامرب

چه حکمی کرده است؟ و چون :  فرمود)ص(پيامرب. ای رسول خدا، علی در اين مورد قضاوتی کرده است
آهنا برخاستند و گفتند، اين حکم در واقع حکم رسول . حکم مهان است که او داده است: خرب دادند فرمود

  .خداست
  شود؟  با آهنا گفتگو کرد و سؤال فرمود که آيا در سرزمني ايشان شري پيدا می)ص(پيامرب

خواهيد موضوعی از  می:  فرمود)ص(پيامرب. کند گفتند، آری زياد است، و بر چهار پايان ما محله می
، حّوا رو اين حيوان به يکی از پسران حّوا محله کرد و او را خورد: فرمود. شري برايتان بگومي؟ گفتند، آری

چه چيزی مانع روزی من است، خداوند او را : ای وای بر تو، پسرم را خوردی؟ گفت: به شري کرد و گفت
  :آدم رو به شري کرد و گفت. برای من فرستاده بود

و او سر خود را پايني ! کنی؟ دور شو خوری و هم با او بگو مگو می وای بر تو، هم پسرش را می
اگر :  فرمود)ص(آنگاه پيامرب. رود  جهت است که مهواره سر افکنده میانداخت و رفت، و به مهني

خواهيد به مهان حال رهايش کنم  يی تعيني کنم که از آن جتاوز نکند، و اگر می خواهيد برای او وظيفه می
آهنا با يک ديگر خلوت کردند و برخی گفتند، . که اطراف مشا بيايد و مشا هم مواظب خود باشيد

ترسيم قوم ما موضوعی را که رسول خدا تعيني فرمايد نپذيرند و  عيني فرمايد و برخی گفتند، میيی ت وظيفه
اين بود که گفتند بگذاريد با ما باشد و . ممکن است ما قولی به رسول خدا بدهيم که نتوانيم به آن وفا کنيم

شتند و چون اين خرب را گفتند ها پيش اقوام خود برگ مينی. باشد: فرمود. ما هم از آن بر حذر خواهيم بود
پذيرفتيد  يی را که رسول خدا تعيني فرموده بود می ايد اگر وظيفه آهنا گفتند، به خدا قسم کار خوبی نکرده

پس مردی را آماده ساختند که در اين مورد او را به حضور رسول خدا . مهيشه از شري در امان بوديد
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  . بود  برسد آن حضرت رحلت فرموده)ص(پيامرببفرستند ولی پيش از آنکه آن مرد به حضور 
۸۳۳  

، از )ع(از جعفر بن حممد. ابو بکر بن عبد اهللا، و حامت بن امساعيل آزاد کرده خاندان حارث بن کعب
 از احرام بريون )ع( از مين برگشت متوجه شد که فاطمه)ع(چون علی: پدرش از جابر بن عبد اهللا نقل کرد که

.  از اين کار مهسرش تعجب کرد و اعتراض فرمود)ع(علی. ه و سرمه کشيده بودآمده، لباس رنگني پوشيد
 رفتم و )ص(من پيش پيامرب: گفت  وقتی در عراق بود می)ع(علی! فاطمه گفت پدرم به اين کار دستور فرمود

ا  ر)ص(کردم خواستم در اين مورد فتوای پيامرب در عني حال که اعتراض خود را نسبت به فاطمه تکرار می
 )ص(رسول خدا. »پدرم به اين کار دستور فرمود«گفتم پس از اينکه به فاطمه اعتراض کردم گفت . بدامن
شوم  خدايا من حمرم می: گويد، تو هنگامی که احرام به حج بستی چه گفتی؟ گويد، گفتم راست می: گفت

هست بنابر اين تو هم از مهراه من قربانی :  فرمود)ص(پيامرب. به مهان طريق که رسول تو حمرم شده است
مردم .  از مدينه مهراه آورده بودند صد شتر بود)ص( و پيامرب)ع(جمموعه قربانيهايی که علی! احرام بريون ميا

 )ص(و رسول خدا. از احرام بريون آمدند و کسانی که قربانی مهراه نياورده بودند ناخن و موی کوتاه کردند
  . در آن شريک فرمود را هم)ع(قربانيهای خود را کشت و علی

   حجّة الوداع
معمر بن راشد، ابن ابی سربه، اسامة بن زيد، موسی بن حمّمد، ابن ابی ذئب، ابو محزه عبد الواحد 
بن ميمون، حزام بن هشام، ابن جريح و عبد اهللا بن عامر هر يک خبشی از اين موضوع را برای من نقل 

ه بودند و غري از ايشان که نام بردم برخی ديگر هم در اين برخی از آهنا مطالب را از ديگران شنيد. کردند
  .اند باره برای من مطالبی نقل کرده

 در دوشنبه دوازدهم ربيع االول به مدينه آمد مهه ساله عيد قربان را )ص(گفتند، از هنگامی که پيامرب
 آن حضرت به ترتيب جنگها در مدينه بود و نه سر تراشيد و نه ناخن و موی کوتاه کرد و در واقع بيشتر وقت

  .اختصاص داشت، و تا ذی قعده سال دهم هجرت حج نگزارده بود
در آن ماه تصميم به خروج برای شرکت در حّج گرفت و به مردم هم برای شرکت در حّج اعالن و 
 آگاهی داد که گروه زيادی به مدينه آمدند و مهه خواستند به رسول خدا اقتدا کنند و به کيفيت عمل آن

  .حضرت عمل کنند
خنست عمره حديبيه که در ذی قعده سال ششم در حديبيه هم .  قبال سه عمره گزارده بودند)ص(پيامرب

 شصت )ص(قربانی کرد و هم سر تراشيد، سپس عمرة القضيه که در ذی قعده سال هفتم اجنام شد و پيامرب
   شتر تنومند در مروه قربانی کرد و سر خود را هم تراشيد، و در ذی

۸۳۴  
  .قعده سال هشتم عمره جعّرانه را اجنام داد

  :گفته است از سعيد بن مسّيب پرسيدم ابن ابی سربه از حارث بن فضيل نقل کرد که او می
  . چند مرتبه از هنگام بعثت تا رحلت حج گزارده است؟ گفت فقط يک حج از مدينه)ص(پيامرب

پيامرب پس از بعثت و قبل از : ه پرسيدم، گفتاز ابو هاشم عبد اهللا بن حممد بن حنفّي: حارث گويد
  .هجرت در مکه يک مرتبه حج گزارد، و مرتبه ديگر حجی است که از مدينه اجنام داد
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و آنچه که معروف است و .  قبل از هجرت دو مرتبه حج گزارده است)ص(پيامرب: گفته است جماهد می
 فقط يک مرتبه حج گزارده آن هم از مدينه )ص(مربمردم شهر ما هم در آن مورد اتفاق دارند اين است که پيا

  .گويند و مهانست که مردم به آن حّجة الوداع می
به او . گفنت حّجة الوداع مکروه است: ثوری، از ليث، از طاوس، از ابن عباس برامي نقل کرد که

  .آری: حّجة االسالم بگوييم؟ گفته است: گفته شد
 از مدينه روز شنبه )ص(پيامرب: ري بن مطعم از پدرش نقل کرد کهابن ابی سربه از سعيد بن حممد بن جب

پنج شب باقی مانده از ذی قعده بريون رفت، و مناز ظهر را در ذی احلليفه به دو رکعت گزارد و مهان روز به 
عاصم بن عبد اهللا از . ترين خرب است ترين و ثابت هنگام مناز ظهر احرام بست، و اين به عقيده ما صحيح

 به هنگام ظهر به ذی احلليفه رسيد و آن شب را آجنا ماند تا )ص(رسول خدا:  بن حکم نقل کرد کهعمر
  .اصحابش مجع شوند و شتران قربانی را هم بياورند و هنگام ظهر در فردای آن روز احرام بست

: امساعيل بن ابراهيم بن عقبه از پدرش از کريب از ابن عباس رضی اهللا عنه برامي نقل کرد که
درخشيد و  اش می  از خانه خود در حالی بريون آمد که موهايش را آراسته و روغن زده بود و چهره)ص(پيامرب

  .به اين ترتيب به ذی احلليفه آمد
 در دو برد مينی حمرم شد که يکی )ص(پيامرب: ابن ابی سربه، از يعقوب بن زيد، از پدرش نقل کرد که

 آن دو را عوض کرد و دو تای ديگر از مهان جنس )۱(کند و در تنعيمرا بر کمر بست و ديگری را بر دوش اف
  .پوشيد

ها قرار گرفتند و  گويند، مهينکه مهه زنان آن حضرت، که در اين سفر مهگی مهراه بودند، در هودج
 وارد مسجد ذی احلليفه شدند و مناز ظهر )ص(اصحاب پيامرب آماده شدند و شتران قربانی را آوردند، پيامرب

ها را خواستند و به مست راست آهنا عالمتی  دو رکعت مناز ديگر گزاردند و از مسجد بريون آمده و قربانیو 
   سپس به. گذاشته و به گردهنای آهنا نعلني آوخيتند

__________________________________________________  
  . م-.تتنعيم، نام حملی نزديک مکه و امروز هم به مهني نام معروف اس) ۱(

۸۳۵  
  .ناقه خود سوار شدند و چون وارد صحرا شدند حمرم گرديدند

ما : خالد بن الياس، از حييی بن عبد الرمحن، از ابی سلمة بن عبد الرمحن، از اّم سلمه نقل کرد که
شب را در ذی . شبانه به ذی احلليفه رسيدمي و عبد الرمحن بن عوف و عثمان بن عفان هم مهراه ما بودند

دارند و چون رسول خدا مناز   عرضه می)ص(ها را بر پيامرب فه ماندمي و چون صبح شد ديدم که قربانیاحللي
گفتار اول که . ها را نشانه گذاری کرد و پيش از آنکه حمرم شود بر آهنا قالده بست ظهر را گزارد قربانی

  . استتر تر و صحيح  شب را در ذی احلليفه منانده است در نظر ما ثابت)ص(پيامرب
شنيدم مردی از اصحاب رسول : گفته است کرد که می حممد بن نعيم جممر از قول پدرش نقل می

ها را عالمت گذاری کنند و قالده بر گردن آهنا بيفکنند   خواستند قربانی)ص(چون پيامرب: گفت  می)ص(خدا
ترها را عالمت گذاری  در وقتی که ش)ص(پيامرب: گفته است ابن عباس می. دار اين کار شدند شخصا عهده

و گفته شده است که دستور فرمود . کرد رو به قبله ايستاده بود و صد شتر تنومند برای قربانی برده بود می
  .ها را ناجية بن جندب عالمت گذاری کند و مهو را به سرپرستی امور آهنا منصوب فرمود بقيه قربانی

  :ناجية بن جندب نقل کرد که گفته استهيثم بن واقد، از عطاء بن ابی مروان از پدرش، از 
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ما .  بودم و با من بعضی از جوانان قبيله اسلم هم بودند)ص(من سرپرست امور قربانيهای رسول خدا
در مورد : من به رسول خدا گفتم. دادمي و بر روی مهه آهنا جل بود قربانيها را از کنار چراگاهها عبور می

آهنا را بکش و قالده آهنا را به خونشان بزن : گوييد؟ چه بکنم؟ فرمود یهايی که به کارد بيايند چه م قربانی
  .و با آن به مست راست بدنشان عالمتی بگذار و خودت و مهراهانت از گوشت آن چيزی خنوريد

ها به عرفات رفتيم و سپس به مشعر  با قربانی) هشتم ذی حجه(چون به مکه رسيدمي روز ترويه : گويد
  .يی که در منی برای رسول خدا زده بودند رفتيم ه کنار خيمهآمدمي و از مشعر ب

 کسی پيش من فرستادند که قربانيها را به کشتارگاه بربم و من ديدم که رسول خدا بدست )ص(پيامرب
فرمايد و من شتران را در حالی که يک زانوی آهنا را بسته بودم و آهنا با سه دست و پا  خود آهنا را حنر می

  .بردم ند جلو میکرد حرکت می
 به مردی گذشت و ديد او ماده شتر تنومندی را که از شتران قربانی بود پيش )ص(گويند، رسول خدا

  :فرمود. اين شتر قربانی است: گفت! سوارش شو: فرمود. رود انداخته و می
  . به پيادگان دستور فرموده بود بر شتران قربانی سوار شوند)ص(پيامرب! باشد، سوارش شو

    را پاک)ص(های احرام پيامرب من بدست خود جامه: گفته است د، عايشه میگوين
۸۳۶  

 )۱(چون به حمل قاحه. کردم کردم، و خودم هم با رسول خدا حمرم شدم و بوی خوش و عطر استعمال می می
ه ای سرخ و سپيد حاال رنگ تو چ:  فرمودند)ص(پيامرب. ام رخيته بود رسيدمي مقداری از رنگ زرد بر چهره

 ميان مکه و مدينه با آنکه در کمال امان بود و از کسی غري خدا ترسی نداشت )ص(پيامرب. زيبا شده است
گزارد، و چون به مکه هم وارد شد با آهنا هم دو رکعتی خواند و سالم داد و  مناز را شکسته و دو رکعتی می

در مورد کلماتی ! يد که ما مسافرميای اهل مکه مشا منازتان را چهار رکعتی به صورت کامل خبوان: فرمود
  .اند اختالف است  برای احرام و تلبيه گفته)ص(که پيامرب

  :ابن ابی طواله، از حبيب بن عبد الرمحن، از حممود بن لبيد، از ابی طلحه روايت کرد که
  .اند يی هم گزارده  با اين حج خود عمره)ص(پيامرب

به رسول :  مهسر رسول خدا نقل کرد که گفته استمالک بن انس، از نافع، از ابن عمر، از حفصه
دهيد از احرام بريون بيايند و خودتان از احرام بريون  چگونه است که به مردم دستور می: خدا گفتم

ام، بنابر اين تا هنگامی  های خود قالده آوخيته ام و به قربانی من موهای سرم را گذاشته: آييد؟ فرمود منی
  .حمرم خواهم بودها را نکشم  که قربانی

معمر، از زهری، از حممد بن عبد اهللا بن نوفل بن حارث، از سعد بن ابی وقّاص، و مهچنني مهو از 
 تلبيه عمره گفت و در عني حال قربانی هم مهراه )ص(رسول خدا: زهری، از سامل، از ابن عمر نقل کرد که

  .برداشت
 حّج افراد )ص(پيامرب: کرد که ايشه نقل میمالک بن انس، از عبد الرمحن بن قاسم، از پدرش، از ع

گفته  عايشه می. اجنام دادند و اين موضوعی است که اهل مدينه آن را پذيرفته و در نظرشان صحيح است
 روز يکشنبه صبح در ناحيه ملل بود، و هنگام عصر حرکت فرمود و شبانگاه در منطقه )ص(رسول خدا: است

 که ميان روحاء و -رب و عشا را آجنا گزارد، و مناز صبح را در عرق الظّبيهشرف الّسّياله فرود آمد و مناز مغ
 در )ص(آنگاه رسول خدا.  در مسجدی که در مست راست جاده است گزارد-سّياله و نرسيده به روحاست
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  :فرمود.  گفتند)ص(موضوع را به رسول خدا. روحاء فرود آمد و آجنا به گورخری بدون صاحب بر خوردند
در اين هنگام هندی که صاحب آن بود آمد و حيوان را به رسول . گذاريد تا صاحبش بيايدرهايش ب
در حالت :  آن را به ابو بکر دادند که گوشتش را ميان اصحاب تقسيم کند و فرمود)ص(پيامرب. خدا اهدا کرد

ده باشند احرام شکار صحرايی در صورتی که خودتان آن را صيد نکرده باشيد و برای مشا هم صيد نکر
   از روحاء حرکت کرد و)ص(سپس رسول خدا. حالل است

__________________________________________________  
  ).۳۵۷، ص ۲وفاء الوفا، ج (قاحه، نام جايی است در سه منزلی مدينه براه مکه ) ۱(

۸۳۷  
  .اند و شام خوردگزارد و مناز مغرب و عشا را هم مهاجنا خو. )۱(مناز عصر را در منطقه منصرف

  . خواند و صبح روز سه شنبه در عرج بود)۲(سپس مناز صبح را در اثايه
ابو : ابو محزه عبد الواحد بن مصون، از عروة بن زبري، از امساء دختر ابو بکر نقل کرد که گفته است

ود از آن من شتری دارم، اجازه دهيد برای محل بار و زاد و توشه خ:  گفت)ص(بکر در مدينه به پيامرب
مهني شتر زاد و توشه رسول خدا و ابو بکر را با هم محل : گويد. باشد:  فرمود)ص(پيامرب. استفاده کنيم

غالم ابو بکر .  دستور فرموده بود مقداری آرد و سويق بردارند و بر شتر ابو بکر بار کنند)ص(پيامرب. کرد می
دند غالم برای استراحت پياده شد و شتر را چون به منطقه اثايه رسي. شد هم به نوبت بر آن سوار می

غالم . مهينکه غالم خوابيد، شتر برخاست و افسار خود را کشيد و به مست دّره پيش رفت. خواباند
چند بار شتر را صدا . پنداشت که شتر هم در مهان راه رفته است برخاست و از راه معمولی براه افتاد و می

 در عرج فرود آمد و غالم هم پس از )ص(پيامرب. ی چيزی دستگريش نشدزد و از مردم سراغ آن را گرفت ول
وای بر تو اگر مربوط به : ابو بکر گفت! گم شده است: شترت کجاست؟ گفت: ابو بکر گفت. مدتی رسيد

چيزی نگذشت که صفوان بن . من يک نفر بود امهيتی نداشت، اما مسأله رسول خدا و خانواده اوست
:  و در خانه پيامرب خواباند، سپس به ابو بکر گفت- کرد صفوان از پی مردم حرکت می -معطّل شتر را آورد

  نگاه کن ببني چيزی از کاالی تو گم نشده است؟
غالم . خوردمي، مهان نيست يی داشتيم که در آن آب می نه فقط کاسه: ابو بکر نگاه کرد و گفت

  . ترا بپذيرد و ادا فرمايدخداوند امانت: ابو بکر گفت. آن کاسه مهراه من است: گفت
يعقوب بن حييی بن عّباد بن عبد اهللا بن زبري، از عيسی بن معمر، از عّباد بن عبد اهللا، از امساء دختر 

 در عرج فرود آمد کنار خيمه خود نشست، ابو بکر هم آمد و کنار )ص(چون رسول خدا: ابو بکر نقل کرد که
 هم کنار - امساء دختر ابو بکر- نشست و من)ص(ر پيامربآن حضرت نشست، عايشه هم آمد و در طرف ديگ

. گم شد: شترت کو؟ گفت: ابو بکر به او گفت. در اين موقع غالم ابو بکر دامن کشان آمد. پدر خود نشستم
 شروع به )ص(پيامرب! يک شتر مهراهت بود، آن هم گم شد؟: گفت زد و می ابو بکر برخاست و او را می

  :لبخند زدن کرد و گفت
 ابو محزه، از )۳(.کند؟ و او را منع نفرمود که حمرم است چه کار می) ابو بکر(بينيد اين شخص  می

  عبد اهللا بن سعد اسلمی، از قول خاندان نضله اسلمی نقل کرد که آهنا خرب دار
__________________________________________________  

  ).۱۷۷، ص ۸معجم البلدان، ج ( آن تا بدر چهار منزل است منصرف، جايی ميان بدر و مکه است و فاصله) ۱(
  ).۱۰۷، ص ۱معجم البلدان، ج (اثايه، جايی در راه جحفه است و از آجنا تا مدينه بيست و پنج فرسنگ است ) ۲(
 احرام حتی رسد بايد عبارت چنني باشد که او را منع فرمود، چه بر طبق نص صريح قرآن در مراسم حج و در حالت به نظر می) ۳(

  . م-.بگو مگو جايز نيست تا چه رسد به زدن
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۸۳۸  
لذا ديگی مملو از خرما و کشک برداشتند و به .  گم شده است)ص(شدند که شتر حامل زاد و توشه پيامرب

  : فرمودند)ص(پيامرب.  آوردند و مقابل آن حضرت هنادند)ص(حضور پيامرب
و ابو بکر مهچنان نسبت به غالم ! ی برايت رساندا ای ابو بکر بيا که خداوند غذای پاک و پاکيزه

! قضيه را آسان بگري، اين کار به دست ما و تو نبوده است:  به او فرمودند)ص(پيامرب. خود خشمگني بود
حتما اين غالم هم تالش داشته است که شترش گم نشود، حاال هم به جای چيزی که مهراه شتر بوده چيز 

اش و ابو بکر و مهه مهراهان رسول خدا از آن غذا خوردند تا   و خانواده)ص(پيامرب. ديگری رسيده است
  .سري شدند
 )ص(سعد بن عباده و پسرش قيس بن سعد يک شتر پر از خواربار برداشتند و به سراغ پيامرب: گويد

سعد . هايشان پيدا شده بود ديدند که شتر حامل خوراکی) اش خيمه(اش  آمدند و آن حضرت را کنار خانه
ای رسول خدا به ما خرب رسيده بود که شتر مشا با غالم گم شده است و اين شتر را که حامل خواربار : گفت

خداوند شتر ما را آورد، شترتان را برگردانيد، خداوند به هر :  فرمود)ص(پيامرب. امي است جبای آن آورده
ن مهه پذيرايی که از هنگام ورود ما ای ابو ثابت آ: آنگاه به سعد بن عباده فرمودند! دوی مشا برکت بدهد
ای رسول خدا منت خدای را و رسولش را، سوگند به خدا : ای بس نيست؟ سعد گفت به مدينه اجنام داده
  .گذاری گريی برای ما خوشتر است از آنچه برای خودمان می آنچه از اموال ما می

اخالق پسنديده ! که رستگار شدیگويی، مژده باد بر تو  دامن که راست می ای ابو ثابت می: فرمود
کند و خداوند متعال به تو اخالق  هم در دست خداست و به هر کس اراده فرمايد اخالق پسنديده عنايت می

ای : ثابت بن قيس گفت. کنم که چنني فرموده است خدا را شکر می: سعد گفت. نيکو لطف کرده است
 سروران ما بودند و در خشک سالی به ما خوراک رسول خدا، خاندان سعد بن عباده در زمان جاهليت هم

 فرمود مردم مثل معادنند، نيکان آنان در جاهليت، اگر در اسالم درست بينديشند و )ص(پيامرب. رساندند می
  .مسلمان واقعی باشند مهچنان برگزيدگان اسالم هم هستند

 در حال احرام از )۱( حليا مجل در)ص(پيامرب: ابن ابی الّزناد از قول شخص مورد اعتمادی نقل کرد که
حممد و عبد الرمحن بن ابی الّزناد و سليمان بن بالل، از علقمة بن ابی علقمه، . وسط سر خود خون گرفتند

گفتند، رسول خدا روز چهارم در سقيا فرود آمد و . از اعرج، از ابن حبينه هم اين مطلب را برامي نقل کردند
چکيد به پيامرب  بن جثّامه، ران گورخری را که تازه بود و از آن خون میصعب . فردای آن روز در ابواء بود

  اهدا کرد و حضرت آن را نپذيرفت و
__________________________________________________  

  ).۳۲۵، ص ۷معجم البلدان، ج (حليا مجل، نام منزلی ميان مکه و مدينه است ) ۱(
۸۳۹  

  .ما حمرم هستيم: رد کرد و فرمود
خورد که از وّدان به آن   خنود پوست کنده می)ص(در ابواء ديدم که رسول خدا: گفته است معاويه می

حضرت هديه کرده بودند، و سپس بدون اينکه نيازی به جتديد وضو داشته باشند در مسجد ابواء که در 
رد و در بلنديهای سپس هنگام عصر از ابواء حرکت ک. مست چپ جاده به طرف مکه قرار دارد مناز گزارد

 زير آن )ص(پيامرب: ابن عمر گويد. آن منطقه که به سوی مين است مناز گزارد، و آجنا زير درختی فرود آمد
  .درخت نشست و من که از آجنا گذشتم ظرف آب را در پای آن درخت خالی کردم و آبش دادم
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 زير آن درخت )ص(سول خدار: گفته است افلح بن محيد، از قول پدرش، از ابن عمر نقل کرد که می
  .خواستم آن درخت سر سبز باقی مباند نشست و من ظرف آب خود را پای آن خالی کردم، که می

 در مسجدی که پايني گردنه )ص(پيامرب: مهچنني افلح بن محيد، از پدرش، از ابن عمر نقل کرد که
 هنگام عصر حرکت کرد و در  در راه جحفه است مناز گزارد و روز مجعه در جحفه فرود آمد و)۱(اراک

شوند مناز گزارد و هم در مسجدی که نرسيده به خم در  مسجدی که بريون جحفه است و از آن حمرم می
طرف چپ جاده است مناز گزارد و روز شنبه در قديد بود و در مسجد مشلّل و مسجدی که در حمله پايني 

  .لفت قرار دارد مناز خواند
رسول خدا در آن روز از کنار : رش از کريب، از ابن عباس نقل کرد کهامساعيل بن ابراهيم، از پد
زن بازوی کودک را گرفت و به . مهراه آن زن پسر بچه کوچکی بود. زنی که در کجاوه بود عبور فرمود

  آيا بر عهده اين کودک هم حج و شرکت در آن هست؟: رسول خدا گفت
 روز يکشنبه در عسفان بود و هنگام عصر از )ص(امربپي! آری، و برای تو هم مزد و پاداش است: فرمود

  .آجنا حرکت فرمود
 چون به غميم رسيد به پيادگان بر خورد فرمود، و آهنا برای پيامرب صف کشيدند و از پياده )ص(پيامرب

روز . تر حرکت کنيد و چنان کردند و احساس راحتی منودند سريع:  فرمود)ص(پيامرب. روی شکايت کردند
ر مّر الظّهران بود و تا هنگام غروب آفتاب مهاجنا توقف فرمود و مناز مغرب را خنواند تا وقتی که دوشنبه د

گذارند و صبح ) نام دو تپه در مکه(چون ميان دو گردنه رسيد شب را ميان کدی و کداء . وارد مکه شدند
  .غسل فرمود، و روز وارد مکه شد

   از)ص(پيامرب:  ابن عباس نقل کرد کهابن ابی سربه از موسی بن سعد، از عکرمه، از
__________________________________________________  

  ).۱۶۹، ص ۱معجم البلدان، ج (يی نزديک مکه و متصل به غيقه است  ثنيه عراک يا اراک، وادی) ۱(
۸۴۰  

هر شد تا کنار دری حمله کدی در حالی که سوار بر ناقه خود بود روز وارد مکه شد و از باالی مکه داخل ش
چون کعبه را ديد دستهايش را بر افراشت بطوری که مهار شترش . که به باب بنی شيبه معروف است رسيد

پروردگارا بر شرافت و : اند، چون کعبه را ديد عرض کرد و هم گفته. افتاد و آن را با دست چپ گرفت
  .عظمت و گرامی داشت و شکوه و نيکی اين خانه بيفزای

 وارد مسجد )ص(چون رسول خدا: مد بن عبد اهللا، از زهری، از سامل، از ابن عمر نقل کرد کهحم: گويد
احلرام شد پيش از آنکه منازی خبواند شروع به طواف فرمود و چون به حجر االسود رسيد در حالی که برد 

بسم اهللا : من آن گفتآوخيته بود بر آن دست کشيد و ضنه خود را از زير بغل رد کرده و دو طرف آن را بر سي
بسم : کشد بگويد سپس سه گام سريع برداشت و دستور فرمود هر کس حجر االسود را دست می! و اهللا اکرب

  . آورده است)ص(کنم آنچه را که حممد اهللا، اهللا اکرب، اميان آوردم به خدا و تصديق می
ئب خمزومی نقل کرد که گفته گويد، ابن جريح، از حييی بن عبد اهللا، از پدرش، از عبد اهللا بن سا

   :خواند  ميان رکن ميانی و حجر االسود اين آيه را می)ص(شنيدم پيامرب: است
نيا حسنة و يف اآلخرة حسنة و قنا عذاب اجار  ِربنا آتنا يف ا َّ َ َ ََ َ َ َِ ً ًَ ََ َ َِ ِ ِْ ُّ َّ)۲ :۲۰۱(  

  . دارپروردگارا در دنيا و آخرت نيکی هبره ما گردان و از عذاب آتش نگامهان
من به : عبد اهللا بن جعفر، از عاصم بن عبد اهللا، از عبد اهللا بن عامر بن ربيعه، از پدرش نقل کرد که



 ۶۶۹

کردم، آن حضرت فقط رکن ميانی و حجر االسود را دست کشيد و استالم فرمود، و چهار   نگاه می)ص(پيامرب
 و در »قل يا ايها الکافرون«عت اول در رک. گام برداشت، آنگاه به پشت مقام رفت و دو رکعت مناز گزارد

 خواند و دو مرتبه به طرف حجر االسود آمد و آن را استالم فرمود و به عمر »قل هو اهللا احد«رکعت دّوم 
تو مردی قوی هستی، اگر ديدی اطراف حجر االسود نسبتا خالی است آن را استالم کن و گر نه اجياد : گفت

ای ابو حممد با : سپس به عد الرمحن بن عوف فرمود. ت مينداززمحت نکن و خودت و مردم را به زمح
  حجر االسود چه کردی؟

سپس از باب بنی خمزوم به طرف صفا رفت . خوب کردی: فرمود. استالم کردم و کناری رفتم: گفت
  .کنم که خدا به آن شروع فرموده است به آن چيزی شروع می: و گفت

  :کرد که  ابی انس، از عبد اهللا بن ثعلبه نقل میعبد اهللا بن وقدان، از عمران بن: گويد
  . مهاندم بر مرکوب خود سواره بني صفا و مروه سعی فرمود)ص(رسول خدا

 آمد و با سکون و آرامش سوار )ص(پيامرب: کند که ثوری، از ّمحاد، از سعيد بن جبري نقل می: و گويد
  .بر ناقه خود سعی بني صفا و مروه را اجنام داد

۸۴۱  
سخن اول در نظر ما . پيامرب سوار بر استر خود سعی فرمود: بی جريح از جماهد نقل کرد کهابن ا

  .تر، و معروف هم مهانست که بر ناقه خود سعی فرموده است صحيح
  : بر کوه صفا باال رفت و هفت مرتبه تکبري گفت و سپس چنني خواند)ص(گويند، پيامرب

 شريکی ندارد، پادشاهی واقعی از اوست و سپاس پروردگاری جز خدای يکتا نيست، که انباز و
او راست، و او بر هر کاری تواناست، خدا وعده خود را راست فرمود، و بنده خويش را ياری 

  .کرد، و به تنهايی احزاب را پراکنده ساخت
 و آنگاه دعاهای ديگری کرد و به سوی کوه مروه براه افتاد و مهينکه از صفا پايني آمد و پاهايش بر

  .زمني قرار گرفت و به سرعت شروع به رفنت کرد
علی بن حممد، از عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن خطاب، از منصور بن عبد الرمحن، از : گويد

ای مردم، :  به حمل سعی رسيد فرمود)ص(چون پيامرب:  نقل کرد که)۱(مادرش، از بّره دختر ابو جترات
و خود شروع به سعی فرمود !  مشا مقرر فرموده است، پس سعی کنيدخداوند سعی ميان صفا و مروه را برای

خدايا : گفته است گويند، در فاصله صفا و مروه می. و من ديدم که ازار او از روی رانش به سويی رفته است
و چون به مروه رسيد مهانگونه رفتار فرمود که در صفا، سعی . ترينی بيامرز و رحم کن که تو عزيزتر و گرامی

  . در منطقه ابطح برای خود خيمه زده بود)ص(رسول خدا. ا از صفا شروع و به مروه ختم فرمودر
برد برامي نقل کرد که ابراهيم بن ابی نضر از پدرش از ابی مّره آزاد کرده عقيل، از ام هانی : گويد

  کنی؟ های مکه منزل منی به رسول خدا گفتم در خانه: گفته است کرد که او می نقل می
رت نپذيرفت و در ابطح خيمه زد تا روز هشتم از مکه حرکت کرد، و چون از منی برگشت باز در حض

  .يی بر او سايه نيفکند يی منزل نکرد و سقف هيچ خانه ابطح خيمه زد تا به مدينه برگشت و به هيچ خانه
ا بريون های خود ر  به داخل کعبه هم مشّرف شد، و مهينکه کنار در رسيد کفش)ص(پيامرب: گويد

آورد، و با عثمان بن ابی طلحه، و بالل، و اسامة بن زيد داخل کعبه شد و در را بستند و پس از مدتی نسبتا 
 از کعبه به )ص(من اولني نفری بودم که پس از خروج پيامرب: ابن عمر گويد. طوالنی دوباره در را گشودند
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آری، ميان دو : داخل کعبه مناز گزارد؟ گفت در )ص(آيا رسول خدا: سوی ايشان دويدم و از بالل پرسيدم
  . و کعبه بر شش ستون استوار بود-ستون جلو دو رکعت مناز گزارد

  )ص(پيامرب: ابن جريح، از عطاء، از ابن عباس رضی اهللا عنه، از اسامة بن زيد نقل کرد که

__________________________________________________  
  .، تصحيح شد۱۷۹۳از کتاب استيعاب، ص در اصل جنراة بود و ) ۱(

۸۴۲  
  .در چهار گوشه کعبه تکبري گفته است و مناز نگزارده است

ای رسول خدا مشا : گفتم.  در مکه اندوهگني پيش من آمدند)ص(پيامرب: گفته است گويند، عايشه می
اش هيچ مردی از وارد کعبه شدم و ای ک! امروز کاری کردم که کاش نکرده بودم: شود؟ فرمود را چه می

اّمت من نتواند وارد کعبه شود، و در نفس خود حرارتی يابد، و به هر حال به ما فرمان داده شده است که 
  .طواف کنيم و فرمان برای ورود به کعبه داده نشده است

  . به خانه روپوش پوشاند)ص(پيامرب
از عباس بن عبد املطلب :  کرد کهابن ابی سربه از خالد بن رباح، از مطّلب بن عبد اهللا بن موسی نقل

و گويند، . های مينی پوشاند  در سفر حّج خود کعبه را با پارچه)ص(پيامرب: گفت رضی اهللا عنه شنيدم که می
  .ارتفاع کعبه در زمان رسول خدا هيجده ذراع بوده است

هشتم ذی  ( که روز ترويه- روزهای سه شنبه و چهار شنبه و پنجشنبه و مجعه را)ص(گويند، پيامرب
 يک روز قبل از ترويه در مکه )ص( در مکه اقامت فرمود، و آنچنان که اصحاب ما متفقند پيامرب-بود) حجه

  .بعد از ظهر برای مردم خطبه ايراد فرموده است
هشام بن عماره، از عبد الرمحن بن ابی سعيد، از عمارة بن حارثه ظفری، از عمرو بن يثربی 

ک روز قبل از ترويه در بعد از ظهر و هم روز عرفه در عرفات به هنگام ظهر من ي:  نقل کرد که)۱(ضمری
  .فرمود  را بر مرکب خويش ديدم که برای مردم خطبه ايراد می)ص(پيامرب

گويد اين مسئله معروف  واقدی می. مهچنني فردای عيد قربان در منی بعد از ظهر خطبه ايراد فرمود
  .است

 ميان رکن و مقام بپا خاسته و خطبه ايراد کرده و )ص( بوده است، و پيامرباند که روز ترويه مجعه و گفته
تواند مناز ظهر را در منی خبواند آن  هر کس از مشا می: مردم را موعظه فرموده است و ضمن آن چنني گفته

و خود به هنگام ظهر پس از آنکه هفت شوط طواف فرمود سوار شد، و مناز ظهر و عصر و . کار را بکند
: عايشه گفت. غرب و عشا و صبح فردا را در منی گزارد و در حملی که امروز دار االماره است فرود آمدم

سرزمني منی :  نپذيرفت و فرمود)ص(دهيد که برای مشا سايبان و حمل استراحتی بر پا کنيم؟ پيامرب اجازه می
پيامرب از منی به :  نقل کرد کهابن جريح، از حممد بن قيس بن خمرمه! خود منزل مهه پيشينيان بوده است

سوی عرفات حرکت نفرمود تا آفتاب طلوع کرد، آنگاه سوار شد و چون به عرفات رسيد در منره فرود آمد و 
  اند، پيامرب در سايه سنگی فرود آمد و هم گفته. يی مويني برايش بر افراخته بودند آجنا خيمه

__________________________________________________  
  .، تصحيح شده است۱۲۰۶اين نام از استيعاب ابن عبد الرمحن، ص ) ۱(

۸۴۳  
يی   يا خيمه-ها و ميمونه مهسر آن حضرت هم در سايه مهان سنگ بود، و مهسران ديگر حضرت در خيمه

چون ظهر فرا رسيد پيامرب دستور فرمود ناقه قصوايش را آماده .  فرود آمدند-که نزديک او زده بودند
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  .تند و از آجنا به عرنه که وسط صحرای عرفات است آمدساخ
  .شود و مهاجنا خواهد ماند  از مزدلفه رد منی)ص(گويند، قريش شک نداشتند که پيامرب

پنداشتند که تو  ای رسول خدا، قوم تو می: کرد گفت نوفل بن معاويه ديلی که کنار پيامرب حرکت می
تی پيش از نبوت خود بر خالف آهنا در عرفات وقوف من ح: فرمود. در مشعر اقامت خواهی فرمود

پيش از آنکه پيامرب به نبوت مبعوث شود ديدم که در عرفات وقوف : جبري بن مطعم گويد! کردم می
  .کردند غري از شبيبة بن ربيعه کرد، قريشيان مهگی در مشعر وقوف می می

عثمان بن عفّان، از امساء دختر ابو موسی بن يعقوب برامي از قول عمويش، از عبد اهللا بن وليد بن 
کرد در حالی که دو برد سياه  از ميان مهه پيش قريش شبيبة بن ربيعه در عرفات وقوف می: بکر نقل کرد که

او مهراه ديگر مردم در عرفات وقوف . اش هم از موی بود و رکاهبای او هم سياهرنگ پوشيد و لگام ناقه می
کرد و حال آنکه ما قريشيان با مردم ديگر و اعراب باديه  وی مشعر حرکت میکرد و با آهنا از عرفات به س می

  .ما اهل خداييم: گفتند قريش می. کردند کردمي و آهنا در مشعر و عرفات وقوف می صحبت منی
 )ص(به هنگام ظهر در عرفات پيامرب: ابن ابی سربه، از يعقوب بن زيد، از پدرش برامي نقل کرد که

در پايان خطبه بالل اذان گفت و آن حضرت . قه قصوای خود سوار بود خطبه خواندمهچنان که بر نا
سکوت فرمود، و چون بالل از اذان فارغ شد پيامرب چند کلمه ديگر فرمودند، سپس شتر خود را خواباندند 

هر دو مناز  مناز ظهر را گزارد و بعد اقامه فرمود و مناز عصر را گزارد، برای )ص(پيامرب. و بالل اقامه گفت
  .يک اذان ولی دو اقامه گفته شد

 را در حال ايراد خطبه )ص(پيامرب: اسامة بن زيد، از عمرو بن شعيب، از پدرش، از جدش نقل کرد که
خودم رسول خدا را ديدم که با : گفته است می. اند در صحرای عرفات ديده است و بعد هم پيامرب سوار شده

  . عرفات وقوف کنندکرد که در دست به مردم اشاره می

   در عرفات پيش از مناز ظهر و عصر)ص(خطبه پيامرب
   )۱(.از مجله خطبه آن حضرت در آن روز اين مطالب است

  خدا! دامن شايد پس از امروز مشا را در اينجا ديگر نبينم ای مردم، به خدا سوگند منی
__________________________________________________  

 مراجعه ۶۷۶ تا ۶۷۰لطفا برای مقايسه و اطالع بيشتر به هنج الفصاحه، ص . ه در اينجا به صورت خمتصر آمده استاين خطب) ۱(
  . م-.فرماييد

۸۴۴  
رمحت کند کسی را که گفتار مرا بشنود و بفهمد، چه بسا حامل علم که علم ندارد، و چه بسا 

هنا و ماهلای مشا مهچون امروزتان و کسانی که علم را سوی عاملتر از خويش برد، و بدانيد که خو
ها در سه چيز نبايد خيانت  و بدانيد که سينه! اين ماهتان و اين شهرتان بر مشا حرام است

اخالص عمل برای خدا، خري خواهی برای کارداران، و مهدلی با مجاعت مسلمانان که : بورزند
کنم و  ت را لغو شده اعالن میمهانا مهه امور دوره جاهلي! دعای ايشان پشت سرشان خواهد بود

 که -کنم خون اياس بن ربيعة بن حارث است هنم، خنستني خون از جاهليت که لغو می زير پا می
 رباهای جاهليت هم ملغی است و خنستني ربايی که آن -اند در بنی سعد بوده و هذيل او را کشته

 خدا بترسيد که آهنا را به امانت در مورد زنان از. کنم ربای عباس بن عبد املطلب است را لغو می
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ايد، حق مشا بر زهنايتان اين است که بر بسترتان  ايد و با کلمه خدا آهنا را حالل کرده اهلی گرفته
توانيد به اعتدال بزنيدشان، و بر  هر کسی را که از او اکراه داريد ننشانند، و اگر چنان کردند می

گی فراهم آوريد، چيزی ميان مشا گذاشتم که اگر مشاست که خوراک و پوشاک آهنا را به شايست
و مشا در ! )۱(به آن چنگ زنيد هرگز گمراه خنواهيد شد و آن کتاب خداوند تبارک و تعالی است

  گوييد؟  مقابل من مسئول هستيد، چه می
آنگاه رسول . دهيم که تو تبليغ کردی و حق را ادا منودی و خريخواهی فرمودی گفتند، شهادت می

پروردگارا  «:داد گفت نگشت سّبابه خود را به آمسان بلند کرد و سه مرتبه در حالی که آن را تکان میخدا ا
  » گواه باش

حممد بن عبد اهللا، از قول عموی خود زهری، از ابی سلمة بن عبد الرمحن، از ابن عباس نقل کرد 
ت غري از بطن عرنه موقف مهه جای عرفا:  در حمل هضاب از عرفات وقوف کرد و فرمود)ص(پيامرب: که

توان قربانی کرد مگر پشت  است، و مهه جای مشعر غري از وادی حمّسر موقف است، و مهه جای منی می
  .گردنه

به :  به سراغ اشخاصی که در نقاط دور عرفات وقوف کرده بودند فرستاد و فرمود)ص(گويند، پيامرب
  .ليه السالم هستيدجايگاههای خود بياييد که مشا هم بر مرياث ابراهيم ع

عرفات از کوه اول عرنه شروع و : اسحاق بن حازم، از ابو جنيح، از جماهد، از ابن عباس نقل کرد که
ديدم : و هم ابن عباس گويد. شود و متام اين قسمت جزء صحرای عرفات است به کوه عرفات ختم می

  .اش بود و دو کف دستش مقابل چهره در عرفات ايستاده و دستهايش را به طرف آمسان برداشته )ص(پيامرب
    فرمود هبترين دعای من و دعای انبيای پيش از من اين بوده)ص(گويند، رسول خدا

__________________________________________________  
  . م-.هم آمده است) و عتريت(در روايات ديگر بعد از اين ) ۱(

۸۴۵  
ی برای او نيست، پادشاهی و ستايش او راست، خري در پروردگاری جز خدای يکتا نيست، شريک«است 

ابن ابی ذئب، از صاحل آزاد کرده » .مرياند، و او بر هر کاری تواناست کند و می دست اوست، زنده می
 در روز عرفه روزه دارد يا نه به شک و )ص(تومه، از ابن عباس برامي نقل کرد که گروهی در مورد اينکه پيامرب

و کاسه بزرگ شريی برای آن ! کنم اين موضوع را برايتان معلوم می:  ام الفضل گفت.اختالف افتادند
  .کرد از آن نوشيد  مهچنان که خطبه ايراد می)ص(حضرت فرستاد و پيامرب

کرد تا خورشيد غروب   مهچنان سوار بر مرکب خود در عرفات ايستاده بود و دعا می)ص(گويند، پيامرب
رشيد مهچون عمامه مردان بر باالی کوهها بود که مردم از عرفات حرکت در دوره جاهلی هنوز خو. کرد
 حرکت خود را از )ص(پنداشتند رسول خدا هم مهان طور رفتار خواهد کرد، ولی پيامرب قريش می. کردند می

  .عرفات تا هنگام غروب آفتاب به تأخري انداخت و رفتار پيامرب مهواره چنني بود
در مورد کيفيت : د، از پدرش، از عروة بن زبري، از اسامة بن زيد نقل کرد کهعبد الرمحن بن ابی الّزنا

های  رفتند و چون به زمني نسبتا سريع و تند می: حرکت رسول خدا در غروب عرفه از او پرسيدند و او گفت
  .راندند تر می رسيدند سريع تر می فراخ

 خطاب به مردم )ص(پيامرب: اس نقل کرد کهابراهيم بن يزيد، از عمرو بن دينار، از طاوس، از ابن عب
  .آرام و با طمأنينه و سکون حرکت کنيد و افراد قوی مواظب اشخاص ضعيف و ناتوان باشند: فرمود
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 در هيچ موردی از حرکت عرفات )ص(ناقه پيامرب: معمر، از ابن طاوس، از پدرش، برامي نقل کرد که
  . رمی مجره فرمود)ص(رد تا آنکه پيامرببه مشعر و مشعر به منی با تاخت و تاز حرکت نک

گفته  حممد بن مسلم جهنی، از عييم بن جبري بن کليب جهنی، از پدرش، از جدش نقل کرد که می
 به طرف )ص(در مشعر آتش افروخته بودند و رسول خدا.  را ديدم که از عرفات به مشعر آمد)ص(پيامرب: است

  .آن حرکت فرمود و نزديک آن فرود آمد
چون سليمان بن عبد امللک به حج آمد و آتش :  بن عبد اهللا بن خارجه، از پدرش نقل کرد کهاسحاق

شده است؟  افروخته مشعر را ديد، از خارجه پرسيد ای ابو يزيد اين آتش از چه هنگامی در اينجا روشن می
مگر [اند  رفته یکرده و از منطقه حرم به عرفات من قريش در دوره جاهلی آن را روشن می: و او گفته است

حّسان بن ثابت که با تنی چند از خويشاوندان من در حج دوره جاهلی ! ما اهل خداييم: اند گفته می]  اينکه
   گفتند که اين آتش شرکت کرده بودند می

۸۴۶  
 )ص(پيامرب:  ابراهيم بن يزيد، از عمرو بن دينار، از ابن عباس نقل کرد که)۱(.اند را بر افروخته ديده

و منظور دره اذخر است که مست چپ جاده و ميان دو دّره است و آجنا مناز ! در دّره باشيد: رمودف می
  .نگزارد

 مناز مغرب و عشا را در مزدلفه )ص(پيامرب: ابن ابی ذئب، از زهری، از سامل، از ابن عمر نقل کرد که
  .خنواندگزارد و فقط اقامه فرمود، و ميان دو مناز و مهچنني پس از هر يک تعقيب 
 مناز مغرب و عشا را )ص(پيامرب: ابن ابی سربه، از حييی بن شبل، از ابو جعفر نقل کرد که گفته است

  .با يک اذان و دو اقامه گزارد
 افروخته بودند و آن کوه از مشعر )۲( آتش را بر کوه قزح- نزديک آتش فرود آمد)ص(گويند، پيامرب

ها که اجازه گرفته بودند به  ا اشخاص ضعيف و زهنا و بچه و چون سحر شد اجازه فرمود ت-احلرام است
  .طرف منی حرکت کنند

سوده دختر ربيعه که مهسر رسول خدا بود از : افلح بن محيد، از قاسم، از عايشه نقل کرد که
 اجازه گرفت تا پيش از شلوغی و ازدحام حرکت کند و به منی برود، و او زنی سنگني وزن و کند )ص(پيامرب

. پيامرب به او اجازه فرمودند ولی زنان ديگر را نگهداشت تا پس از طلوع صبح از مشعر بروند. بودحرکت 
گرفتم برامي خوشتر از اين بود که  اگر من هم مهان طور که سوده اجازه گرفت اجازه می: گويد عايشه می

  .جمبور شوند راه برامي بگشايند
: گفته است ان بن ابی انس، از مادرش نقل کرد که میابن ابی سربه، از اسحاق بن عبد اهللا، از عمر

 در سفر حج پيشاپيش به منی رفتيم و قبل از طلوع سپيده رمی مجره )ص(من هم مهراه سوده مهسر پيامرب
  .کردمي

 ما را )ص(پيامرب: گفته است ابن ابی ذئب، از شعبه، از ابن عباس رضی اهللا عنه روايت کرد که می
 جبري بن زيد از ابی جعفر )۳(.انه فرمود و ما به هنگام سپيده دم رمی مجره کردميهبمراه مهسران خود رو
 مناز صبح را گزارد و سوار بر ناقه خود )ص(مهينکه سپيده دميد پيامرب: فرموده است برامي نقل کرد که می

کردند و  یکرد از مشعر حرکت من مردم دوره جاهلی معموال تا آفتاب طلوع منی. شد و بر قزح وقوف فرمود
 عمل )ع( فرمود قريش خمالف سنت ابراهيم)ص(پيامرب! ای کوه ثبري، روشن شو تا ما غارت بربمي: گفتند می



 ۶۷۴

   ام موقف است، و مهه مهني جا که ايستاده: کردند، و پيش از طلوع آفتاب از مشعر حرکت فرمود و گفت می
__________________________________________________  

آتشهای «برای اطالع بيشتر در مورد آتش مزدلفه مراجعه شود به کتاب هناية االرب فی معرفة انساب العرب قلقشندی در فصل ) ۱(
  . م-.»معروف عرب

  . م-.قزح، نام کوهی در مشعر است) ۲(
  . م-.شودقبال گفته شد که نبايد اينگونه روايات مالک عمل قرار گريد و الزم است به کتب مناسک حج مراجعت ) ۳(

۸۴۷  
  .مزدلفه موقف است

مشعر از : گفته است ابن ابی سربه، از عمر بن عطاء، از عکرمه، از ابن عباس نقل کرد که می
  .دورترين نقطه دو تنگنای ميان مشعر و عرفات است تا پشت صحرای حمّسر

  . در صحرای حمّسر وقوف فرمود)ص(ثوری، از ابن زبري، از جابر نقل کرد که پيامرب
 ريگهای رمی را از مزدلفه )ص(پيامرب: و مروان، از اسحاق بن عبد اهللا، از ابان بن صاحل نقل کرد کهاب

  .با خود برداشت
: گفت گفته است، از قّدامة بن عبد اهللا کالبی شنيدم که می ثوری، از امين بن نائل نقل کرد که می

اينکه کسی مردم را براند يا زمحتی برای  روز عيد قربان بر ناقه صهبای خود رمی فرمود بدون )ص(پيامرب
  .کسی اجياد شود

ابن ابی سربه، از حارث بن عبد الرمحن، از جماهد، از ابی معمر عبد اهللا بن شخريه، از ابن مسعود 
  .نقل کرد که پيامرب تا هنگامی که رمی مجره کرد لبيک گفنت را قطع نفرمود

 لبيک گفنت را قطع نفرمود تا هنگامی )ص(که پيامربابن ابی ذئب، از شعبه، از ابن عباس، نقل کرد 
توان قربانی کرد، و متام  اينجا و مهه جای منی می: که رمی مجره کرد و چون به کشتارگاه منی رسيد فرمود

آن حضرت بدست خويش سی و شش شتر را حنر فرمود، سپس حربه را . های مکه هم کشتارگاه است دره
يی جدا کرده و در ديگی پختند و  آنگاه دستور فرمود تا از هر قربانی قطعه. به مردی داد تا بقيه را بکشد

  .ايشان از گوشت آن خورد و از آب آن آشاميد
گفته   نقل کرد که می)ع(معمر، از عبد الکرمي جزری، از جماهد، از عبد الرمحن بن ابی ليلی، از علی

نی را که قربانی فرموده بود صدقه بدهم، ولی پيامرب به من دستور فرمود بيشتر گوشت و پوست شترا: است
  .من سهمی در کشنت آهنا نداشتم

  اتراشيدن موی رسول خد
 خوانند، و -های خود را کشت، دستور فرمود تا سلمانی را فرا  قربانی)ص(گويند، چون رسول خدا

رت اجتماع مسلمانان نيز برای گرفنت موهای آن حض. طرف راست سر خود را در اختيار سلمانی گذاشت
خالد بن وليد هم . پيامرب موهای مست راست سر خود را در اختيار ابو طلحه انصاری گذاشت. کرده بودند

درباره موهای پيشانی آن حضرت صحبت کرد و پيامرب آن را به او دادند و او در کاله خود قرار داد، و پس 
به خالد بن وليد : ابو بکر صديق گويد. ددا از آن با هيچ لشکری مقابله نکرد مگر اينکه آن را شکست می

هايی که از او در احد و خندق و حديبيه و موارد ديگر ديده بودمي به خاطرم  کردم و گرفتاری نگاه می
  آمد، و می



 ۶۷۵

۸۴۸  
 )ص(ديدم که چگونه در روز عيد قربان شتران را که با پای بسته بزمحت افتاده بودند پيش پيامرب بعد می

ای رسول خدا، پدر و مادرم فدايت : گفت تراشيد می  که آن حضرت سر خود را میبرد، و هنگامی می
و ديدم که موهای ! گردند لطفا موی پيشانيت را به من اختصاص بده و کس ديگری را بر من ترجيح مده

  .هناد پيشانی آن حضرت را گرفت و بر چشمها و لبهای خود می
  :ا که پيش مشاست از کجاست؟ گفتاين موهای رسول خد: از عايشه پرسيدم: گويد

چون رسول خدا در سفر حج خود سر تراشيد موهايش را ميان مردم تقسيم کردند و به ما هم مهان 
ها و سبيل خود   سر تراشيد مقداری هم از موهای گونه)ص(پس از اينکه پيامرب. مقدار رسيد که به ديگر مردم

گروهی از اصحاب . ها را دفن کردند  که اين موها و ناخنرا کوتاه فرمود و ناخن هم گرفت و دستور فرمود
خدای کسانی را : پيامرب سه مرتبه فرمود. رسول خدا موی و ناخن کوتاه کردند و گروه ديگری سر تراشيدند

  .که سر تراشيدند بيامرزد و رمحت فرمايد
 در )ص(و پيامرب.  فرماييداند هم دعا برای آهنا هم که موی و ناخن کوتاه کرده: شد در هر دفعه گفته می

  .خدای کسانی را که سر تراشيدند و کسانی را که ناخن کوتاه کردند رمحت فرمايد: دفعه چهارم فرمود
 پس از اينکه سر تراشيد، بوی خوش و عطر استعمال فرمود و پرياهن پوشيد و برای )ص(گويند، پيامرب

يی از امور حج هر سؤالی که کردند،  تأخري پارهمورد تقدمي و  در آن روز در. گويی به مردم نشست پاسخ
  .عيبی ندارد: فرمود

  :اسامة بن زيد، از عطاء، از جابر بن عبد اهللا نقل کرد که مردی پيش رسول خدا آمد و گفت
گفت پيش از آنکه ! حاال قربانی کن عيبی ندارد: فرمود. من پيش از آنکه قربانی کنم سر تراشيدم

  .حاال رمی کن عيبی ندارد: فرمود. دمرمی مجره کنم قربانی کر
 به عبد اهللا بن حذافه سهمی دستور فرمود تا برای )ص(پيامرب: ابن ابی ذئب، از زهری نقل کرد که

. گويد، اين روزها روز خوردن و آشاميدن و ياد کردن خداست رسول خدا می: مردم جار بزند و بگويد
خواستند پس از عمره متتع حج اجنام دهند که پيامرب  مسلمانان روزه خود را شکستند مگر کسانی که می

  .اجازه فرمود روزهايی را که در منی هستند روزه داشته باشند
 مهان روز عيد قربان از منی به مکه آمد و گويند، شب مهراه زنان خود به مکه آمد و به )ص(پيامرب

  .اصحاب خود دستور فرمود روز از منی به مکه آيند
 چاه زمزم آمد و دستور داد سطلی آوردند و يک سطل آب برای حضرت کشيدند که از  کنار)ص(پيامرب

ای فرزندان عبد املطلب اگر بيم نداشتم که مردم بر مشا : اش را بر سر خود رخيت و فرمود آن آشاميد و بقيه
  .کشيدم غلبه کنند من خودم از چاه آب می

   زمزم شخصا برای خود يک سطل آب از چاه )ص(پيامرب: ابن جريح از عطاء نقل کرد که
۸۴۹  

کشيدم، ولی وقتی پري و ناتوان شدم  من هم مهيشه برای خودم شخصا آب می: گفته است عطاء می. کشيدند
 معموال نزديک ظهر و پيش از مناز رمی مجره )ص(پيامرب: گويد. دادم کسی برامي آب بکشد دستور می

کرد، و  رفت ولی مجره سوم را از مهان پايني رمی می  میبرای رمی دو مجره به جای بلندتری. فرمود می
کرد و پس از اينکه آن  ايستاد و کنار مجره سوم توقف منی معموال کنار مجره خنستني بيشتر از مجره دوم می

  .گشت فرمود برمی را رمی می
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توقف فرمود   هنگامی که مجره اول و دوم را رمی می)ص(پيامرب: کند که معمر، از زهری نقل می
فرمود، و اين کار را به هنگامی رمی مجره عقبه اجنام  کرد و دعا می کرد و دستهايش را به آمسان بلند می می
 اجازه فرموده بود که شبانان و ساربانان )ص(پيامرب. فرمود کرد مراجعت می داد، و چون آن را رمی می منی

  . بود که مهان شبانه رمی مجره کندآمد اجازه فرموده شب در منی خنوابند و هر کس را که شب می
عبد الرمحن بن عبد العزيز، از ابی بکر بن حزم، از ابی البّداح بن عاصم بن عدی، از پدرش نقل 

  . اجازه فرموده بود شبانان در منی خنوابند و جمبور به توقف شبانه نباشند)ص(پيامرب: کرد که
! انگشت خود ريگ را بپرانيد و رمی کنيدسعی کنيد که با سر : و گويند، رسول خدا فرموده است

  .کردند مهسران آن حضرت در شب و هنگام فرا رسيدن آن رمی می

    در عيد قربانخطبه پيامرب
هشام بن عماره، از عبد الرمحن بن ابی سعيد، از عمارة بن حارثه، از عمرو بن يثربی، و ابن ابی 

  :رضی اهللا عنه برامي نقل کردند کهذئب، از عمرو بن ابی عمرو، از عکرمه، از ابن عباس 
 فردای عيد قربان پس از مناز ظهر در حالی که بر ناقه قصوای خود سوار بود خطبه )ص(رسول خدا

گفت و هر دو گفتند که رسول خدا چنني  يکی از اين دو راوی مطالب بيشتری از ديگری می. ايراد فرمود
  .تفرموده اس

دامن شايد بعد از امسال مشا را ديگر  فهميد و بينديشيد، منیای مردم، سخن مرا بشنويد و آن را ب
  اينجا نبينم، ای مردم اين چه ماهی است؟ 

  . اين ماه حرام است:  فرمود)ص(پيامرب. مردم سکوت کردند
حمترم و با (اين سرزمني حرام است : اين چه سرزمينی است؟ سکوت کردند، و فرمود: سپس فرمود

  )! حرمت
  ز چه روزی است؟ سکوت کردند، وامرو: سپس فرمود

۸۵۰  
  : سپس فرمود. روز حرام است: فرمود

ها و اموال و آبروی مشا را مهچون اين ماه و اين سرزمني و اين روز تا روزی که  خداوند متعال خون
  آيا اين را تبليغ کردم و به مشا رساندم؟ . خدای خود را ديدار کنيد حرام فرموده است

  . گفتند، آری
مشا بزودی خدای خود را خواهيد ديد و او از کارهای مشا : سپس گفت!  خدايا گواه باش:فرمود

  آيا اين را گفتم و تبليغ کردم؟ . خواهد پرسيد
  . گفتند، آری

هر آينه هر کس که امانتی نزد اوست بايد آن را به صاحبش : آنگاه گفت! خدايا گواه باش: فرمود
ام خوهنای رخيته شده در جاهليت لغو شده است، و خنستني خونی برگرداند، و متام رباهای جاهليت و مت

 که در بنی سعد بن ليث شري خورده بود و -کنم خون اياس بن ربيعة بن حارث است که لغو شده اعالم می
   آيا اين موضوع را تبليغ کردم؟ - هذيل او را کشته بودند

  . آری: گفتند
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مهانا جان هر مسلمان ! ت که اين را به غائبان برسانندخدايا گواه باش، و وظيفه حاضران اس: فرمود
  .برای مسلمان ديگر حرام است و مال مسلمان حالل نيست مگر آنچه که به کمال رضا و رغبت بدهد

ای رسول خدا، اگر به گوسپندان پسر عمومي برخوردم : به رسول خدا گفتم: عمرو بن يثربی گويد
اگر به ماده بزی هم برخوردی و کارد و :  مرا شناختند و فرمودندپيامرب: توامن ميشی را بکشم؟ گويد می

 صحرای مجيش صحرايی -  بودی که مملو از هيزم است)۱(آتش زنه هم مهراه داشتی و در صحرای مجيش
 معذالک حق نداری آن را -است که حمل سکونت بنی ضمره است و منزل عمرو بن يثربی هم آجناست

  ! بگريی
 و يک ماه را به فراموشی سپردن افزايش در کفر است )۲(ء نسی«ای مردم : دسپس رسول خدا فرمو

مشرند و سالی حرام تا مشار ماههايی را که  تا کافران را به گمراهی کشند، سالی ماه حرام را حالل می
ها را  زمان به هيأت خويش در آن روز که خدا آمساهنا و زمني» )۳(خداوند حرام کرده است پاميال کنند

فريده است دور زده است و مشار ماهها در کتاب اهلی دوازده ماه است که از آهنا چهار ماه حرام است، سه آ
ماه پياپی که ذی قعده و ذی حجه و حمرم است و ديگر ماه رجب که به ماه مضر هم معروف است و مهان 

  است، آيا تبليغ کردم؟ است که ميان ماههای مجادی اآلخر و شعبان است، و ماه بيست و نه يا سی روز 
  . مردم گفتند، آری

ای مردم مهانا برای زنانتان حقوقی بر گردن مشاست و برای : سپس فرمود! خدايا گواه باش: فرمود
حق مشا بر ايشان اين است که کسی را به بسترتان ننشانند و کسی را که از او . مشا هم بر ايشان حقوقی است

   هايتان وارد نکنند و اگر چنني کردند خداوند به خانهکراهت داريد بدون اجازه مشا به 
__________________________________________________  

  .۳۹۶، ص ۳نام صحرايی است، مراجعه کنيد به معجم البلدان، ج ) ۱(
  . جاهليت بودماهی را به ماه ديگر تبديل کردن و حکم هر ماه را سالی ده روز به تأخري انداخنت، که بدعت زمان) ۲(
  .۳۷، آيه ۹سوره ) ۳(

۸۵۱  
گاههايشان رها کنيد و از آهنا دوری جوييد، و به اعتدال  مشا اجازه داده است که آهنا را در خواب

بزنديشان، و اگر بس کردند و به اطاعت آمدند روزی و پوشاک آهنا به شايستگی بر عهده مشاست، که زنان 
ايد و به کلمه و ميثاق اهلی   ندارند، مشا آهنا را به امانت خدا گرفتهدر دست مشا اسريند و از خود اختياری

  ايد، و به هر حال درباره زنان از خدا بترسيد و با آهنا خوشرفتار باشيد، آيا تبليغ کردم؟  حاللشان کرده
  . مردم گفتند، آری

ا پرستيده شود نوميد است ای مردم، شيطان از اينکه در سرزمني مش: آنگاه فرمود! خدايا گواه باش: فرمود
مهانا هر . مشريد اطاعت کرده شود ولی خشنود است به اينکه در کارهای ديگر که آهنا را کوچک می

مسلمان برادر مسلمان ديگر و مهه مسلمانان برادرند، خون هيچ برادر مسلمان بر ديگری روا نيست و مال 
ام که با مردم تا آجنا جنگ کنم که ال   مأمور شدهاو حالل نيست مگر آنچه به رضايت خاطر بدهد، مهانا من

بر خود . اله اال اهللا بگويند و چون آن را گفتند خوهنا و اموالشان حمفوظ است و حساب ايشان با خداست
ام که  من ميان مشا چيزی گذاشته. ستم مکنيد و پس از من کافر مشويد که برخی گردن برخی ديگر را بزند

  شويد و آن کتاب خداست، آيا تبليغ کردم؟  ه منیهرگز در پناه آن گمرا
  . آری: مردم گفتند

  ! خدايا گواه باش: فرمود
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  .و به خيمه خود برگشت
منظور از به اعتدال زدن زهنا چيست؟ گفت با چوب مسواک و : از عطاء پرسيدند: ابن جريح گويد

و زنان از مشا عهد (فرمايد  ی که میمنظور از گفتار اهل: گفته است، از ابن عباس پرسيدند عطاء می. نعلني
گويند، . شود منظور کلماتی است که برای عقد نکاح خوانده می: چيست؟ گفت) )۱(اند حمکم گرفته

 از اينکه کسی شبهايی را که بايد در منی خبوابد و بسر برد در جای ديگر بگذاراند منع فرموده )ص(پيامرب
  .است

: رو، از عکرمه، از ابن عباس رضی اهللا عنه نقل کرد کهسليمان بن بالل، از عمرو بن ابی عم
  . روزی که اعمال حج متام شد مناز ظهر و عصر را در ابطح گزارد)ص(پيامرب

رسول خدا به من : سفيان بن عيينه، از صاحل بن کيسان، از سليمان بن يسار، از ابو رافع نقل کرد که
اين بود که به ابطح آمدم و خيمه آن حضرت را آجنا زدم و يی بربم،  دستور نفرمود که وسائل او را به خانه

  . مهاجنا منزل فرمود)ص(پيامرب
  . فرود آمد و آجنا برای بريون آمدن او هبتر بود)۲(رسول خدا در حمّصب: گفت عايشه می

    سراغ مهسرش صفيه)ص(پيامرب: پسر افلح بن محيد، از قاسم، از عايشه نقل کرد که
__________________________________________________  

  .۲۱، قسمتی از آيه ۴سوره ) ۱(
  ).۲۳۲، ص ۱هنايه، ج (يی است ميان مکه و منی  نام دره) ۲(

۸۵۲  
پس ما را اينجا نگه خواهد داشت؟ : فرمود. گفتند، او عادت ماهانه شده است. دختر حيی را گرفت

و چون عايشه از مسجد تنعيم برگشت و ! م نيستپس مه: فرمود. گفتند، نه، اعمالش را اجنام داده است
 فرمان حرکت صادر فرمود و کنار کعبه رفت و پيش از صبح طوافی کرد و به )ص(عمره خود را متام کرد پيامرب

  .سوی مدينه بازگشت
کسی از . پس از امتام حج مستحب است سه روز در مکه اقامت کرد و بس:  فرمود)ص(گويند، پيامرب
تواند در مکه اقامت کند؟ به او هم اجازه نفرمود بيش از سه روز اقامت کند و   که میآن حضرت پرسيد

خالد بن الياس، از سعيد بن ابی سعيد، از عبيد بن جريح نقل ! مکه جای توقف و درنگ نيست: فرمود
ن عمرو عبد اهللا ب.  در طواف وداع در دور هفتم در پشت کعبه، مست راست در توقف کرد)ص(پيامرب: کرد که

  .پيامرب ميان در و حجر االسود به کعبه چسبيد و شکم و پيشانی خود را به آن ماليد: گفت بن عاص می
گشت چون بر تپه يا زمني مرتفعی   از حج يا عمره يا جنگی بر می)ص(گويند، چون رسول خدا

  :خواند گفت، و آنگاه چنني می رسيد سه مرتبه تکبري می می
ه نيست، او را شريکی نيست، پادشاهی از آن اوست، و سپاس او پروردگاری جز خدای يگان

يی است که مرگ ندارد، مهه نيکی بدست اوست،  مرياند و خود زنده کند و می راست، زنده می
کنندگان و پرستش  گردمي، توبه کنندگان و سجده ما به سوی خدا بر می. و بر هر کاری تواناست

خدا وعده خود را راست فرمود، بنده خود را نصرت ! کنندگان، و خدای خود را سپاسگزارمي
پروردگارا از سختی سفر و نافرجامی و گرفتاری در زن ! داد، و احزاب را به تنهايی منهزم فرمود

  .برمي، خدايا ما را به هبترين وجه به مغفرت و رضوان خود برسان و فرزند و مال به تو پناه می
هايشان و سراغ   رسيد اصحاب خود را از اينکه شبانه به خانه)۱( به معّرس)ص( و گويند، چون پيامرب
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 شتر خود را )ص(پيامرب. دو نفر رفتند و هر دو به چيزهای ناخوشايند برخوردند. زنانشان بروند منع فرمود
رفت از راه مسجد  معموال آن حضرت هنگامی که از مدينه به حج می. در شنزار اطراف مدينه خواباند

آن شب را رسول خدا متام شب . گشت رفت و به هنگام مراجعت از طريق معّرس بر می ن می بريو)۲(شجره
اين :  به زهنای خود فرمود)ص(پيامرب. در مهان صحرا ماند و به او گفته شد، در صحرای مبارکی هستيد

    غري از زينبرفتند زهنای پيامرب بعدها به حج می! رسد نشينی مشا فرا می آخرين سفر بود و حاال نوبت خانه
__________________________________________________  

  ).۹۴، ص ۸معجم البلدان، ج (معّرس، مسجدی در ذی احلليفه و شش ميلی مدينه ) ۱(
  ).۱۶۲، ص ۲وفاء الوفا، ج (مسجد شجره هم اکنون هم حمل احرام است و در ذی احلليفه قرار دارد ) ۲(

۸۵۳  
گفتند بعد از مرگ رسول خدا هيچ مرکبی ما را از جای تکان نداده  زمعه که میدختر جحش و سوده دختر 

  .است

    از سعد بن ابی وقاص پس از حجة الوداع)ص(عيادت رسول خدا
در سال : معمر، و حممد بن عبد اهللا، و مالک، از زهری، از عامر بن سعد، از پدرش نقل کردند که

ای رسول خدا مالحظه : گفتم.  به سراغ من آمده بود به عيادمت آمديی که  در بيماری)ص(حّجة الوداع پيامرب
کند و بيماری مهّمی است، من مردی ثرومتندم و وارثی جز يک دختر  کنيد که بيماری با من چه می می

  ندارم آيا مناسب است که دو سّوم از مال خود را صدقه بدهم؟
خواهی يک سوم را صدقه بده و  اگر می: ودو سپس فرم! نه: نيمی از آن؟ فرمود: گفتم! نه: فرمود

اين را هم . ات ثرومتند باشند هبتر از آنست که آهنا را فقري و تنگدست بگذاری آهنم زياد است، که اگر ورثه
يی باشد که در دهان زن خود  يی که در راه خدا بکنی مأجور خواهی بود هر چند لقمه بدان هر نفقه

اگر مبانی و عمل :  است که بعد از ياران خود زنده مبامن؟ فرمودای رسول خدا خوب: گفتم! بگذاری
مند و  شود، شايد تو مبانی و اقوامی از تو هبره صاحل اجنام دهی موجب زيادی خري و رفعت مقامت می

سپس ! خدايا هجرت ياران مرا بپذير و آهنا را به کفر برمگردان: آنگاه فرمود. ديگران زيان ديده بشوند
  .و با اين عبارت از مرگ او در مکه اظهار ناراحتی فرمود! اره سعدبيچ: فرمود

رسول خدا مردی را مأمور مواظبت از : سفيان بن عيينه، از امساعيل بن حممد بن اعرج نقل کرد که
  .اگر سعد در مکه مرد او را آجنا دفن مکن: سعد فرمود و به او گفت

آيا : سعد به پيامرب گفت: سی نقل کرد کهسفيان، از حممد بن قيس، از ابی بردة بن ابی مو
  .آری: ناخوشايند است که آدمی در سرزمينی که از آن هجرت کرده است مبريد؟ فرمود

بيمار شدم و رسول خدا : کند که گفت سفيان بن عيينه، از ابن ابی جنيح، از جماهد، از سعد نقل می
ن خنکی و گوارايی آن را بر قلب خود احساس به ديدمن آمدند، دست خود را ميان دو پستامن گذاشتند و م

قلب تو بيمار است، پيش حارث بن کلده ثقفی برو که طبيب است، و به او دستور بده : کردم، سپس فرمود
  .ات مبالد اش بکوبد و بر سينه که هفت دانه رطب مدينه را با دانه

    اسامة بن زيد در مؤتهغزوه
   کرد و نسبت زيد بن حارثه و جعفر و اصحاب او ياد میگويند، رسول خدا مهواره از کشته شدن 



 ۶۸۰

۸۵۴  
  .فرمود به آهنا اندوه شديدی ابراز می

 فرمان آماده )ص(چون روز دوشنبه چهار شب باقی مانده از صفر سال يازدهم هجری فرا رسيد پيامرب
مردم از . اده شوندشدن مردم را برای جنگ با روم صادر فرمود، و دستور داد که با سرعت برای اين کار آم

  .کردند حضور رسول خدا پراکنده شدند در حالی که برای جهاد تالش می
ای : فردای آن روز، سه شنبه، سه روز باقی مانده از صفر، اسامة بن زيد را احضار فرمود و به او گفت

زير سم اسبها اسامه، در پناه نام خدا و برکت خدا حرکت کن تا به حمل کشته شدن پدرت برسی، و آهنا را 
  .من ترا مأمور اين کار ساختم، و امري اين لشکر قرار دادم. پايکوب کنی

صبحگاهی بر مردم ابنی محله کن و اماکن ايشان را به آتش بکش و شتابان برو که بر اخبار پيشی 
سان اگر خداوند پريوزت فرمود ميان ايشان کمی درنگ کن و مهراه خود راهنمايانی بردار و جاسو. بگريی

  .و طليعه را پيشاپيش گسيل دار
.  با درد سر و تب شروع شد)ص(چون چهارشنبه دو روز باقی مانده از صفر فرا رسيد، بيماری پيامرب

ای :  با دست خود لوايی برای اسامه بست و فرمود)ص(صبح پنجشنبه يک روز باقی مانده از صفر پيامرب
و با هر کس که به خدا کافر است جنگ کنيد، جنگ کنيد و اسامه، به نام خدا و در راه خدا به جهاد برو 

مشا آرزوی روياروی شدن با دمشن نداشته باشيد که . مکر و غدر نکنيد، هيچ کودک و زنی را نکشيد
خدايا تو خود، ايشان و شترشان را از ما کفايت : دانيد شايد به آهنا گرفتار و مبتال شويد، ولی بگوييد منی

.  با مشا برخوردند و با هياهو محله آوردند بر مشا باد به آرامش و حفظ سکون و سکوتو اگر آهنا! فرمای
پروردگارا ما بندگان توامي، و : بگوييد. با يک ديگر نزاع و خمالفت نکنيد که ضعيف و ناتوان خواهيد شد
تو ) ست تو استقدرت ما و ايشان در د(آهنا هم بندگان تواند، پيشانی ما و پيشانی آنان در دست تو است 

  .و بدانيد که هبشت زير بارقه مششري است! ايشان را مغلوب فرمای
  :رسول خدا به اسامه فرمود: حييی بن هشام بن عاصم اسلمی، از منذر بن جهم نقل کرد که

  .از متام اطراف بر اهل ابنی محله کن
 اسامة بن زيد نقل کرد که عبد اهللا بن جعفر بن عبد الرمحن بن ازهر بن عوف، از زهری، از عروه، از

  . دستور فرموده بود تا صبحگاه بر ابنی محله کند و اماکن آهنا را به آتش بکشد)ص(پيامرب
  و او با لوای خود که بسته بود! با نام خدا حرکت کن:  به اسامه فرمود)ص(گويند، پيامرب

۸۵۵  
  .به خانه اسامه بردبريون آمد و آن را به بريدة بن حصيب اسلمی سپرد و او هم پرچم را 

هر .  به اسامه دستور فرمود تا در جرف اردو بزند و او در حمل حوض سليمان امروز اردو زد)ص(پيامرب
کس کارهايش را متام کرده بود به اردوگاه او رفت و کسانی هم که کارهايشان متام نبود در صدد امتام آن 

که آماده اين جنگ شد مانند عمر بن خطاب، ابو هيچيک از مهاجران خنستني باقی مناند مگر اين. بودند
عبيدة بن جراح، سعد بن ابی وقّاص و ابو االعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مهراه گروهی ديگر از 

  .مهاجران و انصار مهچون قتادة بن نعمان و سلمة بن اسلم بن حريش
ردند که چگونه اين نوجوان به بعضی از مهاجران و از مهه شديدتر عّياش بن ابی ربيعه اعتراض ک

فرماندهی اين لشکر منصوب شده است آهنم بر مهاجران خنستني؟ گفتگو در اين مورد زياد شد و عمر بن 
 آمد و )ص(خطاب قسمتی از اين مطالب را شنيد و پاسخ کسی را که گفته بود داد و سپس به حضور پيامرب
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  .رب دادگفتار کسانی را که چنني گفته بودند به پيامرب خ
يی پوشيده بود  رسول خدا سخت خشمگني شد و بريون آمد در حالی که دستاری بر سر بسته و قطيفه

ای مردم اين گفتار چيست که از بعضی به من : و به منرب رفت و خدای را محد و ستايش کرد آنگاه فرمود
د اگر در مورد فرماندهی اسامه ايد؟ به خدا قسم تازگی ندار رسيده که درباره فرماندهی اسامة بن زيد گفته

کنيد که قبال هم در مورد فرماندهی پدرش به من اعتراض کرديد، حال آنکه به خدا قسم  به من اعتراض می
او از حمبوب ترين مردم در نظرم بود و . او شايسته فرماندهی بود و پسرش هم پس از او شايسته اين کارست

و سزاوار برای هر خريی هستند، بنابر اين مهگی خري خواه او پسرش هم مهچنان است و آن هر دو شايسته 
آنگاه از منرب فرود آمد و به خانه خود رفت و اين روز شنبه دهم ربيع ! باشيد که او از برگزيدگان مشاست

  .االّول بود
مسلمانانی که با اسامه بريون رفته بودند برای وداع با رسول خدا آمدند و عمر بن خطاب هم ميان 

ای :  و گفت)۱(در اين موقع اّم امين وارد شد! زود اسامه را راه بيندازيد: رسول خدا امر فرمود. ا بودآهن
رسول خدا اگر مصلحت بدانيد اجازه فرماييد که اسامه مباند تا مشا هببودی يابی که اگر در اين حال بريون 

  : باز هم فرمود)ص(پيامرب. برود از خود بی خود و نگران است
مردم به حمل اردوگاه رفتند و شب يکشنبه را آجنا !  را رو براه کنيد و راهش بيندازيداسامه
روز يکشنبه اسامه برای مالقات رسول خدا آمد و آن حضرت حالش سخت سنگني بود و مهان . خوابيدند

   روزی بود که بدون توجه رسول خدا بر لبهای او دارو ماليده بودند و عباس
۸۵۶  

.  اسامه با چشم گريان سر خود را خم کرد و رسول خدا را بوسيد-  برگرد آن حضرت بودندو زنان رسول خدا
اسامه .  قادر به صحبت نبودند و دست خود را به سوی آمسان بلند فرمود و به اسامه اشاره کرد)ص(پيامرب
ه دوباره به صبح دوشنبه اسامه از لشکرگا. کند و به لشکرگاه برگشتم دانستم که برای من دعا می: گويد

تر بود و زهنای پيامرب به شادی هببود نسبی آن حضرت  حضور پيامرب آمد و حال آن حضرت هبتر و راحت
مهني امروز صبح در پناه برکت و لطف :  آمد، فرمود)ص(چون اسامه پيش پيامرب. موهای خود را شانه کردند

امروز : و بکر به حضور پيامرب آمد و گفتدر اين هنگام اب. و اسامه با رسول خدا وداع کرد! خدا حرکت کن
پيامرب ! حبمد اهللا حال مشا هبتر است، امروز هم که نوبت دختر خارجه است، به من اجازه بدهيد که بروم

اسامه هم سوار شد و به لشکرگاه رفت و اصحابش به مردم اعالن کردند که . اجازه فرمود و او به سنح رفت
چون اسامه به لشکرگاه خود رسيد فرمان حرکت صادر کرد و در اين موقع . دهر چه زودتر به اردوگاه بياين
 -خواست از جرف حرکت کند فرستاده ام امين در مهان حال که اسامه می. چند ساعتی از روز گذشته بود

اسامه مهراه عمر و ابو عبيده .  در حال مرگ است)ص( پيشش آمد و خرب آورد که رسول خدا-که مادر او بود
هنگام . ح به مدينه برگشت و هنگامی به در خانه رسول خدا رسيدند که آن حضرت در حال مرگ بودجرا

  .ظهر روز دوشنبه دوازدهم ربيع االول رسول خدا رحلت فرمود
مسلمانانی که در جرف اردو زده بودند به مدينه آمدند و بريدة بن حصيب لوای اسامه را مهچنان 

  . قرار داد)ص(نار خانه رسول خدابسته به مدينه آورد و آن را ک
چون با ابو بکر بيعت شد به بريده دستور داد تا پرچم را به خانه اسامه بربد و آن را نگشايد تا آنکه 

پرچم را برداشتم و به خانه اسامه بردم و آن را در مهان حال که به چوب : بريده گويد .اسامه به جنگ برود
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 و پس از بازگشت از شام هم به خانه اسامه برگرداندم و آن پرچم تا به پرچم بسته بود مهراه اسامه به شام
  .هنگام مرگ اسامه در خانه او بود

: چون خرب رحلت رسول خدا به اعراب رسيد و گروهی از اسالم مرتد شدند، ابو بکر به اسامه گفت
 رفنت کردند و در مهان مردم شروع به بريون! تو به مهان مأموريت که رسول خدا مأمورت فرموده بود برو

  .جايگاه اول اردو زدند، بريده هم پرچم را بريون آورد و به حمل اردو برد
   اين مسأله بر گروهی از مهاجران خنستني سخت آمد و عمر و عثمان و سعد بن ابی وقّاص

۸۵۷  
ب از هر سو برای بينی که اعرا ای خليفه رسول خدا، می: و ابو عبيدة بن جّراح پيش ابو بکر آمدند و گفتند

توانی بکنی، آهنا را به  اند و تو با روانه ساخنت اين لشکر پراکنده کاری منی شکنی کرده تو شروع به پيمان
وانگهی ما بر اهل مدينه هم امين نيستيم که بر ! جنگ اهل رّده روانه کن و بوسيله ايشان گلوی آهنا را بفشر

خوب است جنگ روم را در آينده اجنام دهی تا . ها آجنايند آهنا غارت و شبيخون نياورند، و زهنا و بچه
اند به حال اول برگردند يا نابود شوند، آنگاه  اينکه اسالم کامال مستقر شود و اشخاصی که از اسالم برگشته

چون ابو بکر مهه حرفهای آهنا ! يی خنواهد بود امي و محله اسامه را روانه کن اآلن هم که از جهت روم آسوده
ابو . خواهد چيزی بگويد؟ گفتند، نه، حرفهای آهنا را شنيدی آيا کس ديگری از مشا منی:  شنيد گفترا

سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست، اگر احتمال بدهم که درندگان مرا در مدينه : بکر گفت
از او امر رسول خدا سازم و من حاضر نيستم آغاز به نافرمانی  خواهند خورد باز هم اين سپاه را روانه می

ولی با اسامه صحبت ! سپاه اسامه را روانه کنيد: فرمود شد و او می بر آن حضرت از آمسان وحی می. کنم
دامن که اسامه  کنم که اجازه دهد عمر پيش ما مباند که ما از او بی نياز نيستيم، هر چند به خدا قسم منی می

  .کنم را جمبور منیپذيرد يا نه، به هر حال او  اين تقاضا را می
  .آهنا دانستند که ابو بکر تصميم به اعزام لشکر اسامه گرفته است

  .ابو بکر به خانه اسامه رفت و با او صحبت کرد که عمر را رها کند و اسامه اين کار را کرد
 ابو بکر. آری: آيا واقعا با ميل و رغبت اين کار را اجنام دادی؟ اسامه گفت: گفت ابو بکر به او می

ام هر کس که در زمان زندگی رسول خدا  من تصميم گرفته: بريون آمد و دستور داد تا منادی او اعالن کند که
آماده برای حرکت با سپاه اسامه بوده است حرکت کند و هر کس در اين کار کوتاهی و تأخري کند او را پياده 

 که درباره فرماندهی اسامه اعتراض و کسی هم پيش آن چند نفر از مهاجران. به آهنا ملحق خواهم ساخت
داشتند فرستاد و نسبت به آهنا درشتی کرد و آهنا را وادار به حرکت کرد، در نتيجه هيچکس از سپاه اسامه 

  .ختلف نکرد
 که سه -ابو بکر برای بدرقه اسامه و مسلمانان از مدينه بريون آمد و چون اسامه از جرف با سپاه خود

دين :  حرکت کرد ابو بکر ساعتی کنار اسامه حرکت کرد و سپس گفت-اسب داشتندهزار نفر بودند و هزار 
فرمود،  سپرم، من خود شنيدم که رسول خدا ترا به اين امر سفارش می و امانت و عاقبت کارت را به خدا می

ا منع دهم و نه تر بنابر اين برای اجرای فرمان رسول خدا حرکت کن که من نه به تو در آن مورد فرمان می
  . را اجرا کرده باشم)ص(خواهم فرمان رسول خدا کنم و من هم به هر حال می می

  اسامه شتابان حرکت کرد و از سرزمينهايی که آرام بودند و از اسالم برنگشته بودند عبور
۸۵۸  

 و چون به وادی القری فرود آمد جاسوسی از بنی عذره به نام - مانند سرزمني مردم جهينه و قضاعه- کرد
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حريث اعزام داشت و او بر مرکب خود سوار شد و شتابان، پيشاپيش حرکت کرد و خود را به ابنی رساند و 
يی ديد که دو  آجنا را بررسی کرد و راه را هم مورد بازديد قرار داد و به سرعت برگشت و اسامه را در نقطه

اند، و به   سپاهی هم مجع نکردهبه او خرب داد که مردم ابنی آسوده خاطرند و. شب با ابنی فاصله داشت
  .اسامه گفت تندتر حرکت کند و پيش از آنکه آهنا موفق به مجع سپاه شوند به آهنا محله کند

ای ابو حممد، من : بريده به اسامه گفت: هشام بن عاصم، از منذر بن جهم نقل کرد که گفته است
 به اسالم دعوت کند و اگر اطاعت کردند فرمود تا آهنا را  به پدرت سفارش می)ص(شاهد بودم که پيامرب

ء خنواهند  آزادشان بگذارد و اگر خبواهند مانند اعراب مسلمان زندگی کنند، ولی سهمی از غنامي و فی
های اسالمی کوچيدند و هجرت  داشت مگر اينکه مهراه مسلمانان در جهاد شرکت کنند، و اگر به سرزمني

  . اجراء خواهد شدکردند برای آهنا هم مهان حکم مهاجرين
 در آخرين ديدار به من امر )ص(آری، اين وصيت رسول خدا به پدر من است، اما پيامرب: اسامه گفت

فرمودند که شتابان حرکت کنم و حتی از اخبار پيشی بگريم و بدون اينکه آهنا را به اسالم دعوت کنم بر آهنا 
  .کنيم شنومي و اطاعت می سول خدا را میفرمان ر: بريده گفت. غارت بربم و آتش بزمن و خراب کنم

: ديد اصحاب خود را آماده ساخت و گفت و چون اسامه به اْبَنی رسيد به طوری که آن را با چشم می
محله خود را متوجه غارت کنيد و خيلی در تعقيب دمشن پيش نرويد و پراکنده هم نشويد، مجع باشيد و 

ياد خدا باشيد، مششريها را برهنه و آماده داشته باشيد و هر صداهای خود را آرام کنيد و در دل خود به 
اهالی ابنی متوجه نشدند، نه سگی صدا کرد و نه کسی حرکت کرد و ناگاه . کس جلو آمد او را بزنيد

ای نصرت داده «) يا منصور امت(دادند که  مسلمانان را ديدند که محله آوردند و شعار معروف خود را می
اسامه هر کس را که پايداری کرد کشت و به هر کس که دست يافت اسريش کرد و » شده بکش و مبريان

های دود بلند شد و اسبها را در  ها و منازل و کشتزارهای آهنا و خنلستاهنايشان را به آتش کشيد و ستون حملّه
ند و آن روز های آهنا به جوالن در آورد، در عني حال دمشن را تعقيب نکرد، هر چه نزديک بود گرفت زمني

  .را برای ترتيب کار غنامي آجنا ماندند
   اسامه سوار بر مهان اسبی شده بود که پدرش در جنگ مؤته در حالی که سوار آن بود کشته

۸۵۹  
اتفاقا در مهان هجوم قاتل پدرش کشته شد و اين موضوع را يکی از . شده بود و نام آن اسب َسْبَحه بود

  .اسريان به اسامه گفته بود
امه برای هر اسب دو سهم و برای صاحب اسب يک سهم از غنامي را منظور کرد و خودش هم مهان اس

چون عصر شد به مردم فرمان حرکت داد و حريث عذری که راهنمای او بود پيشاپيش . سهم را برداشت
 تا به سپاه حرکت کرد و از مهان راهی که آمده بودند برگشتند و آن شب را مهچنان به حرکت ادامه داد

سرزمينی دور رسيد و سپس راه را مهچنان پيمود تا اينکه در نه شبانروز به وادی القری رسيد، سپس با 
  .در اين لشکر کشی يک نفر هم از مسلمانان کشته نشد .مالميت و آهستگی راه را پيمود تا به مدينه رسيد

اين مهان : د و گفتچون اين خرب به هرقل که در محص بود رسيد سرهنگهای خود را مجع کر
کرديد، حاال عرب چنان شده  داشتم و از پذيرش آن خودداری می يی بود که مشا را از آن بر حذر می مسأله

گردد، خسته  زند و مهاندم هم بر می پيمايد و بر مشا غارت و شبيخون می است که فاصله يک ماه راه را می
کنم و گروهی سوارکار  من به اين کار قيام می: ش گفتبرادر. کند شود و کسی هم با او مقابله منی هم منی
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و چنان کرد و سوارانی را به اين کار گسيل کرد، و مردی از ياران خود را . دارم تا در بلقاء باشند گسيل می
به فرماندهی ايشان منصوب کرد و آهنا تا هنگام آمدن لشکرهای اسالم در عهد خالفت ابو بکر و عمر آجنا 

  .بودند
 راه -های بني راه است  که نام يکی از دهکده- ، هنگام مراجعت اسامه مجاعتی از اهل کثکثگويند

اينها هنگام عزميت زيد پدر اسامه هم اين کار را کرده بودند و چند تنی از سپاه او را . را بر اسامه بستند
شان را آتش زد و مقداری  يهاسامه با مهراهان خود به ايشان محله کرد و بر آهنا پريوز شد و قر. کشته بودند

از شترهايشان را به غنيمت گرفت و دو نفر از مردان ايشان را اسري کرد و به بند کشيد و در مدينه گردنشان را 
  .بقيه نيز گرخيتند و به هزميت رفتند. زد

ه ابو بکر بن حييی بن نضر، از پدرش نقل کرد که اسامة بن زيد مژده رسانی از وادی القری فرستاد ک
چون مسلمانان . خرب سالمتی مسلمانان و غارت بردن ايشان بر دمشن و از پای در آوردنشان را اطالع دهد

آيند، ابو بکر مهراه مهاجران و اهل مدينه تا عواتق به استقبال آمدند و مبناسبت  شنيدند که ايشان می
 در حالی که سوار بر مهان اسب اسامه آن روز هم. سالمت اسامه و مسلمانانی که مهراهش بودند شاد شدند

  .خود بود وارد مدينه شد) سبحه(
۸۶۰  

کرد  مانند مهان روز که از ذی خشب بريون رفته بود زره بر تن داشت و پرچم را پيشاپيش او بريده محل می
  .اسامه وارد مسجد شد و دو رکعت مناز گزارد و مهراه پرچم به خانه خود برگشت. تا به مسجد رسيد
 جرف روز اول ماه ربيع اآلخر سال يازدهم بريون رفت و مجعا سی و پنج روز غايب بود، اسامه از

  .بيست روز در رفنت و پانزده روز در برگشت
 اسامه )ص(هنگام مرگ پيامرب: حممد بن حسن بن اسامة بن زيد، از افراد خانواده خود نقل کرد که

 او زنی از قبيله طی را به مهسری او در آورد که او  در پانزده سالگی)ص(نوزده ساله بوده است و رسول خدا
 زنی ديگر را به مهسری او در آورد، و او به روزگار رسول خدا برای اسامه فرزندی )ص(را طالق داد و پيامرب

  . به هنگام زفاف اسامه ميهمانی داد و پذيرايی فرمود)ص(رسول خدا. آورد
  :دان سائب، از يزيد بن حصيفه نقل کرد کهابو احلر، عبد الرمحن بن حّر واقفی از فرزن

  . آورد)ص(خداوند پسری به اسامة بن زيد داد و او آن بچه را در خانه اّم سلمه به حضور پيامرب
خرج [ماند  ای رسول خدا اگر اين بچه دختر بود، در خانه می: پسرک سياه بود و ام سلمه گفت

چنني نيست در آن صورت هم به هزينه مسلمانان : ود فرم)ص(پيامرب]. ماند شد، بيخ ريش صاحبش می منی
  ].کرد فوری خريدار پيدا می[شد  شد و مانند طال آب می دو دستبند نقره و دو گوشوار برايش ساخته می

هنگامی که اسامة بن زيد پسر : حممد بن حوط، از صفوان بن سليم، از عطاء بن يسار نقل کرد که
رخيت و عايشه از   بود دچار آبله گرديده و آب بينی او بر روی لبهايش میيی بود و تازه به مدينه آمده بچه

به خدا سوگند : عايشه گفت.  آمد و شروع به شسنت صورت او کرد و او را بوسيد)ص(پيامرب. او نفرت داشت
  .رامن کنم و منی از اين پس او را از خود دور منی

  :قسيط از حممد بن زيد نقل کرد کهحممد بن حسن، از حسني بن ابو حسني مازنی، از ابن 
اش پاک   با زبان خود خون را از چهره)ص(رسول خدا. اش شکافت اسامه به زمني خورد و چهره

  .فرمود و آب دهان خود را به حمل زخم ماليد
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 از )ع(فاطمه: کنند که از ابن جريح، و سفيان بن عيينه از عمرو بن دينار از حييی بن جعده نقل می
 اسامه را به سوی خود )ص(پيامرب. کرد و مثل اينکه او را ناراحت ساخته بود  چيزی را پاک میچهره اسامه

  . پرخاش کرد و فاطمه فرمود هرگز اسامه را اذيت خنواهم کرد)ع(کشيد و نسبت به فاطمه
يی  جمّزر مدجلی به زيد و اسامة بن زيد که زير قطيفه: معمر، از زهری، از عروه، از عايشه نقل کرد که

  خوابيده بودند و قطيفه را به سرهايشان کشيده و پاهايشان بريون بود نگاه کرد و
۸۶۱  

  . از شباهت اسامه به زيد خوشحال شد)ص(و پيامرب. اين پاها گويی مهه يکی است: گفت
 را با شانه و پشت عريان نديدم )ص(هيچگاه پيامرب: حممد، از زهری، از عروه، از عايشه نقل کرد که

ک مرتبه و آن وقتی بود که زيد بن حارثه از جنگی برگشته و خرب فتح آورده بود که چون رسول خدا مگر ي
شد او را در آغوش  اش به زمني کشيده می صدای او را شنيد، عريان از جای برخاست و در حالی که جامه

  .گرفت و بوسيد
: روة بن زبري نقل کردند کهموسی بن يعقوب، از ابی احلويرث، و خمرمة بن بکري، از پدرش، از ع

و او اين مطلب . مهسر زيد بن حارثه شو که برايت هبتر است:  به ام کلثوم دختر عقبه فرمود)ص(رسول خدا
  :را خوش نداشت و خدای تعالی اين آيه را نازل فرمود

ُو ما اكن لمؤمن و ال مؤمنة إذا ق اهللا و رسو أمرا أن يكو َ ْ َ ًَ ْ ُ ُ ُ َُ َ َ ََ َ
ِ ٍ َِ ِ ِْ ُْ

ٍ
َن لهم اخلرية من أمرهم و من َ ْ ِ ِ

ْ َ ُ َ َ ِ ُ ُ َ َ

ًفعص اهللا و رسو فقد ضل ضالال مبينا ً
ِ ُ َ ََّ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ِ ْ َ) ۳۳ :۳۶.(  

برای هيچ مرد و زن مؤمن هنگامی که خدا و رسولش به کاری حکم فرمايند اراده و اختياری 
که به گمراهی و هر کس نافرمانی کند خدا و رسولش را، به درستی ) که بکند يا نکند(نيست 

  .سختی افتاده است



  
  
  
  
  
  
  

  زمين وبگاه تاريخ و فرهنگ ايران: نشر الکترونيک
www.irantarikh.com  

 


