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   ه به مدينه منورهک اهللا عليه و آله و سلم از میهجرت رسول اهللا صل
   او یبه نام خداوند خبشنده مهربان و به يار

ه من حديث ايشان را به ک - و تاريخ فتح بالد)۲( حديث و سريهی از علمایه گروهک گويد )۱( بن جابریامحد بن حيي
 هک مرا خرب چنني دادند -ام ردهکامل ک ديگر در آميخته و ی را با برخیام و برخ وتاه ساختهکرده و ک درست روايت یاسلوب

لثوم بن هدم بن امرئ القيس بن حارث بن زيد کرد، بر که به مدينه هجرت ک اهللا عليه و سلّم، چون از می، صلّیرسول خدا
    بن عوف بنکبن عبيد بن اميه بن زيد بن مال

__________________________________________________  
  ).یبالذر(تاب ک نويسنده )۱(
 ینامه و شرح ماجراها یت و سفر آمده و در اصطالح به مفهوم زندگکل و هيأت و حرک و رفتار، شکو سلی سرية در لغت به معن)۲(

ام حقوق بني امللل که ضمن آن احک از فقه است یعنوان باب) سري(اين واژه در حالت مجع . ار رفته استکآوران به  فرمانروايان و نام
  .شود ی بيان میاسالم

۲  
 از عشريه بنو سامل بن امرئ ک وارد شد و چون نزد سعد بن خيثمة بن حارث بن مال)۱(ءعمرو بن عوف بن اوس در قبا

  .)۲(نشست، مردمان پنداشتند پيامرب منزل پيش او برده است ی بن اوس به گفت و گو مکالقيس بن مال
قباء بساختند  در یه بر او گرد آمدند مسجدک یردند و انصارک یه به هجرت پيشگامکآن گروه از صحابه رسول خدا 

  .شد یتا در آن مناز گزارند، و مناز آن زمان رو به بيت املقدس خوانده م
ه ک است یاهل قباء گويند اين مهان مسجد. به قباء وارد شد، در آن مسجد با ايشان مناز گزارد) ص(چون رسول اهللا 

  .)۳(فيه من اول يوم احق ان تقوم ی التقویملسجد اسس عل:  در باب آن گويدی تعالیخدا
عفان بن مسلم صفار ما را . است) ص(، مهان مسجد رسول اهللا ی التقوی اسس علیه املسجد الذکروايت شده است 

فْراً َو که محاد بن سلمه به روايت از هشام بن عروه و او از عروه در باب آيه َو الَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسجِداً ِضراراً َو کچنني گفت 
  ه سعد بن خيثمه در قباءکرد ک، نقل })۴(۱۰۷: ۹{ُمْؤِمنَِني َو إِْرصاداً ِلَمْن حاَرَب اهللا َو َرُسولَُه من قَْبلُ َتفْرِيقاً َبْيَن الْ

__________________________________________________  
  . است در جوار مدينهیي نام قريه) به ضم قاف( قباء )۱(
 سعد بن خيثمه قرار داده بود، زيرا ی جملس اجتماع و آمد و شد مردم را در سرایزيست، ول یلثوم بن هدم مک آن زمان پيامرب در خانه )۲(

  ).سرية سيدنا حممد رسول اهللا: ابن هشام( نداشت ی عزب بود و اهل و عيالیو
 - ۱۰۸سوره توبه، آيه  ( در آنینکه مناز ک از روز خنستني، سزاتر است ی و پرهيزگاریه آن را بنياد هنادند به راستک یه مسجدک حقا )۳(

  ).ی االسرار و عدة االبرار معروف به تفسري خواجه عبد اهللا انصار-شفک از یترمجه فارس
ه با ک به آن مسجد یسک ساخنت ميان مؤمنان و چشم داشنت به باز آمدن یفر و جدايکبه ستيز و ) ساختند(ردند ک یه مسجدک و ايشان )۴(

  ).ی از تفسري خواجه عبد اهللا انصاری ترمجه فارس-۱۰۷سوره توبه، آيه  ( و رسول به جنگ بود پيش از آنیخدا
۳  

 یآيا بايد در موضع: پس اهل شقاق گفتند. بست یه خر خود را در آن مک بود )۱(ان آن مسجد از آن لبهک ساخت و میمسجد
مناز هنادن خواهيم ساخت تا  ی را برای، بل ما خود مسجدیبست؟ ن یه لبه درازگوش خود را در آن مکبه سجده پردازمي 

ه و سپس به شام رفته، کابو عامر از خداوند و رسول او گرخيته بود و نزد اهل م. ابو عامر نزد ما آيد و در آن با ما مناز گزارد
َن الُْمْؤِمنَِني َو إِْرصاداً فْراً َو َتفْرِيقاً َبْيکَو الَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسجِداً ِضراراً َو :  آيهی تعالیپس خدا.  برگزيده بودیيش نصارک

  . است)۲(ه اشاره به ابو عامرکرد ک را نازل }۱۰۷: ۹{ِلَمْن حاَرَب اهللا َو َرُسولَُه من قَْبلُ 
ه بنو عمر و کرد ک از هبز بن اسد و از محاد بن زيد و او از ايوب و او از سعيد بن جبري روايت یروح بن عبد املؤمن مقر

 بر آنان - بنو غنم بن عوف-سان ايشانک. در آن مسجد با ايشان مناز گزارد) ص(ند و پيامرب  بنا هنادیبن عوف مسجد



 ۸

ه در که در آن مناز خواند، مهان گونه کفرستيم باشد ) ص(س نزد رسول اهللا ک ساخته ی برده گفتند اگر ما نيز مسجدکرش
.  ما افتد و در آن مسجد با ما مناز گزاردیارش سوه ابو عامر نيز در بازگشت از شام گذکمان خواند، و شايد  مسجد ياران
  س نزدک ساخته، یپس مسجد

__________________________________________________  
  . استی نام زن)۱(
و پس از هجرت مسلمانان به مدينه، اب. رده بودک گفته، رهبانيت و زهد پيشه یپرست  بتکه در جاهليت ترک ابو عامر راهب بود ی و)۲(

 یه گشوده شد، وکچون م.  دادیه رفت و در آن شهر، قريش را بر ضد مسلمانان يارکعامر با پيامرب اسالم طريق خمالفت پيمود و به م
ن در که مقر روميان بود رفت و از آجنا با طرفداران خود در مدينه در رابطه بود و اراده بازگشنت داشت، لکبه طائف و سپس به شام 

سريه (شيده شد کبه آتش ) ص( در مدينه ساختند و داستان آن در منت آمده به دستور پيامرب یه طرفداران وک یمسجد .غربت مبرد
  ).یابن هشام و تفسري خواجه عبد اهللا انصار

۴  
 آمد ی ايشان رود، بر او وحیه سوکبرخاست ) ص(چون رسول اهللا . ه بيايد و در آجنا مناز گزاردکفرستادند ) ص(رسول اهللا 

فْراً َو َتفْرِيقاً َبْيَن الُْمْؤِمنَِني َو إِْرصاداً ِلَمْن حاَرَب اهللا َو کَو الَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسجِداً ِضراراً َو : هکر حق آنان چنني نازل شد و د
 ان  من اول يوم احقی التقوی ال تقم فيه ابدا، ملسجد اسس عل-ه اين اشاره به ابو عامر استک گفت -}۱۰۷: ۹{َرُسولَُه 

ه ک و گفت - )۱( من اهللا و رضوانی تقویتقوم فيه، فيه رجال حيبون ان يتطهروا و اهللا حيب املطهرين، أ فمن اسس بنيانه عل
  .اين مهان مسجد قباء است

 ِفيِه رِجالٌ: ه هنگام نزول آيهکرد کحممد بن حامت بن ميمون از يزيد بن هارون و او از هشام و او از حسن روايت 
ر شده که در شأن مشا ذک یيزگکاين پا: به اهل مسجد قباء پيام فرستاد و گفت) ص( رسول اهللا ،}۱۰۸: ۹ { أَنْ َيَتطَهَُّرواُيِحبُّونَ

 و او از ی ليلیيع و او از ابن ابکحممد بن حامت از و. شوئيم ی، ما اثر غائط و بول را مهی رسول خدایدام است؟ گفتند اک
  :هکردند و در حق ايشان اين آيت نازل شد ک ی به آب استنجاء ممردم قباء: ه گفتکرد کعامر نقل 

  .فيه رجال حيبون ان يتطهروا
__________________________________________________  

  :، نقل شده و ترمجه جمموع آهنا به اين شرح است۱۰۹ و ۱۰۸ و ۱۰۷ یها  اين عبارات از سوره توبه، آيه)۱(
 و یه با خداک به آن مسجد یسک ساخنت ميان مؤمنان و چشم داشنت به باز آمدن یفر و جدايکبه ستيز و ردند ک یه مسجدکو ايشان 

 از روز ی و پرهيزگاریه آن را بنياد هنادند به راستک یه مسجدک هرگز، حقا ینکه در آن مسجد مناز نک نگر -رسول به جنگ بود
 یيزگک دوست دارد پای برزند و خدایيزگکدارند پا یه دوست مکاند  یدان در آن، در آن مسجد مرینکه مناز کخنستني، سزاتر است 

 از تفسري خواجه عبد یترمجه فارس( و پسند او عز و جل، ی و خشنودی از خدایه بنياد هنادند بناء او را بر تقوک آن - زندگان را-بر
  ).یاهللا انصار

۵  
 یيع بن جراح از ربيعة بن عثمان و او از عمران بن ابک وهکعمرو بن حممد ناقد و امحد بن هشام بن هبرام مرا گفتند 

 ی التقوی اسس علیه املسجد الذکدو مرد بر سر اين) ص(ه گفت در زمان رسول اهللا کرد کانس و او از سهل بن سعد روايت 
د پيامرب پس نز. ه مسجد قباء استک گفت یه آن مسجد پيامرب است و ديگرک از ايشان گفت کیردند، يکدام است خالف ک

ه کردند کعمرو بن حممد و حممد بن حامت بن ميمون روايت . ه آن مهني مسجد من استک گفت یو. ردندکآمده از او سؤال 
 اسس یه گفت املسجد الذکرد ک رافع و او از ابن عمر نقل ی و او از عثمان بن عبيد اهللا بن ابیيع از ربيعة بن عثمان تيمکو
  . عليه و سلم است اهللای مسجد رسول صلی التقویعل

 انس و او از سهل بن سعد ی و او از عمران بن ابیني و او از عبد اهللا عامر اسلمکحممد بن حامت از ابو نعيم فضل بن د
ه آن ک سؤال شد و او گفت ی التقوی اسس علیدرباره املسجد الذ) ص(از پيامرب : ه گفتکرد کعب روايت ک بن یو او از اب

 یه ملسجد اسس علکرد ک و او از قتاده و او از سعيد بن مسيب نقل یبة بن خالد از ابو هالل راسبهد. مهني مسجد من است
  .است) ص( مهان مسجد اعظم پيامرب یالتقو

ه املسجد کرد ک زناد و او از خارجة بن زيد بن ثابت روايت ی از سفيان بن عيينه و او از ابی بن عبد اهللا مدينیعل



 ۹

 هند و او از سعيد بن یعفان از قول وهيب و او از داود بن اب. د رسول عليه السالم است مسجی التقوی اسس علیالذ
يع کحممد بن حامت بن ميمون مسني از و.  مسجد اعظم مدينه استی التقوی اسس علیه املسجد الذکمسيب ما را خرب داد 

) ص(ه آن مسجد پيامرب کرد کويش چنني روايت  و او از پدر خی سعيد خدریو او از اسامة بن زيد و او از عبد الرمحن بن اب
  . بنا شده استیه بر تقوکاست 

  ه مسجد قباء بعد گسترش يافته و بزرگتر شده است،کاند  گفته
۶  

 یبود مناز بر پا) ص(ه حمل صالة رسول اهللا ک یي ردهکو چون عبد اهللا بن عمر در اين مسجد داخل شد نزد ستون مهوار 
  .داشت

رد و سپس روز مجعه به کشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه را در قباء اقامت   و سه)۱( دوشنبهی روزهایگويند پيامرب خدا
ه بنو سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج بنا هناده بودند مناز مجعه برگزار ک یقصد مدينه سوار شد و در مسجد

روانه منازل انصار شد و از ) ص(سپس رسول اهللا . تداش ی میه در آن مناز مجعه بر پاک بود یي رد، و اين خنستني آدينهک
ان مسجد خويش در مدينه رسيد و که به مکردند، تا اينک ی فرود آمدن می متنایها گذشت و مهه ايشان از و  خانهکايکي

 بن غنم بن ليب بن ثعلبة بن عبد بن عوفکابو ايوب خالد بن زيد بن .  و پيامرب از آن فرود آمد)۲( زانو زدیدر آجنا اشتر و
  .ردکنزد ابو ايوب منزل ) ص( شد و بار او برگرفت و پيامرب ک بن جنار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج نزديکمال

پس .  بايد بودنی جاکمرد با بار خويش به ي:  از خزرج او را خبواندند تا بر ايشان فرود آيد و او گفتیمجاعت
ه ک را یانصار مهه زيادت. )۳( نازل شدیمله مناز بر وکماه از ورودش ت کرد و پس از يک ابو ايوب مقام یهفت ماه در سرا

    ايشان بود بهیدر زمينها
__________________________________________________  

ل حاج  االمایناسخ التواريخ، سريه ابن هشام، منته( بنا به روايات، آن روز دوشنبه، دوازدهم ربيع االول سال سيزدهم بعثت بود )۱(
  ...).، یشيخ عباس قم

خلوا : گفت یردند در خانه ايشان فرود آيد و او هر بار مک یب پيامرب را گرفته از او متنک زمام مریسان بسيارکايت ابن هشام ک به ح)۲(
سرية سيدنا  :مابن هشا(ه مسجد رسول بنا شد و در آجنا زانو زد کگذشت تا بدان موضع رسيد  یسبيلها فاهنا مأموره، به مهني سان م

  ).حممد رسول اهللا
 اوقات حضر یعت براک ماه پس از هجرت هفت رکي .عت بود، چه در سفر و چه در حضرک دو رک پنجگانه هر يی پيش از آن منازها)۳(

مناز صبح قرار که به منازهای ظهر و عصر و عشاء هر يک دو رکعت و مناز مغرب يک رکعت اضافه شد و   بر اين تعداد افزوده شد، بدين
   . مهچنان دو رکعت مباند

۷  
  . منازل ما را نيز بستان، و او گفت خريی پيامرب خدا اگر خواهیردند و گفتند اکهبه ) ص(رسول اهللا 

 بن جنار، نقيب النقباء، با مسلمانان کابو امامه اسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مال: گويند
سپس از اسعد .  و رسول اهللا نيز در آن مسجد مناز گزارد)۱(ردک ی می داشت مناز مجعه بر پاهک یپريامون خود در مسجد

 ی فرزندان رافع بن اب- سهل و سهيلی به نامهایه به دو يتيم حتت قيمومت وکه زمني پيوسته به آن مسجد را کخواست 
را گفت تا زمني را برگريد و او خود از ) ص(اسعد پيامرب .  بفروشدی تعلق داشت، به و- عمرو بن عابد بن ثعلبة بن غنم

  . مثن آن را در عوض به يتيمان بپردازدیجانب و
ر صديق ک آن را از مال ابو بیرد و هباک ی خريداریاين گفته را نپذيرفت و زمني را به ده دينار از و) ص(رسول اهللا 

ها با سنگ باال   و مسجد بدان ساخته آمد و پايهار بشدکفرمود تا خشت زنند و اين ) ص(آنگاه رسول اهللا . ردکعنه ادا 
  . گشتیها و ستوهنا از تنه خنل بر پا رفت، و سقف از شاخه

 اهللا عنه خليفه شد و مسجد را یرد و عمر رضک در آن احداث نی اهللا عنه به خالفت رسيد چيزیر رضکچون ابو ب
  گسترش داد و با
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اين مجاعت در . ه رفتند و در آجنا اسالم آوردندکه به مک از اين طايفه بود یسانک اسعد بن زراره از قوم خزرج و در مشار خنستني )۱(

، انصار یبه روايت ابن هشام و طرب. ردندک یه پيش از هجرت در آن مناز و مناز مجعه برگزار مک در مدينه ساختند یبازگشت مسجد
فيل من شويد از قوم خويش کمشا پايندان و «ه اسعد بن زراره از مجله ايشان بود و پيامرب فرمود که دوازده نقيب برگزيدند کدر سفر م

  ». رایفيل شدند قوم وک یه حواريان از عيسکه رفت، چنان کبدين بيعت 
۸  

اس به خاطر خداوند و مسلمانان عب.  شودی افزودن به مسجد خريداریاش برا رد تا خانهکوگو  عباس بن عبد املطلب گفت
  .رد و عمر آن را به مسجد بيفزودکخانه را هبه 

رد و بر کسپس عثمان بن عفان در زمان خالفت خويش آن را با سنگ و گچ بنا هناد و ستوهنا از سنگ و سقف از ساج 
 یم بن عاصک، مروان بن ح ساخت)۱(ه در آن مقصورهکس کخنستني .  آن بياوردیها از عقيق برا آن بيفزود و سنگ ريزه

  .ردک شده بنا ی حجاریه آن را با سنگهاکبن اميه بود 
 بن مروان پس از پدر خويش به واليت رسيد و به عمر بن ک در آن احداث نشد تا وليد بن عبد امللیاز آن پس، چيز

 و کو بسازد، و اموال و موزائيند و از نک در مدينه بود، بنوشت و فرمان داد تا مسجد را خراب یه عامل وکعبد العزيز، 
رد، و کپس او مسجد را بنا هناد و آن را بزرگتر .  فرستادیار از روميان و قبطيان شام و مصر نزد وکسنگ مرمر و هشتاد استاد

 فاطمه ی خود موالة معيقيب بن ابیه سعدک -ی سعدیيسان موالکمباشرت اين مهم و صرف مال بر آن را به صاحل بن 
  . هشتاد و هشت بودیپرد و آن به سال هشتاد و هفت و به قول س- بودیدوس

    بنک عبد امللی، مهدی به خالفت رسيد و به گفته واقدیردند تا مهدک نی ديگر در آن احداثیسپس، خلفا
__________________________________________________  

، یبنا به حتقيق. رفت یشد و در واقع حفاظ ايشان به مشار م یخته مام در مساجد ساکه خمصوص خلفاء و حک بود کی مقصوره، اتاق)۱(
خواست با اين  یمعاويه م .ردندک تقليد ی ديگر از ویار معاويه و دستور او اجنام پذيرفت و خلفاکساخنت مقصوره خنستني بار به ابت

تاريخ االسالم : تور حسن ابراهيم حسنکد(د نکه در مسجد رخ داده بود، ممانعت کرار واقعه ترور خليفه پيش از خود کار از تک
  ).ی و االجتماعی و الثقافی و الدينیالسياس

۹  
عامل . نندک از اوالد عمر بن عبد العزيز را به مدينه فرستاد تا به ساخنت مسجد و توسعه آن اقدام ی و مردیشبيب غسان

ردند و صد ذراع بر قسمت کار صرف کبر اين  سال کپس، آن دو تن ي.  بودیمدينه در آن زمان جعفر بن سليمان بن عل
  .ه با آن درازايش به سيصد ذراع و هپنا به دويست ذراع رسيدکمؤخر آن افزودند 

ه و که و مدينه و ميامه واليت داد و او بر مسجد مک، جعفر بن سليمان را بر میه، مهدک گويد ی بن حممد مدائنیعل
 به سال شصت پيش از حج به مدينه یمهد. ل صد و شصت و دو فرجام يافت مسجد مدينه به سایبنا. مسجد مدينه بيفزود

  .نندکنند و با سطح مسجد تسويه کآمده، دستور داده بود مقصوره را بر
  . اهللا، فرمان به مرمت مسجد مدينه دادیل علک املتو-چون سال دويست و چهل و شش فرا رسيد جعفر

  .سال دويست و چهل و هفت به پايان رسيدار در ک بسيار به آجنا محل شد و کپس موزائي
 بن انس از هشام بن عروه و او از پدر خود و او از عائشه نقل که مالکرد ک حنيفه مرا روايت یعمرو بن محاد بن اب

شيبان . )۱(ن مدينه با قرآن فتح شده استکه به عنوه فتح شود، لک، باشد یي هر مصر و مدينه: گفت) ص(ه رسول اهللا کرد ک
  :گفت) ص(ه رسول اهللا کرد ک از ابو اشهب و او از حسن روايت ی شيبه ابلیببن ا

  . ه را حرم ساختکه ابراهيم عليه السالم مکگونه   دارد و من مدينه را حرم خود قرار دادم، مهانی حرمیهر پيامرب
  در حمدوده ميان دو

__________________________________________________  
فتح به . ه با قرآن فتح شده شهر معروف مدينه استک شهر و مصر به مفهوم شهر بزرگ و جامع است و مراد از مدينه دوم یمعن مدينه به )۱(

  . بدون صلح و معاهده و با توسل به وسائل قهرآميزی گشودن بلدیعنوه يعن
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ه نقض کپس هر . محل نشود نربد یافزار برا  يا قطع درختان نبايد اجنام گريد، و جنگی آن، گياه چين)۱(حره
 و نه یي از او نه فديه . دهد، لعنت پروردگار و فرشتگان و مهه مردمان بر او بادیند يا ناقض حرمت را مأوکحرمت 
  .  پذيرفته خواهد بودیي توبه

از ابو  سلمة بن عبد الرمحن و او از پدر خود و او ی از ابو عوانه و او از عمر بن ابی مقریروح بن عبد املؤمن بصر
پروردگارا، ابراهيم بنده و فرستاده تو است، من نيز بنده و رسول توام و من آنچه : گفت) ص(ه رسول اهللا کرد کهريره نقل 

  :گفت یابو هريره مهواره م. ه را حرم ساختکه ابراهيم مک آن است حرم خود قرار دادم، چنان )۲(را بني دو البه
__________________________________________________  

 احد و عري، از یوههاک ی مشال و مشال غربیه مدينه را از سوکشود  ی بيشتر مطالب اين فصل، به اختصار يادآور می روشنی برا)۱(
 .ها را حره يا البه گويند آن سنگستان.  در بر گرفته استی طوالنی از احجار بازالت سياه و از جنوب دشتیهاي باختر و خاور سنگستان

 یمعموال اين جرياهنا پس از بارندگ. رود ی مشال و سپس مشال غرب میها آمده به سو  مدينه معموال از جنوب يا از حرهیريانات آبج
 در حمل ی شديد آب زيادی بر اثر باراهنایگاه. شود یها م  افزوده سبب پيدايش چاهها و چشمهیآيد و بر منابع آب زيرزمين یپديد م

 بار در زمان عثمان و سپس نيز کي. ندک از شهر اجياد خطر ی قسمتهايین است براکه ممکدهد  یيل مکا تش ریي مجع شده درياچه
از مجله  .رده استک در صفحات بعد به دو حادثه از اين گونه اشاره یه بالذرک پيش آمد یچند بار در طول تاريخ مدينه چنني خطر

ه کبا آن. خورمي ی آهنا بر میتاب به اسامکه در منت کهزور و مذينيب را نام برد توان عقيق، قناة، م ی معروف مدينه می آبیها رشته
 قدمي به عدم سالمت معروف بوده ی آن از زماهناین هواکآيد، ل ی دارد و در آن اقسام ميوه به عمل می بالنسبه حاصلخيزکمدينه خا

  .تاب خواهيم رسيدکه به اين مطلب نيز در مهني فصل ک
  . حره استیان معن البه به مه)۲(

۱۱  
  . بيامب به آنان دست خنواهم يازيد)۱(ف اوست، اگر آهوان را در بطحانکه جان من در کسوگند به آن 
 عثمان یه موالک - از حممد بن زياد و او از جد خويشیه قاسم بن فضل حدانک شيبه ما را چنني گفت یشيبان ابن اب

گاه نيمه روز در  ه عمر بن خطاب گاهکرد ک روايت - مدينه به دست داشت از آن آل مظعون در حرهیبن مظعون بود و زمين
 ی او خيار و سبزیگفت و من برا ینشست و سخن م ینارم مکآمد و  یشيده بود نزد من مک خويش بر سر یه رداک یحال
ه شاخ کس را اجازت مده که من تو را بر آنچه در اينجاست عامل قرار دادم، هيچ کاز اينجا مرو :  مرا گفتیروز. آوردم یم

 یند ريسمان و ترب وکه چنان ک ی را ديدیسکند، و اگر ک را بر- درختان مدينهی يعن-و برگ درختان چيند يا اشجار آن
  .ین: اش را نيز بستامن؟ گفت جامه: گفتم. بازستان

ه رسول کرد کخويش نقل  از جعفر بن حممد و او از پدر ی مدنی حييیه ابن ابکرد کابو مسعود بن قتات مرا روايت 
، و از آنچه )۲(ش را اجازت داد تا از درخت غضاکدرختان بني احد و عري را حرام ساخت و صاحب اشتران آب) ص(اهللا 
  .هايش الزم است هبره گريد  خيشها و ارابهیبرا

ن اسلم و او از پدر خود ه عبد اهللا بن صاحل از ليث بن سعد و او از هشام بن سعد و او از زيد بکر بن هيثم مرا گفت کب
 را به یر نام وک و ب- گمارده بودَرَبذَه )۳(یماه او را بر ِحک ی اهللا عنه به مردیشنيدم عمر بن خطاب رض: ه گفتکرد کنقل 

  -خاطر نداشت
__________________________________________________  

  . مدينه استک نزدي)۱(
  . شتران استکرويد و خورا یمه در جند ک از خانواده گز ی درخت)۲(
داشتند و تنها دواب و رمه  قرق و منطقه اختصاصی اعالم می  ه فرمانروايان به عنوانکشد  ی اطالق می به مناطق و بويژه مراتعِحمى )۳(

آيد،  یچنان که از روايت منقول در منت بر م. حق استفاده از آن اراضی را داشتند) و گاهی مواشی شخص حاکم(حکومت و سپاه 
يکی از نويسندگان معاصر با توجه به مهني روايت اقدام . خليفه ثانی ورود احشام مستمندان را به اين گونه زمينها جائز مشرده است

عمر بن اخلطاب و اصول  :دکتور سليمان حممد الطماوی(عمر را کاری مشابه ملی کردن اراضی در زمان حاضر به مشار آورده است 
  ).ة احلديثةالسياسة و االدار
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 را کصاحبان گوسپند و اشتر اند. ه برآورده خواهد شدک مشو، و از نفرين مظلوم بترس یمزاحم هيچ مسلمان: گفت یم

 یشته و زرع خود روک شود، به کن، چه اين دو تن اگر چارپايانشان هالکاجازت ده، و رمه ابن عفان و ابن عوف را دور 
و !  امري املؤمننيیا!  امري املؤمننيیه اکدهد  یآيد و فرياد سر م یاش از بني رود، م خواهند آورد، و آن بينوا اگر رمه

ه اين زمني از آن ک یسوگند به خدا.  مسلمانان آسانتر است تا جربان اموال به زر و سيمی از سبزه و علف برایچشمپوش
ه من بر کنون پندارند که اسالم گرويدند، و ا آن بودند بکه مالک یدر جاهليت به خاطر آن جنگيده و در حال. ايشان است

   از بالد مردمان رای، نبود، هرگز خبش)۱(گردد ی جهاد عطا میه براک یاگر ستوران. دارم یايشان ستم روا م
__________________________________________________  

ب به سواران ک اعطاء مریردن بر اشتر يا اسب به معنکمحل . » سبيل هللای حيمل عليها فیلو ال النعم الت«: لمات منت چنني استک )۱(
 لتحملهم قلت ک الذين اذا ما اتویو ال عل... حرج  ... ی املرضی الضعفاء و ال علیليس عل :ه در سوره توبه آمده استکاست، چنان 
ه نزد تو آمدند کو نه بر ايشان  ... یحرج.. .نيست بر ناتوانان و نه بر بيماران :  اين عبارات چنني استیمعن. م عليهکال اجدها امحل

تفسري خواجه عبد اهللا . ک ر-۹۲ و ۹۱ یها سوره توبه، آيه(» ه مشا را دهمک یستور«يامب  ی منیگفت» یتا ايشان را ستور ده«
ا برای اشتران اسبهای مسلمانان و ربذه و الشرف ر  یعمر بن خطاب نقيع را برا«: یاتب واقدکبه روايت حممد بن سعد  ).یانصار

داد لوازم آن را نيز به وی  و چون شتری را به مردی می... کرد  صدقه محی قرار داده بود و هر سال سی هزار اشتر برای جهاد عطا می
ضمنا اصطالح فی سبيل اهللا در مواردی ) الطبقات الکربی، عمر بن اخلطاب: حممد بن سعد کاتب واقدی. رک(» .کرد عطا می

درباره اين معنی اصطالح فی سبيل اهللا (باشد  د دارد که در روايت منقول در منت نيز مهني معنی مورد نظر میاختصاص به جها
  ).و قيل خيتص باجلهاد... الوقف فی سبيل اهللا ... اللمعة الدمشقيه، باب وقف : مراجعه شود به

۱۳  
  .دادم ی قرار منِحمىبر ايشان 

ه رسول اهللا کرد ک و او از نافع و او از ابن عمر روايت ی مرمي از عمریبن ابه اکقاسم بن سالم ابو عبيد ما را گفت 
 از گياه ذرق ی و در آن دشت)۱(ه نقيع با نون استکابو عبيد مرا گفت .  قرار دادی مسلمانان محی اسبهاینقيع را برا) ص(

 ی و او از حممد بن ابراهيم تيمین دراورد از پدر خود و او از ابیمصعب بن عبد اهللا زبري. )۲( باشد- ه مهان حندقوقکاست 
پس او را بزد و ترب از . ندک ی را قطع میه محک را ديد یه غالمکرد کايت ک وقاص حیو او از پدر خويش و او از سعد بن اب

و  ابیا: عمر گفت. ايت بردک شی اهللا عنه وارد شد و از سعد بر ویسانش بر عمر رضک از یخمدومه او يا زن.  بازگرفتیو
بر من غنيمت قرار ) ص(رد و گفت آنچه را رسول اهللا کسعد اباء . اسحق خداوند بر تو رمحت آورد، ترب و جامه او بازده

  :گفت یه پيامرب مکدهم، شنيدم  یداده باز پس من

  . را بزنيد و هر چه دارد بستانيدیند وک را قطع یه را ديديد محکهر 

__________________________________________________  
ياقوت، معجم . کر(اند  ردهک آن را با حرف باء روايت یسانکور اختالف است و کتاب لفظ مذکه در کيد به خاطر آن است ک اين تأ)۱(

  ).البلدان، ماده نقيع
  .ی شبدر وحش)۲(

۱۴  
  .برد یار مکه تا زمان مرگ در زمني خود به ک ساخت ی از آن ترب بيلیو

 قرد یدر بازگشت از غزوه ذ) ص(ه پيامرب ک یزمان: ه گفتندکرد کابن جعدبه و ابو معشر روايت  از یابو احلسن مدائن
 رسول خدا، اين مقام چراگاه اشتران و یا:  گفتندیه از انصار بودند با وکبرد، بنو حارثه  یدر ظريب التاويل به سر م
 را قطع یه درختکپس رسول اهللا گفت هر . لغابه بوداشاره ايشان به موضع ا.  زنامنان است)۱(کمرغزار گوسپندان و فرنا

 از محاد بن سلمه و او از ی بن محاد نرسیعبد االعل.  غرس شد)۲(ند، و بدينسان الغابهک آن غرس ی به جایي ند قلمهک
م داد ک ح مهزور چننيیدر مورد واد) ص(ه رسول اهللا کرد ک بن ثعلبه و او از پدر خود نقل کحممد بن اسحق و او از ابو مال

 ی فرستاده شود، تا زمني باالتر اراضی پا مجع شود و چون به اين حد رسيد به زمني بعدکه آب در زمني تا حد دو قوزک
   زناد و او از عبد الرمحن بن حارث روايت ی اسرائيل از عبد الرمحن بن ابیاسحاق بن اب. پايني را از آب حمروم نسازد



 ۱۳

__________________________________________________  
. ردندک ی حاجت انتخاب میه به منظور قضاک آزاد ی است در فضای حملیآورده شده، و آن به معن» خمرج« اين واژه در ترمجه لفظ )۱(

. دادند یار اختصاص مک اين ی را در بيابان يا باغ برایساختند، و حمل یونت خود منکاعراب عهد جاهليت آبريزگاه در حمل س
 از قول عائشه یخبار. ناميدند ینيف مک مرسوم شد و آن را ی منازل در اوايل عهد اسالمکها يا نزدي  آبريزگاه در خانهساخنت

 کنيف و ساخنت آن نزديک حاجت به بيابان رومي، و از ی قضایه ميل داشتيم براکار اعراب اولني بود کار ما مهچون ک: نويسد یم
 خمرج ینويسد حش به معن ی در مهني مايه است، میه اصطالح ديگرک در تعريف واژه حش صاحب قاموس. راه داشتيمکها ا خانه

) شور ما نيزکو در ( بالد عرب یها  از گوشهیدر زمان ما هم اين عادت در بسيار. ردندک ی حاجت در بستاهنا میاست زيرا تازيان قضا
  . مانده استیبه جا

  . نيز هست بيشهیه به معنک است، ضمن اين ی نام حمل)۲(
۱۵  

ند تا به کتواند از جريان آب به زمني زيردست ممانعت  یه زمني باالتر مکم داد ک مهزور حیه رسول خدا در مورد وادک کرد
  . روان سازدی سفلی رسد، سپس به اراضکدو قوز

 و او از یم انصارر بن حممد بن عمرو بن حزک بی بن انس و او از عبد اهللا بن ابک حنيفه از مالیعمرو بن محاد بن اب
 شود و ی نگهدارکه آب تا حد قوزک بر آن داد ی مهزور و مذينيب رأیدر مورد واد) ص(ه رسول اهللا کرد کپدر خود روايت 
. ردکم کنسبت به آب بطحان نيز به مهني سان ح) ص(ه رسول اهللا ک گويد کمال.  به اسفل جريان يابدیسپس از زمني اعل

 ی بن ثعلبة بن ابک بن آدم و او از يزيد بن عبد العزيز و او از حممد بن اسحاق و او از ابو مالی از حييیحسني بن اسود عجل
ه آب ک داد یبردند و او رأ) ص(ه بر سر مهزور، رود بنو قريظه، مرافعه نزد رسول اهللا کرد کايت ک و او از پدر خود حکمال

 بن آدم و او از حفص بن یحسني از حيي. از آن حمروم سازد پايني را یتواند اراض ی رسد زمني باال منکچون به دو قوز
ه حق صاحبان کم داد ک مهزور حیدر باب واد) ص(ه رسول اهللا کرد کغياث و او از جعفر بن حممد و او از پدر خود روايت 

  . است داده شودتر ه پاينيکشتزارها تا بند نعلني است و از آن پس آب به آنکخنلستان از آب تا حد دو پاشنه، و صاحبان 
بطحان بر : گفت) ص(ه رسول اهللا کرد ک از عباد بن عباد و او از هشام بن عروه و او از عروه نقل یحفص بن عمر دور

  .)۱( از ابواب هبشت استیباب
__________________________________________________  

ه حممد بن سعد در اسناد ک باب است، چنان ی در اين مقام به معنترعه. » ترعة من ترع اجلنةیبطحان عل«:  منت حديث چنني است)۱(
، ترعه مهان یآر: گفت. ، باب استیبل: دانيد ترعه چيست؟ گفتند یآيا م«: ه گفتکرده است کخويش از سهل بن سعد روايت 

  )ر منرب رسول اهللاک، ذیربکالطبقات ال: یاتب واقدکحممد بن سعد . کر(» .باب است
۱۶  

 مهزور یه در خالفت عثمان مدينه از سيل وادکرد ک ابو احلسن از ابن جعدبه و ديگران روايت ی مدائن بن حممدیعل
ه مهچنني در سال صد و پنجاه و شش آب کابو احلسن گويد .  ساختیه عثمان بر آن سدکدر شرف غرق شدن بود، تا آن

 یه آن زمان در مقام امارت بود، عبيد اهللا بن ابک بن عبد اهللا بن عباس ی شد، و عبد الصمد بن علی جاری و عظيمکهولنا
را ) ص( گفت و سيل صدقات رسول اهللا ک را گسيل داشت، و او مهراه ساير مردم پس از مناز عصر شهر را تریسلمه عمر

 پس آن .ردکر آن را از ديگران شنيده بود، هدايت که خود ذک ی از مردم العاليه ايشان را به موضعیپري زن. فرا گرفته بود
 از مهزور به مذينيب یي ه شعبهکهم او گفت .  بطحان رفتی يافت و از طريق آن به وادیردند و آب مفرکموضع را حفر 

  .ريزد یم
رد و آن کبر مدينه و اهل آن دعا ) ص(ه رسول اهللا کرد ک و او از حسن روايت ی از ابو هالل راسبیحممد بن ابان واسط

 از عباد بن عباد و او از هشام بن عروه و او از پدر خود و او از عائشه ام یفص بن عمر دورابو عمر ح. شهر را طيبه ناميد
ه ک یسانکاز مجله . رد، مسلمانان در آن شهر بيمار شدندکبه مدينه هجرت ) ص(ه چون رسول اهللا کرد کاملؤمنني نقل 

  :گفت ی میر حال بيمارر دکابو ب. ر و بالل و عامر بن فهريه بودندکبيماريشان شدت يافت ابو ب

  . پوش بودیتر از بند پاکه مرگ بديشان نزديک ینند، حالکنار اهل خويش شب را سحر کمردان مهه در 



 ۱۴

  : گفتی اهللا عنه مهیو بالل رض
۱۷  

 به یه روزکنارم باشد آيا شود ک و يامسن به )۲(، تا اذخر)۱( توامن به خواب شد در فخیه شبکاش ک یدانستم ا یم
   افتد؟)۴(ه چشمم به شامه و طفيلک شوم و شود آيا )۳( جمنهیآهبا

  :گفت یو عامر بن فهريه م

ند ک یس به حد توان خويش جهد مهک سر خائفان ستاده است هر یموت را پيش از چشيدنش شناختم مرگ باال
  .ندکز پوست خود به شاخ دفاع کچون گاو 

ه که مکن مهچنان کپروردگارا مدينه را بر ما خوش :  گفت را از اين ماجرا خرب دادند، پس)ص( یه نبکو هم او گويد 
  .)۵(نکت عطا ک، و ما را در مد و صاع آن بریرا بر ما خوش منود

 از انصار با زبري بن یه مردکرد کايت ک و او از عروه حی و او از حممد بن عبد اهللا و او از زهریوليد بن صاحل از واقد
    زبري از آبیا: گفت) ص( و رسول اهللا ردکاختالف » اشراج حره«عوام در باب 

__________________________________________________  
  .هک است با آب و گياه خارج از می فخ موضع)۱(
  .ه رويدکه در مک است خوشبو ی اذخر گياه)۲(
  .اظ و ذو اجملاز قرار داشته استکه بني عک قوم عرب بوده ی جمنه از مجله بازارها)۳(
  .هک مکوه نزديکامه و طفيل نام دو  ش)۴(
  .ت پديد آيدکها بر ه در پيمانهکاند، و مفهوم عبارت اين است   پيمانهی مد و صاع هر دو نوع)۵(

۱۸  
ها است، و حره زمني   حرهیها ه اشراج آبراههکرد ک االثرم از ابو عبيده روايت یعل. ات ده گري و سپس به مهسايه هبره

  . مهواری به دشتها ی است از منطقه سنگیهاي ه آن، آبراههکرد ک روايت ی او از اصمعهم. پوشيده به سنگ باشد
 بن آدم و او از يزيد بن عبد العزيز و او از هشام بن عروه و او از پدر خود ی از حييی بن اسود عجلیحسني بن عل

 یسکمانند آن را به :  رسيد و گفتیه زمينرد تا بک تقسيم )۱( اهللا عنه دره عقيق را به عنوان اقطاعیه عمر رضکرد کروايت 
 بن آدم و او از يزيد بن عبد العزيز و او از هشام یحسني از حيي. ردکخوات بن جبري گفت آن را به من ده و عمر چنان . ندادم

ث و او از حسني از حفص بن غيا. ه عمر عقيق را از باال تا به پايني به اقطاع سپردکرد کبن عروه و او از پدر خود روايت 
.  اقطاع دادن به مردمان مهراه زبري بريون رفت و به تقسيم پرداخت تا به عقيق رسيدیه عمر براکرد کهشام بن عروه روايت 

آن را به من ده و عمر : زبري گفت.  به از اين نگذشته بودمیي نون به قطعهکاند، تا ه طالب اقطاعکجايند آنان ک: آنگاه گفت
  .ردکچنان 

ه عمر مهه عقيق را به کرد ک بن آدم و او از ابو معاويه ضرير و او از هشام بن عروه و او از پدر خود نقل یيحسني از حي
. جايند طالبان اقطاع، امروز از اين هبتر به اقطاع ندادمک:  رسيد و گفتیاقطاع سپرد تا به قطعه خوات بن جبري انصار

 یه عمر بن خطاب زمني مواتکرد کايت کام بن عروه و او از پدر خود حر بن عياش و او از هشکخلف بن هشام بزاز از ابو ب
ر ک بن آدم و او از ابو بیحسني بن اسود از حيي. ردميک خريداريش یه ما از وک داد یرا به اقطاع به خوات بن جبري انصار

  بن عياش و او از هشام و او از
__________________________________________________  

  . استک اقطاع به تيول دادن امال)۱(
۱۹  

  .ردک به مهني سان نقل یپدر خويش روايت
 بني جرف تا یر اراضکه ابو بکرد ک بن آدم و او از ابو معاويه و او از هشام بن عروه و او از عروه روايت یحسني از حيي



 ۱۵

آيد و به ارحضيه و قرقرة  یه از طائف مکت  اسیه قناة هنرک مرا خرب داد یابو احلسن مدائن. قناه را اقطاع زبري قرار داد
  .رود یگذرد و در پايني قبور الشهداء در احد فرو م یريزد و سپس به سد معاويه رسيده، از طرف القدوم م یدر مکال

رد ک از علماء روايت ی بن انس و او از ربيعه و او از مجاعتک و او از مالیابو عبيد قاسم بن سالم از اسحاق بن عيس
 از کیعمرو ناقد و ابن سهم انطا.  اقطاع قرار دادی بالل بن حارث مزنی را در ناحيه فرع برایمعادن) ص(سول اهللا ه رک

ه کرد ک روايت ی بالل بن حارث مزنیرمه موالکني و او از ابو عک و او از محاد بن سلمه و او از ابو مکیهيثم بن مجيل انطا
 را از آن اقطاع به عمر بن عبد ی قطعه زمينیسپس، اوالد و. وه و معدن بودکدر آن ه ک را به بالل داد یزمين) ص(رسول اهللا 

 به تو فروختيم و یآنان گفتند ما فقط زمني زراع.  پديد شد-  دو معدنی و به قول-یالعزيز فروختند و در آن زمني معدن
عمر نامه را بوسيد و بر ديدگان هناد و به . د نگاشته بویي ه بر صحيفهک ارائه دادند )ص( ی از نبیي معدن نفروختيم، و نامه

ابو . نک را به ايشان رد یه از آن چه خارج شده و هزينه به چه ميزان بوده، خمارج را منظور و باقکبنگر : ناظر خود گفت
 و ین حارث مزن عبد الرمحن و او از حارث بن بالل بیعبيد از نعيم بن محاد و او از عبد العزيز بن حممد و او از ربيعة بن اب

ه ک مرا گفت یمصعب زبري.  عقيق را اقطاع او قرار دادیمتام) ص(ه پيامرب کرد کاو از پدر خود بالل بن حارث روايت 
 را در ناحيه فرع اقطاع بالل بن حارث قرار داد و در اين باب یمعادن) ص(ه رسول اهللا کرد کايت ک بن انس حکمال

   یسک  ما نيست، و نيزی ميان علمایاختالف
۲۰  

  .گريد ی دهم تعلق مک از يکاة چار يکه به معدن زک جز اين داشته باشد یشناسيم نظر یرا از اصحامبان من
ه بر معادن مخس قرار کاة است و نيز از او روايت شده کگفت معادن را ز یه مکرده است ک روايت یمصعب از زهر

 و غري آن ی القریمروزه از معادن فرع و جنران و ذو املروة و وادايشان ا.  است مهانند گفته اهل عراقیگريد و اين قول یم
  . و ابو حنيفه و ابو يوسف و اهل عراق استیه اين بر پايه قول سفيان ثورکگريند  یمخس م

) ص(ه رسول اهللا کرد ک و او از جعفر بن حممد روايت یيع بن جراح و او از حسن بن صاحل بن حکحسني بن اسود از و
  . اهللا عنه به اقطاع دادی رضی را به عل)۱(فقريان و بئر قيس و الشجرهچهار زمني 

عمرو بن حممد ناقد مرا . ردک بن آدم و او از حسن بن صاحل و او از جعفر بن حممد مشابه آن را روايت یحسني از حيي
 اهللا ی، رضیبه عله عمر بن خطاب ينبع را کرد که حفص بن غياث از جعفر بن حممد و او از پدر خود روايت کگفت 

 بن آدم و او از حفص بن غياث و او از جعفر بن حممد و او یحسني از حيي. ردکعنهما، به اقطاع داد و غري آن را نيز عالوه 
  .ردک مهانند آن نقل یاز پدر خويش روايت

عروة بن زبري، و ه چاه عروة بن زبري به کرد کايت ک حی از مصعب بن عبد اهللا زبري- وثوق دارمیه من به وک -یمرد
لبيه زوجه عثمان بن عفان منسوب ک بنات نائله به فرزندان نائله، دختر فرافضه )۲(حوض عمرو به عمرو بن زبري، و خليج

   است و عثمان بن عفان
__________________________________________________  

  .رسد یبوده و بدين ترتيب مشار زمينها به چهار مه نام هر دو فقري ک است ک دو ملی و به معنی فقريان صيغه مثن)۱(
  .نندک جدا یه از هنرکانال آب است ک ی خليج در اينجا به معن)۲(

۲۱  
زمني ابو هريره به ابو هريره . شانيدکرده بود، کشت که در عرضه احياء و ک یرد و به زمينک اهللا عنه آن را احداث یرض
ه گفته کقصر نفيس چنان .  در جبل جهينه است- اهللا عنهمای رض-ن عباس منسوب است، و صهوه صدقه عبد اهللا بیدوس

ه با ک بن لوذان بن حارثة بن زيد از قوم خزرج یشود، منسوب است به نفيس تاجر فرزند حممد بن زيد بن عبيد بن معل یم
 در نربد احد به یعبيد بن معل. ، و اين قصر در حره واقم مدينه قرار دارد)۱(اند بنو زريق بن عبد حارثه از مهان قوم حليف

 بوده است، و اين یرده معلک نفيس بن حممد بن زيد بن عبيد بن مره آزاد یگويند و یه نيز مکهم او گفت . شهادت رسيد
  .اش ابو عبد اهللا بوده است نيهک وفات يافته و )۲(اند، و عبيد در ايام احلره  عني التمر بودهیعبيد و پدرش از اسرا
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و چاه . ه مرد، و از طايفه اوس بوده استکه چاه عائشه به عائشة بن منري بن واقف منسوب است ک مهچنني گفت
مطلب در راه عراق به مطلب بن عبد اهللا بن حنطب بن حارث بن عبيد بن عمرو بن خمزوم، و چاه ابن املرتفع به حممد بن 

  . منتسب استیمرتفع بن نضري عبدر
 و او از عطاء بن يسار ی بن عبد اهللا و او از ابو منر ليثکعبد اهللا بن جعفر و او از شري و او از یحممد بن سعد از واقد

   ه چونکرد ک ميمونه هالليه دختر حارث بن حزن بن جبري روايت یموال
__________________________________________________  

 کي. خواندند ی از آهنا را حليف مکاطراف احتاديه را حلفاء و هر يطرفني يا .  احتاد بني قبايل و عشاير عرب استی حلف به معن)۱(
  . حليف شودیي توانسته است با قبيله یفرد معني نيز م

 را بر آنان گمارد، و مسلم پس از ی سر باز زدند و او مسلم بن عقبه مری چون يزيد بن معاويه به خالفت رسيد، اعيان مدينه از قبول و)۲(
  .اين روزها را ايام احلره ناميدند.  قتل و غارت دادی سه روز آزاده قدرتکجلوس بر اري

۲۲  
 بابت آن بر عهده مشا یاين بازار از آن مشا است، و خراج: ند، گفتک یخواست در مدينه بازار بر پا) ص(رسول اهللا 

  .خنواهد بود
ه چون کردند ک روايت یلبک ی بن قطامی از پدر خود و او از جدش حممد بن سائب و نيز شرقیلبکعباس بن هشام 

 از ايشان یي  اسري شدند، طايفهیردند و گروهک وطن ی جالیخبتنصر بيت املقدس را ويران ساخت، و از بنو اسرائيل گروه
 از جرهم و بازماندگان عماليق یدر يثرب قوم.  و تيماء و يثرب منزل گزيدندی القریبه ناحيه حجاز آمدند و در واد

گشت  یپس ميان آنان مانده، با ايشان درآميختند و مشارشان مهواره افزون م. شت و زرع داشتندکان و ه خنلستکزيستند  یم
 ی شدند و مزارع و مرغزارهایه اين مجاعات را از يثرب راندند و بر آن مستولک یشد، تا جاي یاسته مکو از جرهم و عماليق 

  .ند مباندی ما شاء اهللا در آن جایآن، از آن ايشان شد و ال
 یردند و به نعمتهاک و طغيان یشکه از اوالد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان در مين بودند، سرک یسانکسپس، 

  .فر ورزيدندکرده بود، ک به ايشان عطا ی و رفاه زندگیه فراوانکپروردگار 
ه هر ک داشت یهاي ولهوه واقع بود و لکه در سد ايشان نقب زدند و آن سد بني دو ک آفريد ی بزرگیپس خداوند موشها

ار کپس آن موشان به .  بود)۱(شد، و آن سد عرم ی میگشودند و آب به قدر حاجت و اراده ايشان جار یخواستند م یزمان م
 ايشان را غرقه ساخت و درختانشان را از ميان برد و اشجار ی باغهایافتند و خداوند تعالکخود ادامه دادند تا عرم را ش

   سدرکیشورگز و اندنار و کآنان را به 
__________________________________________________  

رده بودند و به ک بنا - مأرب-ه بنو سبأ در پايتخت خودک است ی سد، و واحد آن عرمه است، و اين مهان سدی لفظ عرم خود به معن)۱(
  .داده است رخ ی قرن ششم ميالدیها واقعه ياد شده نيمه. نام سد مأرب معروف شده است

۲۳  
  .ردکحمدود 

 که مهان عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن مازن بن ازد بن غوث بن نبت بن مالکچون مزيقيا، 
 و آب و چارپايان و غري آن داشت کهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان است، اين بديد هر چه ملکبن زيد بن 

 کچون قوم ع.  اقامت گزيدندی رفتند و در آن جاک به بالد عیآنان با و. ه خود خواندبفروخت و قوم ازد را نيز مهرا
 ک يیمرد.  ديگر رويدی خود بديدند، دچار اندوه شدند و به ازد گفتند از پيش ما به جایها غلبه ازد را بر هبترين جايگاه

 باال کشت و جنگ بني ازد و عک و ايشان را بردک محله ک از عیه جذع نام داشت برخاسته به مجعکر از قوم ازد کچشم و 
  : بازگشته يورش بردند و جذع در اين باب چنني سرودکست يافتند، ليکازديان خنست ش. گرفت

  توانتر  یدامني ما است بکه دانند ک زود باشد ک جوانان غسان و شجاعان عکش یماييم بنو مازن ب

  .خواندند ی آنان را به اين نام میشت و از مهني روه غسان نام داکرده بود ک منزل ینار آبکقوم ازد 



 ۱۷

 بن ادد بن زيد بن يشجب کم بن سعد العشرية بن مالکسپس مردم ازد به هجرت خود ادامه دادند تا به سرزمني ح
م کهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان رسيدند و با ايشان به نربد پرداختند و ازد بر حکبن عريب بن زيد بن 

  .شدغالب 
 یه مهان جاک یردند، و جز مجعکار بک ديگر روند و اين یه از آن بالد به جاکپس از آن، رأيشان بر اين قرار گرفت 

   به جنران آمدند و اهل آن ديار با آنان جنگ آغازيدند، ویماندند، باق
۲۴  

 مهان جا یه به سببک از آنان یي ردند، جز دستهکوچ کايشان پريوز شده در جنران اقامت گزيدند و بعد از آن مقام نيز 
  .مباندند

ه کثعلبة بن عمرو مزيقيا از قوم جرهم خواست . ه اهل آن از جرهم بودند و در بطن مر مقيم شدندکه آمدند کپس به م
  . چريه شدیپس به جنگ دست يازيد تا بر آن اراض. ه را بديشان دهند و آنان امتناع ورزيدندک مهوار میزمينها
 از آنان به یي طايفه. نده شدندک را در آن سخت ديدند و پرایان را آلوده و بيمار و زندگک ازد آن م و قومین وکل

 مردم ازد، هر یا:  ديگر به شام رفتند، و جذع در اين باب گفتی به انبار و حريه و مجاعتی به سراة و برخیعمان و مجع
 یاز مهني رو.  بر قوم عرب هستيدیهاي  دنبالهیه گويکچنان  ماند، ی از مشا بريده و بر جای رفتيد مجاعتیزمان به سوي

نان يثرب کسا.  به يثرب رفتندیثعلبة بن عمرو مزيقيا و اوالد و من تبع و.  نام گرفتند)۱(ه ماندند خزاعهکه در مکآنان 
را برون رانده خود در ه يهود ک ین مشار و قدرتشان افزون شد تا جايکيهوديان بودند و ازديان خارج شهر اقامت گزيدند، ل

  .آن وارد شدند و يهوديان خارج شهر منزل گزيدند
ه کاوس و خزرج پسران حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامرند و مادر آن دو، قيله دختر ارقم بن عمرو بوده است 

اوس و خزرج پيش از اسالم . رفته است ی به مشار میه از طايفه عذرک غسانيه و از قوم ازد بوده، و نيز گويند یگويند زن
   داشتند)۲(یوقائع و ايام

__________________________________________________  
  . استیه بريده از چيزک تی خزاعه به معن)۱(
 آن ی طهک است ی روزهايیه مجع يوم است در اين مقام به معنک است، و ايام یارزار و حوادث جنگک ی وقائع مجع وقيعه و آن به معن)۲(

  . رخ داده و آن روزها به نام مهان جنگها شهرت يافته استی مهمینربدها
۲۵  

ه هيمنه ايشان شهره و صولتشان معروف و کرده بودند، تا آجنا ک خو ی آهنا به جنگ آزموده و به برخورد و تالقیه طک
پس قلمروشان استوار شد و . داشتند یمو حد ايشان نگاه . ار آنان عظيم افتادک تازيان یدلرييشان زبانزد شد و در دهلا

ه پروردگار اراده اعزاز پيامرب خويش را داشت، و نيز آن قوم را ک بود یوابستگانشان نريو گرفتند، و اين از آن رو
  .ندکرام ک ای و نصرت ویخواست تا به مهراه یم

 شد و با ايشان معاهدت منود، و  ميان او و يهودان يثرب نوشتهیبه مدينه آمد عهد) ص(ه چون رسول اهللا کگويند 
) ص(ه رسول اهللا کسنت پيمان دست يازيدند يهود بنو قينقاع بودند که از آن مجاعت به نقض عهد و شک یسانکخنستني 

  .رد ارض بنو نضري بودک اهللا عليه و سلم فتح ی صلیه رسول خداک یايشان را از مدينه براند، و اول سرزمين

  اموال بنو نضري
 یر و عمر و اسيد بن حضري مهراه وک اهللا عليه و سلم، نزد يهوديان بنو نضري آمد و ابو بی، صلیرسول خدا: )۱(گويد

 داشتند و عمرو بن )۲(ه با او موادعتک - الب بن ربيعهک را در باب ديه دو مرد از بنو یپس، از آنان خواست تا و. بودند
   شتهک ايشان را یاميه ضمر



 ۱۸

__________________________________________________  
  .ی بالذر)۱(
 و ساير یومت اسالمکه ميان حک است ی به مفهوم قرارداد بني املللی موادعه، مهادنه يا معاهده در اصطالح حقوق بني امللل اسالم)۲(

  . استیگردد و تابع شرايط و مقررات معني شرع ی حقوق بني امللل منعقد میها سوژه
۲۶  

س پيش آنان ک و )۱(نند و او از نزد ايشان بازگشتک را بر پيامرب افیه آسيا سنگک آن شدند یان در پآن.  دهندی يار-بود
. ردندکار اباء ورزيدند و اعالم جنگ کبنو نضري از اين . نندکوچ ک یفرستاد و بفرمود تا به سبب غدر و نقض عهد از بالد و

  .را در حصار گرفتشيد و پانزده شب آنان کر ک ايشان لشیسو) ص(رسول اهللا 
 جز آالت -ردک خارج شوند و آنچه اشتران ايشان محل توانند یه از بالد وکسپس به صلح رضا دادند، بر اين قرار 

ها  حلقه، زره. باشد) ص( با خود برگريند و زمني و خنلها و حلقه و ساير جنگ افزارهايشان از آن رسول اهللا - حرب و حلقه
  .را گويند

ه قوت ساالنه عائله و کرد ک یشت مک ايشان را ی زير خنلهایبود و اراض) ص(الصه رسول اهللا اموال بنو نضري خ
 یاز زمينها) ص(رسول اهللا . ردک یماند در خريد ستوران و سالح صرف م یشد و آنچه زياده م یمهسرانش از آن برآورده م

امر بنو نضري در .  و ديگران به اقطاع بدادی ساعد بن خرشهکر و عبد الرمحن بن عوف و ابو دجانه مساکبنو نضري به ابو ب
  .سال چهارم هجرت پيش آمد

 یاميان آورد و اموال خود را از آن و) ص( بود و به رسول اهللا ی عامل)۲(خمرييق از طايفه بنو نضري حرب:  گويدیواقد
  مهه را صدقه قرار) ص(ه رسول اهللا ک بود )۳(آن اموال هفت حائط .ساخت

__________________________________________________  
ه ک چنني دادند یشيد و در اين حال يهوديان به شور نشسته رأک ینار حصار بنو نضري نشسته انتظار پاسخ مک بنا به روايات، پيامرب )۱(

ناسخ (دينه پيش گرفت  برخاست و راه مین جربئيل رسول را خرب داد و او از آن جاکل. ندک بر او افی حصار رفته سنگی باالیسک
  ).تاب اول از جملد دومکالتواريخ، 

  . استی يهودی مذهبی دانشمند و پيشوای حرب به معن)۲(
و ديواری است که از چوب و شاخه درختان و بوته و    پرچنيیار رفته به معنکتاب به که چند مورد در اين ک واژه حائط و نيز لفظ حائر )۳(

هايی است که به اين شکل حمصور  کشند و نيز به معنی مهان باغها و مزارع و خانه های روستايی می خانهنظاير آن دور باغ و مزرعه و 
البته لفظ حائط به معانی ديگری از مجله (شود، قابل اطالق است  ناميده می» آبادی«شده است، و اصطالحا به آنچه در زبان فارسی 

  ).رود میديوار به معنی اعم و مهچنني بستان نيز به کار 
۲۷  

ه مهان ماريه ک، )ص( و برقه و اعواف و مشربة ام ابراهيم بن رسول اهللا یداد و عبارت بودند از ميثب و صافيه و دالل و حسن
  .قبطيه باشد

ه واقعه يهودان بنو کرد ک روايت یقاسم بن سالم از عبد اهللا بن صاحل و او از ليث بن سعد و او از عقيل و او از زهر
نند و آنچه ک بلد یه جالکايشان را در حصار گرفت تا رضا دادند ) ص(ه پس از نربد احد رخ داد و رسول اهللا نضري شش ما

َسبََّح ِللَِّه ما : هکرد کآنگاه خداوند در حق ايشان اين آيت نازل . شيد، با خود برگريندک توانند -ها  جز زره-اشتران از امتعه
ه ک تا آجنا - })۱(۲ -۱: ۵۹{تابِ کفَُروا من أَْهلِ الْکيُم، ُهَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن ک ُهَو الَْعزِيُز الَْحيف السَّماواِت َو ما يف الْأَْرضِ َو

  .})۲(۵: ۵۹{َو ِلُيْخزَِي الْفاِسِقَني : گويد
   زائده و او ازی بن آدم و او از ابن ابیحسني بن اسود از حيي

__________________________________________________  
و اوست آن تواننده تاونده . ستايد اهللا را هر چه در آمسان و در زمني است ی مکیبه پا: یم و مقدمه آيه دوم، به معنک سوره حشر، آيه ي)۱(

تفسري خواجه عبد اهللا (رد که آن ناگرويدگان اهل تورات را بريون کاهللا، اوست . ار راست دانشکس مناننده راست کبه هيچ
  ).یانصار

  ).یتفسري خواجه عبد اهللا انصار(ند آن فاسقان را کو درد زده و رسوا : ی قسمت اخري آيه پنجم مهان سوره به معن)۲(



 ۱۹

۲۸  
: ه اشاره به بنو نضري است و مراد ازکرد ک، روايت })۱(۶: ۵۹{ َرُسوِلِه ِمْنُهْم  یَو ما أَفاَء اهللا َعل: حممد بن اسحاق در باب آيه

 دهد یه مسلمانان را آگاهک، اين است })۲(۶: ۵۹{ من َيشاُء  ینَّ اهللا ُيَسلِّطُ ُرُسلَُه َعلکابٍ َو لک َعلَْيِه من َخْيلٍ َو ال رِفَما أَْوَجفُْتْم
  . است- مسامهت ديگرانی ب- )ص(ه آن اموال خالصه رسول اهللا ک

ه به کردند ک ابو دجانه اظهار فقر ه سهل بن حنيف وکرد، جز اينکآن اموال را ميان مهاجران تقسيم ) ص(رسول اهللا 
ه ک تا آخر اين آيه، گفت })۴(۷: ۵۹{ فَِللَِّه َو ِللرَُّسولِ  ی َرُسوِلِه من أَْهلِ الْقُر یما أَفاَء اهللا َعل:  و در باب)۳(ردکايشان نيز عطا 

  .ندک ی را بني مسلمانان وصف میخداوند در اينجا تقسيم ديگر
ايت ک بن عقبه و او از نافع و او از ابن عمر حین حممد و او از ابن جريح و او از موسحممد بن حامت مسني از حجاج ب

  :ه در آن باب حسان بن ثابت گويدکرد ک بنو نضري را سوزانيد و قطع یخنلها) ص(رسول اهللا  هکرد ک

  .شدک یه در بويره زبانه مک ی حريق آتشیچه سهل آمد بر بزرگان بنو لؤ

__________________________________________________  
ن اهللا کل. ه اهللا از مال ايشان با رسول خويش گردانيد، و مشا در آن نه اسب تاختيد و نه اشترکهر چيز : ی آيه ششم مهان سوره به معن)۲، ۱(

  ).یتفسري خواجه عبد اهللا انصار. (ه خواهدکگمارد پيغامربان خويش را بر آن  یم
  .اند، و استثناء ايشان نيز از مهني روست  بوده- و نه از مهاجران- اين دو تن از انصار)۳(
و خويشاوندان ( راست و رسول را یهر چه اهللا با رسول خويش گردانيد از جهانيان، آن خدا: ی از آيه هفتم، به معنی سوره حشر، خبش)۴(

  )یه عبد اهللا انصارتفسري خواج.) (گذريان را پدر را و درويشان را و راه یرسول را و نارسيدان ب
۲۹  

 أُُصوِلها فَبِإِذِْن اهللا َو ِلُيْخزَِي الْفاِسِقَني  یُتُموها قاِئَمةً َعلکه در آن خصوص، آيه ما قَطَْعُتْم من ِليَنٍة أَْو َتَرکابن جريح گويد 
او از نافع و او از ابن عمر  و یابو عبيد از حجاج و او از ابن جريح و او از موس. ، نازل شد و لينه مهان خنل است})۱(۵: ۵۹{

ه اين شعر از ابو سفيان ابن حارث کاند   جز او گفتهی و راويان ديگری ابو عمر شيبانیو راو. ردک به مهني سان نقل یروايت
  :ل استکبن عبد املطلب، و بدين ش

  شد ک یه در بويره زبانه مک یحريق آتش   یچه سخت آمد بر بزرگان بنو لؤ

  :حسان بن ثابت بدان پاسخ داده و گفته است.  استنيز روايت شده بويله

ورانند و از که ک آمد و ضايعش هنادند یتابک آن هليب بر افرازد اينان را ی آن حريق را مدام سازد و در مهه سویخدا
  اند  حاصل افتاده یتوراة ب

ه عمر کرد ک اوس بن حدثان نقل  بنک و او از مالیعمرو بن حممد ناقد از سفيان بن عيينه و او از معمر و او از زهر
    رسوله و مل يوجفیمما أفاء اهللا عل: اموال بنو نضري از مقوله: بن خطاب گفت

__________________________________________________  
 او تا درد زده و رسوا یو دستور، آن به پسند اهللا بود یهر چه بريديد از درختان خرما، لينه، يا گذاشتيد بر پا: ی مهان سوره به معن۵ آيه )۱(

  ).یتفسري خواجه عبد اهللا انصار. (ند فاسقان راک
۳۰  

ه از آن خرج ساالنه خانواده خود را پرداخته و کرفته است  یاب، بوده و خالصه او به مشار مکاملسلمون عليه خبيل و ال ر
  .رده استک ی دواب و جنگ افزار در راه خدا صرف مک تداری را برایباق

 بن اوس بن حدثان و ک از حامت بن امساعيل و او از اسامة بن زيد و او از ابن شهاب و او از مالیام بن عمار دمشقهش
اما . کاموال بنو نضري و خيرب و فد:  خاصه داشتیسه دسته داراي) ص(ه رسول اهللا کرد کاو از عمر بن خطاب روايت 

 را از آن مسافران درمانده ساخت و خيرب را به سه جزء تقسيم ک، و فد خويش قرار داد)۱(اموال بنو نضري را حبس بر نوائب
 خود و نفقه اهل خويش حبس قرار داد و آنچه از نفقه ايشان زياده ی را برایرد و جزئکرد، دو جزء را ميان مسلمانان هبر ک



 ۲۰

  .داد یماند به مهاجران تنگدست م یم
ه گفت اموال بنو نضري در زمره مما أفاء اهللا کرد ک روايت ی از زهر بن آدم و او از سفيان و اویحسني بن اسود از حيي

پس آن را ميان . بود) ص(رفت و خالصه رسول اهللا  یاب، به مشار مک رسوله و مل يوجف املسلمون عليه خبيل و ال ریعل
. انه و سهل بن حنيف بن خرشة ابو دجک مسای از انصار نداد جز دو مرد فقري يعنیرد و از آن به احدکمهاجران تقسيم 

بر اموال بنو نضري دست ) ص(ه چون رسول اهللا کرد کايت ک حیلبکر بن عياش و او از ک بن آدم و او از ابو بیحسني از حيي
  ه پيامربک بودند یسانک و ايشان خنستني - يافت

__________________________________________________  
ه ک است یگردد، و از مجله مشتمل بر پيش آمدهاي یه بر انسان نازل و حادث مک است یدث و امور حوای نوائب مجع نائبه و به معن)۱(

ه فرمانروايان بابت کشده است  ی اطالق میها و مصارف فيصله و اصالح آن بر عهده فرمانروايان قرار دارد، و به طور اخص به هزينه
لمه نوائب به مهني ک) و چند موضع ديگر(تاب کدر اين قسمت از . اند  آن بوده از سفرا و هيأهتا و ميهمانان ناگزير از اجنامیپذيراي

  .ار رفته استکمفهوم اخص به 
۳۱  

تابِ من ِديارِِهْم ِلأَوَّلِ کفَُروا من أَْهلِ الْکُهَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن :  در حق ايشان گفتی و تعالک خداوند تبار-وچانيدکب
. اب به مشار بودکمما مل يوجف املسلمون عليه خبيل و ال ر:  حشر مهان جالست، و آن اموال از مقولههک، }۲: ۵۹{ )۱(الَْحْشرِ

  :به انصار گفت) ص(پس رسول اهللا 

 خودتان را مجيعا بني مشا و ايشان تقسيم ی ندارند، لذا اگر خواهيد اين اموال و دارايیبرادران مهاجر مشا اموال
  . نمکگاه داريد و من اين مال را تنها بني ايشان هبر نم، و گر نه مشا اموال خود نک

  : ز، پس اين آيت نازل شد هبره ايشان ساین و از اموال ما نيز هر چه خواهکپس گفتند اين اموال را ميان آنان خبش 
  . })۲(۹: ۵۹{انَ بِهِْم َخصاَصةٌ ک أَْنفُِسهِْم َو لَْو  یَو ُيْؤِثُرونَ َعل
ه مثال ما و مشا به چيز کبه خدا سوگند .  خري دهادیاعت انصار، خداوند مشا را جزا مجیر گفت اکآنگاه ابو ب

  : گفت)۳(یه غنوک ماننده نيست، مگر مهان یديگر
__________________________________________________  

 خويش، خنست فراهم آوردن خلق را یهنا خويش و از خان و مایرد از سرايهاکه آن ناگرويدگان اهل تورات را بريون ک اهللا، اوست )۱(
لمه ک مفهوم ديگر اين یه بالذرکر شده، حال آنک گرد آوردن مردم ذیشود واژه حشر در تفسري خواجه عبد اهللا به معن یه ديده مکچنان (

 ايشان از جزيرة العرب ی جالی يهود از مدينه و حشر ثانی، اول احلشر، جالیي بنا به گفته. وچ را مورد نظر داشته استک جالء و یيعن
 به - مربوط به روز قيامت استی ديگر حشر اول، حشر يهود از مدينه و حشر ثانیبه قول. به شام در ايام عمر بن خطاب بوده است

  ).مهان تفسري مراجعه شود
  ).۹سوره حشر، آيه (ه خود نيازمندند کهر چند ) دهند یترجيح م(گزينند  ی و بر خود م)۲(
 روشن شدن زمينه اشعار یبرا.  عهد جاهليتی، شاعر توانایعب بن عوف از عشريه غنکعوف بن ضبيس بن دليف بن  طفيل بن )۳(

 منشعب از قبيله قيس بوده و در معرض تاخت و تاز قبايل ی عربکوچک یها  از عشريهکی يیه غنکشود  یمنت به اختصار يادآور م
کرده است که از آن مجله قبيله بنو جعفر  برای خود جستجو می  از طوايف قدرمتندینريومندتر قرار داشته است، و از مهني رو حاميان

يا (ضمن يکی از اين يورشها که به فرماندهی زيد اخليل طائی در حملی به نام حمجر .  بوده است- منشعب از قوم عامر-بن کالب
های زياد و مشاری از زنان خود را از  ن ديد و گلهصورت گرفت مردان عشريه غنی منکوب شدند و قبيله ايشان آسيب فراوا) حمجن

اشعار . در اين واقعه بنو جعفر به ياری عشريه آمدند و خستگان و زمخيان را نزد خود بردند و دلسوزی بسيار نشان دادند. دست دادند
   .منت درباره مهني حادثه است و شاعر بنو جعفر را مهربانتر از مادر وصف کرده است

۳۲  

ردند و گذشتند کومبان که لگدک ما بلغزيد و فرو غلتيدمي ميان آنان یها ه چون موزهکاش دهد بنو جعفر را  پادیخدا
ه ک یشيدند، به راستکه ايشان هبر ما ک یه گر مادرامنان بديده بودند مر آن زمحتک یردند، حالک بر ما ترش نیرو

 خويش بربدند و گرما یها  مهتران قوم ما را به خيمه از ايشان و مههیداشتند صاحب دولتان بسيار یخاطر پر مالل م
  .ردندکو سرپناه عطا 



 ۲۱

) ص(ه رسول اهللا کرد کايت ک بن آدم و او از قيس بن ربيع و او از هشام بن عروه و او از پدر خويش حیحسني از حيي
  . زبري بن عوام اقطاع قرار دادی خنل دار بنو نضري برای از زمينهایزمين

از ) ص(ه رسول اهللا کرد کايت ک او از يزيد بن عبد العزيز و او از هشام بن عروه و او از پدر خود ح ویحسني از حيي
 از انس بن عياض و عبد اهللا بن منري و یاتب واقدکحممد بن سعد .  قرار داد و زبري را اقطاع دادیاموال بنو نضري اقطاعات

ه در آن خنلستان بود ک از اموال بنو نضري را یزمين) ص(ه پيامرب کرد کايشان از هشام بن عروه و او از پدر خويش روايت 
   ه آنکانس در روايت خود گويد . ر جرف را اقطاعا به زبري سپردکاقطاع زبري قرار داد، و ابو ب

۳۳  
  . عقيق را اقطاع زبري قرار دادیه عمر متامکزمني موات بود و عبد اهللا بن منري در حديث خود گويد 

   يظهاموال بنو قر
 از ذو القعده و چند شب از ذو احلجه سال پنجم را به حماصره بنو قريظه پرداخت و یشبهاي) ص(رسول اهللا : گويند

رده کاعانت ) ص(ه در غزوه خندق بر ضد رسول اهللا ک بودند یسانکآنان از مجله . شيدکحصار ايشان پانزده شبانه به درازا 
م چنني کرد و حک ی بر ايشان داوری تن در دادند و سعد بن معاذ اوسی ویاورسپس به د. ه آن غزوه احزاب بودکبودند، 

ان به اسارت در آيند و اموالشان ميان مسلمانان هبر کودکشته شود و زنان و ک )۱( شدهیه تراش تيغ بر او جارکه هر کداد 
  .یاو داد خداوند و رسول یم به رأکرد و گفت مهانا حکآن را تنفيذ ) ص(پس رسول اهللا . گردد

ه رسول کرد کعبد الواحد بن غياث از محاد بن سلمه و او از هشام بن عروه و او از پدر خويش و او از عائشه روايت 
 درآمد تا تن خود بشويد، پس جربئيل نزد او آمد و گفت يا یان شستشوکچون از جنگ احزاب فارغ شد، به م) ص(اهللا 

  .امي، به جنگ بنو قريظه بشتاب خود زمني ننهادهرديد و ما هنوز سالح کحممد سالح جنگ باز 
  . رسول اهللا، من او را از خالل در بديدم و غبار بر سرش نشسته بودیعائشه گفت ا

__________________________________________________  
 بر حسب سنت هنگام رسيدن به سن - نيزی و شايد نصار-رود در آن زمان يهوديان یاحتمال م. نايه از رسيدن به سن بلوغ استک )۱(

  ).۱۷، آيه ۱۶ و باب ۵، آيه ۱۳توراة، سفر داوران، باب : کر(اند  سترده ی میبلوغ مو
۳۴  

ثري بن سائب روايت ک و او از عمارة بن خزميه و او از یعبد الواحد بن غياث از محاد بن سلمه و او از ابو جعفر خطم
شته شد ک دميده بود، یاش مو ه از ايشان به سن احتالم رسيده يا بر عانهکشدند و هر عرضه ) ص(ه بنو قريظه بر پيامرب کرد ک

  . نروئيده بود، رها شدیه به احتالم نرسيده يا عانه وکو آن 
عهد ) ص( بن اخطب با رسول اهللا یه گفت حيکرد کوهب بن بقيه از يزيد بن هارون و او از هشام و او از حسن روايت 

پس چون او و پسرش را روز قريظه بياوردند رسول اهللا . فيل گرفتک را بر آن ی ندهد و خدای ضد او يار را بهیه احدکرد ک
  . اجنام گرفت، سپس بفرمود تا خود و فرزندانش را گردن زنندکیفالت به نيکه کگفت مهانا ) ص(

:  داشتند؟ گفتیو قريظه زمين پرسيدم آيا بنیه گفت از زهرکرد کر بن هيثم از عبد الرزاق و او از معمر روايت کب
 بن آدم از ابو یه حييکرد کايت کحسني بن اسود مرا ح. ردکآن را ميان مسلمانان به سهام تقسيم ) ص(قطعا، و رسول اهللا 

اموال بنو قريظه و خيرب را ميان ) ص(ه رسول اهللا کرد ک و او از ابو صاحل و او از ابن عباس نقل یلبکر بن عياش و او از کب
 یاتب ليث و او از ليث بن سعد و او از عقيل و او از زهرکابو عبيد قاسم بن سالم از عبد اهللا بن صاحل . ردکانان قسمت مسلم

م به قتل کميت سعد بن معاذ رضا دادند و او حکبنو قريظه را در حماصره گرفت تا به ح) ص(ه رسول اهللا کرد کروايت 
  .لشان دادان و تقسيم امواکودک زنان و یمردان و بردگ

  . از مردان ايشان به قتل رسيد)۱(و در آن روز فالن و فالن تعداد



 ۲۲

__________________________________________________  
  .شتگان بني چهار صد تا هنصد نفر روايت شده استک تعداد )۱(

۳۵  

  خيربغزوۀ 
  .در سال هفت به جنگ خيرب دست يازيد) ص(رسول اهللا : گويند

 ماه کقريب ي) ص(پس رسول اهللا .  به تأخري و اطاله گذرانيده، با مسلمانان به قتال پرداختندیار را با وکاهل خيرب 
نند و ک بلد یه جان و اوالدشان مصون ماند و جالکردند، بر اين قرار ک صلح یايشان را در حماصره داشت، و از آن پس با و

 پوشيده ی از وی مسلمانان باز گذارند و چيزی برا- نچه بر بدهنا دارند جز آ- خود رایها زمينها و زرينه و سيمينه و جامه
 است پس ما را در اينجا باز گذار و ی خنل دانشیه ما را در فن زراعت و نگاهدارکگفتند ) ص(آنگاه به پيامرب . ندارند

 داد و گفت مشا را استقرار  از حاصل ميوه و حبوب را حق عمل آنان قراری گذاشت و نيمیايشان را به جا) ص(رسول اهللا 
 اهللا عنه به خالفت رسيد در ايشان و با ظاهر شد و یچون عمر بن خطاب رض. ه خداوند استقرارتان دهدکدادم مادام 

  .ردک در آن داشتند قسمت )۱(یه سهمک یپس عمر ايشان را براند و خيرب را ميان مسلمانان. ردندکزمحت مسلمانان فراهم 
ه گفت از ابن شهاب کرد ک بن آدم از زياد بن طفيل و او از حممد بن اسحاق روايت یه حييکفت حسني بن اسود مرا گ

رد و از مقوله ک و پس از جنگ فتح )۲(آن را به عنوه) ص(ه شنيده است رسول اهللا کردم و او مرا خرب داد کدرباره خيرب سؤال 
   )ص(   رسولهیمما أفاء اهللا عل

__________________________________________________  
  .ر شده استکتاب ذک مهني فصل ی تقسيم خيرب به سهمها و اعطاء آن به مسلمانان ضمن صفحات آت)۱(
  فتح بالد به عنوه به مفهوم گشودن آهنا.  است به قهر و غلبهی عنوه گرفنت چيز)۲(

۳۶  
 ی ماندند و گروهی به جایاهل خيرب مجع. ردکرد و ميان مسلمانان قسمت کآن را ختميس ) ص(پس رسول اهللا . بوده است

  .ردندک خبواند و آنان چنان یايشان را به مزدور) ص(آنگاه رسول اهللا . ردندک بلد ی ديار گفته جالکبه تر
ه رسول کرد ک از محاد بن سلمة و او از عبيد اهللا بن عمر و او از نافع و او از ابن عمر نقل ی بن محاد نرسیعبد االعل

 و یه به قصر خود پناه برند و بر اراضک اهل خيرب شد و با ايشان به قتال پرداخت تا آنان را بر آن داشت ی سو)ص(اهللا 
نند و آنچه ک بلد ی شود و جالیه از رخينت خونشان خوددارکرد، بر اين قرار ک ايشان چريه شد و با آنان صلح یخنلها

رد کو بر ايشان شرط . باشد) ص(هايشان از آن رسول اهللا  و سيمينه و زرهرد با خود برگريند و زرينه کاشترانشان محل توانند 
ه در آن ک را یآنگاه پوست گوسپند.  آنان نباشدی براینند ذمه و عهدکتوم و پنهان ندارند و اگر چنني ک را میه چيزک

 با خود به خيرب آورده  بنو نضريیه هنگام جالک بن اخطب تعلق داشت ی ساختند و آن به حيیخواسته و گوهر بود خمف
ار کجاست؟ گفت در که با خود از جانب بنو نضري آورده بود ک یيسه حيکبه سعية بن عمرو گفت آن ) ص(رسول اهللا  .بود

شته شده ک پيش از آن یحي.  گذشته و خواسته بسيار بوده استکیاز آن، زمان اند: گفت. جنگها و خمارج مصرف شد
 در یي ديدم گرد ويرانه ی را میه حيک را عذاب داد و آنگاه گفت یا نزد زبري فرستاد و او وسعيه ر) ص(پس رسول اهللا . بود

   پس به.  گشتی مهیاين حوال
__________________________________________________  

 یبرا. شد بسيار متفاوت بود ی به صلح و توافق گشوده میه بلدک ی آن نسبت به حالتی عقد صلح بوده و آثار حقوقیبه جنگ و ب)] - ((
  .آمد ی نسبت به اموال و نفوس و اعراض مغلوبان پديد میفاتح به عنوه حق تصرف وسيع

۳۷  
 از ايشان شوهر صفيه کیه يکشت کدو پسر ابو احلقيق را ب) ص(رسول اهللا . يسه را بيافتندکردند و کخرابه رفته جستجو 

رده بودند که ک یا به اسارت گرفت و اموالشان را به خاطر نقض عهدانشان رکودک بن اخطب بود، و زنان و یدختر حي



 ۲۳

 مانيم و به اداره و ی به جایان براند گفتند ما را هبل تا در اين اراضکه ايشان را از آن مکپس چون خواست  .ردکقسمت 
ها پردازند و خود نيز فراغت ار آن زمينک نداشتند تا به ی غالمانیو اصحاب و) ص(نيم، و رسول اهللا کاجنام امور آن قيام 
  .اجنام آن را نداشتند

شت و خنل از آن ايشان باشد و ک از حمصول هر گونه یه نيمکخيرب را به آنان داد بر اين قرار ) ص(پس رسول اهللا 
  .تعلق گريد) ص(آنچه ماند به رسول اهللا 

پس، از . گذاشت ینيم هبر ايشان م آورد و یعبد اهللا بن رواحه مهه ساله نزد ايشان آمده حاصل به ميزان مه
 دمشنان ی گفت ایو. ه او را به رشوه بفريبندکبردند و خواستند ) ص(ايت به رسول اهللا ک شیار مميزک او در یسختگري

ه مرا حمبوبترين مردم نزد مشا فرستاده و مشا مجاعت نزد من از خرس و کنيد؟ مهانا ک یخدا آيا مرا به مال حرام تطميع م
 عدالت در یه از اجراک، مرا بر آن خنواهد داشت ی من درباره ویينه من نسبت به مشا و دوستکن کنفورتريد، لبوزينه م

در چشم صفيه ) ص(ه رسول اهللا کو گفت .  استیپس گفتند زمني و آمساهنا بر مهني عدالت بر پا. نمک یحق مشا خوددار
ه سرم در آغوش پسر ابو احلقيق بود ک یيست؟ گفت در حال از چی صفيه اين سبزیرد و گفت اک مشاهده ی سبزیدختر حي

    ی زد و گفت آيا آرزوی مرا سيلیپس او را از آن خرب دادم و و. ه ماه در آغوشم قرار گرفتکخفته بودم و در خواب ديدم 
۳۸  

پدر و برادرم را داشتم، چه شوهر و  یرا بيش از مهه مردمان دمشن م) ص(و رسول اهللا : )۱(؟ گفتیيثرب در سر دار شاه
و آنقدر گفت و گفت تا آن بغض . ه پدرت در ميان اعراب فتنه انگيختک گفت یشته بود و او مهواره پوزش خواسته مهک

  .از خاطرم برفت
  . دادی از زنانش مهه ساله هشتاد بار شتر خرما و بيست بار جو از حاصل خيرب مهک به هر يه رسول اهللاکهم او گفت 
ردند و ابن ک و خيانت و غش ظاهر )۲(عهد عمر بن خطاب ميان مسلمانان به فتنه و ايذاء پرداختنده در کنافع گويد 

 را ميان مسلمانان اهل یآن اراض) رض(پس عمر . ستندکندند و دو دستش را بشک به زير افیي  خانهیعمر را از باال
  .ردکه در واقعه خيرب حضور داشتند قسمت کحديبيه 

ر بن حممد بن ک بی و او از حممد بن اسحاق و او از عبد اهللا بن ابیائک بن آدم و او از زياد بیحسني بن اسود از حيي
ه يقني ک یرد، و زمانکه در دو قلعه وطيح و سالمل بودند حماصره کاهل خيرب را ) ص(ه رسول اهللا کرد کعمرو بن حزم روايت 

 خارج شوند و از رخينت خونشان یزت دهد تا از آن جا خواستند ايشان را اجای خواهند شد از وکه هالکردند کحاصل 
  .ردک شود و او نيز چنان یخوددار

 جز آنچه در اين - آنانیها  قلعهیتيبه و متامکمهه اموال ايشان مشتمل بر شق و نطاة و ال) ص(پيش از آن رسول اهللا 
م و او ک السالم بن حرب و او از شعبه و او از ح بن آدم و او از عبدیحسني بن اسود از حيي.  به دست آورده بود- دو قلعه بود

  ،)۳(ه و اثاهبم فتحا قريباک ی تعالی در باب اين قول خدای ليلیاز عبد الرمحن بن اب
__________________________________________________  

  ).۱۸سوره فتح، آيه ( ک نزديی و ايشان را پاداش داد پريوز)۳(  . اشاره به اهل خيرب است)۲(  . صفيه گفت)۱(
۳۹  

  .ه فارس و روم باشدک گفت )۱( مل يقدروا عليهایه آن خيرب است و درباره و أخرکگفت 
 و یخيرب را به س) ص(ه پيامرب کرد ک بن سعيد و او از بشري بن يسار روايت یعمرو ناقد از يزيد بن هارون و او از حيي

نار هناد و نيمه ک نوائب خويش یرد و نصف آن را براک تقسيم رد و هر سهم را نيز به صد خبش ديگرکشش سهم قسمت 
 یتيبة و سالمل سهمکاز آنچه تقسيم شد شق و نطاة و ضمائم آن، و از آنچه وقف شد . ردکديگر را ميان مسلمانان قسمت 

  .گرديد) ص(رسول اهللا 
پس آن را . نندکفايت ک زمني یوار رک ی نداشت تا برایشاورزانکافتاد ) ص(و چون اين اموال به دست رسول اهللا 

ر وضع به مهني قرار ادامه کو ابو ب) ص(در زمان حيات رسول اهللا . نندکشت ک از حمصول یبه يهوديان داد تا در برابر نيم



 ۲۴

وچانيد و اين ک پردازند يهوديان را به شام یشت اراضک مسلمانان زياد شد و توانستند به یداشت و در عهد عمر چون داراي
  .ردکرا بني مسلمانان تقسيم اموال 
تيبه کرد، کخيرب را فتح ) ص(ه چون رسول اهللا کرد ک روايت یر بن هيثم از عبد الرزاق و او از معمر و او از زهرکب

 از حمصول در دست يهود یه آن را در قبال نيمکسهم مخس آن قرار گرفت و شق و نطاة و سالمل و وطيح به مسلمانان رسيد 
 را یه عمر رقبه اراضکشد، تا آن  یداد ميان مسلمانان تقسيم م ی به دست میه خداوند از آن اراضک یائد گذارد و فویباق

ه کرد ک بن معبد و او از ابو املليح و او از ميمون بن مهران روايت یابو عبيد از عل. ردکبني ايشان به نسبت سهمشان قسمت 
  .در حصار گرفت شبانه یاهل خيرب را بني بيست تا س) ص(رسول اهللا 

__________________________________________________  
  ).۲۱سوره فتح آيه (ه دست نيافتند بر آن ک ی و چيز ديگر)۱(

۴۰  
ه رسول کرد ک بن سعيد و او از بشري بن يسار نقل ی بن آدم و او از محاد بن سلمه و او از حييیحسني بن اسود از حيي

ه بر عهده رسول اهللا ک از هيأهتا یها و امور مردم و پذيراي هجده سهم به خاطر هزينه. ردکم قسمت  سه۳۶خيرب را به ) ص(اهللا 
 بن آدم و او از یحسني از حيي. صد مرد رسيدکه هر سهم به يک او شد و هجده سهم ديگر نيز تقسيم شد یبود سهم) ص(

 و شش یتقسيم خيرب به س: گفت ی بشري بن يسار مه گفت شنيدمکرد ک بن سعيد روايت یعبد السالم بن حرب و او از حيي
ردند و از آن که بني خود تقسيم کاز آن ميان هجده سهم نصيب مسلمانان شد . سهم و هر سهم مشتمل بر صد سهم ديگر بود

) ص(ه بر رسول اهللا ک ی افراد و هيأهتايی از ايشان بود، و هجده سهم ديگر براک هر يیمساو) ص(تقسيم سهم رسول اهللا 
  .ه بر عهده داشت اختصاص يافتک یشدند و خمارج یوارد م

ه رسول کرد ک و او از نافع و او از ابن عمر روايت یيع بن جراح از عمرکه وکعمرو ناقد و حسني بن اسود مرا گفتند 
ه آن را بپذيرند کت ابن رواحه را به خيرب فرستاد و او خنلها را بر ايشان به ميزان گرفت و سپس آنان را خمري ساخ) ص(اهللا 

 اسرائيل از حجاج بن یاسحاق بن اب. نند و آنان گفتند اين حق است و آمساهنا و زمني بر مهني اساس استوار استکيا رد 
رد بر اين کبا اوالد ابو احلقيق مصاحله ) ص(ه پيامرب کرد ک از اهل مدينه روايت یحممد و او از ابن جريح و او از قول مرد

  .ردند پس خوهنايشان حالل شدکتمان ک پنهان ندارند و ايشان آن را  رایه گنجکشرط 
 خود و فرزندانشان یه اهل خيرب براکرد ک بن معبد و او از ابو املليح و او از ميمون بن مهران روايت یابو عبيد از عل

  )ص(ه آنچه درون قلعه بود از آن رسول اهللا کامان گرفتند، بر اين قرار 
۴۱  

 مشا را با یبر سر تشدد و قهر بودند و او به آنان گفت دمشن) ص( در آن قلعه با رسول اهللا یي  اهل خانههکو گفت . باشد
و مشا با . ه آنچه به دوستانتان دادم از مشا دريغ دارمکدارد  ی مرا از آن باز منین اين معنک دامن، لیخداوند و رسولش مه

 مشا چه شد؟ گفتند آن را در )۱(ینون جامهاکايتان بر من حالل شود، ا را پنهان داريد خوهنیه اگر چيزکرديد کمن وعده 
  .ردميکجنگ خود صرف 

 ايشان را یاويدند و بيافتند، و آنگاه گردهناکه آن اشياء در آن بود رفتند و بک یانک اصحاب به میپس به فرمان و
  .بزد

م بن عتيبه و او از مقسم و او از ابن عباس روايت ک و او از حی ليلیعمرو ناقد و حممد بن صباح از هشيم و او از ابن اب
  . هنادی از حمصول در دست اهل آن بلد باقی نيمی خيرب را در ازای و خنلهایاراض) ص(ه رسول اهللا کرد ک

در قبال نصف ) ص(ه رسول اهللا کرد ک نقل ی هند و او از شعبیحممد بن صباح از هشيم بن بشري و او از داود بن اب
ار ک گسيل داشت و او اين - و يا خنل- حاصل خرمای ارزيابی را به اهل آن واگذارد، و عبد اهللا بن رواحه را برافوائد، خيرب

 را خواهند برگريند و آنان گفتند آمسان و زمني به که هر يکرد و آن را به دو نيمه تقسيم منود و ايشان را خمري ساخت کب
ه ابو يوسف از مسلم اعور و او از انس کردند کايت کاب ابو يوسف ما را ح از اصحیمجع.  ايستاده استیمهني عدل بر پا



 ۲۵

ه عبد اهللا بن رواحه به اهل خيرب گفت اگر خواهيد من ميزان گريم و مشا را در انتخاب خمري سازم و اگر خواهيد کرد کروايت 
  .نيد و مرا خمري سازيدکمشا چنني 

__________________________________________________  
 رشته مرواريد یه به معنکن شايد در اصل وانيه بوده است ک ظروف و جامها و گلداهنا است، لیه به معنکار رفته ک در اينجا واژه آنيه به )۱(

  ).رده استک مشاهده نی ديگریهر چند مترجم لفظ وانيه و ترديد در اين باب را جا(و در است 
۴۲  

 و او از ليث بن سعد و یقاسم بن سالم از عبد اهللا بن صاحل مصر. گونه استوار باشدآنان گفتند آمسان و زمني به مهني 
خيرب را به عنوه و پس از جنگ بگشود، پس آن را ختميس ) ص(ه پيامرب کرد ک روايت یاو از يونس بن يزيد و او از زهر

 بن انس که از مالکرد کايت کا را ح می بن محاد نرسیعبد االعل. ردکرد و چهار پنجم ديگر را ميان مسلمانان قسمت ک
. در جزيرة العرب دو دين قابل مجع خنواهد بود: فرمود) ص(ه رسول اهللا کرده بود که از قول ابن شهاب روايت کخواندم 

گفته است در ) ص(ه رسول اهللا کرد و چون اطمينان و يقني يافت ک اهللا عنه در اين باب تفحص یپس عمر بن خطاب رض
  .دو دين مجع خنواهد شد يهود را از خيرب براندجزيرة العرب 

.  مقرر داشت)۱(از سهم خود در خيرب اطعام) ص(ه رسول اهللا کرد ک و او از شيوخ خود روايت یوليد بن صاحل از واقد
  اهللای خود عباس بن عبد املطلب رضی عموی از زنان خود هشتاد بار خرما و بيست بار جو قرار داد و براک هر يیپس برا

   عنه
__________________________________________________  

ه اصطالحات کار نرفته بلک به ی رايج در زبان فارسی از دو لفظ به معنک طعمه قرار دادن است، و در اين مقام هيچيی اطعام به معن)۱(
 ی معينکه از حاصل و درآمد ملک ساالنه یمقرررزق و ) الف :اند رفته یار مک زير به یه بر حسب مورد به معانک هستند ی معينیحقوق

در اين )  امروز ايرانی در حقوق مدنی مشابه عمریچيز( معني کحق انتفاع مادام العمر از ديه و مل) ب . برقرار شودیسکدر حق 
) د .زينه خود بگريد هی واگذار شود تا برایسکه به ک کخراج مل) ج .شود ی مک واژه طعمه و مصدر اطعام به مفهوم اقطاع نزديیمعن

  . زراعت و استفاده موقت عاريه گريندهی براکعاريه دادن مل
۴۳  

 معني ی بارهای ديگر و مهچنني اوالد مطلب بن عبد مناف را تعدادیر و عمر و حسن و حسني و مجعکدويست بار و ابو ب
ه گفت کرد کيد و او از پدر خويش نقل  و او از افلح بن محیوليد از واقد.  از اين بابت بنوشتیمقرر داشت، و سند ثابت

  . دادمي و جزء آمار ما بودندیشوندگان را مه  ورثه اطعامیتيبه را به من داد و ما سهمکعمر بن عبد العزيز توليت 
 یخيرب را در ازا) ص(ه رسول اهللا کرد کحممد بن حامت مسني از جرير بن عبد احلميد و او از ليث و او از نافع روايت 

ر و آغاز خالفت عمر در دست ايشان کو ابو ب) ص( رسول اهللا یه در مدت زندگانک حمصول به اهل آن واگذارد  ازینيم
پس عمر ايشان را از آن .  محله بردندی نزد ايشان آمد و آنان شبانه بر ویارک یسپس عبد اهللا بن عمر برا.  بودیباق

 در آن یسهم) ص( زنان پيامرب یرد و براکضور داشتند قسمت ه در آجنا حک یرد و آن را ميان مسلمانانکسرزمني اخراج 
 خود و ی برگرييد، و اين براکه خواهيد ملکدام که خواهيد توانيد از مثره سهم گرييد و هر ک از مشا کقرار داد و گفت هر ي

ه گفت کرد ک عباس روايت  و او از ابو صاحل و او از ابنیلبکر بن عياش و او از کحسني بن اسود از ابو ب. ورثه ايشان بود
ه از اين مشار، آنان ک هزار و پانصد و هشتاد بود ک هزار و پانصد و هشتاد سهم تقسيم شد و تعداد مردان نيز يکخيرب به ي

 طالب به سرزمني حبشه رفته بودند یه با جعفر بن ابک ی هزار و پانصد و چهل تن و تعدادکه در حديبيه حاضر بودند يک
  .چهل مرد بودند

ه رسول اهللا کرد ک بن آدم و او از ابو معاويه و او از هشام بن عروه و او از پدر خويش روايت یحسني بن اسود از حيي
  . با خنل و اشجار در خيرب اقطاعا به زبري دادیزمين) ص(



 ۲۶

۴۴  

   کفدفتح 
اد و ايشان را به اسالم  فرستک را نزد اهل فدیدر بازگشت از خيرب حميصة بن مسعود انصار) ص(ه رسول اهللا کگويند 

  .گفتند ی می يوشع بن نون يهودیه به وک بود یرئيس آنان مرد. ردکدعوت 
 دهند و اين از آنان پذيرفته ی را به وک فدکه نصف خاکردند، بر اين اساس کصلح ) ص(پس ايشان با رسول اهللا 

 نتاخته ی و اشتریان به خاطر آن اسبه مسلمانکگرديد، زيرا ) ص( خالصه رسول اهللا ک از فدیشد و بدين سان نيم
 اهللا ی بودند تا عمر رضی مهچنان در آن باقکاهل فد. شد ی مسافران درمانده صرف می، و آنچه فوائد آن بود برا)۱(بودند

 خيثمه و زيد بن ی و سهل بن اب-  نيهانی و به قول- بن تيهانکعنه به خالفت رسيد و يهود حجاز را براند و ابو هيثم مال
ردند و عمر آن ک را به قيمت عادله تقومي ک فدک از خایپس ايشان نيم.  از انصار بودند به آجنا فرستادیه مهگکبت را ثا

  .وچانيدکهبا را به يهوديان پرداخت و ايشان را به شام 
ردند، کمصاحله ) ص( با رسول اهللا که اهل فدکرد کايت ک بن سعيد حیسعيد بن سليمان از ليث بن سعد و او از حيي

 را فرستاد تا یسانک براند یه عمر آنان را از آن جاک یهنگام.  و خنلها از آن ايشان باشدیه نصف اراضکبر اين اساس 
ر بن هيثم از عبد الرزاق و او از معمر و او از کب. حساب سهم ايشان را از زمني و خنل روشن سازند و آن را بديشان بداد

  . را به آنان پرداختک اهل فدی زمني و خنلهای از هبایيمه عمر بن خطاب نکرد ک روايت یزهر
   ی بن آدم از ابن ابیه حييکرد کايت کحسني بن اسود ما را ح

__________________________________________________  
  . اشاره به آيه ششم از سوره حشر)۱(

۴۵  
 یه برخکرد ک از فرزندان حممد بن مسلمه روايت کیر و يکب ی و عبد اهللا بن ابیزائده و او از حممد بن اسحاق و او از زهر

 ايشان یه از رخينت خوهناکخواستند ) ص( خود مباندند و حصار گرفتند، و از رسول اهللا یاز بازماندگان اهل خيرب در جا
 کفد. ادند مهانند آن رضايت دی اين بشنيدند به رفتارک بلد دهد و چون اهل فدیند و به آنان اجازه جالک یخوددار

  .اب بودکمل يوجف املسلمون عليها خبيل و ال ر: و از مقوله) ص(خالصه رسول اهللا 
رده ک مشابه نقل یر روايتک بی و او از حممد بن اسحاق و او از عبد اهللا بن ابیائک بن آدم و او از زياد بیحسني از حيي

  .ة بن مسعود بود حميصکیه نزد اهل خيرب رفتند يک یسانکه از مجله کو افزوده است 
 بن اوس بن ک بن آدم و او از ابراهيم بن محيد و او از اسامة بن زيد و او از ابن شهاب و او از مالیحسني از حيي

ه حبس ک بنو نضري یاراض:  خاصه داشتیسه داراي) ص(ه گفت رسول اهللا کرد ک اهللا عنه نقل یحدثان و او از عمر رض
  .ه به مسافران درمانده اختصاص داشتک کرد، و فدک سه جزء تقسيم ه آن را بهک بود، و خيرب ینوائب و

رد ک و او از اسامة بن زيد و او از ابن شهاب و او از عروة بن زبري روايت ی از صفوان بن عيسیعبد اهللا بن صاحل عجل
 کدر خيرب و فد) ص(ر فرستاده مرياث خود را از سهم رسول اهللا کعثمان بن عفان را نزد ابو ب) ص(ه زنان پيامرب ک

 اهللا عليه و سلم ی صلیه رسول خداکايد  هراسيد، مگر نشنيده ی منیآيا از خدا: عائشه به ايشان گفت. ردندکدرخواست 
 واردان و یه اين اموال به آل حممد و براکمهانا . گذارمي مرياث ما خنواهد بود یآنچه را به عنوان صدقه باز م: گفت یم

   ه آنانکگفت .  امر پس از من راجع استیخواهد داشت، و چون مبريم اين امر به ولميهمانان ايشان اختصاص 
۴۶  

  .دست بداشتند
 مشابه آن نقل ی و او از اسامه و او از ابن شهاب و او از عروه روايتی زهری از صفوان بن عيسیامحد بن ابراهيم دورق

  .ردک



 ۲۷

ردند ک را مصادره که بنو اميه فدکرد ک روايت یلبکمعمر و او از ابراهيم بن حممد از عرعرة و او از عبد الرزاق و او از 
 اهللا عنه به واليت رسيد یه عمر بن عبد العزيز رضک یهنگام. را در خصوص آن دگرگونه ساختند) ص(و سنت رسول اهللا 

  .ردکآن را به حال پيشني اعاده 
ه فاطمه به ابو کرد کايت کو او از پدر خود ح بن جعونه کتب از فضيل بن عياض و او از مالکعبد اهللا بن ميمون م

از .  دادی گواهی طالب بر اين معنی بن ابی من قرار داد، پس آن را به من ده و علی را براکفد) ص(ر گفت رسول اهللا کب
ار جز با شهادت دو که ک ی دانی دختر رسول اهللا مهیگفت ا.  شهادت دادی خواست و ام امين به سود ویاو شاهد ديگر

 از زيد بن حباب و او از خالد بن طهمان و او از یرابيسکروح ال. پس او منصرف شد.  مرد و دو زن راست نيايدکرد و يا يم
 اهللا عنه گفت یر صديق رضک اهللا عنها به ابو بیه فاطمه رضکرد که به نظر روح، جعفر بن حممد بوده است روايت ک یمرد
) ص(رده پيامرب ک بينه خواست و او ام امين و رباح آزاد یو.  من قرار دادیرا براآن ) ص( را به من ده زيرا رسول اهللا کفد

 مرد و دو زن ميسر که اين امر جز با شهادت يکپس بگفت .  در اين باره شهادت دادندیرا بياورد و آن دو به سود و
  .نيست

ه کرد ک روايت یاحل باذام و او از ام هان و او از ابو صیلبک از محاد بن سلمه و او از حممد بن سائب یابن عائشه تيم
ه خواهد بود؟ کپس از مردن، وارث تو :  گفتی اهللا عنه آمد و به ویر صديق رضکنزد ابو ب) ص(فاطمه دختر رسول اهللا 

  .اهل و اوالدم: گفت
۴۷  

سوگند به  دختر رسول اهللا یا: ارث بربمي؟ گفت) ص(ه بايد تو، و نه ما، از رسول اهللا کپس سبب چيست : گفت
.  را گوميکسهم ما در خيرب و صدقه ما در فد: گفت. ام ه از پدر تو نه طال، نه نقره و نه فالن و نه فالن به ارث بردهک یخدا
ه خداوند در طول حيات نصيب ک است یي ه آن طعمهکمهانا : گفت یم) ص(ه رسول اهللا ک دختر رسول اهللا شنيدم یا: گفت

  .مسلمانان باشدمن ساخته و چون مبريم ميان 
ه عمر بن عبد العزيز بنو اميه را گرد آورد و کرد ک شيبه از جرير بن عبد احلميد و او از مغريه روايت یعثمان بن اب

رسيد و  یساخت و به مستمندان بنو هاشم م یرد و معاش مک یبود و از آن انفاق م) ص( از آن پيامرب کمهانا فد: گفت
ر به کچون پيامرب وفات يافت ابو ب. ردک خبشد و او اباء یه آن را به وکد، و فاطمه خواست دا ی ايشان را مهسر میها بيوه

ه کنم ک یيد مکنون من تأکرد و اکسپس واليت به عمر رسيد و او نيز مهان رفتار پيشه . ردکعمل ) ص(مهان شيوه رسول اهللا 
  .ام ردهکآن را به حالت پيشني اعاده 

فَما أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه : هک ی تعالی در باب اين قول خدای ابراهيم و او از ايوب و او از زهرسريج بن يونس از امساعيل بن
  . و فالن و فالن استک خاصه رسول اهللا از قبيل فد)۱(ی عربیها ه منظور قريهکرد ک روايت }۶: ۵۹ {ابٍکمن َخْيلٍ َو ال رِ

  -ردک ی بن انس روايتکابو عبيد از سعيد بن عفري و او از مال
__________________________________________________  

 ی معني تلقی نام جغرافيايک يیلمه را جمموعا اسم خاص يعنک اين دو یگاه. آورده شد»  عربيةیقر« در ترمجه ی عربیها  قريه)۱(
ابو . کر(» . و سوارقيه و امثال آنکفد در سرزمني عرب است از قبيل خيرب و یي  عربيه هر قريهیقر «یرکن به گفته البکل. نندک یم

  ). معجم ما استعجم، اجلزء االول-ی االندلسیرکعبيد اهللا بن عبد العزيز الب
۴۸  

 برون یه عمر يهود خيرب را براند و ايشان از آجناک و گفت - رده يا نهک نقل ی نيز از زهرکه ابو عبيد گويد ندامن مالک
. ردکبا ايشان به مهني قرار مصاحله ) ص( بود، چه رسول اهللا ی از اراضیات و نيم از مثری را نيمکشدند، اما يهوديان فد

عمرو ناقد .  اشتران به آنان پرداخت و آنگاه ايشان را براندی را به زر و درهم و زينهای از مثره و اراضی نيمیپس عمر هبا
ه چون عمر بن عبد العزيز به خالفت رسيد کرد کايت ک و او از پدرش و او از ابو برقان حی منيع رصافیاز حجاج بن اب

پس . اب، بودک رسوله و مل يوجف املسلمون عليه خبيل و ال ریمما أفاء اهللا عل:  از مقولهک خواند و گفت فدیي خطبه



 ۲۸

 به تو ه آن راک و من نيز نتوامن ینکه آن را از من تقاضا ک خبواست و او گفت تو را نرسد ی آن را از ویفاطمه رمحها اهللا تعال
 اهللا ی رضیر و عمر و عثمان و علکسپس ابو ب. ردک یماندگان صرف م  درراهیشد برا یهر چه فوايد از آن حاصل م. دهم

چون معاويه واليت يافت آن را به . گذارده بود هنادند) ص(ه رسول اهللا ک را بر مهان قرار کعنهم به خالفت رسيدند و فد
چون وليد به واليت . رد و از آن من و وليد و سليمان شدک هبه ک به پدر من و عبد امللم به اقطاع داد و مروانکمروان بن ح
ردم و او نيز به من هبه ک را درخواست یاز سليمان نيز سهم و. ردم و او آن را به من خبشيدک تقاضا یاش را از و رسيد حصه

  .ردک
ه آن را به حالت پيشني باز کنون گواه باشيد ک از آن نزد من حمبوبتر نبود، ایردم و مالکجا ک را يکپس مهه مل

  .گردانيدم
چون سال دويست و ده فرا رسيد مأمون به عبد اهللا بن هارون الرشيد فرمان داد تا آن را به اوالد فاطمه دهند و در اين 

  :باب به قثم بن جعفر عامل خود در مدينه چنني نوشت

 اهللا عليه و سلم، و یخويش در ديانت پروردگار، و خالفت رسول او صلانت که امري املؤمنني بنا به مکاما بعد، مهانا 
   قرابت به

۴۹  

ند و خبشايش و صدقه او به ک تنفيذ یه سنت او شيوه خود سازد و فرمان وک است بر ديگران در اين ی، اولیو
  .رده استک بر آنان تصدق ی به ايشان خبشيده يا صدقاتی عطايايیه وک دهد یسانک

 ی به خداوند است و رغبتش، در عمل به آنچه سبب تقرب به ویاب معاصکري املؤمنني و پناه او از ارتو توفيق ام
رد و صدقه او قرار کعطا ) ص( را به فاطمه دختر پيامرب ک اهللا عليه و سلم فدی صلیرسول خدا. گردد، هم به اوست

 نيست، و آنان در خصوص اين یره آن اختالفار و بر مهگان شناخته، و آل رسول را درباک بود آشیداد، و اين امر
. اند  از ديگران بوده است، مهواره به طرح ادعا پرداختهیه فاطمه از حيث تصديق قولش نسبت بدان اولک، کمل

 به کی حق و عدالت او، و نزديیه به خاطر تقرب به پروردگار در برپايک امري املؤمنني بر اين قرار گرفت یپس را
 فرمان داد یاز اين رو. ند و به ايشان تسليم داردک، آن را به وارثانش اعاده یر تنفيذ امر و صدقه ود) ص(رسول اهللا 

 اهللا عليه یه خداوند پيامرب خويش صلکپس از آن .  نويسندی مهینند و به عامالن وکتا اين مطلب در ديواهنا ثبت 
 ی است، قول ویي  در صدقه يا هبه يا وعدهیحقه را که هر کرد ک ی ندا میمواسم حج مناد را نزد خود خواند در

اش، در  ه گفتهک است یس ديگر اولک اهللا عنها بر هر یمهانا فاطمه رض. اش بر آورده خواهد شد پذيرفته و وعده
 ی طربک به مباریي امري املؤمنني نامه. صدقه او قرار داده بود، مورد تصديق قرار گريد) ص(باب آنچه رسول اهللا 

 حدود و حقوق منسوب بدان و آنچه از بردگان ی را به متامکه فدک دستور داده است ی خود نوشته و به وردهکآزاد 
 بن حسني بن زيد بن یباز گرداند و به حممد بن حيي) ص(و غالت و غريه در آن باشد به ورثه فاطمه دختر رسول اهللا 

ه امري ک -  طالبی بن ابی بن حسني بن علین عل طالب و حممد بن عبد اهللا بن حسن بی بن ابی بن حسني بن علیعل
   املؤمنني توليت اقدام

۵۰  

ه خداوند در باب ک امري املؤمنني، یاز اين رأ.  تسليم دارد-در امور آن، و به نفع صاحبان آن، را به ايشان سپرده
 خود به ی از سورده، آگاه باش وک اهلام یبه و) ص( به خود و رسول اهللا کیاطاعت از خويش و توفيق در نزدي

 ی، و در اموری داشتی طربکه با مبارکن ک و حممد بن عبد اهللا چنان رفتار ی ده، و با حممد بن حييیديگران آگاه
  .ند، به ايشان عنايت داشته باش ان شاء اهللا و السالمک حاصل آن اجياب یه اداره و عمران و فراوانک

  . دويست و ده حترير يافت القعده سالیروز چهارشنبه دو شب مانده به آخر ذ



 ۲۹

ه پيش از مامون بود باز ک ی به حالک به وضع فدکه وضع فدک اهللا به خالفت رسيد فرمان داد یل علکچون املتو
  .گردد

   و تيماءی القریار وادک
 آنان امتناع. ردک آمد و اهل آن را به اسالم دعوت ی القریدر بازگشت از خيرب به واد) ص(ه رسول اهللا کاند  گفته

 ساخت و یرد و خداوند اموال اهل آن را غنيمت وکان را به عنوه فتح کآن م) ص(رده به نربد پرداختند و رسول اهللا ک
 هناد و ی را در دست يهوديان باقیرد و خنلها و اراضکآن را ختميس ) ص(رسول اهللا . مسلمانان را اثاث و امتعه نصيب شد

ه ک یسانک را ميان ی عمر يهود آن بلد را براند و آن جایبه قول. شت عامل قرار داده با اهل خيرب داکايشان را بر مهان قرار 
  .ان نراند چه از حجاز بريون بودک ديگر ايشان را از آن میرد، و به قولکت داشتند قسمت کدر جنگ شر

  . آن افزوده شده استینون آن بلد به قلمرو مدينه و نواحکا
   ی غالمی رفاعة بن زيد جذامهک از اهل علم مرا خرب دادند یمجع

۵۱  
را به ) ص(ه بار رسول اهللا ک ی، به هنگامی القری، و در غزوه وادی را مدعم گفتندیه وکرد کهديه ) ص(را به رسول اهللا 

 باد بر ک رسول خدا مباریا: آنگاه گفته شد. ردک اصابت یاش دانسته نبود به و نندهکه پرتاب ک یهناد، تري یزمني م
ه روز خيرب از غنائم برداشت، بر او آتش خواهد ک یهرگز، آن رداي: گفت.  خورد و شهيد شدی به ویغالمت، تري

  .افروخت
. گفته شد فالن دالور شهادت يافت) ص(ه به رسول اهللا کرد کشيبان بن فروخ از ابو األشهب و او از حسن روايت 

 و ی الواحد بن غياث از محاد بن سلمه و او از جريرعبد. شيده خواهد شدکه به خيانت برگرفت به آتش ک یگفت در عباي
ت باد، فالن کگفته شد مبار) ص(ه به رسول اهللا کرد کايت کاو از عبد اهللا بن سفيان و او از حبيب بن شهيد و او از حسن ح

  .شيده خواهد شدکه به خيانت گرفت به آتش ک یپس او گفت در عباي. دالور شهيد شد
 به شرط جزيه ی آگاه شدند، با وی القریدر مقهور ساخنت مردم واد) ص(ار رسول اهللا ک از ه چون اهل تيماءکگويند 

 بن اميه را بر یعمرو بن سعيد بن عاص) ص(رسول اهللا . ردندک خويش را حفظ یرده در بالد خود ماندند و اراضکمصاحله 
اليت داد و او مهان روز فتح تيماء اسالم آورده  سفيان را بر تيماء وی يزيد بن ابی ساخت و پس از پريوزی والی القریواد
يم و او از عمر بن عبد ک بن سعيد و او از امساعيل بن حی از محاد بن سلمه و او از حييی بن محاد نرسیعبد االعل. بود

 یادبا اهل و) ص(ه جنگ رسول اهللا کوچانيد و گفت ک و تيماء و خيرب را که عمر بن خطاب مردم فدکرد کالعزيز روايت 
  . االخر سال هفت اجنام گرفتی در مجادیالقر

 در یي  را به طول پرتاب تازيانهیزمين) ص(ه رسول اهللا کرد ک از پدر خود و او از جدش روايت یلبکعباس بن هشام 
    قرار داد، و او بزرگی اقطاع محزة بن نعمان بن هوذه عذری القریواد

۵۲  
 ی بن حممد بن عبد اهللا موالیعل. آورد) ص( پيامرب ی صدقه بنو عذره را براهکس از اهل حجاز بود کبنو عذره و خنستني 

 امري ی بن مروان نزد يزيد بن معاويه آمد و گفت اکه عبد امللکرد کايت ک خود حیقريش از عباس بن عامر و او از عمو
رده، و تو به اين ک را هم احيا یان زمين خريده و عالوه بر ی القری يهوديان در وادی را از برخیاملؤمنني، مهانا معاويه زمين

  . است و حاصل آن قلت يافته استی، لذا رو به خرابیدار ی مبذول منیاموال عنايت
 از کوچک نيست و امور یما را در امور بزرگ خبل: يزيد گفت.  نداردی چندانیآن را به اقطاع من ده، اين مال هبا

  .ماند ینظرمان دور من
 یسکاين مهان : گفت از آن تو باشد، و چون برفت يزيد گفت.  حاصلش فالن اندازه است امري املؤمننيیگفت ا



 ۳۰

ه او کامي، و اگر نادرست   دادهی به ویاگر اين گفته درست باشد، رشوت. ار خواهد آمدکگويند پس از ما بر سر  یه مکاست 
  .امي ردهک عطا یي را صله

    مکرمههکمفتح 
 بر - نگاشته شد)۱(رد و در باب اين صلح عقد هدنهک سال حديبيه با قريش مصاحله در) ص(ه چون رسول اهللا کگويند 

   هکه هر کاين اساس 
__________________________________________________  

 یه اسالم معاهدک يکالسيکه منونه کمهادنه حديبيه،  .ر آن رفتکه قبال ذک هدنه هم ريشه مهادنه و مترادف موادعه و معاهده است )۱(
 قعده سال ششم به قصد یدر ذ) ص(ه پيامرب ک منعقد شد و شرح آن به اختصار از اين قرار است یرود، در سال ششم هجر یبه مشار م

ه با ورود مسلمانان خمالفت ورزيده سر جنگ کاهل م. ردکه است، مقام ک می منزلکه يکرد و ابتدا در حديبيه، که کحج از مدينه عزم م
سهيل بن عمرو و پيامرب معاهده حديبيه را    از رسوالن قريش بنامکیه يکردند تا آنک ميان دو طرف آمد و شد یوالن چندداشتند و رس

منعقد ساختند و به موجب آن صلحی به مدت ده سال ميان طرفني برقرار شد و استرداد يک جانبه پناهندگان به نفع قريش و آزادی 
اين قرار داد ديری نپاييد و در سال هشتم .  معاهده مقرر شد و خيانت در اموال طرفني ممنوع گشتافراد در پيوسنت به يکی از دو سوی

  .معاهده مطرح شد که در منت حکايت شده است» نقض«هجرت 
۵۳  

) ص(دام از ياران رسول اهللا که خواهد در پيمان قريش داخل شود، و هر کپيوندد و هر ) ص(خواهد تواند به ميثاق حممد 
نانه بودند که از قوم ک آنگاه آنان - آيند مسترد داردیه از ايشان و حليفانشان نزد وکريش رود بازش نگردانند و هر نزد ق

ما در عهد قريش شومي و قوم خزاعه برخاسته گفتند ما در عهد و عقد حممدمي و از آن پيش ميان عبد : برخاستند و گفتند
  : چنني سروده استی عمرو بن سامل بن حصريه خزاعیين رو قدمي بود و از ایاملطلب و خزاعه هم پيمان

  ه ميان پدرامنان بود ک یهنک خوامن به پيمان یخدايا من حممد را مه

 جست یپس بر و. ندک یترمن م) ص( رسول اهللا ی در هجایه اشعارکنانه را شنيد ک از ی از خزاعه شخصیآنگاه مرد
 از ايشان با ی دادند و مجعینانه را يارکقريش بنو .  شر و قتال پديد آوردافت و اين رويداد ميان ايشانکو فرق او را بش

عمرو بن سامل بن حصريه . رفت یآنان مهراه شده بر خزاعه شبيخون زدند و اين از موجبات نقض عهد و مصاحله به مشار م
  .ردکه دعوت کآمد و او را به جنگ م) ص( نزد رسول اهللا کمک به طلب یخزاع

  سم بن سالم از عثمان بن صاحل و او از ابن هليعه وابو عبيد قا
۵۴  

ه طرفني از کردند بر اين قرار کصلح ) ص(رد و گفت قريش با رسول اهللا ک نقل یاو از ابو االسود و او از عروه حديث دراز
 مين یآيد يا به سوه که به قصد حج يا عمره به مک ديگر در امان باشند و هر ک ي-)۱( و يا شايد گفت ارسال-اغالل و اسالل
ه کرد کايت کنيز ح. ه به قصد شام و مشرق به مدينه آيد امين بودکان ک از مشرکند در امان باشد و هر يکو طائف گذر 

  .ردندکه حليف ايشان بودند در ميثاق خود وارد کنانه را کرد و قريش بنو کعب را در عهد خود داخل کبنو ) ص(رسول اهللا 
نانه در صلح قريش کر از قوم که بنو بکرد کرمه روايت ک محاد بن سلمه و او از ايوب و او از ععبد الواحد بن غياث از

 یر را به جنگ افزار يارکردند و قريش بنو بکر و خزاعه در عرفه نربد کپس بنو ب. بودند) ص(و خزاعه در صلح رسول اهللا 
آنان گفتند . ستيدکپيمان خود را ش:  به دسته ديگر گفتندیي آنگاه دسته.  ايشان فراهم آوردندیدادند و آب و سر پناه برا

ردمي و آب و سر پناه فراهم ک کمکنيازيدمي و فقط به ايشان  ه ما به جنگ دستک یسوگند به خدا. ستيمکما پيمان نش
  . داری بر پایپس به ابو سفيان بن حرب گفتند برو و پيمان تازه گردان و ميان مردمان آشت. آوردمي

ن و ميان مردمان صلح بر قرار کر پيمان تازه ک ابو بی گفت ایرد و به وکر ديدار کن به مدينه آمد و با ابو بابو سفيا
.  داری بر پایعهد تازه گردان و ميان مردمان آشت:  نزد عمر رفت و به او گفتیو. نکر گفت با عمر مالقات کابو ب. ساز

. هنه سازدکه در آن تازه است منسوخ و کقرار است بگسلد و هر چه را ه از اين عهد هنوز برک را یعمر گفت خداوند پيوند



 ۳۱

   ه شيخکابو سفيان گفت سوگند به خدا 
__________________________________________________  

نت نيز بر ه از عبارات مکمهان گونه » ارسال «ین اصالت واژه سوم يعنک است، لی خيانت و اسالل به مفهوم دزدی اغالل به معن)۱(
  .آيد، مورد ترديد است یم

۵۵  
رد و مهان را ک مالقات ین و او با وک ديدار یپس نزد فاطمه رفت و او گفت با عل.  را بدتر از تو نديدمیي عشريه

ابو سفيان دست راست بر .  ميان مردم برقرار سازین و آشتک، خود عهد را تازه ی قريشی گفت تو مهتر و آقایعل. بگفت
. ه رسيدکسپس از آجنا روان شد تا به م.  داشتمیه پيمان تازه ساختم و صلح ميان مردم برپاکمهانا :  و گفتدست چپ زد

ه ک نزد اهل میچون و. ه حاجت خود بر آوردک آنیه ابو سفيان آمد و خرسند باز خواهد گشت بکگفته بود ) ص(رسول اهللا 
 را بر ما یهرگز نشد جنگ. ه از تو نادانتر نديدميک به خدا سوگند  ايشان رسانيد و آنان گفتندیبازگشت، اين خرب به آگاه

  . باشدیه اسباب امينک ی آوریه صلحکه ضرورت خوف و حذر داشته باشد، و نشد ک یارمغان آور
من فرمان : گفت) ص(رسول اهللا . ردندکوه کآمدند و از آنچه بر ايشان گذشته بود ش) ص(خزاعه نزد رسول اهللا 

پروردگارا : پس با اصحاب خود خارج شد و گفت. ت دادکام و امر به حر ه و طائف يافتهک می از دو بلد يعنکیعزميت به ي
و . رد تا در مر الظهران فرود آمدکت شتاب کپس در حر. ه نشنوند تا ناگاه بر سر ايشان رسيمک ايشان فرو بند یگوشها

ها بديد، گفت اين مردمان را چه  مر الظهران رسيد و آتشها و خيمهه باز گردد و او چون به کقريش به ابو سفيان گفته بودند 
) ص( رسيده اسريش ساختند و نزد پيامرب یبر و) ص(سواران رسول اهللا . اند ه مجاعت شامگاه عرفهک یشود، گوي یم

وارد شد و ) ص( پس بر رسول اهللا. رد و او مسلمان شدکعباس ممانعت . ه به قتلش رساندکعمر نيز بيامد و خواست . بردند
ت و جنبش بودند، ابو سفيان به عباس بن عبد املطلب ک وضوء برخاسته در حریچون گاه مناز صبح رسيد، و مردم برا

و آنگاه به مناز درآمدند و . اند  مناز به پا خاستهیه براکنه، بل: شود، آيا اراده قتل من دارند؟ گفت یاينان را چه م: گفت
   وع رود آنانکبه ر) ص(سول اهللا ه چون رکايشان را بديد 

۵۶  
 یه تا امروز اين چنني فرمانربدارکبه خدا سوگند : ند ايشان نيز به سجده پردازند، گفتکوع روند و چون سجده کنيز به ر

  .)۱( نديده بودم، نه در پارسيان بزرگزاده و نه در روميان ذات القرونی و آن سوی از اين سویدر هيچ قوم
 را اعزام یچون و) ص(پيامرب .  خوامنیه فرست تا ايشان را به اسالم مهکل اهللا مرا نزد اهل م رسویعباس گفت ا

 از یو.  را به قتل رسانندیان وکس نيز به دنبالش فرستاد و گفت عمومي را نزد من باز گردانيد، مبادا مشرکداشت 
 یلکارتان رسيده است و در مشکسالمت مانيد، فرجام  قوم، اسالم آوريد تا به یا: ه درآمد و گفتکرد تا به مکبازگشت اباء 

) ص(اند و اين رسول اهللا   گرفتهی آن جایه باالکه، و اين زبري است که پايني مکنون اين خالد است کايد،  بس عظيم افتاده
   بريده ديگر چه باشند؟یقريش گفتند اين خزاعه بين.  آيدیه با مهاجران و انصار و قوم خزاعه مهکاست 

د الواحد بن غياث از محاد بن سلمه و او از حممد بن عمرو و او از ابو سلمة بن عبد الرمحن و او از ابو هريره نقل عب
   کیه يکرد ک

__________________________________________________  
 بلند یها روميان را به خاطر طره. ل زلف استکاک صاحبان قرون است و قرون مجع قرن و آن به مفهوم طره و ی ذات القرون به معن)۱(

ه آنان را ک به ايشان گرديده است، چنان یل و رنگ مو سبب اطالق چنني اوصافکمتايز روميان از حلاظ ش. اند زلفانشان چنني ناميده
ه ک است یم شرقه منظور از روم مهان روکبايد توجه داشت ( بور و زرد است ی صاحبان مویه به معنکاند  ناميده یبنو االصفر نيز م

ه لقب ذو القرنني کتوان داشت  ی مکیبا اين مقدمات ترديد اند. اند ز آن در يونان قرار داشته و روميان نيز مهان يونانيان بودهکمر
ساير  .ل زلفان نبوده استکبودن و حنوه آرايش و ش» یروم« جز ی به خاطر چيز-ی يا به اصطالح روم-یندر مقدونک اسیبرا

  ).منايد یبال اين توجيه ضعيف متوجيهات در ق
۵۷  

  :چنني گفت) ص(از سخنوران خزاعه به پيامرب 



 ۳۲

 یدک موی ده، خدات رهنمون بود، ياریه يارکه ميان پدرامنان بود ک یهنک آرم ز پيمان یخدايا من حممد را ياد مه
   آيند یو بگذار تا عباد اهللا به ياور

ه مشغول استحمام بود، ندا دادند ک یرا در حال) ص(ه خزاعه پيامرب کرد کرمه روايت ک بن زيد و او از عیمحاد از عل
 از قريش سالح بر گرفتند و گفتند یه مجاعتکه روز فتح مکاند   جز او گفتهیسان ديگرک و یواقد.  گفتکو او بديشان لبي

ه از رسول ک بود یسکتني پس خالد بن وليد با ايشان به جنگ پرداخت و او خنس. ه درآيدکحممد جز به عنوه نتواند به م
 در یشت و به قولک بيست و چهار مرد از قريش و چهار تن از هذيل را بیو. ه دريافت داشتکفرمان دخول به م) ص(اهللا 

از ياران .  شدندیوهها رفتند و در آجنا متوارک یست يافته به باالک شیباق. شته شدندکآن روز بيست و سه مرد از قريش 
 شخص اخري یلبکبه گفته هشام بن .  به شهادت رسيدندیعبک و خالد االشعر یرز بن جابر فهرکوز آن ر) ص(رسول اهللا 

  . از قوم خزاعه بوده استیعبکحبيش االشعر بن خالد 
 نزد یه رسوالنکرد ک و او از عبد اهللا بن رباح روايت ی از سليمان بن مغريه و او از ثابت بنانی شيبه ابلیشيبان بن اب

پختيم و ابو هريره بيش از مهه، ما را به جايگاه  ی ديگر غذا مک يیما برا. ار شدند و آن در ماه رمضان بودمعاويه رهسپ
 مجاعت یا: ابو هريره گفت. ردمک ايشان طعام آماده ساختم و دعوتشان یه من نيز براکهم او گويد . ردک یخود دعوت م

   هکر فتح مکنم، و آنگاه ذک ی م از ماجراهايتان سرگرمینون مشا را به داستانکانصار ا
۵۸  

 از دو جناح و خالد بن وليد را به جناح ديگر کیه رسيد، پس زبري را به يکبه پيش آمد تا به م) ص(منود و گفت رسول اهللا 
 خود نيز با فوج) ص(ه در ميانه قرار گرفتند و پيامرب ک سپر گمارد، ی سپاهيان بیفرستاد و ابو عبيدة بن جراح را به فرمانده

گفت . انصار را فرا خوان و جز انصار من نيايند: گفت.  رسول اهللای اکلبي: گفتم.  ابو هريرهیا: بود و مرا ديد و گفت
قريشيان، اوباش و من تبع خود را فرا خوانده گفتند اينان را به پيش .  گرد آمدندیايشان را خبواندم و آنان بر و

رسول اهللا . ا ايشان خواهيم بود و اگر هزميت يابند آنچه را از ما خواهند، خواهيم داده ما نيز بکفرستيم، اگر پريوز شوند  یم
  .یبل: گفتند. بينيد یگفت آيا اوباش قريش را م) ص(

سپس گفت در صفا به من ملحق . شيدکه آنان را بکرد ک از دو دست خود بر دست ديگر زد و اشاره کیپس با ي
 رسول یا: آنگاه ابو سفيان پيش آمد و گفت. رد به قتل رسانيدکه را اراده ک ما هر  ازکپس ما روان شدمي و هر ي. شويد

ه در خانه ابو کهر : گفت) ص(رسول اهللا .  خنواهد بودی بر جای، از اين پس ديگر قريشیردک کاهللا، بيشتر قريش را هال
پس . ه سالح بر زمني هند در امان باشدک بندد امين گردد و هر ی خويش به رویه در سراکسفيان رود زينهار يابد و هر 

 یوح) ص(آن زمان بر رسول اهللا .  فرا گرفته استیي  و مهر عشريهی ديگر گفتند اين مرد را رغبت خويشاوندکانصار با ي
  .ماند یشد بر ما پنهان من یه چنني مکنازل شد و هر بار 

پس فرمود چنني . ی رسول خدایدينسان بود اگفتند هم ب.  مجاعت انصار با خود چنني و چنان گفتيدیا:  گفتیو
  .ام  خدا و نزد مشا هجرت گزيدهینيست، من، بنده خدا و فرستاده اومي، سو

  .ام با مشا خواهم بود و چون مبريم نيز با مشا خواهم بودن تا زنده
   ه آنچه گفتيم به خاطر آنکآنان بگريستند و گفتند به خدا سوگند 

۵۹  
  .)۱( اهللا را از دست بدهيمخواهيم رسول یه منکبود 

رسول اهللا .  خويش بستند و جنگ افزار بر زمني هنادندیپس مردمان به خانه ابو سفيان در آمده در به رو: و گفت
ه قوس ک یمانکعبه هناده بودند، با کنار که ک رسيد یرد و به بتکرد و سپس طواف خانه ک آمد و آن را ملس )۲(نزد حجر) ص(

و چون از . })۳(۸۱: ۱۷{انَ َزُهوقاً کجاَء الَْحقُّ َو َزَهَق الْباِطلُ إِنَّ الْباِطلَ : ه بود به چشم بت خالنيد و گفتآن را در دست گرفت
  .ردک پروردگار بلند ی آن رفت و از آجنا به خانه نگريست و دستها به ستايش و دعایطواف آن فارغ شد به صفا آمد و باال



 ۳۳

ه رسول اهللا کرد کصني بن عبد الرمحن و او از عبيد اهللا ابن عبد اهللا بن عتبه روايت حممد بن صباح از هشيم و او از ح
 خود بندد یه در به روکنيد و اسري را به قتل نرسانيد و هر کشيد و فراريان را دنبال مکه گفت زمخيان را مکروز فتح م) ص(

  .در امان باشد
رد و سپس که اقامت کجنام گرفت و رسول اهللا تا روز فطر در م در ماه رمضان سال هشتم ا)۴(ه غزوه فتحک گويد یواقد

فرمان داد تا مهه بتها و ) ص(رسول اهللا . ردکه ک می العيص بن اميه را والیعازم غزوه حنني شد و عتاب ابن اسيد بن اب
پس ابو .  شده باشدکعبه متمسکه به پرده کشيد هر چند کابن خطل را ب: عبه بود نابود سازند و گفتکه در ک را یصورهتاي
  .شتک را بی ویبرزه اسلم

__________________________________________________  
  .ه اقامت گزيند و از بازگشت با ايشان به مدينه منصرف شودکدر م) ص(ه پيامرب ک انصار از آن بود ی نگران)۱(
  . منظور حجر االسود است)۲(
  .۸۱سوره اسراء، آيه . بود) یرفتن (ی شدنیژکه ک یبدرست. و نيست گشت) برفت( شد یژک آمد و ی و درستیه راستک) یو بگو ()۳(
  .ه استک مراد غزوه فتح م)۴(

۶۰  
 آوازه کنيزکابن خطل را دو .  بودیشت ابو شرياب انصارکه او را ک یسکابو يقظان گويد اسم خطل قيس بود و 

 زنده ماند تا در ايام عثمان ی از ايشان به قتل رسيد و ديگرکی ي.خواندند یترانه م) ص(ه در هجو رسول اهللا کخوان بود 
ه کبفرموده بود تا هر ) ص(رسول اهللا . شتک را بینانک، مقيس بن ضبابه ینانکمنيلة بن عبد اهللا . ست و مبردکاش بش دنده

د و در غزوه مريسيع نيز ه برادرش هاشم بن ضبابة بن حزن مسلمان شک را بيابد به قتلش رساند و اين بدان سبب بود یو
پس مقيس . شتک را بیان است وکه از مشرک از انصار به خطا و به گمان آنیت جست و مردکشر) ص(مهراه رسول اهللا 

 بگرفت و مسلمان شد، و بعد بر قاتل برادر خويش ی به تعلق ديه بر عاقله قاتل داد و ویآمد و او رأ) ص(نزد رسول اهللا 
  :رد و چنني گفتک حالت ارتداد فرار اختيار شت و بهکتاخت و او را ب

ه جامه او به خون شاهرگش آغشته بود انتقام از ک ی بر بستر دشت خبفت در حالیه وک يافت، زان رو یخاطر تسل
 داد بگرفتم و انتقام خون یيفر وکردم با ک، بار )۱(اش بر بزرگان بنو جنار، اصحاب فارع  به قهر بستاندم و ديهیو

   بازگشتم یز مسلمانکس بودم کمن خنستني بستاندم و 

    اهللا عنه حويرث بن نقيذ بن جبري بنی طالب رضی بن ابیعل
__________________________________________________  

پدر سعد  (یسو و معاذ بن نعمان اوسکه بني قوم بنو جنار از يک معروف عهد جاهليت است ی جنگهای از ايام عرب يعنکی يوم فارع ي)۱(
 -ابن االثري. کر(نار آن اتفاق افتاد که اين جنگ ک است یي فارع نام موضع و قلعه. ، رخ دادی ديگر، بر سر قتل جوانیاز سو) بن معاذ

  )ی التاريخ، اجلزء الثانیامل فکال
۶۱  

ثم از عبد الرزاق و او ر بن هيکب.  را بيابد مقتول سازدیس وکه هر کفرمان داده بود ) ص(شت و پيامرب ک را بیعبد بن قص
 با - از طايفه بنو تيم بودیه او مهان ابن خطل ادرمک -  از آن هالل پسر عبد اهللاکینيزکه کرد ک روايت یلبکاز معمر و او از 

نيز ک متعرض او نشد و یسکرد و ک را بشناسد مسلمان شد و بيعت یه او، وک آنیآمد و ب) ص( پوشيده نزد پيامرب یرو
 یه أسلم ابن زبعرکهم او گفت . خواندند یترانه م) ص( رسول اهللا یو اين هر دو در هجا.  به قتل رسيد از آن اویديگر
  .ه مباح شده بودکخون او روز فتح م. را مدح گفت) ص( يابند مسلمان شد و رسول اهللا ی دسترسیه به وک پيش از آنیسهم

  . متعرض او نشدیسک
ه کروز فتح م) ص(ه رسول اهللا کرد کد حذاء و او از قاسم بن ربيعه روايت حممد بن صباح بزاز از هشيم و او از خال

 ی خبشيد و به تنهايیريان خويش را پريوزکه وعده خود راست گردانيد و لشک را یسپاس خداي:  خواند و گفتیي خطبه
طل ساختم و از سر آن  را بایه در جاهليت بود و هر خون و دعوايک یه هر مفخرتکمهانا . ر احزاب را منهزم ساختکلش



 ۳۴

  .عبه و سقايت حاجک یگذشتم، مگر پرده دار
ه پيامرب که روز فتح مکرد کخلف بزاز از امساعيل بن عياش و او از عبد اهللا بن عبد الرمحن و او از شيوخ خود روايت 

 یي امت و برادرزادهرک با ی گوييم، برادرکی برمي و سخن به نيکگمان ني: پنداريد؟ گفتند یچه م: به قريشيان گفت) ص(
ال : ه برادرم يوسف عليه السالم گفتکمن با مشا مهان گومي : پس فرمود. یار توانايکه بر هر ک، هر چند یخبشنده هست
   عهد دریه هر دين و خواسته و مفخرتکمهانا . })۱(۹۲: ۱۲{ْم َو ُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِمَني کُم الَْيْوَم َيْغِفُر اهللا لَکَتثْرِيَب َعلَْي

__________________________________________________  
  .۹۲سوره يوسف، آيه . تر مهربانان است مهربان  مشا را و اویبر مشا سرزنش نيست امروز، بيامرزاد خدا) يوسف گفت ()۱(

۶۲  
  .عبه و سقايت حاجک یدار  هنادم، جبز پردهیجاهليت بود زير پا

: در خطبه خويش گفت) ص(ه رسول اهللا کرد کايت کعبد اهللا بن عبيد بن عمري حشيبان از جرير بن حازم و او از 
س را نقض حرمت آن روا نباشد نه پيش از من و نه پس ک آن حرم حمرم است و هيچ)۱(ه در فاصله دو اخشبکه مکبدانيد 

 یاريش را نرمانند و مالکيوانات شعلفزار آن را نچينند و درختانش را نربند و ح. )۲( از روزیاز من، و نه خود مرا جز ساعت
ه گياه اذخر کعباس رمحه اهللا گويد ). نندک یو يا شناساي ()۳(نندکن بايد آن را تعريف کصاحب بيابند، برنگريند ل یه بکرا 

) ص( رسول اهللا یهاميان بايسته است، از اين رو  خوش خانهیگان و بو ار زيورسازان و مشاطهک ی است چه آن برایمستثن
  .جز اذخر :گفت

ه پيامرب کرد ک قطان از جرير بن عبد احلميد و او از منصور و او از جماهد و او از ابن عباس روايت یيوسف بن موس
  علفزار: گفت) ص(

__________________________________________________  
عبه آن را ک ی جتديد بنایه ابن زبري براک ی هنگامیقبه روايت ازر. وه امحر را گويندکوه ابو قبيس و ک) هکاخشبا م(ه ک دواخشب م)۱(

ابو الوليد حممد بن عبد (ه دو اخشب آن زايل گردد ک خواهد بود تا آن زمان یه پا بر جاکم: ه بر آن نوشته بودک يافت یرد سنگکخراب 
  )یه شرفها اهللا تعالکتاب اخبار مک: یاهللا بن امحد االزرق

ه ملحوظ، و کدر اصل ساعات معني ز روز فتح م. ره آمده و مفهم اشتباه تواند بودکمنقوله به حالت نلمات ساعت و روز در روايت ک )۲(
ه بنا به مصلحت دستور مقابله و نربد که بر من نيز روا نباشد، جز در اين ساعات کسنت حرمت مکه شکاين بوده است ) ص(نظر پيامرب 

  ...) إال هذه الساعة یو مل حتلل ل(لمه هذه بر آن افزوده است کا معرفه ساخته و ابن هشام در نقل مهني روايت لفظ ساعت ر. ام داده
ه حمل يافنت آن و مجيع صفات و اندازه و جنس ک یصاحب افتاده است، به حنو ی تأمل و مداقه در مال بی تعريف در اين مقام به معن)۳(

  .اذبکه صادق است يا کند دانسته شود کجستجو  بيايد و با بيان اوصاف مال آن را یسک شود تا اگر یمال شناساي
۶۳  

هاست و از   خوش خانهیان و بوک ار مشاطهک یجبز اذخر، چه آن برا: ه را نچينند و درختانش را نربند، و عباس گفتکم
  . نسبت به آن رخصت داده شده استیمهني رو

عبه را بر گرفته در راه خداوند که گنجينه کد  آن برآمیه عمر در پکرد ک و او از حسن روايت یشيبان از ابو هالل راسب
ارها در دست داشتند و ک پيش از تو سر رشته )۱( امري املؤمنني دو يار تویا:  را گفتی ویعب انصارک بن یاب. ندکانفاق 

 از جماهد  عمرو ناقد از ابو معاويه و او از اعمش و او)۲(.جستند یمشردند مهانا بدان مبادرت م یار را احسان مکاگر اين 
  .هايش جائز نيست ه حرم است، فروش منازل و اجاره خانهکم: گفت) ص(ه رسول اهللا کرده است کروايت 

 و ک و او از اسرائيل و او از ابراهيم بن مهاجر و او از يوسف بن ماهی از عبد الرمحن بن مهدیحممد بن حامت مروز
 خود بساز تا از آفتاب پناهت یه براک در می رسول اهللا بنايی اگفتم: ه گفتکرد کاو از پدر خويش و او از عائشه روايت 

  .اند ه از پيش در آن بودهک است یسانکه منزلگاه کمهانا م : گفتیو. دهد
ه در ک از عمر بن عبد العزيز خواندم یي نامه: ه گفتکرد کايت کخلف بن هشام بزاز از امساعيل و او از ابن جريح ح

ابو عبيد از قول امساعيل بن جعفر و او از اسرائيل و او از ثوير و او از جماهد و او از ابن . ه بود شدیه هنکآن اجاره منازل م
  .ه متاما مسجد به مشار استکحرم م: ه گفتکرد کعمر نقل 



 ۳۵

    سليمان روايتی بن ابکعمرو ناقد از اسحاق ازرق و او از عبد املل
__________________________________________________  

  .ه پيش از عمر رشته امور در دست ايشان بودکر کو ابو ب) ص( پيامرب ی يعن)۱(
 یامل فکال: ابن االثري( متاما ساخته از طال بود یشد و از مجله ذخائر آن دو آهو ی میعبه نگاهدارک در جوف ی اين گنجينه داخل چاه)۲(

  ).التاريخ
۶۴  

ه اجاره دريافت دارند چه آن ک میها ه را اجازت مده تا از خانهکه اهل مکه نوشت که عمر بن عبد العزيز به امري مکرد ک
  .برايشان حالل نباشد
ُف ِفيِه َو کَسواًء الْعا:  زياد و او از عبد الرمحن بن سابط درباره آيهی شيبه از جرير و او از يزيد بن ابیعثمان بن اب

 حق یآيند و از حيث منازل دارا یه به قصد حج و عمره مکند  هستیسانکالباد : ه گفتکرد ک روايت })۱(۲۵: ۲۲{الْباِد 
عثمان از . اش بريون رانده شود  نبايد از خانهیسکه که منزل گزينند، جز اين که خواهند توانند ک هستند و هر جا یمساو

. ظ منازل برابر هستنده و غري ايشان از حلاکاهل م: ه گفتکرد کجرير و او از منصور و او از جماهد درباره مهني آيه نقل 
 یبرا: ه گفتکه عمر بن خطاب به اهل مکردند کايت کيع و او از سفيان و او از منصور و او از جماهد حکعثمان و عمرو از و

 بن یر بن هيثم از حييک شيبه و بیعثمان بن اب. ه خواهند فرود آيندک خود در نسازيد تا واردشوندگان هر زمان یها خانه
ه که بود گفتم اراده آن دارم که در مکه گفت به سعيد بن جبري کرد ک از سفيان و او از ابو حصني روايت  و اویضريس راز

  .یف فيه و البادکه سواء العاک و اين آيت خبواند یرو یف به مشار مکف شوم، گفت تو خود معتکمعت
ُف ِفيِه کَسواًء الْعا: ه در باب آيهکرد کت عثمان از حفص بن غياث و او از عبد اهللا بن مسلم و او از سعيد بن جبري رواي

 یحممد بن سعيد از واقد. ه باشند و خواه غري ايشانک در آجنا برابرند، خواه اهل میخلق خدا:  گفت}۲۵: ۲۲{َو الْباِد 
داخت م به پرکر بن حممد بن عمرو بن حزم برده شد و او حک نزد ابو بیه دعوک میها بر سر اجاره خانه: ه گفتکرد کنقل 

   ننده داد و اينک اجاره یآن از سو
__________________________________________________  

  .۲۵سوره حج، آيه . ، مقيم و غريبی و دشتیسان است در آن شهرک ي)۱(
۶۵  

ه و فروش کم یها ه به گفته ربيعه و ابو الزناد خوردن اجاره خانهکو نيز گفت .  ذئب بر آنندی و ابن ابکه مالک است یقول
ه بني صفا و مروه داشت، که در مک را یي  ذئب اجاره خانهیه خود ديدم ابن ابک گويد یواقد. منازل آن بال مانع است

  :و ليث بن سعد گويد. ردک یدريافت م

ها و   خانهیها و حموطه جلو وچهکاش بر صاحب آن حالل است، اما صحن منازل و  آنچه عنوان خانه دارد اجاره
  . ندکه پيشتر آيد بدون پرداخت اجاره در آهنا منزل کا، هر ه خرابه

  : گفت ی میسفيان بن سعيد ثور. ردک من نقل ی برای مشابه مهني نظر را از شافعیعبد الرمحن اود

  . بودیه حرام است و در اين نظر سخت پا بر جاک میها اجاره خانه

 باطل است و اگر یي رايه دهند، چنني اجارهک را در ايام حج ه اگر آهناک و ابو حنيفه گويند ی ليلی و ابن ابی اوزاع
 از اصحاب ابو يوسف اجاره آن یبرخ.  خنواهد بودکیننده از جماوران يا غري ايشان باشد باکرايه کخارج از آن ايام بوده و 

  .اند عبه دانستهکرا در طواف » یباد«و » فکعا«منازل را به حنو اطالق حالل مشرده و مساوات 
 و او از حسن بن صاحل و او از عالء بن مسيب و او از عبد الرمحن بن ی بن اسود از عبيد اهللا بن موسیسني بن علح

شت که که در مک ی با سبزيها و مزروعاتیار ديگرک بريدن و خوردن و اجنام هر ی ویه به رأکرده است کاسود روايت 
راه، مربوط به درختان و که اکهم او گفت . روياند بال مانع است یه انسان در آجنا مک یشود و هر گونه درخت يا خنل یم



 ۳۶

ه در مورد درخت کحسن بن صاحل گويد .  استیه بدون دخالت انسان روييده و از اين ميان نيز اذخر مستثنک است یگياهان
ه هر گاه ک ردک ذئب نقل ی و ابن ابک از مالیحممد بن عمر واقد. سته شده رخصت موجود استک و شکه خشک یي هنهک

   رای شده است، پس اگر جاهل باشد بايد ویب بدکند مرتکه قطع ک را در می در حالت احرام يا غري آن درختیشخص
۶۶  

ن قيمت اشجار بر ذمه او ک بر او نيست، و اگر عامل و خريه سر بوده مورد عقوبت واقع خواهد شد، لیآگاه ساخت و حرج
ه کهم او گفت .  خنواهد داشتی منعی ویرده باشد انتفاع از آن براک مجله قطع  را از اينی چيزیسکخنواهد بود، و اگر 

 است و حق استفاده از آن را نيز خنواهد داشت، و اين یه بريده بر عهده وک ی درختیهبا:  و ابو يوسف گويندیسفيان ثور
  .قول ابو حنيفه است

 ک درمان و مسوایه براکه از مکاسربگ سنا ک و یشه در مورد مارچوبه وحکاند   ذئب گفتهی بن انس و ابن ابکمال
ه آنچه مردمان در حرم کاند  سفيان بن سعيد و ابو حنيفه و ابو يوسف بر اين قول.  وجود نداردیردن گريند منعک

 خنواهد بود، و نسبت به یننده آن حرجکشود، بر قطع  یاند و يا آنچه حسب معمول توسط آدميان رويانيده م رويانيده
ه در ک پرسيدم ی و ابو يوسف درباره مردی گويد از ثوریواقد. اند عوض بر ذمه برنده آن خواهد بود  مردم نرويانيدهآنچه
  ند؟کرده تا روييده است، آيا تواند آن را قطع کرويانند و بر آن مراقبت  یه مردمان منک رويانيده است یه گياهکحرم م

اشته باشد، گفتند کارند و او خود آن را نک یه مردم منکيد از آن قسم  روی درختیگفتم اگر در بستان و. یبل: گفتند
  .هر چه خواهد تواند با آن اجنام دهد

ه کشت شده در حرم مک یه سبزکه ابن عمر در مکاند  ردهکه گفت ما را روايت کرد کايت ک حیحممد بن سعد از واقد
به . ه را ديدمک می سبزیه گفت بر خوان زهرکرد کد نقل  و او از معاذ بن حممی خورد، و حممد بن سعد از واقدیرا مه

 او علف چيند و زفر نيز بر مهني قول یه بچراند يا براکتواند اشتر خود را در حرم م یگفته ابو حنيفه شخص حمرم من
دانند،  ی را ممنوع می سربه چرانيدن را بال مانع و علف چينی ذئب و سفيان و ابو يوسف و ابن ابی و ابن ابکمال. است
   ی در چيدن علف نيز منعی ليلیابن اب

۶۷  
ه ک حرم میه عطاء در انتفاع از سبزکرد ک از عبد الواحد بن زياد و او از ليث روايت یعفان و عباس بن وليد نرس. بيند یمن

  .ديد ی منی منعک مسوایشت شود و نيز چوب و استفاده براکو آنچه در آجنا 
  .اه داشترکه جماهد از آن اکهم او گفت 

ه گرد آن گريد، نداشت و چون عمر بن خطاب به ک یر ديوارکو ابو ب) ص(ه مسجد احلرام در عهد رسول اهللا کگويد 
 یها رد و آهنا را بر آن افزود و خانهک را خريد و خراب یهاي خالفت رسيد و مردمان بسيار شدند مسجد را وسعت داد و خانه

ه بعد دريافت ک آهنا را تعيني منود یرد و هباکردند نيز خراب ک یروش امتناع مه از فک از مهسايگان مسجد را یمجاعت
چون عثمان . شد ی مسجد بساخت و چراغها بر آن هناده میتر بود برا وتاهک یه از قامت انسانک یوتاهک ديوار یو. داشتند

 را نيز بگرفت و یساخت و منازل مجعرد و با افزودن آهنا مسجد را گسترده ک ی را خريداریهاي بن عفان خليفه شد خانه
 و نرمش من مشا را جسور یيبايکه شکمهانا : ردند و او گفتک و ضجه ی زاریعبه بر وکآنان نزد . ردک ايشان هبا تعيني یبرا

 نند، تاکآنگاه فرمان داد تا ايشان را به زندان اف.  داشتيدیرد و به آن تن داده خرسندکساخته، عمر مهني رفتار با مشا 
  .ردکرد و عثمان آزادشان ک العيص درباره ايشان وساطت یه عبد اهللا بن خالد بن اسيد بن ابکاين

ه مسجد را گسترش کرد کار را در مهان زمان ک مسجد رواقها بساخت و اين یه براکس بود کگويند عثمان خنستني 
عبه که قريش به ساخنت کبر سطح زمني بود تا آنگاه عبه در عهد ابراهيم عليه السالم و جرهم و عماليق که در کگويند . داد یم

  عبه را باال بريد،ک مجاعت در یا: دست يازيدند، و آن زمان ابو حذيفة بن مغريه گفت
۶۸  

 ی به آن وارد خنواهد شد، و اگر مجعیه مشا خواهيد، ديگرک جز با نردبان داخل نتواند شد، آنگاه غري از آنان یسکتا 



 ۳۷

ه پشت سر ک شود یسانک را بيندازيد تا فرو افتد و عربت ی از آنان باال بيايد توانيد وکیاه مشايند و يرکه مورد اکپيش آيند 
  .ردندکپس قريش به مهني سان عمل . اويند

 و بدان پناه برد، و حصني بن منري )۱(ردکه چون عبد اهللا بن زبري بن عوام در مسجد احلرام حتصن اختيار کو گفت 
ور   شعلهیي  را بر سر نيزهی از يارانش ليفه خرمايکی يی به جنگ اندر بود، روزیمهراه شاميان با و در آن هنگام یونکس

اف برداشت ک آن شی را بسوخت و ديوارهایعبه آوخيت و آن جاکساخت، و باد وزان بود، پس شراره آتش پريده به پرده 
د بن معاويه مبرد و حصني بن منري به شام رفت، ابن زبري ه يزيک یاين واقعه به سال شصت و چهار رخ داد و زمان. و سياه شد

   عبهکآنگاه . رده بودند و در مسجد موجود بود خارج ساختندکه پرتاب ک را ی سنگهايیفرمان داد تا متام
__________________________________________________  

ه رفت تا در پناه حرم باشد و مجيع کن معاويه سر باز زد و از بيم بنو اميه به م عبد اهللا بن زبري از بيعت با يزيد بی بنا به روايت ازرق)۱(
يزيد آگاه شد و حصني .  سخن گفتیرد و از شرب مخر وک يزيد را برمشرد و او را شتم یعبد اهللا در آجنا عيبها . با او بودندی ویموال

عبه را به باد سنگ گرفت، کرد و از آجنا کس و امحر منجنيق استوار  ابو قبيیوههاکه گسيل شد و بر ک به می به دستور ویندکبن منري 
 با یه در خصوص آن، روايت ازرقک (یسوز بر اثر اين سنگباران و نيز واقعه آتش. زيرا ابن زبري و يارانش در آجنا گرد آمده بودند

او با سپاه خويش بازگشت و عبد اهللا .  رسيددر آن احوال خرب مرگ يزيد به حصني. عبه افتادکخلل در )  متفاوت استکی اندیبالذر
ه، کاخبار م: یازرق(عبه و از نو ساخنت آن گرفت ک یرد و تصميم به اهندام بناکعبه شور کبن زبري بزرگان را خبواند و در باب ساخنت 

  ).عبةک بناء ابن زبري الیباب ما جاء ف
۶۹  

رد تا ک تعبيه ی و غربی شرقیرار داد و دو در بر سطح زمني در ضلعها را نيز جزء آن ق)۱(ردند و حجرکآن بنا » اساس«را فراز 
ه خانه را به ک بر آن داشت ی و سع)۲(عبه به حجر متصل استکه اساس ک بديد یو.  خارج شوندی وارد و از ديگرکیاز ي

. )۳(ندکشنيده بود جتديد ) ص( ه ابراهيم عليه السالم ساخته و او آن را از عائشه ام املؤمنني به روايت از پيامربکمهان قرار 
 بن ک عبد امللیه حجاج بن يوسف از سوکپس از آن .  آن را از طال بساختیليدهاکوبيد و کعبه ک صفحات زر بر در یو

   به حجاج نوشت و به او دستوریي  نامهکشت عبد امللک به نربد پرداخت و او را بیمروان با و
__________________________________________________  

ه بنا به روايات، حضرت ک است یعبه زمينکحجر ال .است) به فتح حاء و جيم(ون جيم غري از حجر کسر حاء و سک حجر به )۳، ۲، ۱(
 آن نساختند و فقط دور آن را ی بر رویردند و بنايکن قريش آن را از بيت اهللا خارج کل. عبه قرار داده بودکابراهيم آن را جزء خانه 

ه قوم تو ک گفته بود یبه و) ص(بنا به حديث منقول از عائشه، پيامرب . ه تسميه حجر از مهني بابت استکردند و گويند ک حتجري
ساختم و بر شرق و  یامل مکردم و آن را ک یعبه را خراب مکفر برنگشته بودند کاند و اگر اين قوم، تازه از  ردهکعبه را ناقص ک) قريش(

عبه پرداخت مهني ک یار جتديد بناکعبد اهللا بن زبري چون به .  خارج شوندی داخل و از ديگرکیدادم تا از ي یغرب آن دو در قرار م
عبه را خراب که چون ابن زبري کو نيز در روايت است  .ه در منت به اين قضيه اشاره شده استک ساخت، یشيوه منقول از پيامرب را عمل

يل ک ديگر تشک در يک رشته سنگ مشبکه از يکاين اساس . راهيم هناده بود ظاهر شده ابکعبه ک» اساس«افت کرد و زمني را بشک
رد و در نتيجه حجر مانند زمان ابراهيم جزء خانه قرار ک مهني اساس بنا یعبه را روکيافت و ابن زبري  یشد در زمني حجر ادامه م یم

 بساخت و اضافات ابن زبري را برهم زد و خانه را مانند دوران عبه را از نوکرد بار ديگر که حجاج بن يوسف غلبه کن سپس کل. گرفت
: یازرق(رد ک آن بساخت و حجر را از خانه جدا ی باالتر از سطح زمني برایي  آن هم با عتبه- درکه فقط يک یرد بدين معنکقريش بنا 
  ).عبهک بناء ابن زبري الیه، باب ما جاء فکاخبار م

۷۰  
رد و کعبه را خراب کپس حجاج . )۱(ه سنگها به آن آسيب رسانيده بودکا بسازد، زيرا عبه و مسجد احلرام رکه کداد 

اش آنچه ابن ک یا:  گفته بودکبعد از آن، عبد املل. رد و حجر را خارج ساختک قريش را اعاده یو شيوه بنا. بساخت
  .)۲(اش هناده بودم  آن اجنام داد، من بر عهدهیعبه و بناکزبري در مورد 
سپس .  بر آن پوشانيدیپارچه ميان) ص(رسول اهللا  . بود)۳(عبه در عهد جاهليت از انطاع و معافرکه پوشش کگويند 

، و پس از او، ابن زبري و ی خسروانیيزيد بن معاويه ديبا. سوه آن قرار دادندک یتان قبطک اهللا عنهما یعمر و عثمان رض
ار کدادند به اين منظور به  یه اهل جنران به ايشان مک را یهاي ه حلیبنو اميه گاه. ردندکعبه از ديبا کحجاج نيز جامه 

  .شيدندک ی آن ديبا میو ببافند و روکها را ني ه حلهکداشتند  یبردند و جنرانيان را بر آن م یم
. ردک به آجنا محل ک از سنگ و مرمر و موزائيی مسجد احلرام را گسترش داد و ستوهنايکسپس وليد بن عبد املل



 ۳۸

  ه چون نوبت خالفت به امري املؤمنني منصور رمحه اهللا رسيد، مسجدکويد  گیواقد
__________________________________________________  

  .ه بر اثر پرتاب سنگ منجنيق به دستور حجاج صورت گرفتک منظور آسيب رسانيدن بار دوم است )۱(
 آمد و عبد ک نزد عبد امللی ربيعه خمزومی حارث بن عبد اهللا بن ابیوزعبه توسط حجاج رک ی پس از جتديد بنای به روايت ازرق)۲(

ه اين حديث به کحارث بن عبد اهللا پاسخ داد . رده، درست نبوده استکه ابن زبري از عائشه نقل ک ینم روايتک یتصور م:  گفتکاملل
 به ی شد و مدتک اندوهناکينان داد، عبد امللچون حارث از اين بابت اطم.  نقل شده و او خود آن را از عائشه شنيده استیدرست

  ).هکاخبار م: یازرق( مشابه آنچه در منت نقل شد به زبان آورد یي ر فرو رفت و سپس مجلهکف
ها يا  معافر پارچه.  استی شده و نيز به مفهوم مطلق فرش و گستردنی بساط و فرش چرمني و پوست دباغی انطاع مجع نطع و آن به معن)۳(

  .شده است یه در قبيله معافر مين بافته مک را گويند یهاي جامه
۷۱  

ه کرد ک روايت ی بن حممد بن عبد اهللا مدائنیعل.  و نه اجنام گرفتیار به سال صد و سکاين . رد و آن را بساختکرا بزرگتر 
ه و مدينه را کدو مسجد م ساخت و او یه و مدينه و ميامه والک بن عبد اهللا بن عباس را بر می، جعفر بن سليمان بن علیمهد

  .وسعت داد و آهنا را بساخت
عبه را جتديد منود و نقره پوش ک ی مرمرها- عليهمی اسحاق املعتصم بن رشيد هارون بن مهدیل جعفر بن ابکاملتو

با مستور عبه را به ديک یرده بود، و ستوهناکار نک پيش از او اين یسکه کرد و ساير ديوارها و سقف آن را از طال پوشانيد، ک
  .ساخت

   هک میها گفتار در باب چاه
 یه باالک یها و آبگريهاي هکه درآيند، از برک ايشان را گرد آورد و به م)۱(یه قصکگويند طايفه قريش پيش از آن 

شد، و  یرده و يسريه خوانده مکه حفر ک بريون از منطقه حرم م)۲( بن غالبیه لؤک ینوشيدند و نيز از چاه یوهها بود، مک
الب بن مرة کآنگاه . نوشيدند ی عرفه بود، مکنده بود و الروا نام داشت و نزديک )۳(عبکه مرة بن ک یچنني از چاهمه

  رد و آن راک حفر یالب چاهک بن یسپس قص. ندکه بک خم و رم و نيز اجلفر را در حومه میچاهها
__________________________________________________  

سدانت (ه عهد جاهليت ک می و اجتماعیو صاحب پنج منصب عمده سياس) ص( چهارم پيامرب یالب بن مره نياکن  بی قص)۳، ۲، ۱(
 ی در رديف پادشاهیه اجتماع اين مناصب در او، منزلتک) یم مشورت دار الندوه و عقد لوکعبه، سقايت حاج، رفادت حاج، حک

  .عب بوده استکب جد مرة بن  بن غالی و لؤیعب جد قصکمرة بن . خبشيد ی میقريش به و
۷۲  

  : از ارجوزه سرايان حجاج گويدکیدر اين باب ي. ردک بنا )۱(عجول ناميد و سقايه

رد و ک به وعده وفا یه قصک نوشيم و زان پس روان شومي مقدم بر بزرگان حجاج مهه ديارها مهانا یاز عجول سري مه
  هان ردنشان به شامگاکردن مردم و سرياب کصادق بود در سري 

هاشم بن عبد .  از بنو نصر بن معاويه در چاه عجول افتاد و آن چاه به حال تعطيل درآمدی، مردیپس از مرگ قص
ند و اسد بن هاشم آن را کرد، و هم او چاه سجله را نيز بکه بر دهانه شعب ابو طالب است حفر کمناف چاه بذر را در خندمه 

ه عبد املطلب هنگام حفر چاه زمزم کو گويند .  بفروختی به ویرد و به قولک  بن نوفل بن عبد مناف ابو مطعم هبهیبه عد
  :خالده دختر هاشم گويد. ردک هبه یه آن را به وک آب در میو زياد

  ه حجاج را جرعه جرعه سرياب سازد ک ی چاهی ببخشيدمي در زمني طيب و نرم و مهواریما سجله را به عد

  عبد مشس بن عبد. ستسجله جزء مسجد احلرام قرار گرفته ا
__________________________________________________  

ه عالوه بر آب در ک یي نوشابه. آمدند ی نوشيدن در آجنا گرد میه مردم براکشده است  ی اطالق می عمومیها و حملها  سقايه به خانه)۱(
ن کسقاية العباس و سقاية سراج از مجله مهني اما. استاصطالح ديگر آن بيت الشراب . شد، نبيذ بوده است ین عرضه مکاين اما



 ۳۹

  .اند بوده
۷۳  

ميمون بن . ندک خود به نام اجلفر بی را نيز برایرد، و چاهکه است حفر ک میه در قسمت علياک را یمناف چاه طو
ه کهليت در مه در زمان جاک بود یرد و اين آخرين چاهک حليف بنو عبد مشس بن عبد مناف نيز چاه خود را حفر یحضرم

ند و آهنا را خم و رم کعبد مشس نيز دو چاه ب. ، عبد اهللا بن عماد بودینام حضرم.  آن استکنده شد و قرب منصور نزديک
 خانه خدجيه ک الردم، و رم نزديکاما خم نزدي. الب بن مره بر دو چاه خود هناده بودکه ک است یناميد و اين مهان نامهاي

  .دختر خويلد است
  :گويدعبد مشس 

  ه جمد و عظمت بر ما متام شده است ک بينم یندم تا مهکندم و رم را بکخم را ب

  : گويدیسبيعة دختر عبد مشس در باب چاه طو

   ی و زاللینيد عطيه ابرها است از حيث گوارايک چون آب آن نوش یاما طو

  :بن اسد گويدحويرث . ه آن چاه بنو اسد بودکندند ک، شفيه را ی بن قصیبنو اسد بن عبد العز

  در است که آلوده و ک یآب شفيه چون آب ابرهاست و نه آب

  :ردند و اميمه دختر عميلة بن سباق بن عبد الدار گويدک چاه ام احراد را حفر یبنو عبد الدار بن قص
۷۴  

   است ک نزار و خشبدره نه چون چاه کردمي ک ام احراد را حفر یما دريا

  : پاسخ داده استصفيه دختر عبد املطلب به او چنني

 ام احراد بد است و در آن مور و ی و هم از آن سویند حجاج بزرگ را هم از اين سوکه سرياب کندمي بذر را، کما ب
   یه مگوک یثافتکملخ است و 

  : از سرايندگان ايشان در اين باب گويدکیي.  بودیه چاه خلف بن وهب مجحکردند کبنو مجح، سنبله را حفر 

   فرستاده است یه هديه ابرهاست و ذو اجلاللش مهکندمي کبله را بما هبر حجاج سن

  : از ايشان گويدکیي.  بن وائل بودیه چاه عاصکندند کبنو سهم غمر را 

  ه چه پر آب است ک بسيار از آن بر آيد، وه یندمي و آبکما غمر را هبر حجاج ب

  . استی گويد اين شعر از ابن ربعیلبکابن 
  :ندند، شاعر اين قوم گويدک چاه حفري را یبنو عد

۷۵  

  ند ک سرريز یه آبش از بسيارک یندمي دريايکما چاه خود حفري را ب

ه چاه عبد کندند کبنو تيم، ثريا را . ه چاه هشام بن مغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بودکندند کبنو خمزوم سقيا را 
 یگويند جبري بن مطعم را چاه. ندندک چاه نقع را یمر بن لؤبنو عا. عب بن سعد بن تيم بودکاهللا بن جدعان بن عمرو بن 

 در خالفت هارون الرشيد بنا هناد، قرار یه محاد بربرک جزء دار القوارير یبوده است و آن چاه بنو نوفل است و به تازگ
  .گرفته است

 بن ی البختری اباسود بن. ه در دار ابن يوسف واقع استکرد ک حفر ی طالب در عهد جاهليت چاهیعقيل بن اب



 ۴۰

  .ه جزء مسجد قرار گرفتک حناطني داشت ک در باب االسود نزديی چاهیهاشم بن حارث بن اسد بن عبد العز
چاه عمرو منسوب به عمرو بن عبد اهللا بن .  بن هاشم بن مغريه منسوب استیرمة بن خالد بن عاصکرمه به عکچاه ع

ه از آن ک میطلوب در قسمت سفال. ز به هم او منسوب است است، چاه شعب عمرو نيیصفوان بن امية بن خلف مجح
 یه از طايفه بنو عامر بن لؤک قيس است ی بن ابیچاه حويطب منسوب به حويطب بن عبد العز. عبد اهللا بن صفوان بود

 یاشعر ی در معالة از آن ابو موسیچاه ابو موس.  واقع استی در بطن الوادی خانه ویبوده است، و اين چاه در صحن جلو
 ی موالیشوذب به قول. ه جزء مسجد احلرام قرار گرفته استک معاويه منسوب است یبوده و چاه شوذب به شوذب موال

 نافع بن علقمة بن صفوان بن امية بن حمرث بن مخل بن ی و به قول ديگر موالینانکطارق بن علقمة بن عريج بن جذميه 
  . اميه، بوده است بنی العاصیم بن ابک، خال مروان بن حینانکشق 

   ه بوده منسوب استکن مکه ساک از اهل عراق یار به مردکچاه ب
۷۶  

 منسوب است، و سقايه ی وداعة بن ضبريه سهمیرده سائب بن ابکچاه وردان به وردان آزاد .  واقع استیو در ذو طو
بد االسد بن هالل بن عبد اهللا بن چاه اسود به اسود بن سفيان بن ع.  بنو هاشم بوده استیسراج در فخ از آن سراج موال

چاه برود در فخ . رود ی به مشار مینيز آزاد شده مهدکه خالصه ک است ی چاهکیعمر بن خمزوم منسوب است، و در نزدي
  . از طايفه خزاعه بوده استیعبکاز آن خمترش 

ابو عبيده . بوده است ینانکه طارق بن علقمة بن عريج بن جذميه کصاحب دار ابن علقمه در م:  گويدیلبکابن 
ه بستان ابن عامر از آن عمر بن عبد اهللا بن معمر بن کاند   و ديگران گفتهی بن قريب اصمعک و عبد امللیمعمر بن مثن

ن مردم به غلط آن را بستان ابن عامر و کل.  بوده استیعب بن لؤکعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن کعثمان بن عمرو بن 
 و ديگران به ابن ی آن را به ابن عامر حضرمیمجع. ه اين بستان، بستان ابن معمر استکاند، حال آن بستان بنو عامر ناميده

  . استیپرداز ه اين حدس و گمان و خيالکن دانسته است کاند، ل ريز نسبت دادهکعامر بن 
 ی حرب حضرمناميدند و ابو سفيان بن یه را صالح مکه در عهد جاهليت مک مرا گفت یمصعب ابن عبد اهللا زبري

  :)۱(گويد
__________________________________________________  

 کرود در استنساخ اين عبارت از متون قدميتر ال اقل ي یگمان م. »یقال ابو سفيان بن حرب احلضرم«:  عبارت منت چنني است)۱(
ابو «:  مجله چنني خواهد بودی آن صورت معندر. بوده است» یللحضرم «ی احلضرمیه به جاک یاشتباه رخ داده باشد، بدين معن

 یه ابو سفيان و پدرش حرب، حضرمکخنست اين. ته استکشود، دو ن یآنچه اين تصور را موجب م. »گفت یسفيان حرب به حضر م
ياد  یه در شعر منت از وک مهان ابو مطر است یگويد حضرم یه مک است یمطلب دوم روايت ياقوت روم .اند نبوده) اهل حضرموت(

  او با بنو نفاثه حليف شده بود و بنو نفاثه خود از. شده است
۷۷  

ه ک گزيد ی مقام خواهیفايت باشند در شهرک تو را به حد یه در آن مصاحبان قريشک ابو مطر به صالح قدم گذار یا
  .  بودی بر خود امين خواهی سردار سپاهی دارد و از دسترسی دير پایعزت

 درباره زندان ابن سباع در مدينه ی نوشت و از ویي نديان به پدرم نامهک از کیه يکرد کايت ک حیلبکعباس بن هشام 
 یپس او به و. ردکه را سؤال که دارد، و نيز داستان دار الندوه و دار العجله و دار القوارير در مکه نسبت به کرد کپرسش 
نيه ک بود، و سباع را ین نضلة بن عمرو بن غبشان خزاع بیاما زندان ابن سباع، خانه عبد اهللا بن سباع بن عبد العز: نوشت

 پسر زن برنده یپيش بيا، ا:  گفتیه قابله بود و روز جنگ احد محزة بن عبد املطلب به وک در میمادر و. ابو نيار بود
 شاعر، ی و مادر طريح بن امساعيل ثقفی برگريد، پس وحشیرد تا جوشن وکشت و به او محله ک را بی، و آنگاه و)۱(بظور

  . را مورد طعن نيزه ساختندیه حليف بنو زهره بود، وکدختر عبد اهللا بن سباع 
سپس طايفه . دادند یردند و امور خود را فيصله مک یه مردم در آن اجتماع مکرد کالب بنا ک بن یاما دار الندوه را قص



 ۴۱

  نشستند یقريش در آجنا گرد آمده درباره نربدها و امور خويش به سگالش م
__________________________________________________  
ه منزل گزيند و دعوت او به دخول در ک خواست تا خارج از حرم م- ابو مطری يعن-یپس از آن حضرم. حليفان حرب بن اميه بودند ()] (

  . بوده استیاز مهني رو) صالح(ه کم
  . است فرج زنانی زائده بني لبهای بظور مجع بظر و آن به معن)۱(

۷۸  
ه ک قريش بود ی از سراهایآن خنستني سرا. ردک ی داشت در آجنا ازدواج میه اراده زناشويکردند و هر ک ی م)۱(عقد الويه

  .ه از آن سعيد بن سعد بن سهم بودکه بنا شده، سپس دار العجله ساخته شد کدر م
دار الندوه مهچنان از آن .  اين ادعا باطل استه دار العجله قبل از دار الندوه ساخته شده، وکنند ک یبنو سهم ادعا م
 ی آن را از معاوية بن ابیرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصکه عک بود تا اينیبنو عبد الدار ابن قص

  .سفيان خريد و دار االماره قرار داد
 هلب بن عبد ی سپس به عباس بن عتبة بن اباما دار القوارير از آن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف بود و

 آبگينه یي  آن پارهی از صحن و ديوارهایاملطلب، و بعد به ام جعفر زبيده دختر ابو الفضل بن منصور تعلق گرفت در قسمت
  .نامند ی م)۲( آن را در دار القواريریار رفته و به مهني روکبه 

  . آن پرداختی در خالفت رشيد به بنایمحاد بربر
 از جرهم به نام مسيدع جنگ داشت، پس با سالح ی با مردیه عمرو بن مضاض جرمهک گويد یلبکام بن حممد هش

   یدرآمد و صدا
__________________________________________________  

ه که به واليت مک بود ی مناصب از امتيازات وکی عقد الويه به مفهوم اعطاء يا محل پرچم به نام فرمانده معني است و در عهد جاهليت ي)۱(
مناصب ديگر از اينگونه . ردک یرد و نشانه پرچم را نيز او معني مک یتعلق داشت و صاحب اين منصب پرچم سپاهيان را اعطاء م

م مشورت دار کعبه و حک خانه یدار حاج، و پرده) یهتيه آب و سقائ(و سقايت )  ضيافت حجاجیبه معن(عبارت بودند از رفادت حاج 
  .الندوه

 ی و مناک دار القوارير را از مرمر و موزائيی بريونی منای محاد بربریبه روايت ازرق.  هم شيشه و بلور استکی قوارير يی از معان)۲(
  ).هکاخبار م( زرد و سرخ پوشانيد ی آن را از شيشه و مينایدرون

۷۹  
ه اسبانش زنگوله بر گردن ک ی مسيدع نيز در حالردند وک نام )۱(جنگ افزار او برخاست، بدين سبب آن موضع را قعيقعان

 داغ ک با اسبان تيز تی ویه به قولک گويد یلبکابن .  ناميدند)۲( موضع خروج او را اجيادیداشتند برون آمد و از اين رو
 )۳(بريکاد اللمات جياد الصغري و جيکه نيز که عوام الناس مکان را اجياد ناميدند، چنانک آن میرده برون آمد و از اين روک

  .برند یار مکرا به 
ه به سال هفده کرد کثري بن عبد اهللا و او از پدرش و او از جدش روايت ک و او از یوليد بن صاحل از حممد بن عمر اسلم

ه و مدينه ک بني میه منازلک سخن گفته خواستار آن شدند یبا عمر بن خطاب به عمره آمدمي و صاحبان چاهها در راه با و
ه مسافران در راه مانده کرد ک ايشان را رخصت داد و بر آنان شرط یو.  وجود نداشتیقبل از آن، چنني منازل. دننکبنا 

  .حق اولويت در استفاده از آب و سايه داشته باشند

   هک میسيلها
 رخ ه چهار سيلکه در مکرد ک و ديگران روايت کیعباس بن هشام از پدر خود هشام بن حممد و او از ابن خربوذ م

  سيل پيش آمد. سيل ام هنشل در زمان عمر بن خطاب: از آن مجله است. داد
__________________________________________________  

  . ريشه استکور با اين الفاظ از يکه از سالح برخيزد و نام مذک است ی قعقاع يا قعقعه، آواز)۱(
  . گردن و گريبان استی اجياد، مجع جيد و به معن)۲(



 ۴۲

 اجياد در اطالق به ناحيه و موضع مورد یه عوام به جاک است ی اسب تندرو است، و اين به نقل مؤلف لفظی جياد، مجع جواد به معن)۳(
  .اند برده یار مکحبث به 

۸۰  
ن  عبد اهللا بی يعن- )۱(آب بند باال بني دارببه. ردکعمر مجعا دو آب بند احداث . ه وارد مسجد شدک میتا از قسمت عليا

 بصره بود و اهل شهر او را به امارت یه در فتنه ابن زبري والکحارث بن نوفل بن حارث بن عبد املطلب بن عبد مناف 
. ه به آب بند آل اسيد معروف استک و دار ابان بن عثمان بن عفان، و آب بند پايني در محارين - خويش برگزيده بودند

 را از قسمت یه سيل وک بن اميه بود یشل دختر عبيدة بن سعيد بن عاصه ام هنکگويد . پس سيل از مسجد احلرام برگشت
  .ه با خود بربد و بدين سان سيل به نام او منسوب شدک میعليا

بامداد روز دوشنبه بر حجاج تاخت و .  بن مروان بودکديگر سيل جحاف و جراف در سنه هشتاد زمان عبد املل
  :شاعر گويد. ردک عبه را احاطهکخود و اثاث ايشان را بربد و 

ه سيل مردم ک و اين سان گريه در ديدگان آن دم کغسانيان هرگز چون روز دوشنبه، نديدند اين مهه اندوهنا
   دويدند یوه باال مهکگرخيتند آواره از دو  ی بربد و پردگيان برون آمده م)۲(مصران

 در آن زمان ی عامل وی به قول-نوشت یي ه نامهک عامل خود در می به عبد اهللا بن سفيان خمزومکپس عبد املل
  حارث بن خالد

__________________________________________________  
بود، مادرش » یتوپول« بسيار فربه و به اصطالح کیودکچون عبد اهللا بن حارث بن نوفل در .  استیثرت گوشت و چاقک ی ببه به معن)۱(

  . مباندیو اين لقب بروناميد  یاو را ببه م) هند دختر ابو سفيان(
  .گردد یوفه و بصره اطالق مک دو شهر است و به طور خاص به ی مصران به معن)۲(

۸۱  
 مسجد به ی برایريزهايک و خاینار وادک یها  خانهی برایريزهايکه خاک دستور داد ی و به و- شاعر بودیخمزوم

 یار مردک اجنام اين یبرا.  مردم در پناه باشدیها تا خانهها آب بند سازند  وچهکوجود آورد، و نيز فرمان داد تا در دهانه 
و نيز .  معروف است- يا بنو مجح-ه به آب بند بنو قرادک بساخت یريزها پديد آورد و بندک را فرستاد، و او خاینصران
  :شاعر گويد. ه بساختک در قسمت پايني میبندهاي

  گذرم  یريز بنو قراد مکه از خاکه دهم آنگ یخورم و گاه گريه سر م ی خويش فرو مکگاه سرش

 در ی در تن خود و فلجیه اين سيل رخ داد، مردمان به بيماريهايک یدر ايام. ه خمبل ناميده شدک است یديگر سيل
ه پس از آن در خالفت هشام بن ک بود یو ديگر سيل.  ناميدند)۱( آن سيل را خمبلی خويش دچار آمدند و از اين رویزباهنا

ه بر موسم کر مسلمة بن هشام بوده است کابو شا. ر معروف استک سال صد و بيست رخ داد و به سيل ابو شا بهکعبد املل
ه به سدره کيابد  ی جريان میه از موضعک میه سيل وادکگويد . حج آن سال رياست داشت و سيل به نام او معروف شد

  . العيص معروف استیعتاب بن اسيد بن اب
 جريان يافت و آب آن به حجر ی خالفت مأمون، عبد اهللا بن رشيد رمحه اهللا سيل عظيمه درکعباس بن هشام گويد 

رد کرمه روايت ک و او از ابو صاحل و او از عیلبکه پدرم از پدر خود حممد بن سائب کعباس مرا گفت .  شدکاالسود نزدي
    از سنگیه برخک

__________________________________________________  
  . فلج و فساد عضو استیخبل به معن )۱(

۸۲  
ه بود ک در میه عامل وکم ک به مروان بن حیي او نامه.  سفيان از ميان رفته بودی حرم در زمان معاوية بن ابیها نشانه

ا ها ر ار اعاده آن نشانهکه در اين باره دارد، ک ی زنده است، به سبب آشنايیرز بن علقمه خزاعکه اگر کبنوشت و دستور داد 



 ۴۳

 یها است، بر پا ه امروزه نيز حمل نشانهک یها را در جاي  آن سنگ نشانهیو. رز ساخلورده بودک.  گذاردیبر عهده و
ه ک است یسک بود، و او یرز بن علقمه بن هالل بن جريبة بن عبد هنم بن حليل بن حبشيه خزاعک یه وک گويد یلبک. داشت

ه آن دو اراده هجرت به ک یر صديق نيز به هنگامک آن پنهان شده بود و ابو به درک رسيد یرا گرفت و به غار) ص(رد پيامرب 
را نيز پايني آن بديد و بشناخت و گفت اين ) ص( رسول اهللا ی ديد و اثر پایبوتک غار تار عنیرو.  بودیمدينه داشتند با و

  . رد پا گم شده استیقدم حممد است و از مهني جا

   طائففتح 
. شته شد، بقية السيف ايشان به اوطاس رفتندک هزميت يافتند و دريد بن صمة )۱(وز حننيه چون هوازن رکگويد 

 امور سپاهيان را ی عبد اهللا بن قيس اشعریشته شد و ابو موسک ايشان فرستاد و او ی را سویابو عامر اشعر) ص(رسول اهللا 
  .بر عهده گرفت

ر بن که از بنو دمهان بن نصر بن معاوية بن بکعد  بن عوف بن سک آوردند و چون مالیمسلمانان به اوطاس رو
   هوازن، و در آن

__________________________________________________  
 در یدر اين موضع نربد ميان مسلمانان و قبايل بدو .ه و طائفک است بني می هوازن نام قبايل مشال جزيرة العرب، و حنني موضع)۱(

  .ل اجناميدست قبايکگرفت و عاقبت به ش
۸۳  

رده، کاند و قلعه خود را مرمت  ه آماده حصار گرفنتکزمان رئيس ايشان بود، اين بديد به طائف گرخيت و اهل آن را بديد 
طايفه ثقيف . با مسلمانان روانه شد تا به طائف رسيد) ص(پس در آن اقامت گزيد و رسول اهللا . اند در آن آذوقه گردآورده
 از پوست گاو با )۱(یي مسلمانان دبابه. ردک قلعه ايشان نصب ی سویمنجنيق) ص( بزدند و رسول اهللا ايشان را به سنگ و تري

  .خود داشتند
  .ه زير آن بودند تلف شدندک یشيدند و مسلمانانکرده به آتشش ک آن پرتاب ی آهن گداخته سویها ثقيفيان پاره

گويند . جناميد و اين جنگ در شوال سنه هشت رخ دادپانزده شبانه به طول ا) ص( رسول اهللا یحماصره طائف از سو
ه ک) ص(رده رسول اهللا کرة بن مسروح آزاد کاند ابو ب آمدند، از آن مجله) ص( از بردگان مردم طائف نزد رسول اهللا یبرخ

 یازرق خارج و آهنگر، و نامش ابو نافع بن ی رومیي اند، و او برده  منسوبیه ازارقه به وکو نيز ازرق . نامش نقيع بود
ه از طائف آمد ک ی از بنو حنيفه بود و آن ازرقی نافع بن ازرق خارجیبه قول. اين غالمان به حمض ورود آزاد شدند. بود

  . بوده استیشخص ديگر
ه کند و طايفه ثقيف بيم آن داشتند ک حنني و غنائم ايشان را قسمت یبه جعرانه رفت تا اسرا) ص(آنگاه رسول اهللا 

ه در ک یهاي ه اسالم آورند و اموال و دفينهکردند بر اين پايه ک فرستاده با او صلح ی را نزد وین آيد، پس هيأت ايشایباز سو
  ه رباکرد کو بر ايشان شرط .  باشدی ايشان باقیتصرف دارند برا

__________________________________________________  
رفته  یار مک به یي ه در جنگ قلعهک بوده است یي ن در گذشته وسيلهکشود، ل یوش اطالق مپ  و زرهک دبابه در لغت عرب معاصر به تان)۱(

  .ردندک یه درون آن قرار داشتند حصار را سوراخ مک یدادند و افراد ی قلعه قرار میآن را پا. است
۸۴  

طائف در اصل : گويد. وشت ايشان بنی برایي پيامرب عهدنامه.  بودندیآنان اهل رباخوار. نند و مخر ننوشندک نیخوار
  . آن ساختند طائف ناميده شدیشد و چون قلعه و بارو برا یوج خوانده م
 از یه در واليت طائف مجاعتکرد ک و او از پدرش و او از شيوخ اهل طائف روايت ی از ابو امساعيل طائفیمدائن

پس بر ايشان جزيه معني شد و معاويه . ردندک یماين گروه از مين و يثرب رانده شده و در آجنا جتارت . يهود اقامت داشتند



 ۴۴

 در طائف داشت یه عباس بن عبد املطلب رمحه اهللا زمينکگويند . ردک ی از ايشان خريداریاموال خود را در طائف از برخ
  سامانی داشتند و برایمردم قريش در طائف اموال. شد ی حجاج آماده میشمش محل شده در سقايه نبيذ براکو از آجنا 
ه طائف کردند تا اينکه فتح شد و اهل آن به اسالم گرويدند، ثقيفيان در اين اموال طمع که مک یزمان. آمدند یدادن آن م

ه در روز جنگ طائف کگويند . ه درآمدک می از خبشهایيان افتاد و ارض طائف به صورت خبشکفتح شد و به دست م
  .چشم ابو سفيان بن حرب آسيب ديد

ه کرد ک و او از ابن مسيب و او از عتاب بن اسيد روايت ی و او از حممد بن عبد اهللا و او از زهریواقدوليد بن صاحل از 
اة آن به کشود، و ز ی میه حمصول خرما ارزيابکبفرمود تا حاصل انگور ثقيفيان برآورد شود، به مهان حنو ) ص(رسول اهللا 

  .شود ی ماة گرفتهکه از خنل زکشمش گرفته شود، مهان گونه کصورت 
م يا کگريد، از  ی زمني قرار میشود و رو ی چيده میه وقتکگريد بل یه به گفته ابو حنيفه برآورد اجنام منک گويد یواقد

اة عشر يا نيم که چون بر زمني هناده شود و مقدار آن به پنج وسق رسد بر آن زکيعقوب گويد . شود یزياد آن صدقه گرفته م
 ذئب ی بن انس و ابن ابکمال. وسق شصت صاع باشد.  نيز بر مهني قول استی سعيد ثورسفيان بن. گريد یعشر تعلق م

   گويند سنت بر اين
۸۵  

  .شود ی خنل عمل میه در مورد خرماک گرفته شود به مهان حنو یاة از انگور بر اساس ارزيابکه زکاست 
ه عامل عمر بن کرد ک بن شعيب روايت  بن سعيد و او از عمروی شيبه از محاد بن سلمه و او از حييیشيبان بن اب

آن . دهند یدادند به ما من یم) ص(ه دارندگان عسل آنچه را به رسول اهللا ک نوشت ی اهللا عنه در طائف به ویخطاب رض
عمرو . ن و گر نه، خريک ايشان را حراست یردند واديهاکار ک نوشت اگر اين یعمر به و.  جلد از هر ده جلد بودکمقدار ي

ه کرد ک ناقد از امساعيل بن ابراهيم و او از عبد الرمحن بن اسحاق و او از پدرش و او از جدش و او از عمر روايت بن حممد
  . بر عسل عشر قرار دادیو

 به یه وکرد ک رقه از مروان بن شجاع و او از خصيف و او از عمر بن عبد العزيز روايت یداود بن عبد احلميد قاض
  .گريد، آنرا بستانيد یبه خاليا صدقه تعلق م: ف نوشته و طائکعامالن خود در م

. گريد یندوها صدقه قرار منکه بر ک به روايت از ابن عمر گويد یواقد.  عسل استیندوهاکه خاليا مهان کگويد 
 ینابو حنيفه گويد اگر سرزمي.  استیه بسيار باشد، و اين قول شافعکاة نيست، هر چند که در عسل زک گويند ی و ثورکمال

 تعلق یگريد و اگر سرزمني مشمول خراج باشد بر عسل چيز یم و زياد عشر تعلق مکمشمول عشر باشد بر عسل نيز اعم از 
رده ک از قاسم بن معن و يعقوب و او از ابو حنيفه روايت یواقد. گريد یاة و خراج بر شخص واحد قرار منکگريد، زيرا ز یمن

 و آن زمني مشمول عشر باشد بر عسل عشر خنواهد بود و آن زمني مشمول خراج  بودهیه اگر عسل در زمني فرد ذمکاست 
  زفر نيز بر مهني قول ابو.  باشد مشمول مخس خواهد بود)۱(یاست، و اگر عسل در زمني فرد تغلب

__________________________________________________  
   د و از جند و حجاز تا بني النهرينرفتن ی بنو تغلب از بزرگترين قبايل عرب به مشار م)۱(

۸۶  
اة ک به آن تعلق خنواهد گرفت و اگر در زمني عشر باشد زیابو يوسف گويد اگر عسل در زمني خراج باشد چيز. حنيفه است
 ذئب یندو صدقه خنواهد بود، و اين قول ابن ابکمتر از پنج کحممد بن حسن گويد بر .  رطل خواهد بودکهر ده رطل ي

  .است
 که گفت اگر زمني مشمول خراج يا عشر باشد بر هر ده رطل يکرد ک روايت ی ليلید بن عبد اهللا طحان از ابن ابخال

 نقل ی و او از زهریثري و او از اوزاعکابو عبيد از حممد بن .  استیگريد، و اين قول حسن بن صاحل بن ح یرطل تعلق م
 و او از ی بن آدم و او از عبد الرمحن بن محيد رقاشیسود از حيي ایحسني بن عل. ندوکندو از هر ده ک کي: ه گفتکرد ک

 عامل یه سفيان بن عبد اهللا ثقفکرد ک و او از بشر بن عاصم و او از عثمان بن عبد اهللا بن اوس روايت یجعفر بن جنيح مدين
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ه در آهنا انگور و ک است یاي باغهیه در ناحيه وک نوشت و يادآور شد ی به ویي  اهللا عنه در طائف نامهیعمر بن خطاب رض
 یه عمر به وکگويد . ه عشر گريدکه حاصل آهنا چند برابر انگور است، و از او اذن خواست کنيز شفتالو و انار روييده 
  .گريد ینوشت بر آهنا عشر تعلق من

گريد جز  یگفت، بر حمصوالت زمني صدقه قرار من یه شنيدم مکاين قول سفيان بن سعيد است :  بن آدم گويدیحيي
ه ابو حنيفه کو هم او گفت .  از آهنا به پنج وسق رسدکه ميزان هر يک یشمش، در صورتکگندم، جو، خرما، و : چهار چيز

 ی و ابن ابکمال.  باشد و اين قول زفر استی دسته سبزکگويد آنچه از زمني عشر برآيد مشمول عشر خواهد بود هر چند ي
  ه برکذئب و يعقوب گويند 

__________________________________________________  
 نيز از یشاعران نامدار. ردندک ی مکمک داشتند و به بنو اميه در جنگهايشان یاين مجاعت ديانت مسيح. و شام گسترده بودند ()] (

  .اند ايشان برخاسته
۸۷  

شمش و برنج و کپوست و گرگاس و خرما و  یبه بر گندم و جو و ذرت و جو کو گويند . گريد یسبزيها و امثال آن صدقه قرار من
گردد، مهچون عدس و لوبيا و خنود و ماش و ارزن، اگر از پنج  یشود و ذخريه م یه پيمانه مک ینجد و خلر و انواع حبوبک

ن و اين قول ربيعة ب:  گويدیگريد و چون به پنج وسق رسد بر آهنا صدقه خواهد بود، واقد یمتر باشند صدقه قرار منکوسق 
ه ک -ک و فرسی گويد بر گالبکمال. اة استکه بنشن و حبوب مهه مشمول زک گويد ی عبد الرمحن است، و نيز زهریاب

ابو يوسف گويد .  استی ليلیگريد، و اين قول ابن اب ی تر صدقه تعلق منیها  و انار و ساير انواع ميوه-مهان شفتالو است
ه بر ک سربه گويند ی ذئب و ابن ابیابو الزناد و ابن اب.  خنواهد بودید جاريل قرار گريکصدقه جز بر آنچه مورد پيمانه و 

عباس بن هشام از پدر . ن به حمض فروش بر قيمت آهنا صدقه قرار خواهد گرفتکگريد، ل یها صدقه تعلق من سبزيها و ميوه
  . طائف قرار داد را عاملی ثقفی العاصیعثمان بن اب) ص(ه رسول اهللا کرد ک روايت یخود و او از جد و

۸۸  

   تباله و جرشفتح 
ه اهل تباله و جرش بدون جنگ اسالم گزيدند و کرد ک روايت یر بن هيثم از عبد الرزاق و او از معمر و او از زهرکب

ه در اين دو کتاب ک از اهل کبفرمود تا هر آنچه در حني مسلمان شدن دارند از آن ايشان ماند و بر هر ي) ص(رسول اهللا 
نند، و ابو سفيان ک یه از مسلمانان پذيرايکرد ک دينار مقرر داشت و بر آنان شرط کوده و به احتالم رسيده بودند يموضع ب

  . جرش قرار دادیبن حرب را وال

  )۱( و ايله و اذرح و مقنا و جرباءکتبوغزوۀ 
 گرد آمده بودند به غزا ه در آجناک آورد تا با آنان ی در سرزمني شام روکبه تبو) ص(ه چون رسول اهللا کگويند 

 و اين به سال هنم هجرت بود، -رده بودندک و ديگران اجتماع )۲( و در آن موضع روميان و عامله و خلم و جذام- پردازد
   ی مباند و اهل آن با وک چند در تبویپس روز. )۳(حماربت اجنام نپذيرفت

__________________________________________________  
ور نيز در مهان حدود و در منطقه حبر امحر و شامات قرار ک عربستان واقع بوده و ساير بالد مذی بني مدينه و دمشق و در حد مشالک تبو)۱(

  .اند نشني بوده یداشته و عموما مسيح
  .ی نام طوايف عرب نصران)۲(
 محله به قلمرو اسالم رسيده ی برایاعراب مسيح روميان و ی و آمادگیشکرکه از لشک بود ی به خاطر خربکبه تبو) ص( رفنت پيامرب )۳(

  .ار به مصاحله اجناميدک رخ نداد و ی چنني برخوردکن پس از وصول به تبوکبود، ل
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۸۹  
ه کرد، بر اين قرار که پيامرب در آجنا بود، بزرگ ايله، حينة بن رؤبه بيامد و با او صلح ک یزمان. ردندکقرار جزيه مصاحله بر 

و بر ايشان شرط . ه اين فقره به سيصد دينار بالغ شدک دينار بپردازد ک به سن احتالم رسيده ساالنه يیه در سرزمني وکهر 
ه مورد حفظ و ک به ايشان داد، بر اين اساس یي نند، و عهد نامهک ی پذيرايیه از مسلمانان بر آنان گذرد از وکه هر کرد ک

  .محايت قرار گريند
 زائد بر یه عمر بن عبد العزيز چيزکرد ک روايت ید بن ربيعه و او از طلحه ايل و او از خالیحممد بن سعد از واقد

صد که در هر ماه رجب يکرد، بر اين قرار کبا اهل اذرح صلح ) ص(رسول اهللا . سيصد دينار بر عهده اهل ايله قرار نداد
و با اهل مقنا صلح .  بنوشتیي امه ايشان عهدنیرد و براکدينار بپردازند، و با اهل جرباء به شرط پرداخت جزيه صلح 

 خود یها ها و ميوه  ستوران و زرهک و چاري- استی آلت صيادک عرو- ی و ريسندگکه ربع حاصل عروکرد، بر اين قرار ک
ه به چشم خود عهدنامه ايشان را ديده است، و آن بر ک از مردم مصر مرا خرب داد کیي.  بودندینند، و ايشان يهودکرا ادا 
بسم اهللا الرمحن : ردکه از آن نسخه گرفته است و نسخه خود را بر من چنني امالء کهنه بوده کنگاشته و خطش  سرخ یچرم

ه تعلق مشا به قريه ک رسيده است ی از حممد رسول اهللا به بنو حبيبه و اهل مقنا، مشا را صلح باشد، بر من وح- الرحيم
رسول خدا از .  خواهيد بودین و مورد عهد خداوند و ذمه رسول وخودتان است، پس چون اين نامه به مشا رسد مهه در اما

 جز رسول خدا، يا فرستاده رسول خدا در بالد مشا یسک. ه به مشا نسبت داده شده در گذشته استک یگناهان مشا و هر خون
  مشا را از هر) ص(رسول اهللا .  خنواهد شدی بر مشا جاری و عدوانیستم.  خنواهد بودکبا مشا شري

۹۰  
 مشا، جز آنچه یها  و زرهیسالح و بردگان و حيوانات سوار. دارد، در امان خواهد داشت یآنچه نفس خود را امين م

 چهارم حاصل خنلها و ربع آنچه صيد کاز اين پس ي.  معاف دارد، از آن رسول اهللا خواهد بودیرسول اهللا يا فرستاده و
 اهللا عليه و سلم ی الذمه خواهيد بود و رسول اهللا صلیزائد بر اين بر. نيدک  آنچه را زنانتان بريسند بايد اداکنيد و چار يک

 دارد و یرميان مشا را گرامکه کاگر شنوا و مطيع باشيد بر رسول اهللا است .  را از مشا برداشته استیهر گونه جزيه و بيگار
ه ک بر خود او خواهد بود و هر کیخري ره برد، ني حبيبه و اهل مقنا مسلمانان را به یه از بنکو هر . ارانتان درگذردکاز خطا

م خنواهد بود جز از خودتان و يا از اهل بيت رسول کس بر مشا حاکهيچ .  خواهد بودی بر خود ویايشان را به شر برد، شر
  .ردک طالب در سال هنم حترير ی بن ابیعل. اهللا

   دومة اجلندلفتح 
 به دومة اجلندل یونک سیندک کيدر بن عبد امللک ای را سوی خمزومخالد بن وليد بن مغريه) ص(رسول اهللا : گويد

يدر را نزد پيامرب آورد و او ک زربفت او را بگرفت، و ای ديبایرد و برادرش را به قتل رسانيد و قباک را اسري یفرستاد و او و
  :ه نسخه آن چنني استک نوشته شد یي  و اهل دومه عهدنامهی ویمسلمان شد و برا

ها و بتان را  رد و شبيه ساختهکه دعوت اسالم را اجابت کيدر، پس از آن ک است از حممد رسول اهللا به ایي هاين نام
 و اغفال االرض و حلقه و سالح و حافر و ی از ضحل، و هر بور و معامیي مهانا هر ضاحيه. ند، و به اهل دومهکبراف
   از آن ما خواهدیحصن

۹۱  

 یشود و منفردها یاحشام مشا عدل من.  در مناطق آباد از آن مشا خواهد بودیر معين از خنلها و هیي بود و هر ضامنه
. نيدک ادا یاة را به درستک داريد و زیمناز را به وقت بر پا. آيد، و از زراعت منع خنواهيد شد یمشا به مشار در من

خداوند و مسلمانان حاضر . واهد بودعهد خدا و ميثاق او با مشا در اين است، و با مشا بر سر اين عهد صدق و وفا خ
  .اند گواه عهدنامه
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شت نشده که احياء و ک است ی است، و بور، زمينک را گويند، و ضحل آب اندیضاحيه، ظاهر و خارج از آباد
ها را   در آهنا نيست، حلقه، زرهیه آثارک را گويند ی، زمني ناشناخته است، و اغفال االرض، زمينهايیاست، و معام

ه در ک است ی ايشان باشد، و ضامنه، خنلیها  و حافر، مشتمل بر اسب و يابو و استر و درازگوش است، حصن قلعهگويند،
ه جز در ک است یشود، به آن معن یه گويد احشام مشا عدل منکحصن خود دارند، و معني، آب ظاهر و دائم را گويند، و اين 

 ديگر رانده یگريند و به اين منظور از آن موضع به جا یار منه دارند مورد حماسبه صدقات قرک یچراگاهها و مواضع
شوند تا در  یه احشام منفرد با هم مجع منک است یآيد بدان معن ی مشا به مشار در منیه گويد منفردهاکشوند، و اين  یمن

  .شود ینده، مجع زده منکاة رسند و ميان افراد پراکجمموع به نصاب ز
يدر فرستاد و ک ایخالد بن وليد را سو) ص(ه رسول اهللا کرد کود و او از جدش روايت  از پدر خیلبکعباس بن هشام 

  . بنوشتی وی برایي  را نزد پيامرب آورد و مسلمان شد و عهدنامهیاو، و
ست و از دومة اجلندل خارج کرد و عهد خويش بشک یرد، او از دادن صدقات خوددارکرحلت ) ص(ه پيامرب ک یزمان

يدر با ک برادر اکحريث بن عبد املل.  ساخت و به ياد دومة اجلندل آن را دومه ناميدیت و در آجنا عمارتشد و به حريه رف
   خودکحفظ ما ميل

۹۲  
  : گويدیلبکسويد بن شبيب .  مباندی وی برایاسالم آورد و آن داراي

  يدر از صحنه زمني برخاست ک ایه هودجهاک امين نبود چنان ک و هالیامک از نایهيچ قوم

  .ردکاح کيدر نکيزيد بن معاويه با دختر حريث برادر ا: گويد
 نوشت و به یي ه در عني التمر بود نامهکر به خالد بن وليد که ابو بکرد کم روايت کپدرم از عوانة بن ح: عباس گويد

وفات رسول اهللا  پس از یو. ردکشت و دومه را فتح ک رفت و او را بیپس او به جانب و. يدر رودک ایه سوک فرمان داد یو
:  گويدیواقد. شت، خود به شام رفتک را بیچون خالد و. رده بودکاز آجنا خارج شده و باز به مهان جا عودت ) ص(

بني .  به دست آوردیاز عراق به قصد شام برون رفت از دومة اجلندل گذشت و آن موضع را بگشود و اسريان چون خالد
 از بالد غسان دستگري شد کی در يیه وکگويند .  بودی غسانی دختر جودی ليلیکه آجنا به اسارت گرفته شدند يک یسانک

اش   دل باخت و دربارهیر صديق به وکه عبد الرمحن پسر ابو بک مهان است یدختر جود. و سواران خالد او را برگرفتند
  :گفت

  جا کجا و ما ک ی دختر جودی ميان ما فاصله است ليل)۱(ه مساوهکردم حال آنک یياد ليل

   یه از ديگر زنانش جز او روکرد چنان ک، عبد الرمحن را مسخر یليل. ردکاح ک شد و با او نی از آن ویبعد از آن، ليل
__________________________________________________  

  . استی نام صحراي)۱(
۹۳  

 )۱( را گفتند متعهیو.  مبغوض بداشت دچار آمد و دگرگون شد، پس او رای سختی به بيمارین پس از چندکل. بگردانيد
  .ردک ده و نزد اهل خويش بازش گردان، پس او چنان یاو مه

 در نپيوست، و خالد بن وليد را در شوال ی دومة اجلندل در سال پنج رفت و نربدیبه غزا) ص( گويد پيامرب یواقد
يدر و برادرانش در دومة که اکل حريه شنيدم از بعض اه. يدر فرستادک ای، سویسال هنم، بيست ماه پس از اسالم آوردن و

پس مهراه . لب بودند رفته و نزد آنان توطن جسته بودندکه از قوم کآنان به ديدار اخوال خود . احلريه منزل گزيده بودند
 یآن شهر ويران شده و جز برخ.  در برابرشان قد برافراشتیه ناگاه شهرکرفتند  یار مک شی ديگر خارج شده براکي
پس آن را بار ديگر بساختند و در آن زيتون و .  عظيم بنا گشته بودیها  منانده بود و به صخرهی از آن به جایوارها چيزدي

  .ردند تا به دومة احلريه مشتبه نشودکاشتند و آن را دومة اجلندل نام کديگر درختان ب
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خالد ) ص(ه رسول اهللا کرد ک روايت یز زهر و او ای و او از يونس ايلیعمرو بن حممد ناقد از عبد اهللا بن وهب مصر
يدر به اسارت در آمد و با کرئيس ايشان ا. ه از طايفه عباد حريه بودندک اهل دومة اجلندل فرستاد یبن وليد بن مغريه را سو

  .ردک بر قرار پرداخت جزيه صلح یو

   صلح جنران
  ر بن هيثم از عبد اهللا بن صاحل و او از ليث بن سعد و او ازکب

__________________________________________________  
  .برد یه زن پس از طالق با خود مک یها و وسايل  جامه)۱(

۹۴  
) ص( مردم جنران مين نزد رسول اهللا ی از سوی به منايندگ)۱(ه سيد و عاقبکرد ک روايت ی و او از زهریيونس بن يزيد ايل

ه دو هزار حله تسليم دارند، هزار در ماه کرد بر اين قرار کب مردم جنران صلح  با ايشان در بایو. ردندک صلح یآمده تقاضا
ه بيش از ک دهند یي ه آن وزن چهل درهم است، و اگر حلهک اوقيه باشد ک هر جامه يیصفر و هزار ديگر در ماه رجب و هبا

و اگر به .  از آنان گرفته شودیسرکاشد  اوقيه بکمتر از يک ی اوقيه ارزد، زياده با ايشان به حساب آيد و اگر به ارزشکي
. ها پذيرفته شود  به مهان قيمت دهند، در عوض حلهی مهچون اسلحه يا اسبان يا اشتران و يا هر متاعیها چيز  حلهیجا

نند، و اگر در مين جنگ باشد ک نی ماه نگهدارکنند و بيش از يک یمتر از آن ميزبانک ماه و کرا تا ي) ص(رسوالن پيامرب 
ذمه .  از ميان رود رسوالن ضامن رد آن خواهند بودی شتر عاريت دهند و اگر از آن عاريت چيزی زره و سی اسب و سیس

  .پروردگار و عهد او بر ايشان خواهد بود
 فرا خوانده خنواهند شد و عشر بر ايشان یاز دين خود و مراتب خويش در آن اغواء خنواهند شد و به خدمات جنگ

  .نندک نیه ربا خنورند و معامله ربوکبر آنان شرط شد . تتعلق خنواهد گرف
آمدند و ) ص(ه دو راهب جنران نزد پيامرب کرد ک بن فضاله و او از حسن روايت کيع و او از مبارکحسني بن اسود از و
: سالم باز داردگوييد، سه چيز مشا را از ا یگفت دروغ م. امي گفتند ما پيش از تو اسالم آورده. بر ايشان اسالم عرضه شد

ه رسول کيست؟ حسن گويد ک یگفتند پس پدر عيس.  استی را پسریه گوييد خداک، پرستش صليب و اينکخوردن خو
  را عادت بر شتاب نبود تا) ص(اهللا 

__________________________________________________  
ه سيد ناميده ک ی مقام نظامکناميدند، ي یه او را عاقب مک یشورک مقام کي.  داشتندی جنران سه رئيس و مقام عالی مردم مسيح)۱(

  . گرفته شده استی نيست و به احتمال از قبطی عربیلفظ عاقب در اين معن. ه اسقف بودک ی مقام روحانکشد و ي یم
۹۵  

يمِ إِنَّ َمثَلَ کرِ الَْحکالذِّ من الْآياِت َو ک َنْتلُوُه َعلَْيکذِل: هکرد ک اين آيت نازل ی تعالیپس خدا.  فرمان دهدیخدايش به و
  .اذبنيکال: ه گويدک، تا آجنا })۱(۵۹ -۵۸: ۳{ونُ کْن فََيکَمثَلِ آَدَم َخلَقَُه من ُترابٍ ثُمَّ قال لَُه ک) ِعْنَد اهللا ( یِعيس

. رفت خواند و دست فاطمه و حسن و حسني را بگ)۲(آن را بر ايشان خبواند، سپس آن دو را به مباهله) ص(رسول اهللا 
.  شدی به لعنت دچار خواهینکار کن، چه اگر اين ک مباهلت مین با وکوه رو لکفراز :  گفتی از آن دو به ديگرکیي

  .نيمک خراج دهيم و مباهلت نیه به وکآن بينم : ؟ گفتیپس مصلحت چه بين: گفت
ه ک یي  نسخهیجنران، از روبه مردم ) ص( از نامه رسول اهللا یرونويس:  بن آدم گفتیه حييکرد کايت کحسني مرا ح

 اين عهد نامه پيامرب و رسول خدا -بسم اهللا الرمحن الرحيم: رده بود، گرفتم و آن چنني استک از حسن بن صاحل نقل یمرد
ن فضل منود و ک است، لیي  را نسبت به مهه مثرات و زر و سيم و ظروف و بردگان ايشان سلطهیحممد است به جنرانيان، و

نند، در هر ماه رجب هزار حله و در هر ماه ک اوقيه بايد ادا ک يی به هباکدو هزار حله هر ي. ايشان واگذاردآن مجله را به 
   خراج زياده يایها و آنچه از حله.  اوقيه باشدکه هر حله را هبا يکصفر هزار ديگر، 



 ۴۹

__________________________________________________  
 خدا هم چون مثل ک به نزديیمثل عيس. م و راستک و حمک از سخنان خداست و قرآن پای از قصه مرمي و عيسخوانيم بر تو یه مک اين )۱(

  ).۵۹ و ۵۸ یها سوره آل عمران، آيه(باش و بود  یه مک را گفت ی آنگه وکآدم است، بيافريد آدم را از خا
: تاب سريه خود چنني آورده استک آن را ابن هشام در یتعريف اصطالح.  مالعنه و نفرين متقابل استی مباهله در لغت به معن)۲(

 را رسوا گرداند و نقمت و ی ویه ظامل باشد حق تعالک کیپس هر ي.  ديگرکنند بر يک بد یه دو تن يا دو گروه دعاکمباهلت آن بود 
  . گرداندکند و مستهلک را مستأصل ی فرو فرستد و او را و ذريت ویعذاب خود بر و

۹۶  
ها و اسبان و اشتران يا متاع ديگر دهند  ل زرهکو اگر خراج را به ش. وقيه دهند، در حساب منظور خواهد شد اکمتر از يک

نند و ک یمتر از آن ميزبانک ماه و يا که از رسوالن من تا يکاز ايشان به حساب پذيرفته خواهد بود، و بر جنرانيان است 
 باشد، یه اگر در مين جنگ مغدرت آميزک بود، و بر ايشان است  رسوالن من خنواهندی ماه موظف به نگهدارکبيش از ي

 اشتر به عاريت دهند، و اگر ی اسب و سی زره و سی اهل مين صورت پذيرد، سینکه بر اثر غدر و عهد شک ی جنگیيعن
  . شوند ضامن جربان آن خواهند بودکاند هال ه رسوالن من به عاريت گرفتهک یاسبان و اشتران

آنان بر جاهنا، مذهب، . ون آن مورد محايت خدا و ذمه حممد پيامرب فرستاده خداوند خواهد بودجنران و پريام
ه حاضرند و چه فرمانروايان و چه سپاهيانشان، ک یسانکاند و چه  ه غائبکسرزمني و اموال خود امين خواهند بود، چه آنان 

اند دگرگون خنواهد شد و حقوق و تعاليم  ه داشتهک ی وضعو نيز نسبت به صليبها و مشايلهايشان در امان خواهند بود، و هر
 یاهنک از رهبانيت خويش و هيچ ی از اسقفيت خود و هيچ راهبیهيچ اسقف.  ايشان مورد تغيري قرار خنواهد گرفتیمذهب

سبت به منا.  آنان به جا خواهد ماندیم و زياد براک متعلقات ايشان از یاز مقام خويش رانده خنواهد شد، و متام
 فرا خوانده خنواهند شد و عشر ی مربوط به دوران جاهليت مأخوذ خنواهند بود، به خدمات جنگیتقصريات و خونريزيها

 احقاق حق باشند نسبت به ايشان نصفت اعمال یه در پکآنان .  ايشان وارد خنواهد شدکخنواهند پرداخت و سپاه به خا
هيچ .  استیند ذمه من از او برک یه از اين پس رباخوارکهر . هد بود در جنران خنوایخواهد شد، و هيچ ظامل و مظلوم

 ینسبت به مفاد اين نامه عهد خدا و ذمه حممد پيامرب تا رسيدن امر خداوند.  مأخوذ خنواهد بودیس به خاطر ستم ديگرک
   برپا است، مادام

۹۷  
 به ظلم روا یليفکنند، و بر ايشان تکل  عمیه اهل جنران طريق نصيحت در پيش گريند و به تعهدات خويش به درستک

  .خنواهد شد
و .  و مغريهی بن عوف از بنو نصر، اقرع بن حابس حنظلکابو سفيان بن حرب، غيالن بن عمرو، مال: گواهان

  .)۱(نوشت
و : ه شبيه به مهني نسخه بود و زير آن نوشته شده بودک در دست جنرانيان ديدم یي  بن آدم گويد عهدنامهیحيي

 اهللا عنه به خالفت رسيد یر صديق رضکه چون ابو بکگويند . دامن در باب آن چه بگومي یمن.  طالبی بن ابی علنوشت
و چون عمر بن خطاب .  ايشان بنوشتیبرا) ص( مهانند عهد رسول اهللا یي جنرانيان را بر مهان قرار بداشت و عهدنامه

عمر را از ايشان به خاطر اسالم بيم در . ند و مشارشان نيز افزون شد پرداختی اهللا عنه خليفه شد، جنرانيان به ربا خواریرض
ه جنرانيان ک از مردم شام و عراق کاما بعد، هر ي: هک ايشان اين عهد بنوشت یدل آمد و آنان را از آن ديار براند و برا

ه در مين داشتند از ک یزمينهاي ینند، به جاکشت کفايت به ايشان واگذارند و آنچه ک به حد یشتنک ینزدشان روند، زمينها
  .آن خودشان خواهد بود

ه به نام ايشان کوفه مقيم شدند ک در شام و بعض ديگر در جنرانيه واقع در ناحيه ینده شدند و برخکجنرانيان پرا
د، چون عثمان بن عفان به خالفت رسي.  به صلح درآمدند و مهچون اتباع ايشان بودندیيهود جنران با نصار. خوانده شد

 از رسول اهللا یي اما بعد، عاقب و اسقف و اشراف جنران نامه: وفه نوشتک معيط عامل خود در یبه وليد بن عقبة بن أب
  از عثمان بن حنيف در اين باب پرسيدم و. نزد من آوردند و قرار عمر را بر من بنمودند) ص(



 ۵۰

__________________________________________________  
اند و در نقل ايشان نام  ردهک نيز مهني منت را نقل یسان ديگرک. اتب حذف شده استکشود در خامته اين سند نام  یديده مه ک چنان)۱(

  .ر شده استکر ذکاتب ابو بک
۹۸  

انان زيان خبش يافته، چه ايشان را از زمينهايشان باز ک دهیرده و آن را براکار ايشان تفحص که در کاو مرا گفت 
سفارش ايشان را به تو . ردمکسر ک خدا و در عوض زمينهايشان ی رضایمن از جزيه آنان دويست جامه برااند، و  داشته

اما : عمر در باب جنرانيان نوشت: گفت یه مک از علما را شنيدم کیي.  صاحب عهد و ذمه هستندینم، چه آنان قومک یمه
: گفت یه مک ديگر شنيدم یسک و از -ی مزروعینهاه جنرانيان نزدشان روند، زميک از مردم شام و عراق کبعد، هر ي

  .فايت به ايشان واگذارندک به حد -  بايریزمينها
يم و او از عمر بن عبد ک بن سعيد و او از امساعيل بن حی از محاد بن سلمه و او از حييی بن محاد نرسیعبد االعل

 ماند، و چون عمر یعربستان نبايد دو دين به جادر سرزمني :  گفتیدر حني بيمار) ص(ه رسول اهللا کرد کالعزيز روايت 
  .ردک ی و اموال ايشان را خريدارک اهللا عنه به خالفت رسيد، اهل جنران را به جنرانيه راند و امالیبن خطاب رض

ه جنران مين به نام جنران بن زيد بن سبأ بن يشجب بن کرد ک از پدر خود و او از جدش نقل یلبکعباس بن هشام 
ه کرد کايت ک اجلعد حیيع بن جراح و او از اعمش و او از سامل بن ابکحسني بن اسود از و.  گرديدیحطان مسميعرب بن ق

 اهللا عنه آمده ی پرداختند و نزد عمر بن خطاب رضیينه ورزک و کنفوس جنران به چهل هزار رسيد و بني خود به رش
انان هراس داشت اين فرصت را غنيمت دانسته آنان را از آن ه از ايشان به خاطر مسلمک وطن ده، و عمر یما را جال: گفتند

 بن یه علک یهنگام. قرار رفنت ما را بر هم زن، و او نپذيرفت:  آمدند و گفتندیسپس پشيمان شده نزد و. وچ دادک یجا
   ی و شفاعتی نوشته به دست خودک یتو را به آن خط:  اهللا عنه زمام امور را به دست گرفت نزد او رفته گفتندی طالب رضیاب

۹۹  
راه کرد و مرا اک ی تعقل می خود از رویارهاکعمر :  گفتیو. وچ ما را بر هم زنک، قرار یردکه از ما نزد پيامربت ک

  .نمکه خالف آن کاست 
وفه رسوالن خود را که بزرگ جنرانيه کردند ک روايت یلبک از ی از حممد بن مروان، و هيثم بن عدیوفکابو مسعود 

آورد تا  ی گرد م-شد ین مکه ميان ايشان سرشک -یفرستاد و مبالغ یه در شام و پريامون آن بودند مک یجنرانياننزد مهه 
ايت بردند و ک شیچون معاويه يا يزيد بن معاويه به واليت امور رسيد به و. ندک خراج صرف یها ردن حلهک فراهم یبرا

 گفتند، و نامه عثمان بن عفان را به او نشان یع ديگر را به و و مسلمان شدن مجینده شدن خود و مردن مجعکداستان پرا
 ما فزون گشته است، پس دويست حله از ايشان ی و ناتوانیاستکاسته بود و گفتند ک خراج یها ه از مشار حلهکدادند 

رد، کوج  خری عراق شد و ابن اشعث بر ویه حجاج بن يوسف والک یزمان. اهش به چهار صد حله رسيدکه مجع کاست کب
 متهم ساخت و جنرانيان را نيز مهراه آنان مورد هتمت قرار داد و خراج هزار و هشتصد حله را بر ی ویدهگانان را به دوست

 خويش و ابرام یاستکچون عمر بن عبد العزيز واليت يافت، از فنا و . ردک منقش طلب یها ايشان باز گردانيد و جامه
او فرمان داد تا آنان را باز . ايت بردندک شیيف ظاملانه و ستم حجاج بر خود، نزد والکاعراب در غارت ايشان و حتميل ت

 بر آحاد و نه بر یي من اين عهد صلح را جزيه: پس گفت. اند  دهم تعداد خنستني خود رسيدهکه به يکمشارند و دريافت 
 هشت هزار درهم یراج دويست حله به هباپس بر آنان خ. سرزمني ايشان دامن و جزيه مردگان و اسالم آورندگان ساقط است

  .قرار داد
ه نسبت به حجاج داشت ايشان را به وضع ک ی عراق شد، از تعصبیچون يوسف بن عمر در ايام وليد بن يزيد وال

   خنست
۱۰۰  

باز وفه ظاهر شد و از مسجد به منزل خود که در شهر ک روز که ابو العباس به خالفت رسيد، يک یباز گردانيد، و هنگام



 ۵۱

ايت کار خود شکار او را خوش آمد و ايشان در کاين .  بيفشاندندیگشت، سر راهش ايستاده رياحني بر راه رخيته و بر و یم
 او رسانيدند و یاهش خود و آنچه از عمر بن عبد العزيز و يوسف بن عمر ديده بودند، به آگاهک بردند و قلت و یبه و

رد و حجاج ک نيز درباره ايشان وساطت یعبد اهللا بن ربيع حارث.  استیعب نسبتکبن گفتند ما را با اخوال تو از بنو حارث 
 هشت هزار درهم را بر یپس ابو العباس صلوات اهللا عليه جزيه دويست حله به هبا. بن ارطاة ادعايشان را تصديق منود

  .ردکايشان اعاده 
 باز منودند و از یار خويش به وکوفه رفت، ک به ه هارون الرشيد خليفه شد و به قصد حجک یزمان: ابو مسعود گويد
 برقرار دويست حله بر ايشان بنويسند و من اين نامه یي پس فرمان داد تا عهدنامه. ردندکايت کفشار عمال بر خود ش

  .ام، و فرمود تا از مراجعه عمال معاف باشند و حضورا جزيه خويش به بيت املال دهند بديده
َو : ه آيهکرد ک روايت ی از يونس بن يزيد و او از ابن شهاب زهری عبد اهللا بن وهب مصرهکعمرو ناقد ما را گفت 

: تاب آيهکفار قريش و عرب نازل شد، و درباره اهل ک در شأن })۱(۱۹۳: ۲{ونَ الدِّيُن ِللَِّه کونَ ِفْتَنةٌ َو َيک ال َتیقاِتلُوُهْم َحتَّ
ه ک، تا آجنا }۲۹: ۹{ َو ال بِالَْيْومِ الْآِخرِ َو ال ُيَحرُِّمونَ ما َحرََّم اهللا َو َرُسولُُه َو ال َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ قاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه

    از اهلیسانکه خرب دارمي خنستني کتا آجنا .  بيامد)۲(صاغرون :گويد
__________________________________________________  

سوره بقره، آيه (ه بر زمني جز اهللا را دين مناند که مسلمانان را رجناند و تا آنکافر مناند که بر زمني که کنيد تا آنک یان جنگ م و با ايش)۱(
۱۹۳.(  

دارند آنچه حرام کرد خدای و رسول او و دين اسالم  حرام منی  خداوند و به روز رستاخيز ویتايکگروند به ي یه منکنيد با ايشان کشنت ک )۲(
پذيرند، از اهل کتاب از جهودان و ترسايان و صابيان، تا آنکه گزيت دهند از دست خود و ايشان خوار و کم آمده  دارند و منی منی

  ).۲۹سوره توبه، آيه ] (باشند(
۱۰۱  

  . به مشارندیه از نصارکه جزيه دادند مردم جنران بودند کتاب ک
  .ردندک جزيه ادا کسپس اهل ايلة و اذرح و مردم اذرعات در غزوه تبو

   )ص(نزد پيامرب   بهمينوفدهای اهل 
 آمدند و پيامرب ی از ايشان نزد ویو علو حق او به اهل مين رسيد، هيأهتاي) ص(ه چون خرب نصرت رسول اهللا کگويند 

ز گذارده  ايشان بای و دفائن به هنگام مسلمان شدن دارند برایه آنچه از اموال و اراضک آنان بنوشت ی برایي عهد نامه
 را به ايشان بشناسانند یارگزاران خود را نزد ايشان فرستاد تا شريعت و سنن اسالمکپس اسالم آوردند و او رسوالن و . شود

 بودند، جزيه برقرار ی باقی و جموسی و يهودیه بر ديانت مسيحک از ايشان یسانکو بر سرانه . و صدقاتشان را بازگريند
  .ردک

) ص(رسول اهللا : ه گفتکرد کايت ک و او از حسن حیبن جراح و او از يزيد بن ابراهيم تستريع کحسني بن اسود از و
ه قبله ما برگريد و ذبيحه ما خورد مسلمان است و ذمه خدا و رسولش بر او که مناز ما گزارد، و هر کهر : به مردم مين نوشت

. ردک بن ابراهيم و او از حسن مهانند اين روايت را نقل هدبه از يزيد. ند بر او جزيه خواهد بودکه اباء کخواهد بود و هر 
   ی را به امارت صنعاء و اراضیخالد بن سعيد بن عاص) ص(رسول اهللا :  گويدیواقد

۱۰۲  
ه پس از کرد ک صنعاء ی را والی امية بن مغريه خمزومیمهاجر بن اب) ص( رسول اهللا یسانکه به گفته کگويد . آن فرستاد
 یر صديق رضکه مهاجر را بر صنعاء واليت داد ابو بک ديگر آنیه به گفته برخک آن مقام بود، و گويد  مهچنان دریرحلت و

  .ردک ی مين والی عليایاهللا عنه بود، و هم او خالد بن سعيد را بر نواح
) ص( نده و صدف واليت داد و چون رسول اهللاکمهاجر را بر ) ص(ه رسول اهللا ک گويند ی و هيثم بن عدیلبکهشام بن 

نده و صدف بگمارد، و اين عالوه بر ک نوشت و او را بر یي ه از انصار بود نامهک یر به زياد بن لبيد بياضکرد، ابو بکرحلت 
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 دهد، ی نوشت تا زياد بن لبيد را ياوریو مهاجر را بر صنعاء واليت داد و سپس به و. ه بر حضر موت داشتک بود یواليت
  . معزول دارده او را از واليت صنعاءک آنیب

ابو ) ص(ه پيامرب کاند  گفته.  حضر موت ساختیزياد بن لبيد را وال) ص(ه رسول اهللا کاند  در اين باب مهه متفق
 یريان واليت داد و امر قضاء و گرد آورک را بر زبيد و رمع و عدن و ساحل امارت داد و معاذ بن جبل را بر لشی اشعریموس

 پس از عمرو بن حزم ابو یرد، و به قولک ی را والی و بر جنران عمرو بن حزم انصار حمول شد،یمجيع صدقات مين به و
  .سفيان بن حرب را به واليت جنران منصوب داشت

به زرعة ) ص(ه رسول اهللا کرد ک از ثقة بن هليعة و او از ابو االسود و او از عروة بن زبري روايت یعبد اهللا بن صاحل مقر
  : يزن نوشتیبن ذ

رده به ک چون فرستاده من معاذ بن جبل و يارانش نزد مشا آيند آنچه از صدقات و جزيه نزد مشاست مجع اما بعد،
  . رسانيدیو

  .ان من استکامري فرستادگان من معاذ است و او از صاحلان نزدي
  س از محريکه تو خنستني ک با من گفت ی بن مراره رهاوکمال

۱۰۳  

دهم  ی مجاعت محري مشا را فرمان میا. بر تو بشارت خري باد. یا ناره گرفتهکان ک و از مشریا ه اسالم آوردهک یهست
  . و فقري مشا استی غنیرسول اهللا موال. نيد و خصومت نورزيدکه خيانت مک

يه منائيد، و از آن مسلمانان و مؤمنان که بدان تزک است یاتکصدقات بر حممد و آل او حالل نيست و آن فقط ز
  .هتيدست است

مشا را فرمان دهم . رد، و معاذ از شايستگان مردم من و دينداران ايشان استک را رسانيد و حفظ الغيب  خربکمال
  .و السالم.  خواهد بودیه اين منظور نظر وک باشيد کی به نيیه با وک

گفت ه کرد ک بن آدم و او از يزيد بن عبد العزيز و او از عمرو بن عثمان بن موهب روايت یحسني بن اسود از حيي
 را بفرمود تا آن را از یرد و وکمعاذ بن جبل را مأمور صدقات مين ) ص(رسول اهللا : گفت یه مک بن طلحه را شنيدم یموس

 بن آدم و او از زياد و او از حممد یحسني از حيي. شمش، به عشر و نيم عشر بستاندکخنل و گندم و جو و انگور، و يا گفت 
  : نوشتیچون عمرو بن حزم را به مين فرستاد به و) ص(ه رسول اهللا کرد کبن اسحاق نقل 

  : است از خدا و رسول اویاين بيان. بسم اهللا الرمحن الرحيم
 را به مين یه چون وک، عهد حممد پيامرب فرستاده خدا بر عمرو بن حزم، })۱(۱: ۵{يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا بِالُْعقُوِد 

ه از غنائم مخس سهم خداوند گرفته شود و آنچه ک خداوند فرمان داد، و اينیرا به تقواليه امور او کگسيل داشت در 
 شود، و ی نسبت به آنچه از بعل و آب آمسان آبيارک بر عهده مؤمنان است به قرار ده يکاز صدقات مربوط به امال

  .نند، ستانده شودک ینيم عشر از آنچه با غرب آبيار

__________________________________________________  
  ).مکسوره مائده، آيه ي( عز و جل و با خلق یه بنديد با خداکه بگرويدند متام بسپاريد و نگه داريد پيماهنا ک ايشان ی ا)۱(

۱۰۴  
به ) ص(ه رسول اهللا کرد ک و او از حممد بن اسحاق روايت یائک بن آدم و او از زياد بن عبد اهللا بیحسني از حيي

  :ري چنني نوشتپادشاهان مح

الل و شرح بن عبد کالل و نعيم بن عبد کاز حممد پيامرب فرستاده خدا به حارث بن عبد . بسم اهللا الرمحن الرحيم
ه خداوند مشا را به هدايت خويش رهنمون کاما بعد، مهانا .  رعني و معافر و مهدانی ذ)۱(الل و به نعمان، قيلک
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اة دهيد و از غنائم مخس کا و فرستاده او پيش گرييد و مناز گزاريد و زه جانب اصالح و اطاعت از خدکگشته است 
ه صدقه مربوط به ک و سهم پيامرب و قسمت ويژه او را بپردازيد و آنچه پروردگار بر مؤمنان نوشته است یخداوند

در مورد ند و نيم عشر است ک ی است نسبت به آنچه آب چشمه و آمسان آبيارکنيد، و آن ده يک است ادا کامال
  . شودیآنچه به غرب آبيار

يوسف . الل بن عريب بن ليشرح بودکه نامه پيامرب به عنوان عريب و حارث پسران عبد ک گويد یلبکهشام بن حممد 
 به معاذ بن یي نامه) ص(رسول اهللا : ه گفتکرد کم روايت ک قطان از جرير بن عبد احلميد و او از منصور و او از حیبن موس

 مقرر است و بر آنچه که نسبت به آنچه به آب آمسان يا غيل مشروب شود، ده يکن بود نوشت در اين باب ه در ميکجبل 
هيچ .  دينار يا معادل آن از معافر مقرر استک يیي شونده بر هر حمتلم.  استی شود نيم عشر جاریبه غرب و داليه آبيار

    بر سطح زمنيی غيل آب جارهکگويند . )۲( از يهوديت خود برگردانيده خنواهد شدیيهود
__________________________________________________  

  ).غريب احلديث :ابو عبيد( مين کوچک پادشاهان ی است برایه مجع آن قيال است، عنوانک قيل )۱(
  .ه خنواهند از ديانت خود دست بردارندک است ی مراد يهوديان)۲(

۱۰۵  
 بر ی آب جاریبعل نيز به معن.  مشروب شود)۱( و دواليب و غرافاتی و دوالیه سوان هر آنچه بیو غرب دلو است، يعن

  . ايشان باشدیها و معافر جامه. سطح زمني است
معاذ ) ص(رسول اهللا : ه گفتکرد کابو عبيد از مروان بن معاويه و او از اعمش و او از ابو وائل و او از مسروق روايت 

ه به سن ک گاو سالدار بستاند و از هر ک گوساله و از هر چهل، يک گاو يیر ساخت تا از هر سرا به مين فرستاد و او را مأمو
 و او از عمرو و ی بن آدم و او از شيبان برمجیحسني بن اسود از حيي. ندک دينار يا معادل آن از معافر اخذ کاحتالم رسيده ي
 از جموسان مين کو بر هر ي. وسان اهل مين جزيه گرفتاز جموسان هجر و جم) ص(ه گفت رسول اهللا کرد کاو از حسن نقل 

  . دينار يا برابر آن از معافر مقرر داشتکه به سن احتالم رسيده بودند اعم از مرد و زن يک
 بن صباح و او از عمرو بن شعيب و او از پدرش و او ی و او از مثنیعمرو ناقد از عبد اهللا بن وهب و او از مسلمة بن عل

    از مردمیي شونده بر هر حمتلم) ص(ه رسول اهللا کرد ک از جدش روايت
__________________________________________________  

مجع آن (و خمبون ) مجع آن نواعري( نظري ناعوره ی ديگریها  اين الفاظ و واژهیمهگ.  به ترتيب مجع سانيه، داليه، دوالب و غرافه)۱(
ت چرخ دلوها از آب پر ک بر اطراف آن تعبيه شده و با حری چندیه ظرفهاک است یخ آبيارال خمتلف چرک اشیبه معن) خمبونات

مفهوم مطالب منت در  .ندک یار مک انسان يا شتر و گاو یگريد، و با نريو یآيد و سپس ختليه شده مورد استفاده قرار م یشود و باال م یم
ه در اين کگريد، زيرا  ی و چرخ آب و نظاير آن اجنام شود نيم عشر تعلق م با دلوی اراضیه اگر آبيارکباب عشر و نيم عشر اين است 

 برخوردار یه از رطوبت طبيعک یاز قبيل زمينهاي(اريز و امثال آن کلتر خواهد بود، و در مورد آب باران و هنر و ک مشیحالت آبيار
  .به سبب سهولت بيشتر عشر مقرر گرديده است) است

۱۰۶  
  .شت دينار مقرر داکمين ي

 يا ابو ی بن صيفیريا بن اسحاق از حييکه زکه شنيدم کرد کايت ک حی از قزعة بن سويد باهلی شيبه ابلیشيبان بن اب
تاب ک از اهل یاما تو نزد مردم: معاذ بن جبل را به مين فرستاد گفت) ص(ه چون رسول اهللا کرد کمعبد از ابن عباس روايت 

ردند، آنگاه بگو کز و شب پنج مناز بر مشا فرض ساخته، اگر از تو اطاعت به ايشان بگو خداوند در هر رو. یرو یم
ه استطاعت اين کپروردگار در هر سال روزه ماه رمضان بر مشا مقرر داشته است، و اگر پذيرفتند آنگاه بگو خداوند بر آنان 

 مشا اخذ یه از اغنياک قرار داده ردند، پس بگو خداوند بر اموال مشا صدقهکعبه فرض ساخته، اگر اطاعت کار دارند حج ک
ردند، پس بر حذر باش از اموال ارزنده ايشان و نفرين مظلومان آنان، چه کو به مستمندانتان داده شود و اگر از تو اطاعت 

  . نيستیميان ايشان و خدا پرده و پوشش
ه کرد کز مغرية بن عبد اهللا روايت شيبان از محاد بن سلمه و او از حجاج بن ارطاة و او از عثمان بن عبد اهللا و او ا
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 بن طلحه به ابو بردة یموس. صحيح است:  گفتی موسیابو بردة بن اب.  مشمول صدقات استیهر رستن: حجاج گفت
معاذ بن جبل را به مين ) ص(رسول اهللا . بوده است) ص(ه پدرش از اصحاب پيامرب ک است ی مدعیسکچنني : گفت

يع و او از عمرو بن عثمان و کعمرو ناقد از و. شمش بگريدکدقات را از خرما و گندم و جو و ه صکفرستاد و به او دستور داد 
ه هنگام اعزام او به مين کبه معاذ بن جبل را ) ص(ه من نامه رسول اهللا کرد ک بن طلحة بن عبيد اهللا روايت یاو از موس

  .شود یشمش و ذرت گرفته مکا و ه صدقات از گندم و جو و خرمکنوشته شده بود ديدم، در آن آمده بود 
۱۰۷  

از جماهد پرسيدم چرا : ه گفتکرد ک جنيح روايت یه سفيان بن عيينه از ابن ابک مرا گفت ی بن عبد اهللا مدينیعل
 یبه خاطر فراخ:  اهللا عنه جزيه اهل شام را بيش از آنچه بر مردم مين وضع شده بود، قرار داد؟ گفتیعمر بن خطاب رض

ه چون معاذ کرد کيع و او از سفيان و او از ابراهيم بن ميسره و او از طاوس نقل ک بن اسود از ویني بن علحس. معاش ايشان
  . نيستیدر اين باب مرا دستور:  آوردند و او گفتیبه مين آمد به ميزان غري نصاب گاو و عسل نزد و

 نقل یسک و او از ی بن قيس مازنیو او از حيي و او از معمر ک بن آدم و او از عبد اهللا بن مباریحسني بن اسود از حيي
 است و او از یآن چون آب جار:  گفتیسک مارب را به اقطاع خواست، کمن) ص(ه ابيض بن محال از رسول اهللا کرد ک

 و او از ی بن قيس مازنیقاسم بن سالم و ديگران از امساعيل بن عياش و او از عمرو بن حيي. ردک یاقطاع دادن آن خوددار
امحد بن . رده بودک نقل ی وی را از ابيض بن محال برایه مشابه اين ماجرکرد کايت ک حی خود و او از شخص ديگرپدر

رد ک و او از پدر خويش روايت ی و او از علقمة بن وائل حضرمک و او از شعبه و او از مسای از ابو داود طيالسیابراهيم دورق
 قريش از مسلمة ی سيف موالی بن حممد بن عبد اهللا بن ابیعل.  اقطاع داد بهی را در حضرموت به ویزمين) ص(ه پيامرب ک

  :ه گفتکرد کايت کبن حمارب ح
رد و ک پيش گرفت و به رعيت ستم ک شد، سوء سلویچون حممد بن يوسف برادر حجاج بن يوسف بر مين وال

 مقرر و آن را وظيفه ی بر مردم مين خراجیه وکهم او گويد . ردک مردم را به ناحق بستاند، از مجله حرجه را غصب یزمينها
فايت ک و به عشر یه آن وظيفه را ملغک نوشت یي ايشان قرار داد و چون عمر بن عبد العزيز به واليت رسيد به عامل خود نامه

  ه اگرکبه خدا : ند و گفتک
۱۰۸  

 کچون يزيد بن عبد املل.  گذارمیر جاه اين وظيفه را بک از مين برامي نيايد، بر من از آن خوشتر است )۱(تمک ی مشتیحت
  .به واليت رسيد فرمان به اعاده آن وظيفه داد

ه اهل خفاش کرد کايت ک صنعاء حی و او از ابو عبد الرمحن هشام بن يوسف قاضی از شافعیحسن بن حممد زعفران
ه از کشان دستور داده شده بود ه در آن به ايک از پوست در آوردند یي  اهللا عنه بر قطعهیر صديق رضک از ابو بیي نامه
  . صدقه پردازند)۲(کاسپر

 و ومسه و کاة بر اسپرکه زکاند   و ابو يوسف بر اين قولی حجاز و سفيان ثوری ذئب و مجيع فقهای و ابن ابکمال
. ق گريداة تعلک است و بر مقدار زياد زکابو حنيفه گويد اين راجع به ميزان اند. گريد یتم و حنا و گل قرار منکصمغ و 

اة خواهد بود، و اين ک حمصول به دويست درهم رسد و پنج درهم معامله شود مشمول زی در باب زعفران گويد اگر هباکمال
  .گريد ی تعلق منیه بر زعفران چيزک از او نقل است یقول ابو الزناد است، به روايت ديگر

ابو يوسف و حممد بن حسن . شود یاة مک مشمول زثريک است و مقدار که اين در ميزان اندکابو حنيفه و زفر گويند 
 از انواع حبوب است، بر آن که قيمت پنج وسق خرما يا گندم يا جو يا ذرت و يا هر يک آن به حد اقل رسد یگويند اگر هبا

  .اة قرار خواهد گرفتکز
 گويند هر چه از یراهيم خنع است، و عطاء و ابیگريد و اين قول شعب ی تعلق منیه بر سبزيها چيزک گويد ی ليلیابن اب

  .م و چه زياد باشدکزمني برآيد مشمول عشر و نيم عشر است چه 
رد ک روايت ی رجاء عطاردی بن آدم و او از سعيد بن سامل و او از صلت بن دينار و او از ابن ابیحسني بن اسود از حيي
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  :ه گفتک
__________________________________________________  

  .ن با حنا و ومسه تفاوت داردکآيد، ل یار خضاب مکه به ک است یم گياهتک )۱(
  .شود ی شبيه زعفران گرفته میه از آن چيزک است ی گياه)۲(

۱۰۹  
 ک بن آدم و او از ابن مباریحسني از حيي.  اگر از چند دسته تره بودیستاند حت یابن عباس در بصره صدقات از ما م

  .اة نيستکه مهان پنبه است، زک و عطب، کاند در اسپر ه گفتهکرد کرمه روايت کعو او از معمر و او از طاوس و 
ه مردمانش با ک مين ی مهچون اراض- نندک ک مشمول عشر را متلیه زمينهاک یي ابو حنيفه و بشر گويند اهل ذمه

 ی را بر آن حقیم و معاهده مسلکه به دست مسلمانان آباد شد و آنچه خلفا به اقطاع دهند کحفظ آن مسلمان شدند و بصره 
 در اين صورت بر خود ايشان جزيه و بر زمينهايشان به قدر استطاعت زمني خراج قرار خواهد گرفت، و آنچه بدين -نباشد

م خراج است، پس اگر اسالم آوردند جزيه از ايشان ساقط و خراج به طور دائم بر کعنوان از آنان گرفته شود مشمول ح
  . نيز بر مهني قول استی ليلیابن اب. شود ی سواد عمل میه در مورد اراضک به مهان قياس  خواهد بودی باقیاراض

 یبر خود ايشان جزيه و بر زمينهايشان دو برابر آنچه بر عهده مسلمانان است، يعن: ابن شربمه و ابو يوسف گويند
ابو يوسف . اند  بنو تغلب بيان داشتهی تعلق خواهد گرفت، آهنا اين قاعده را در قياس با وضع نصاراک و ده يکپنج ي
 به مسلمان برسد مشمول عشر ی مسلمان شود يا زمني ویآنچه از ايشان گرفته شود بر سبيل خراج است، پس اگر ذم: گويد

 ی بن عبد اهللا بن خنعک سربه و شريی ذئب و ابن ابیابن اب. رده استکخواهد بود و او اين گفته را از عطاء و حسن روايت 
 آنان تعلق گريد، زيرا اين مجاعت از یه عشر يا خراج بر اراضکآن یگريد، ب یه بر خود ايشان جزيه قرار مک گويند یفعو شا

حسن بن صاحل بن . رود ی خراج به مشار منیاة بر ايشان واجب باشد و زمينهايشان نيز جزء اراضکه زک نيستند یسانکمجله 
    نيز بر اين قولی مهدانیح

۱۱۰  
م راجع به زمني است و که دو برابر گردد، زيرا حکآن یبر ايشان عشر است ب:  و حممد بن حسن گويندین ثورسفيا. است
  . زمني مورد نظر نيستکمال

ه با بودن ايشان در آجنا مردم مسلمان ک بن عبد اهللا گويند اگر اهل ذمه مهچون يهوديان مين باشند ک و شريیاوزاع
 جماز نيست زمني مشمول عشر را خبرد يا در آن داخل شود یان گرفته خنواهد شد و ذمشدند، در آن صورت جز جزيه از آن

  .ندک ک با بقاء عشر آن را متلیيعن
. ندک ی را در جرف خريده است و زراعت میه زمينک از يهوديان حجاز پرسيدم ی درباره مردک گويد از مالیواقد
ند بر زمني او عشر ک ی مشمول عشر را خريداری اراضیه چون ذمک ینک یر منکآيا ف: گفتم. شود ی عشر گرفته میگفت از و
  گريد؟ یتعلق من

ابو .  اگر از ديار خويش خارج شوند، اين جتارت استی باشند، ولیه در بالد خود باقک است یگفت آن در صورت
 مشمول عشر را ی از اراضیينه زمک ی و ابو حنيفه و يعقوب در باب فرد تغلبی ذئب و ثوری بن انس و ابن ابکالزناد و مال

 و کند، مالکرايه که مزرعه مشمول عشر را ک یدر باب مرد.  دو برابر عشر گرفته خواهد شدیه از وکند، گويند ک یشت مک
شته خواهد بود، و ابو حنيفه گويد بر ذمه صاحب زمني که عشر بر عهده صاحب ک ذئب و يعقوب گويند ی و ابن ابیثور

 عشر مربوط به زمني خود را دو سال نپردازد، فرمانروا یابو حنيفه گفته است اگر مرد. ني قول استاست و زفر نيز بر مه
چون : ابو مشر گويد. سان است ند، دريافت دارد، ارض مشمول خراج نيز بر مهنيکشت که آغاز کبايد عشر او را بار ديگر 

  . بر مال اوستیسال بگذرد بايد از او اخذ شود چه اين حق واجب
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۱۱۱  

   عمانفتح 
چون سنه هشت فرا . زيستند یها م  در باديهیه اغلب عمانيان از قوم ازد بودند و جز ايشان نيز مردم زيادکگويند 

ه قرآن را ک بود یسانک از خزرجيان بود به آجنا گسيل داشت، و او از مجله کیه يک را یابو زيد انصار) ص(رسيد رسول اهللا 
 از بصريان اسم او را ین بن زيد بن حرام بود و برخک نام او قيس بن سیلبکبه گفته . وردندگرد آ) ص(در عهد رسول اهللا 

  .ه جد عروة بن ثابت بن عمرو بن اخطب بوده استکاند  عمرو بن اخطب دانسته
 نزد یي  را نيز با نامهی سهمیپيامرب عمرو بن عاص.  ثابت بن زيد بوده استینام و:  گويدیسعيد بن اوس انصار

رد و گفت اگر آن مجاعت به حق شهادت داده و از خدا و ک فرستاد و ايشان را به اسالم دعوت ید و جيفر پسران جلندعب
ردند عمرو بر ايشان امري خواهد بود و ابو زيد بر آنان مناز خواهد گزارد و اسالم را به مردم خواهد ک اطاعت یرسول و

نار دريا کون ابو زيد و عمرو به عمان آمدند، عبد و جيفر را در صحار چ. شناساند و قرآن و سنت به آنان خواهد آموخت
رده کآن دو مسلمان شدند و اعراب آجنا را به اسالم خواندند و ايشان اجابت . را به آنان دادند) ص(بيافتند و نامه پيامرب 

 ابو زيد قبل از آن تاريخ ید و به قولرکرحلت ) ص(عمرو و ابو زيد مهچنان در عمان بودند تا پيامرب . ردندکبه اسالم ميل 
  .به مدينه رفت
 ذو التاج مرتد شده به دبا رفتند، و کرد قوم ازد به رياست لقيط بن مالکرحلت ) ص(ه چون رسول اهللا کگويند 

مة بن رکه از قوم ازد بود و عک را ی اهللا عنه حذيفة بن حمصن بارقیر رضکابو ب. ه در دبا است رفتندک گويند به دما یبعض
   ی جهل بن هشام خمزومیاب

۱۱۲  
ر رمحه ک گرفتند و نزد ابو بیشتند و از اهل دبا اسريانک را بیآن دو بر لقيط و مهراهانش تاخته و.  ايشان فرستادیرا سو

 ايشان یرمه سوکع.  از اهل عمان مرتد شده به شحر رفتندیردند و طوايفکسپس قوم ازد به اسالم رجعت . اهللا فرستادند
 از طايفه مهرة بن حيدان بن عمرو بن حاف یمجع. شتک را بیرد و بر آنان ظفر يافت و غنامي بگرفت و مجاعتکت عزمي

 اهللا یر رضکابو ب. ردندک به نربد نپرداخته صدقه ادا ین با وک ايشان رفت، لیرمه سوک گرد آوردند و عیبن قضاعه سپاه
  .رمه از آجنا به مين رفتک در آجنا بود و عیر نيز وک فوت ابو بعنه حذيفة بن حمصن را بر عمان واليت داد و هنگام

ه در آن ديار ک یي پرداختند و از اهل ذمه ی بود و مردم صدقات اموال خود را میامور عمان به استقامت و ترتيب باق
 بن عبد اهللا ین بن عل بن جعفر بن سليمایه نوبت خالفت به رشيد رسيد و او عيسکشد، تا اين  یبودند جزيه سرانه گرفته م

ردند و ک به اموال آغاز ی با اهل بصره عازم آجنا شد و ايشان فجور زنان و دست اندازیو. بن عباس را واليت آن ديار داد
 حماربت در پيوستند و از ی آگاه شدند و با ویثر از خوارج بودند از اين ماجرکه اکعمانيان . ار ساختندکآالت طرب آش

ردند، و زير بار قدرت نرفتند و اطاعت نشان کشتند و مصلوبش ک دست يافته بیند، سپس نيز بر وردکورودش ممانعت 
  .ردندک ی از قوم خود بر خويش والیندادند و مرد
 در سال ششم فرستاد و ی پسران جلندیابو زيد را با نامه خود نزد عبد و جيفر ازد) ص(ه رسول اهللا ک گويند یمجع

 یمسلمان شدن او و خالد بن وليد و عثمان بن طلحه عبد.  پس از اسالم آوردن او اعزام داشتکیدعمرو را در سال هشتم ان
  .رفت) ص( از حبشه آمد و نزد پيامرب یو. در صفر سال هشت اجنام پذيرفت

۱۱۳  
فضاله  بن ک از مباریابو احلسن مدائن. به ابو زيد گفت از مسلمانان صدقه و از جموسان جزيه بستان) ص(رسول اهللا 

  : عامل خود در بصره نوشتی بن ارطاة فرازیعمر بن عبد العزيز به عد: ه گفتکرد کايت کح

 آن یه آنچه بابت عشر خرما و حبوب در عمان گرفته شود بني فقراکاما بعد، من به عمرو بن عبد اهللا نوشته بودم 
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شانيده ک ايشان را به آجنا یت و در راه ماندگنک و مسیه نيازمندک یسانکآيند و  یه به آجنا مک ینشينان ديار و باديه
ه آن را فروخته و کرده و او گفته است کارگزار تو در باب آن گندم و خرما سؤال که قبال از کبه من نوشت . م شودتقسي

  .هبايش را نزد تو آورده است
 دستور یه به وک یدر موارد خرما و گندم، عامل تو در عمان برايت آورده به عمرو عودت ده تا یپس آنچه بابت هبا

  .ان شاء اهللا، و السالم. ندکام اختصاص دهد و مصرف  داده

   حبرينغزوۀ 
ر بن ک از اعراب عبد قيس و بی آن مردم بسياریها ت ايران بوده است و در باديهکه ارض حبرين جزء مملکاند  گفته

از طايفه بنو عبد اهللا بن زيد بن عبد اهللا بن دارم بن  ی، منذر بن ساو)ص(در عهد رسول اهللا . اند وائل و متيم مقيم بوده
ه به قريه اسبذ ک است یعبد اهللا بن زيد مهان اسبذ.  داشتی پارسيان بر اعراب آن ديار فرمانروايی بن حنظله از سوکمال

  .اند ستيدهپر یه در حبرين اسب مکاند   بودهی از مجاعت اسبذيان است و ايشان قومیه وکگويند . در هجر منسوب است
   عالء بن عبد اهللا بن) ص(چون سال هشتم فرا رسيد، رسول اهللا 

۱۱۴  
 یي  نامهیند و به دست وک حليف بنو عبد مشس را به حبرين فرستاد تا اهل آن را به اسالم يا جزيه دعوت یعماد حضرم

آن دو تن اسالم آوردند و . ردک خبت مرزبان هجر فرستاده ايشان را به اسالم يا جزيه دعوت ی و سی منذر بن ساویبرا
 بودند، یاما اهل ارض حبرين جموس و يهود و نصار.  از عجمان مسلمان شدندیمهراه ايشان مهه اعراب آن ديار و برخ

  :ه نسخه آن چنني استک نوشته شد یي ردند و بني او و ايشان عهدنامهکآنان با عالء صلح 

رد، کبا آنان مصاحله . ردک با اهل حبرين صلح یيه آن عالء بن حضرماين است آنچه بر پا. بسم اهللا الرمحن الرحيم
  )۱(نند و حاصل خرما را با ما مقامسهکنياز  یار زراعت بکه ما را از کبر اين قرار 

__________________________________________________  
ار رفته، به کتاب به کقامسه و مقاطعه و مزارع چند بار در منت  میها  مفتوحه واژهیه در حبث راجع به خراج و حاصل اراضک از آجنا )۱(

مقاطعه و  .الف: از مجله. پذيرفته است یل اجنام مکه تعيني خراج زمني به چند شکشود  ی میمنظور ايضاح و به حنو اختصار ياد آور
ه ميزان آن بر حسب کاين وجه، . ناميدند یتاوه مه آن را اک را مهه ساله به اين عنوان بپردازند یه اهل قريه مبلغ معينکآن اين است 

چنني حنوه . م و زياد شودکشت شود يا عاطل گذارده شود و يا مجعيت کگرديد، خواه زمني  یشد، بايد تأديه م یقرار فيما بني تعيني م
تعيني خراج بر حسب . ب .رده استکر ک سر و قزوين و طخارستان ذی الذقيه و محص و خالط و سی در مورد شهرهای را بالذریعمل

، نوع حاصل و ی حنوه آبيارک نظري نوع خایگرفت و با ملحوظ داشنت عوامل ی قرار می مورد مساحیه اراضکمساحت، بدين حنو 
در اين ترتيب نيز تغيري ميزان حاصل بر حسب سنوات . گشت یجماورت بازار، ميزان خراج ساالنه به نسبت مساحت زمني تعيني م

مقامسه، در اين حالت خراج زمني نه بر . ج .رده استکر ک آن را در مورد عراق و ارمنستان ذیها  منونهیبالذر.  بوداثر یخمتلف ب
تاب کدر منت  .گرديد ی معني از قبيل نصف و ثلث و ربع برقرار میه با توجه به حمصول به دست آمده و به نسبتهاکحسب مساحت بل

    استیشاره شده و آن وقت از مقامسه نيز ایچند بار به نوع خاص
۱۱۵  

 هر یاما جزيه سرانه برا. ند لعنت خدا و فرشتگان و مهه مردمان بر او بادک به عهد نیه وفاکهر . نندک
  . دينار استک يیي شونده حمتلم

 به) ص(ه گفت رسول اهللا کند ک و او از ابو صاحل و او از ابن عباس روايت یلبکعباس بن هشام از پدر خود و او از 
  :اهل حبرين نوشت

 خرما و نيم عشر حبوب کاة دهيد و به خدا و رسول او خلوص ورزيد و ده يک داريد و زیاما بعد، هر گاه مناز بر پا
 خواهد ی مشا به جایايد برا نيد، هر چه در زمان مسلمان شدن داشتهک نینيد و فرزندان خود را جموسکخود را ادا 

  .نيد بر مشا جزيه خواهد بودکو اگر از اين مجله اباء . و رسول اوسته آن از آن خدا کده کماند، جز آتش
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حممد بر : آنگاه منافقان عرب گفتند. ردندک جزيه یراه داشتند و ميل به اداکجموسان و يهوديان از مسلمان شدن ا
ه ايشان اهل کت، حال آننون مهان را از جموسان هجر پذيرفته اسکتاب گرفته نشود و اکه جزيه جز از اهل کاين اعتقاد بود 

گويند . })۱(۱۰۵: ۵{ْم من َضلَّ إِذَا اْهَتَدْيُتْم کْم ال َيُضرُّکْم أَْنفَُسکيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْي: هکتاب نيستند، پس آيه نازل شد ک
  .اعزام داشتفرستاد،  یه رسوالن خود را پيش پادشاهان مکعالء را به سال ششم، مهان زمان ) ص(ه رسول اهللا ک

 و او از ی و او از عتاب بن زياد و او از حممد بن ميمون و او از مغريه ازدک از حممد بن مباری محصیحممد بن مصف
   حممد بن زيد بن

__________________________________________________  
» مزارع« عنوان یشد و صاحبان اصل ی منتقل میدرت از اجحاف، به صاحب قی صاحبان آن، به خاطر رهايیيت زمني از سوکه مالک ()] (

  .ردک یه در نتيجه عنوان مقامسه پيدا مکدادند  ی می از حاصل را به چنان صاحب قدرتیدر اين حالت نيز در صد. ردندک یپيدا م
 از راه، چون مشا بر راه راست ه گم گشتک هر ینگزايد و زيان ندارد مشا را برياه.  مشایها ه بگرويدند، بر مشا بادا تنک ايشان ی ا)۱(

  ).۱۰۵سوره مائده، آيه (بوديد 
۱۱۶  

 فرستاد، - و يا شايد گفت هجر-مرا به حبرين) ص(رسول اهللا : ه گفتکرد ک نقل یحيان اعرج و او از عالء بن حضرم
 کلمان عشر و از مشر از آنان اسالم آورده بودند، پس از مسی بود و برخیه از آن قوم واحدکرفتم  ی میو من به آباديهاي

قاسم بن سالم از عثمان بن صاحل و او از عبد اهللا بن هليعه و او از ابو االسود و او از عروة بن زبري روايت . ستاندم یخراج م
  :به اهل هجر نوشت) ص(ه رسول اهللا کرد ک

ه جز او ک را یپروردگارمن مهراه مشا . مشا را صلح باشد. از حممد پيامرب به اهل هجر. بسم اهللا الرمحن الرحيم
ه پس از هدايت کنم ک ی خودتان سفارش میاما بعد، مشا را به خداوند و به جاهنا. گزارم ی نيست سپاس میخداي

 ک مشا به من رسيد، هر يیارهاکاما بعد، خرب .  نپوييد و بعد از نيل به رشد راه احنراف نپيماييدیيافنت راه گمراه
نيد و ياريشان ک من نزد مشا آيند از ايشان اطاعت یچون امرا.  خنواهد بودی بر وارانکند گناه بدک کیاز مشا ني

 اجنام دهد نزد خدا و پيش من گم یه از مشا عمل صاحلکهر . نيدکدهيد و آنان را در امر خداوند و راه او اعانت 
  .خنواهد شد
ه اگر که مايه مسرتشان شد، حال آنکر آن را عرضه نداشتم مگی مشا نزد من آمد، و من به آنان چيز)۱(اما بعد، وفد

ن شفاعت از غايبان مشا را پذيرفتم و بر کل. ردمک یخواستم حق خود را از مشا بستامن مشا را از هجر اخراج م یم
  .ردم، پس نعمت پروردگار را بر خود به ياد آوريدکحاضرانتان احسان 

  و او از ی و او از شيبان حنویحسني بن اسود از عبيد اهللا بن موس
__________________________________________________  

ره و نظاير آن کشور به منظور اجنام مأموريت و مالقات با شخصيتها و مذاک قبيله يا شهر يا ک يی ايلچيان و هيأت اعزامی وفد به معن)۱(
  .است

۱۱۷  
 از ايشان مسلمان شدند و بعض ی برخینداد، ول رخ یدر حبرين جنگ) ص(در ايام رسول اهللا : ه گفتکرد کايت کقتاده ح

 بن آدم و او از حسن یحسني از حيي.  خود را بدهندی از حبوب و خرمایه نيمکردند، بر اين قرار کديگر با عالء مصاحله 
 و  بن آدمیحسني از حيي. از جموسان هجر جزيه گرفت) ص(ه رسول اهللا کرد ک روايت یبن صاحل و او از اشعث و او از زهر

 یي به جموسان هجر نامه) ص(ه رسول اهللا کرد کايت کاز او قيس بن ربيع و او از قيس بن مسلم و او از حسن بن حممد ح
ه اگر اسالم آورند هر آنچه از ماست از ايشان، و آنچه بر ماست بر آنان نيز کرد و نوشت کفرستاد و آنان را به اسالم دعوت 

  .اح خنواهند بودکل و زنانشان قابل نک ايشان قابل ایها و جزيه مقرر خواهد شد، و ذبيحهند بر اکه اباء کخواهد بود، و هر 
رد ک و او از سعيد بن مسيب روايت ی و او از زهری و او از يونس بن يزيد ايلک بن آدم و او از ابن مباریحسني از حيي

 یحسني از حيي. ارس و عثمان از بربرها گرفتاز جموسان هجر جزيه گرفت و عمر مهان را از جموسان ف) ص(ه رسول اهللا ک



 ۵۹

  .ردک مشابه مهني گفته را روايت ی بن انس و او از زهرکو او از عبد اهللا بن ادريس و او از مال
ه پيامرب کرد ک بن عقبه نقل ی بن عبد اهللا بن سامل بن عبد اهللا بن او از موسیعمرو ناقد از عبد اهللا بن وهب و او از حيي

  : نوشتیبن ساوبه منذر ) ص(

اما بعد .  نيست با هم سپاس گزارميیه جز او خدايکپروردگار را . تو را صلح باشد. یاز حممد پيامرب به منذر بن ساو
ه مناز ما گزارد و قبله ما قبله خود سازد و ذبيحه ما خورد کهر . ردمکات به من رسيد و آنچه در آن بود استماع  نامه

  . ند بر او جزيه قرار خواهد گرفتکباء ه از آن اکمسلمان است و هر 

   ازیلبکعباس بن هشام 
۱۱۸  

 نامه نوشت یبه منذر بن ساو) ص(ه گفت رسول اهللا کرد کپدر خود و او از جدش و او از ابو صاحل و او از ابن عباس روايت 
اما اعراب . هت داشتندراک بودند و بعض ديگر ی از ايشان راضیبرخ. و او مسلمان شد و اهل هجر را به اسالم خواند

  .ه از ايشان گرفته شدکمسلمان شدند و جموسان و يهوديان به جزيه رضا دادند 
 را از حبرين ی مالیعالء بن حضرم: ه گفتکرد کشيبان بن فروخ از سليمان بن مغريه و او از محيد بن هالل روايت 

 نيامده ی نزد ویپيش از آن و نه پس از آن چنني مقدارشد، نه  ی بالغ م)۱(ه به هشتاد هزارکفرستاد ) ص( رسول اهللا یبرا
  .بود و او از آن به عباس عم خود بداد

به گماردگان ) ص(ه رسول اهللا کرد کايت کهشام بن عمار از امساعيل بن عياش و او از عبد العزيز بن عبيد اهللا ح
گويند رسول اهللا .  دينار جزيه وضع شدک ي از آنانین ايشان مسلمان نشدند و بر هر مردک در هجر پيام فرستاد، لیسک
 از یي  گويند عالء بر ناحيهی بن اميه را بر حبرين واليت داد و مجاعتیرد و ابان بن سعيد بن عاصکعالء را معزول ) ص(

  .قول خنست استوارتر است. گريد یه اخلط را در بر مک یه قطيف جزء آن است و ابان بر ناحيه ديگرکحبرين امارت يافت 
 یر رضکوفات يافت، ابان از حبرين خارج شد و به مدينه رفت و اهل حبرين از ابو ب) ص(ه چون رسول اهللا کگويند 

 بود تا در ی عالء مهچنان والیبه قول. ردکه عالء به رياست ايشان باز گردانيده شود و او چنان کردند کاهللا عنه درخواست 
   سال بيست وفات

__________________________________________________  
 غالبا یدر چنني حاالت. ه واحد پول تصريح گرددکآن یتفا شده بکر رقم وجوه و اموال اکه به ذک وجود دارد یتاب موارد بسيارک در اين )۱(

  .است» درهم «-ر نشدهکه ذک -واحد مورد نظر
۱۱۹  

 اهللا عنه، ابو هريره را قبل از مردن عالء ی عمر رض ديگریبه قول. ردک ی او والی را به جایيافت و عمر ابو هريره دوس
  .ردکواليت داد و عالء به توج در سرزمني فارس آمد و در آجنا عزم اقامت 

ردمي و سپس الزم آمد تا کعالء را دفن : گفت ی سپس به حبرين بازگشت و در آجنا مبرد و ابو هريره میه وکگويد 
  .در گور نيافتيم را برگريمي و چون برداشتيم او را یخشت

 ی عامل خود در حبرين نوشت و به وی به عالء بن حضرمیي  اهللا عنه نامهیابو خمنف گويد عمر بن خطاب رض
 ی را بر حبرين و عمان گمارد و چون عالء به مدينه آمد او را به جای ثقفی العاصیه نزد او رود، و عثمان بن ابکدستور داد 

سپس عمر . ه مبرد، و آن در سال چهارده يا اول سال پانزده بودکاو به آجنا نرسيده بود رد، و ک بصره یعتبة بن غزوان وال
آنگاه قدامه را .  آن ديار واليت داد)۱( خراج حبرين، و ابو هريره را بر مناز و احداثی را به گردآوریقدامة بن مظعون مجح

رد و کآنگاه او را نيز عزل . بر مناز و احداث گمارد ساخت و ابو هريره را یرد و حد بر او جارک عزل یبه سبب شراخبوار
  . ساختی را بر حبرين و عمان والی از مال او را بگرفت و عثمان بن عاصیخبش

 خراج و احداث و ابو هريره بر مناز و امر قضاء منصوب یه قدامة بن مظعون بر گردآورکرد کايت ک از هيثم حیعمر
 از مالش یرد و خبشک حبرين ساخت و بعد عزلش ی را پس از قدامه والی و عمر وبودند، پس او بر قدامه آن شهادت بداد



 ۶۰

   پس عثمان بن. ردکن او اباء ک دستور بازگشت داد، لیرا بستاند، و باز به و
__________________________________________________  

دارنده اين مست را . ها، و جرائم به طور عام شرع، شورشها و فتنهگناهان و امور خالف : رفته است یار مک به ی چندی احداث به معان)۱(
  .اند ناميده ی احداث يا صاحب احداث میوال

۱۲۰  
 یجانشني او در عمان و حبرين برادرش مغرية بن اب.  بودیه تا حني مرگ عمر بر مهان مقام باقک العاص را واليت داد یاب

  . العاص بودیص بن اب حفیزيست و به قول یه در فارس مکالعاص بود 
 یه گفت عمر بن خطاب رضکرد ک و او از حممد بن سريين و او از ابو هريره روايت یشيبان بن فروخ از ابو هالل راسب

 دمشن خدا و یا:  من گرد آمد، و چون نزد عمر رفتم، مرا گفتیاهللا عنه مرا عامل خود بر حبرين قرار داد و دوازده هزار برا
گفتم من دمشن خدا و دمشن : گفت. یا  مال خدا را دزديده-تاب خداکيا شايد گفت دمشن  و - دمشن مسلمانان

  .ندک یه با آهنا دمشنک هستم یسکه خصم ک نيستم بل- تاب خداک و يا شايد گفت دمشن - مسلمانان
  . گرد آمده استیرده و سهامکه هست اسبان زاد و ولد ک یچيز

او از اشخاص . یخداوندا عمر را ببخشا: مناز ظهر خواندم، گفتم دوازده هزار را از من گرفت و من چون یو
: ؟ گفتمیشو ی ابو هريره ديگر عامل منیا:  بگذشت، گفتیچون چند. خبشيد یستاند و باالتر از آن را به ايشان م یم

يوسف، پيامرب و : گفتم. )۱( خزائن االرضی علیاجعلن: رد و گفتک يوسف قبول یه از تو هبتر يعنکچرا، حال آن: نه، گفت
  .پيامرب زاده بود و من ابو هريره، پسر اميمه هستم و از مشا در مورد سه چيز و دو چيز هراس دارم

 و مامل را ی و آبرومي را به دشنام بربیه پشتم را مضروب سازکاز آن ترسم :  از پنج چيز، گفتمیگوي یچرا من: گفت
  .نمکم ک حی بر چيزی آگاهی بگومي و يا جز از رویيبايک شیز از رو جیراه دارم چيزکه اک و نيز از اين بابت یبستان

 و او از ابن سريين ی و او از يزيد بن ابراهيم تستریقاسم بن سالم و روح بن عبد املؤمن از يعقوب بن اسحاق حضرم
  و او از

__________________________________________________  
  ).۵۵سوره يوسف، آيه (گمار ] مصر( اين زمني یها گفت مرا بر خزانه]  يوسف( )۱(

۱۲۱  
تابش، مال خدا را به سرقت ک دمشن خدا و یا:  گفتیه چون از حبرين بيامد عمر به وکرد کايت کابو هريره ح

. ام ند و مال خدا را ندزديدهکه با آهنا عداوت ک هستم یسکه خصم کتاب او نيستم بلکمن دمشن خدا و : گفت. یبرد
 مجع شده ی رسيده و سهامی در پی پیرده و عطايايکاسبان زاد و ولد : گفت. یا جا گرد آوردهکه هزار درهم از پس د: گفت
  .ردکرده بود، نقل که ابو هالل روايت ک حديث را به مهان سان یباق.  بگرفتیعمر آن مال از و. است

ه در حبرين بودند کابه ک ثعلبة بن عمبرد، بنو قيس بن) ص( پس از پيامرب کی اندیه چون منذر بن ساوکگويند 
حطم شريح بن ضبيعة بن عمرو بن مرثد از طايفه بنو قيس بن ثعلبه بود و او را بدان سبب حطم . مهراه حطم مرتد شدند

  :ه گفته بودکناميدند  یم

  ردک گردشان )۱(ی رمحیشب آمد و به دست شبان ب

ه از او تبعيت ک است و آن دسته از افراد قومش ی عمرو عبده مهان بشر بنک ی قوم ربيعه در حبرين، جز جارودیباق
پس حطم روان شد تا به قوم ربيعه رسيد . ردندکردند، مرتد شدند و پسر نعمان بن منذر موسوم به منذر را بر خود امري ک یم

 و در جواثا فرود  رسيد و او با مسلمانان رهسپار شدیاين خرب به عالء بن حضرم. و با مهراهان خويش به ايشان پيوست
ه از عرب و عجم داشت با ايشان حماربت ک یافراد ربيعه بداجنا تاختند و او با مهراهان. آمد، و آن، قلعه حبرين است

   عبد اهللا بن. ردکسپس مسلمانان به قلعه پناه بردند و دمشن، ايشان را در آجنا حماصره . شديد در پيوست



 ۶۱

__________________________________________________  
به حطم شهرت ) شريح بن ضبيعه(ه بر رمه ترحم ندارد و به سبب مهني مصرع، گوينده شعر ک، شبان ظامل است ی حطم به مهني معن)۱(

  .يافته است
۱۲۲  

  : در اين باب گويدیالبک

ه اسريان ک ی مهه جوانان شهر مدينه آيا در انديشه مردان خويش هستیر بريد و سوک ابو بیهان، اين پيام سو
  حمصور جواثايند؟

 یلبک جز هشام بن یسانک. شته شدک در گرفت و حطم ی با مسلمانان بر ربيعه شبيخون زد و نربد سختیسپس عالء شب
 با یو. افر شده، منذر بن نعمان را بر خود امري ساخته بودندکه اهل آن مهه کحطم در جواثا به ربيعه پيوست : اند گفته

ن خرب کشت، لکه جواثا را بگشود و آن مجاعت را منهزم ساخت و حطم را بکرد تا اينکء آنان را حماصره ايشان مباند و عال
  : درباره قتل حطم گويدی بن ثعلبه عبدکمال. خنست استوارتر است

   یردمي چون حاشيه برد رنگني ميانکشريح را غرق بصريه رها 

  .ه بر زمني ريزدک است یبصريه خون

 را فتاده بر زمني رها )۳(ستيم ما مسمعک بش)۲( بر فرزند خويش بگريانيدمي و نيزه در چشمان حبتر را)۱(ما ام غضبان
   یسکرکه که بر درد، يا ک یردمي از هبر گرگک

   خواندند و چون مسلمانان یگويند منذر بن نعمان را غرور م
__________________________________________________  

  .اند  بودهی مادر حطم، و مسمع و حبتر از مهراهان و ام غضبان)۳، ۲، ۱(
۱۲۳  

رد ک و بقية السيف سپاه ربيعه به اخلط رفتند و عالء آن موضع را فتح یو. ام ه غره شدهکپريوز شدند گفت من غرور نيستم بل
 انداخت و بر او  يافت و به مشقر رفت و آب برگرد خويشیه منذر رهايکگويند . شتکه مهراه داشت بکو منذر را با هر 

رد و به مسيلمه پيوست و مهراه کپس آن را رها . ندک یه شهر را خالکرد، بر اين قرار که غرور مصاحله ک نبود، تا آن یراه
 امان يافت و سپس گرخيت و به یه وکشته شد و بعض ديگر گويند ک گويند منذر روز جنگ جواثا یمجع. شته شدک یو

  .شته شدکمسيلمه پيوست و 
ه ک یزمان.  رودی وکمکه از ميامه به ک خواسته بود و او نيز به خالد بن وليد بنوشت یر نامه نوشته يارک به ابو بعالء

 دستور یه به وکر رسيد کآنگاه نامه ابو ب. شته شده بود و او به اتفاق عالء، اخلط را در حماصره گرفتکخالد رسيد حطم 
ه به گفته اصحاب ما ک گويد یواقد. ن به آجنا رفت و اين، در سال دوازده بوداز حبري داده بود به عراق رهسپار شود و او

  .خالد ابتدا به مدينه آمد و سپس به عراق رفت
نيه ابو سهيل داشت و مادرش ک به شهادت رسيد و او یدر جواثا عبد اهللا بن سهيل بن عمرو از طايفه بنو عامر بن لؤ

ان بود و سپس اسالم آورد و با مسلمانان کعبد اهللا روز جنگ بدر مهراه مشر. ودفاخته دختر عامر بن نوفل بن عبد مناف ب
 یه او را به حساب خداک خرب مرگ او به پدرش سهيل بن عمرو رسيد، گفت یوقت. بود) ص(شد و در جنگ بدر با پيامرب 

) ص(ه رسول اهللا کام   يافتهخرب: سهيل گفت.  تسليت گفتیه در مراسم حج ديد و به وک را در میر وکابو ب. داده است
   رد و من اميدوارم پسرم پيش از من شفاعتکس از اهل خود را شفاعت تواند کگفته است شهيد هفتاد 

۱۲۴  
  . و هشت ساله بودیه شهيد شد سک یروز. ندکس ديگر آغاز نکرا از 

 روز جنگ ميامه به شهادت یه وک  گويندیديگران غري از واقد.  نيز روز جواثا شهيد شدیعبد اهللا بن عبد اهللا بن اب
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 شده یه بنو متيم متعرض قافله وک ی را زمانی ویسرک.  در زاره حصار گرفتیسرک عامل یعرب فارسکه مکگويند . رسيد
 یه در قطيف گرد آمده بودند، به وک یجموسان. نام او فريوز بن حشيش بود. شنت ايشان گسيل داشته بودک ی، برا)۱(بودند

رد و در آغاز خالفت کر آن را فتح نکن در خالفت ابو بکپس عالء بر زاره بايستاد، ل. ردندکدادن جزيه اباء پيوستند و از 
  . است به نام خندق عالءیدر آن حمل موضع. ردک سابون و دارين را نيز در خالفت عمر به عنوه فتح یو. عمر آن را بگشود
ب با مجاعت عبد قيس به جنگ با چند قريه از توابع سابون عالء در زمان خالفت عمر بن خطا:  گويدیمعمر بن مثن
ه کسپس به زاره آمد . شتکه آجنا بودند بک را یرد، سپس به جنگ شهر غابه رفت و عجمانکها را فتح  پرداخت و آن قريه

   رایعرب در آجنا بود و وکم
__________________________________________________  

 راه عشاير بنو متيم به یط.  پادشاه ارسال داشتیشور براک را از آن یري، بازان عامل خسرو پرويز بر مين متاعهاي به روايت ابن اث)۱(
 بزرگ ميامه آمدند و او به ايشان احسان ی حنفیاروانيان نزد هوذة بن علک. ردندکقافله محله بردند و مهه بارها و سواران را غارت 

 ی از تاجهای در اعجاب شد و تاجیخسرو هوذه را بنواخت و از هوش و. آنان نزد خسرو پرويز رفترد و جامه پوشانيد و به تشويق ک
 هجر یآنان راه.  بر حبرين بود به جنگ بنو متيم رودیه عامل وک داد و بفرمود تا به اتفاق فريوز یخويش را با خلعت و پاداش به و

ننده ک قطع یه به معنکعرب لقب دادند کفريوز را م. شتک را بیشانيد و بسيارک یژفريوز، بنو متيم را به د. شدند و در مشقر فرود آمدند
  ).امل يف التاريخ، اجلزع االولکال. ابن االثري(با مششري است 

۱۲۵  
شت و سلب او را کرد و او را بک جنگ ی با وکرد و براء بن مالکمرزبان زاره دعوت به جنگ تن به تن . ردکحماصره 
 مردم را یه آب آشاميدنک زاره امان گرفت و بيامد، بر اين قرار ی از اهالیسپس مرد. )۱(هزار رسيده به چهل کبگرفت 

 صلح یرد و چون اين بديدند با وکاو آن چشمه را سد . ردکه بريون زاره بود هدايت ک یي نشان دهد و عالء را به چشمه
ه خارج شهر که در آن است و نصف مهه آنچه را ک یم زر و سيی سوم از متامک سوم شهر و يکه يکردند، بر اين اساس ک

اند، و اين  ردهکآنان اوالد خود را در قرار داد صلح منظور ن:  گفتی نزد عالء آمد و به ویاخنس عامر.  دهندیاست به و
 از یمجاعت ايشان بود به عالء بنمود و او با یه راه گذر به سوک را یم عمقک معرب یرکراز نک. فرزندان در دارين هستند

پس با آنان .  برده، بريون آمدندی به ماجریبري را شنيدند پک تیه صداک یمسلمانان به دريا زد و اهل دارين فقط هنگام
عرب چون اين بديد، کم. ردندکان و زنان را اسري کودکشتند و کاز سه طريق به جنگ پرداختند و جنگجويان ايشان را ب

  :راز در اين باب گفتک. مسلمان شد

  فار دارين به دريا زدم که به آب اندر شد بگرفت و من دلريانه به عزم کعالء را هيبت حبر آنگه 

براء بن : ه گفتکردند کخلف بزار و عفان از هشيم و او از ابن عون و يونس و ايشان از حممد بن سريين روايت 
    با مرزبانکمال

__________________________________________________  
بنا به اين روايت . شود یگردد، در اصطالح سلب ناميده م یشنده او مک مهراه خود دارد و نصيب یشته جنگک آنچه یها و متام  جامه)۱(

  . چهل هزار درهم ارزش داشته استیسلب مرزبان ايران
۱۲۶  

آمد و دو دستش را بربيد و دست ند، سپس پايني کرد و با نيزه به ستون فقراتش زد و او را به زمني افکزاره جنگ تن به تن 
ه در اسالم ک بود یمربند او را بر گرفت، و چون بسيار گرانبها بود عمر از آن مخس ستاند، و اين خنستني سلبکبندها و ردا و 

  .شد یختميس م

   مردم يمامه را به اسالم) ص(دعوت کردنِ پيامرب 
 به نام ميامه دختر مر بر دروازه آن مصلوب گشت، به نام  از جديسیميامه را در آغاز جو نام بود، و چون زن: گويند

 در سال ششم، به پادشاهان یدر آغاز سنه هفت، و به قول) ص(ه رسول اهللا ک یزمان: و گويند.  خوانده شد، و اهللا اعلمیو
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 نامه خود یو. ردک و اهل ميامه نوشت و ايشان را به اسالم دعوت ی حنفی نيز به هوذة بن علیي نوشت، نامه یجهان نامه م
در آن . فرستادند) ص(ايشان وفد خود را نزد رسول اهللا .  بفرستادی خزرجیرا به دست سليط بن قيس بن عمرو انصار

و نيز بني ايشان رجال بن .  دادی داشت به اقطاع به ویه متنک را یزمني موات) ص(ه رسول اهللا کوفد جماعة بن مراره بود 
ذاب مثامة بن کمسيلمه . ن سپس مرتد شدک از قرآن خبواند، لی ديگریها  سوره بقره و سورهه اسالم آورد وکعنفوة بود 

گذارمي و با تو بيعت  یار را به تو وا مک، ما یاگر موافق باش: گفت) ص(بري بن حبيب نيز ميان آنان بود و او به رسول اهللا ک
نه، و نه به خاطر چشمانت، خداوند :  گفتیبه و) ص( رسول اهللا. ار به ما راجع باشدکه پس از تو کنيم، به شرط آنک یم

  .مرگت دهد
 را جانشني خويش سازد، یه پس از خود، وک نوشته از او خواسته بود یي نامه) ص( به رسول اهللا ی حنفیهوذة بن عل

   در آن صورت
۱۲۷  

  . خواهد دادی را ياریمسلمان شده نزد او خواهد آمد و و
 یوته زمانک دور بدار، و او پس از یخداوندا مرا از شر و. رامت را هم ندارمکقصد انه، و : گفت) ص(رسول اهللا 

 شهادت یرد و رجال بن عنفوه بن نفع وک ی پيامربیذاب ادعاکچون وفد بنو حنيفه به ميامه بازگشت، مسيلمه . درگذشت
 یه در ميامه بودند از وک یسانکو ديگر بنو حنيفه . رده استک ک شريیار پيامربک را با خود در یو) ص(ه رسول اهللا کداد 
نوشت و به دست عبادة بن حارث از طايفه بنو عامر بن حنيفه بفرستاد، و او ) ص( به رسول اهللا یي ردند و او نامهک یپريو

اذيب که او و مهراهانش به اکعبد اهللا خرب يافته بود . شتکوفه بک را در یه عبد اهللا بن مسعود وک است یي مهان ابن نواحه
 از زمني مال ما و نيم یاما بعد، مهانا نيم. از مسيلمه رسول اهللا به حممد رسول اهللا: مسيلمه نوشت. اند مسيلمه گرويده

  .ردک نگارش یعمرو بن جارود حنف. کو السالم علي. برند یار منکن قريش انصاف به کديگر از آن قريش است، ل
اما بعد، زمني از آن . ذابکاز حممد پيامرب به مسيلمه .  الرحيمبسم اهللا الرمحن:  نوشتیبه و) ص(رسول اهللا 

ه جانب کسالم بر هر . اران استکار از آن پرهيزکعاقبت . ه خواهد به ارث دهدک از بندگانش کخداست و آن را به هر ي
  .عبک بن ینگارش از اب. هدايت گريد
 ظرف چند ماه معدود با مرتدان جند و پريامون آن ر به خالفت رسيد،کوفات يافت و ابو ب) ص(ه رسول اهللا ک یزمان

رد، و او کذاب ک را به ميامه فرستاد و او را مأمور جنگ با مسيلمه ی خالد بن وليد بن مغريه خمزومیو. حماربت در پيوست
د، مهه را  نيز بني ايشان بود، پريوز شیه جماعة بن مرارة بن سلمک از بنو حنيفه ی ميامه رسيد، بر قومکیچون به نزدي

  و.  ميامه اردو زدی ميلکخالد در فاصله ي.  گذارد و او را در غل و زجنري بربدیشت و جماعه را باقکب
۱۲۸  

خواندند، ميان ايشان  یم ميامه مکه او را حمکم بن طفيل بن سبيع کرجال و حم.  تاختندی ویبنو حنيفه برون آمده، سو
رد، کنياز  یار دمشن بک مجاعت مسلمانان، خداوند مشا را از یا: گفتخالد برق مششريها ميان آنان بديد و . بودند

اند و ترس مسلمانان در ايشان افتاده  ردهکه آنان با هم خالف کپنداشت  ی میو. اند شيدهک ديگر که تيغ بر يکبينيد  یمن
ند، پس که بشکن ترسند  است و از آی ايشان تيغ هندیه مششريهاکچنني نيست بل: ه در زجنري بود، گفتکجماعه . است

  .اند تا نرم شود زير آفتاب گرفته
. شتکرد رجال بن عنفوه بود، و خداوند او را بک یه با ايشان تالقکس کآنگاه مردمان به هم برآمدند و خنستني 

ر ايشان ردند، و خداوند نصرت خويش بکشته شدند و مسلمانان بازگشتند و اجتماع ک از نام آوران و قاريان قرآن نيز یمجع
 یعبد الرمحن اب.  در آنان به راه انداختندیشتار فجيعکمسلمانان به تعقيب رفتند و . فرستاد و اهل ميامه را منهزم ساخت

ه آن زمان باغ مرگ نام گرفت و ک پناه بردند یفار به باغک. شتکم زد و او را بک به حمی عائشه تريیر صديق برادر پدرکب
  .شتکاغ بخداوند مسيلمه را در مهان ب

 مقتول ی را خداش بن بشري بن اصم از طايفه بنو معيص بن عامر بن لؤیه وک بن غالب گويند یبنو عامر بن لؤ
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ه اذان ک است یسکشت و او ک از انصار گويند او را عبد اهللا بن زيد بن ثعلبه از طايفه بنو حارث بن خزرج یساخت، و برخ
  بعض ديگر. )۱(را در خواب شنيده بود

__________________________________________________  
 وقت مناز بود و عبد اهللا بن زيد ی برایدر انديشه يافنت عالمت) ص(م شد، پيامرب کار اسالم در مدينه مستحکه چون ک در روايت است )۱(

 خبرم تا یخواستم ناقوس را از و به دست داشت و چون من ی بر من گذشت و ناقوسیه مردکام  بن ثعلبه بيامد و گفت در خواب ديده
   به از اين تو رایمن چيز:  گفتی بنوازم، ویهنگام مناز مهچون نصار

۱۲۹  
 را عبد اهللا بن زيد بن ی گويند ویسانکو . شت و سپس خود به شهادت رسيدک بن خرشه ک را ابو دجانه مسایه وکگويند 

 یمسيلمه پيش از آن دو دست و دو پا. و جنار به قتل رسانيدعاصم برادر حبيب بن زيد از عشريه بنو مبذول از طايفه بن
  .حبيب را بريده بود

هبترين و بدترين مردمان را : گفت یرد و مک ی قتل او می اهللا عنه نيز ادعای قاتل محزه رضی بن حرب حبشیوحش
شنت او داشت و اين را ک یعا سفيان نيز ادیمعاوية بن اب. ت داشتندک شریسان در قتل وک گويند مهه اين یمجاعت. شتمکب

  .نندک ی او ادعا میبنو اميه از سو
 بن که در حمضر عبد امللکرد کايت ک حیسک از وليد بن مسلم و او از خالد بن دهقان و او از یابو حفص دمشق
 را یو: و گفته در واقعه ميامه حضور داشت درباره قاتل مسيلمه پرسيد و اک از بنو حنيفه ی از مردکمروان بود و عبد املل

هم او گفت . شته استکردم معاويه او را که يقني کبه خدا سوگند :  گفتکعبد املل. شتک چنني و چنان ی با اوصافیمرد
 مفاخر و شرف خود ی بنو حنيفه برایه اکرد کفشردند شروع به گفنت اين عبارت  یذاب را مک مسيلمه یه چون گلوک

  .شتک را بیا خداوند ورد تک یرار مکجبنگيد و آن را مهچنان ت
افر کاعراب : ه گفتکرد کايت کعبد الواحد بن غياث از محاد بن سلمه و او از هشام و او از عروه و او از پدر خود ح

 یومب از پاکه تا مسيلمه را نکسوگند به خدا : رد و گفتکر خالد بن وليد را بفرستاد و او با ايشان مقابله کشدند، پس ابو ب
  نصارا. خنواهم نشست

__________________________________________________  
به دستور پيامرب مهني عبارات به عنوان دعوت مناز رايج شد . ، و سپس عبارات اذان را خبواندیآموزم تا به هنگام مناز خبوان یم ()] (

  ). و الشمائل و السري، بدء االذانیعيون االثر يف فنون املغاز. کاز مجله ر(
۱۳۰  

.  به تو نداده است، به مدينه باز گرد تا ستوران ما بياسايندیر چنني فرمانک است، ابو بی تو به تنهايیاين رأ: گفتند
ار کاين :  بگردانيدند، و سپس با خود گفتندیانصار از او رو. ومبک ننشينم تا مسيلمه را در نیه از پاکقسم به خدا : گفت

پس بازگشته با . امي ردهکه ايشان را خوار کست يابند ماييم کامي و اگر ش د ما خفيف شدهردمي اگر يارامنان پريوز شونکه ما ک
 برتافته، بازگشتند تا به بار و بنه خويش یمسلمانان رو. ردندک ی ديگر تالقکان با يک برفتند و مسلمانان و مشریو

منزلگه خويش رسيديد و از پس آن مشا را نون به بنه و ک مردم، یا: رسيدند، آنگاه سائب بن عوام به پا خاست و گفت
» يا اصحاب سوره بقره«شعارشان در آن روز . شته شدکرد و مسيلمه کان را هزميت کپس خداوند مشر.  نيستیگريزگاه

م به قتل رسيد اين شعر کن شده بود، چون حمکه ميان بنو حنيفه ساک، یه مردکرد ک از مردم ميامه مرا روايت کیي. بود
  :بگفت

  م بايدم نوشيد کام ور نه از جام حم  عظيم جستهی از آن بودم از باليیهايگر ر

هنوز بيشتر مردمان ميامه به مصاف : ه جنگ مسلمانان را خبست و تابشان بربد، پس جماعه به خالد گفتکگويند 
 ی بينم، من توامن از سویه مهکد ان  رسانيدهینون مشا را به حالکايد و ا شتهک را نکیاند و مشا از ايشان جز اند مشا بر نيامده

ها و   از زرينه و سيمينه و زرهی از اسريان و نيمیه نيمکرد، بر اين قرار کخالد با او مصاحله . ايشان با تو مصاحلت در پيوندم
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رمان  آنان فرستاد و او چون به ميامه اندر شد، فی را سویسپس خالد بند از او برگرفت و و. ستوران از آن مسلمانان باشد
  ان و زنان وکودکداد تا مهه 

۱۳۱  
ردند و خالد و مسلمانان چون در آنان کها بايستند، ايشان چنان  ه در ميامه بودند سالح برگريند و بر قلعهک یپريان

آنگاه جماعه برون آمد تا . هر آينه جماعه به ما راست گفت: ه مهه از جنگجويانند، پس گفتندکردند کنگريستند، ترديد ن
 عرض پر از یها اند و اين قلعه مردمان مصاحله تو را بر خود نپذيرفتند و آماده نربد شده:  مسلمانان رسيد و گفتیردوبه ا

ها و   از زرينه و سيمينه و زرهی بردگان و نيمکه مصاحله بر چهار يکه تا رضا دادند کردم کمن بر ايشان ابرام . مردان است
 داد و امضاء منود و جماعه، خالد را به ميامه یقرار استوار شد و خالد بدان خرسندپس صلح بر اين . ستوران اجنام گريد

اهل ميامه اسالم آوردند و از ايشان . ی جماع مرا بفريفتیا: ماندگان در آن بلد را بديد، گفت یاندر آورد و او چون باق
 ساخت و او به حبرين ی عالء بن حضرمیور يار اهللا عنه به خالد رسيد و او را مأمیر رضکنامه از ابو ب. صدقه گرفته شد

  . جانشني او در ميامه شدیرفت و مسرة بن عمرو عنرب
  .فتح ميامه به سال دوازده اجنام گرفت

وته و ک یوتاه قامت و بسيار زرد چهره بود و بينکذاب که مسيلمه کرد کايت ک از شيوخ اهل ميامه حیابو رباح ميام
ه ک به نام حجري داشت ینيت ابو مثاله بود و اذان گويک را یه وکرد ک روايت یديگر. مه بودنيه او ابو مثاک داشت و یهپن

الم خود به که حجري کداند و او گفت  یه مسيلمه خود را رسول خدا مکدهم  یشهادت م: گفت یايستاد، م یچون به اذان م
  .فصاحت گفت، و اين گفته ضرب املثل شد

 یه هشيم و به قولک ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بود کی رسيدند، يه در ميامه به شهادتک یسانکاز 
، دختر يعار یرده ثبيته انصارکه او نيز آزاد کرده ابو حذيفه بود ک به ابو عبد اهللا، آزاد ینکمهشم نام داشت، و نيز سامل م

    از راويانیي پاره. بود
۱۳۲  

م بن سعيد که مهان حک العيص بن اميه، و عبد اهللا یمهچنني، خالد بن اسيد بن اب.  بودیه زنکاند   را نبيثه دانستهینام و
 به ابو ینک حليف بنو اميه میو نيز شجاع بن وهب اسد. شته شدک در جنگ مؤته ی بن اميه است، و به قولیبن عاص

 حليف بنو ین شريح حضرم حليف بنو اميه، و خمرمة بی از قوم ازد، و يزيد بن رقيش اسدیوهب، و طفيل بن عمرو دوس
، ی، و سائب بن عثمان بن مظعون مجحیاميه، و سائب بن عوام برادر زبري بن عوام، و وليد بن عبد مشس بن مغريه خمزوم

ابن . ه نامش صبيح بن حمرش بودکشت ک ی را ابو مرمي حنفی ویه به قولکو زيد بن خطاب بن نفيل برادر عمر بن خطاب 
:  گفتی اهللا عنه آورده شد، به وی مقتول ساخت، و چون پس از آن نزد عمر رضید بن برغث عجله او را لبيک گويد یلبک

ه ابو ک گويند یبرخ. تر بود نيه ابو عبد الرمحن، و از عمر مسنکزيد را .  لبيد مهان جوال استی، و معنیهست» جوال«تو 
  . بصره به امر قضا پرداخت و در سنبيل اهواز مبرده زمان عمر درک بود یسکمرمي، اياس بن صبيح نام داشت و او خنستني 

 بن سهم و عبد اهللا بن حارث بن قيس، و سليط بن عمرو برادر سهيل بن عمرو از یو نيز ابو قيس بن حارث بن عد
 از عشريه بنو جحجبا از قوم اوس، و یعباد بن حارث بن عد: ، و از انصارینانکري ک، و اياس بن بی عامر بن لؤیقوم بن

، و ی اشهلک بن اوس بن عتيک ابو بشر، و مالی به ابو ربيع و به قولینک از طايفه اوس و میباد بن بشر بن وقش اشهلع
 را عبد الرمحن یو) ص( نام داشت و پيامرب یه عبد العزک حليف بنو جحجبا یابو عقيل بن عبد اهللا بن ثعلبة بن بيجان بلو

ه به ک ی از قوم خزرج، و عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان جناری جناریلعزعب بن عبد اکخصم بتان ناميد، و سراقة بن 
 از قوم ی بن جد بن عجالن بلوی، و معن بن عدی زمان معاويه وفات يافته است، و حبيب بن عمرو بن حمصن جناریقول

  قضاعه و حليف انصار،
۱۳۳  

ه آن زمان ک به ابو حممد ینکارث بن خزرج و ماز قوم بنو ح) ص( زهري خطيب پيامرب یو ثابت بن قيس بن مشاس بن اب
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 از قوم ازد و حليف ی بن ثعلبه دوسیرئيس انصار بود، و ابو حنة بن غزية بن عمرو از قوم بنو مازن بن جنار، و عاص
ه به ک ی بن ربيعه ساعدک از قوم خزرج، و ابو اسيد مالی بن اوس بن خرشة بن لوذان ساعدکانصار، و ابو دجانه مسا

ه نامش حباب بود و رسول اهللا ک ک بن مالی به سال شصت در مدينه وفات يافته است، و عبد اهللا بن عبد اهللا بن ابیقول
خواندند و سلول مادر  ی بن سلول میه او را ابن ابک بود یسک را به نام پدرش خواند و پدر او از منافقان و مهان یو) ص(
 در ی ویبه قول.  بن حارث از بنو خزرج بودکدادند و پدرش مال ینسبت م را به مادرش ی و از قوم خزاعه بود و ابیاب

عب بن عمرو از طايفه ک از بنو سلمه خزرج، و حارث بن یجنگ جواثا در حبرين به شهادت رسيد، و عقبة بن عامر بن ناب
  .بنو جنار

ن جنار، و عبد اهللا بن وهب حبيب بن زيد بن عاصم از قوم بنو مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن ب) ص(رسول اهللا 
عب کمادر حبيب نسيبه دختر .  حبيب را بربيدی را نزد مسيلمه فرستاد و او متعرض عبد اهللا نشد و دو دست و دو پایاسلم
ست داد و عمرو و مهراهانش ک از عمان آمدند و مسيلمه ايشان را شیه اين دو تن مهراه عمرو بن عاصک گويد یواقد. بود

 یه زمخهايک یت داشت و در حالکروز جنگ ميامه، نسيبه در جنگ شر. ه دستگري شدندکز اين دو تن جنات يافتند، ج
 کیت جست و يکهم او در جنگ احد نيز شر.  مادر حبيب و عبد اهللا پسران زيد بودیو. ردک کبرداشته بود، جنگ را تر

  .ردندکه روز عقبه بيعت ک بود یاز دو زن
    از قوم خزرج و يزيد بنیزرقدر نربد ميامه عائذ بن ماعص 

۱۳۴  
مترين ک ميامه اختالف است، یدر مشاره شهدا.  به شهادت رسيدند)۱( برادر زيد بن ثابت صاحب فرائضیثابت خزرج

قاسم بن سالم از حارث بن .  عدد ايشان هزار و دويست بوده استیاند و به قول رقم هفتصد و بيشترين هزار و هفتصد گفته
 داد و ی را به اقطاع به وکیآمد و او مل) ص( نزد رسول اهللا یه جماعه ميانکرد کز هشام بن امساعيل روايت  و او ایمره حنف

  :برايش نوشت

من غوره .  نوشته استیسلم  جماعة بن مرارة بنیه حممد رسول اهللا براک است یي اين نامه. بسم اهللا الرمحن الرحيم
ه ک غرابات است یغروه قريه اصل. ند به من راجع استکه با تو احتجاج کر و غرابه و حبل را به اقطاع به تو دادم و ه

ر آمد و او کرد، جماعه به رسالت نزد ابو بکرحلت ) ص(ه چون پيامرب کهم او گويد . پس از قارات واقع است
مان آمد و او نيز  قرار داد، و بعد نزد عثی داد، سپس نيز نزد عمر آمد و او ريا را اقطاع ویخضرمه را به اقطاع به و

  .ه نام آن قطعه به خاطرم منانده استکحارث گفته است .  دادی را به وکیمل

 و ی عمران و او از ابو اسحاق مهدانی و او از صدقة بن ابی و او از سعدان بن حييیقاسم بن سالم از ابو ايوب دمشق
حممد .  دادیامه به اقطاع به فرات بن حيان عجل را در ميیزمين) ص(ه رسول اهللا کرده است ک بن حامت روايت یاو از عد

شته شده بودند و که در آن ک یسان زيادکه آن باغ را باغ مرگ ناميدند، به خاطر کرد ک از شيوخ ميامه نقل یبن مثال ميام
   ه اسحاق بنکگويد 

__________________________________________________  
 آموخت ی به دستور پيامرب زبان سريانیو.  و در علم فرائض يگانه بودی خزرجیصحايب انصار) ی هجر۴۵سال وفات ( زيد بن ثابت )۱(

  .ندک ی معني میه فروض و سهم االرث وارثان را در شريعت اسالمک از فقه است یفرائض باب.  باشدیتا مترجم و
۱۳۵  

ه کحممد بن مثال گويد . ناميدند یغ را اباض مرد و آن باک در آجنا بنا ی قيس در ايام مأمون مسجد جامعی مخيصه موالیاب
اند، چه  ناميده یه قلعه ميامه را معتق مکاند   است و ديگران جز او گفتهیقصر الورد منسوب به ورد بن مسني بن عبيد حنف

ه صعفوقه کد  بویي ه ريا چشمهکو گويد . )۱(شد یآورد از دست دمشنان آزاد م ی به آن پناه میسکه اگر کآنقدر استوار بوده 
ه بر آن گمارده بودند و صعفوق نام داشت، و نيز خبيبه و خضرمه ک یيلک است منسوب به ویساخت و آن ديه یرا سرياب م

  .شد یاز آن مشروب م
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    اهللا عنهیر صديق رضکداستان مرتد شدن اعراب در خالفت ابو ب
ردند ک ی مرتد شدند و از دادن صدقات خوددار از اعرابیر رمحه اهللا به خالفت رسيد مجاعاتکه چون ابو بکگويند 

 هم اباء یاگر از دادن عقال:  اهللا عنه گفتیر رضکابو ب. دهيم یاة منکن زکگذارمي ل ی از ايشان گفتند ما مناز میو گروه
  .اند  عقال، بزغاله گفتهی راويان به جایرد، بعضکنند، با ايشان قتال خواهم ک

م و او از جرير بن ک بن آدم و او از عوانة بن حی از حييیعبد اهللا بن صاحل عجل.  سال استکاة يک زیعقال به معن
ه اگر خداوند ک قرار گرفتيم یدر وضع) ص(پس از رسول اهللا : ه عبد اهللا بن مسعود گفتکرد ک روايت یيزيد و او از شعب

  ر راکمنت ننهاده و ابو ب
__________________________________________________  

  .ننده استک آزاد ی معتق به معن)۱(
۱۳۶  

 جننگيم و یه بر ناقه و مجلک مجيع ما بر اين قرار گرفته بود یرأ.  بودميک به هالکداد، هر آينه نزدي یبر ما قرار من
 یر رضکن خداوند ابو بکل.  را بپرستيم تا طريق يقني بر ما منودار گرددینيم و خداک خود فراهم ی روزی عربیها از قريه

 ی از اين دو شيوه نسبت به ايشان خرسندکیه جز به اختاذ يکاهللا عنه را مصمم به جنگ با آنان ساخت و قسم به خدا 
شته که از ايشان کنند هر که اقرار کآور آن بود  اما طريقه وهن.  به منظور اخراج ايشانیآور و يا نربد  وهنیيا ترتيبات: نداد

ه ايشان را از ديارشان برون ک آن است یو جنگ اخراج. اند به ما باز گردانند ال ما ستاندهشده به جهنم اندر، و آنچه از امو
  .راند

 و او از قيس بن مسلم و او از طارق بن ی و او از سفيان ثوریابراهيم بن حممد از عرعره و او از عبد الرمحن بن مهد
آور خمري   و صلح وهنیايشان را بني جنگ اخراجر آمدند و او کرسوالن بزاخه نزد ابو ب: ه گفتکرد کشهاب روايت 

  .ساخت
ها و ستورانتان  ه زرهکگفت اين. دام استکن صلح حتقريآميز که چيست، لکجنگ به منظور اخراج را دانيم : گفتند

ديه ادا ايد باز پس دهيد، بابت مردگان ما  امي غنيمت ما باشد و هر چه مشا از ما گرفته را برگريمي و آنچه از مشا ستانده
  .نيد، و مردگان مشا به جهنمک

 سلمه ماجشون و او از ی بنو رقاش و او از عبد العزيز بن عبد اهللا بن ابیشجاع بن خملد فالس از بشر بن مفضل موال
: ه گفتکرد ک اهللا عنها روايت یر و او از عمه خود عائشه ام املؤمنني رضک بیعبد الواحد و او از قاسم بن حممد بن اب

نفاق . ردک یرسيد، هر آينه خردشان م ی سخت و استوار میوههاکه اگر بر کوفات يافت و بر پدرم آن رسيد ) ص(اهللا رسول 
   داد پدرم ی رخ میه هر خالفک سوگند ین به خداکل.  مدينه را فرا گرفت و اعراب مرتد شدندیمهه جا

۱۳۷  
 اهللا عنه به قصه در یر رضکه ابو بکگويند . پرداخت یزد و به حفظ اسالم در قبال آن م یاش دست م  درنگ به چارهیب

پس خارجة بن حصن .  بودندی اهل رده فرستد و مسلمانان نيز با وی سوی سپاهیها سرزمني طايفه حمارب رفت تا دسته
ند و  ايشان شتافتی از طايفه بنو عشراء با مجاعت غطفانيان سوی و منظور بن زبان بن سيار فرازیبن حذيفة بن بدر فراز

 به تعقيب ايشان پرداخت و در یان هزميت يافتند و طلحة بن عبد اهللا بن تيمکمشر.  در پيوستندیدو گروه نربد شديد
 خارجه را رها ساختند و او را یشت و ما بقکان را بک چند از مشریتن.  موضع ثنايا عوسجه به ايشان رسيدیقسمت سفال

ه در قصه بود خالد بن وليد کر کسپس ابو ب. )۱(اعراب از دست پسر ابو قحافه بر یوا: گفت ی میو. ردندکناگزير از فرار 
او از مجله .  را به رياست انصار گماردیرد و ثابت بن قيس بن مشاس انصارک را فرمانده سپاهيان یبن مغريه خمزوم

ن داد تا به مقابله طليحة بن ر خالد را فرماکابو ب.  نيز زير دست خالد بودین وکه در ميامه شهيد شدند، لک بود یسانک
 است از آن طايفه بنو اسد بن یرده بود، بشتابد و او، آن زمان در بزاخه بود، و بزاخه آبک نبوت یه ادعاک یخويلد اسد
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، حليف بنو عبد مشس و ثابت بن اقرم یاشة بن حمصن اسدک عی رهسپار شد و پيشاپيش وی ویپس خالد سو. خزميه
ه کطليحه و سلمه برادران حبال . شتندک را بیحبال بن خويلد با آنان مصاف داد و آن دو و. د، حليف انصار برفتنیبلو

  :طليحه اين شعر بگفت. اشه و ثابت مصاف دادند و هر دو را مقتول ساختندک بشنيدند برون آمده، با عیخرب ماجر
__________________________________________________  

  .ستر اک منظور ابو ب)۱(
۱۳۸  

ردم ابن کيفر خون حبال خواهم ستاند شامگاهان مرده رها که کردم کردم و يقني کهاشان ديدم ياد برادر  چون چهره
   را در آوردگاه یاشه غنمکاقرم را و ع

در اين نربد عيينة بن حصن بن حذيفة بن .  بنمودندیردند و حماربت شديدک یسپس مسلمانان و دمشنانشان تالق
ان را درهم پيچيده، ک مسلمانان، مشریه مششريهاکرد کد تن از بنو فرازه مهراه طليحه بود و چون مشاهده بدر با هفتص

چرا، نزدم آمد :  تو نياورده است؟ گفتی برایند؟ جربئيل پيامک ی چه م)۱(ر ابو فصيلک لشیبين ی آمد و گفت منی ویسو
 یه فراموشش خنواهک خواهد بود ی تو روزی، و اين برا)۲(ت هسیه او را نيز اميدک هست، مهچنان یهبر تو اميد: و گفت

ذاب است، اين ک بنو فرازه، او یا. ردک یه هرگز فراموشش خنواهک ی داریبينم، به خدا قسم روز یم: عيينه گفت. ردک
  رکپس لش. بگفت و با سپاه خود برفت

__________________________________________________  
  . بن وليد است منظور خالد)۱(
ه نتيجه ک است یالم دو هپلويک دارد، و اين ی به پريوزیه خالد بن وليد نيز اميدکهست، مهان گونه ) طليحه( تو ی اميد به پريوزی يعن)۲(

 ر شده و در نتيجه آن را بهکذ» رحاهکرحا  «ی متون عبارت عربیدر برخ. گذارد ی منی بر گوينده باقی ايرادینربد هر چه باشد جا
 یاز ارتباط منطق) رجاء با جيم(ه گونه خنست کن از آجنا ک، ل» اوستی مهچون آسيایتو را آسياي«: اند ردهک چنني ترمجه یفارس
خواندمري .  نقطه جيم پديد آمده استیبر اثر حذف غري اراد) رحا با حاء (یل ثانکه شک برخوردار است، شايد بتوان گفت یبيشتر

ند، به اين ک ی را از روضة الصفا نقل میل ثالثکرده و سپس شک گونه دوم را روايت یاحب مقصد اقصدر حبيب السري به نقل از ص
متر از خالد ک ی تو اميدیه براکمنظور اين است (» . اميد تو با اميد خالد هم دوش نشودیيعن... رجائه ک رجاء ال کان ل«مضمون، 
  ).وجود دارد

۱۳۹  
ر از خون او در گذشت و کعيينة بن حصن اسري و به مدينه آورده شد و ابو ب. دست خورد و مسلمانان پريوز شدنک شیو

طليحة بن خويلد بگرخيت و در خيمه خود داخل شد و خود را بشست و بريون آمده بر اسب نشست و به قصد . ردکرهايش 
 شام رفت و جنگجويان مسلمان  عيينه بهیبه قول. ه رفت و بعد به مدينه آمده مسلمان شدک و سپس به م)۱(ردکعمره اهالل 

عمر به . ر به مدينه فرستادند و در آجنا مسلمان شد و سپس در فتح عراق و هناوند دلرييها نشان دادک را گرفته نزد ابو بیو
 ی بدخبتیاشة بن حمصن از من به سعادت رسيد و من از وکع: گفت. یشتکاشة بن حمصن را بکبنده صاحل ع:  گفتیو

  .نمک ی درگاه خداوند استغفار منون بهکيافتم و ا
 یتو بر خدا:  اهللا عنه به طليحه گفتیه عمر بن خطاب رضکرد کايت ک از شيوخ قوم خود حیداود بن حبال اسد

 خويش یها پروردگار هرگز نفرموده است مشا چهره: هکرده است ک اين آيت بر تو نازل یردکه ادعا ک، آنگاه یدروغ بست
.  آوريدیر خداوند را به حال ايستاده و توأم با عفاف به جاکپس ذ.  باال گرييدیتهايتان را به زشت و پش)۲( بياالييدکبه خا
  ه حقيقت زير ابرکمهانا 

__________________________________________________  
شار ولد امساعيل و عبادهتم ه، ما جاء يف انتکاخبار م: یازرق( اهالل در حج و عمره در دوران جاهليت نيز وجود داشته است )۱(

ه پس ک حج و عمره است یارهاک از کیو اين ي) قاموس( گوينده ک لبيی از سوکردن صدا است به گفنت لبيکاهالل، بلند ). احلجارة
منظور  را ی بتی گويکهر دسته از اعراب جاهليت در لبي) تاب امللل و النحلکدر  (یبه گفته شهرستان. پذيرد یاز احرام بسنت اجنام م

  .سان نبوده استکگرفتند و عبارات ايشان ي یم
ه خداوند ک است یسکمعفر الوجه .  استینايه از ذلت و خوارکردن و ک آلود ک چهره خایتعفري وجوه به معن. ردن استک مراد سجده )۲(



 ۶۹

  .رده استکاو را روسياه 
۱۴۰  

 از آن ینون به خاطر جزئک اسالم نابود شد، و ایسو از یه به متامک بود یفرک امري املؤمنني آن از فتنه یا: گفت. است
  .پس عمر خاموش ماند.  بر من روا نيستیسختگري

 جننگيدند و به نام ابو یآنان با و. ه بقية السيف بزاخه در آجنا بودندکه خالد بن وليد به رمان و ابانني آمد کگويند 
ه از مسلمانان قدمي و ک را ی برادر عمر بن عاصین وائل سهم بیآنگاه خالد بن وليد هشام بن عاص. ردندکر با او بيعت کب

ار ک به نربد نپرداخته و اسالم و اذان آشینندگان به حبشه بود، نزد طايفه بنو عامر بن صعصعة فرستاد و آنان با وکهجرت 
 داده یيحه را ياررده و طلک ی از پرداخت صدقات خودداریساختند و او از نزد ايشان برفت، و چون قرة بن هبريه قشري

ه من پس کسوگند به خدا : قره گفت. ر بردک را بگرفت و نزد خالد آورد، و خالد او را پيش ابو بی ویبود، هشام بن عاص
 اهللا یر از عمر رضکابو ب. ردمک کیرام و به او نيکگشت ا یه از عمان باز مک را یفر نورزيدم و عمر بن عاصکاز اميان آوردن 

 خالد به بالد بنو عامر رفت و یبه قول.  درگذشتیر از خون وکرد، پس ابو بک بپرسيد و او تصديقش عنهما در اين باب
  .ر فرستادکقره را گرفته نزد ابو ب

 از بنو اسد و غطفان و ديگران گرد آمده بودند و خارجة یسپس خالد بن وليد به غمر رفت و در آجنا مجاعات: گويد
 رئيس خود را یي  داشتند، و هر طايفهیي  اين مجاعات هر روز رئيس تازهیبه قول. ودبن حصن بن حذيفه در رأس ايشان ب

روز جنگ غمر .  هزميت يافتندیشته شدند و باقک از ايشان یآنان با خالد و مسلمانان جبنگيدند و مجاعت. گزيد یبرم
  : اين شعر بگفتیحطيئه عبس

   یوتاه و خوارکه هر نيزه ک یا
۱۴۱  

  .)۱(اران ما در غمر سویها  نيزهیفدا

 ی سلمی از بنو سليم به رياست ابو شجره عمرو بن عبد العزیه مجعک به نقره، آمد یآنگاه خالد به جوقراقر، و به قول
ن بعد مجع کل.  از مسلمانان شهيد شدندی جبنگيدند و گروهیايشان با و. و مادرش خنساء در آجنا گرد آمده بودند

ه ک را یتيغ: ر گفتند، گفتکنگاه خالد مرتدان را در آتش بسوزانيد و چون اين قصه با ابو بند و آکان را خداوند بپراکمشر
ه عمر به ک یابو شجره مسلمان شد و نزد عمر آمد در حال. ردک در غالف خنواهم )۲(شيدهکفار ک یخداوند از نيام به رو

  :یگفته بودمگر تو ن:  خواست و عمر گفتی عطايیاو نيز از و. داد یني عطايا مکمسا

   دراز يامب یه عمرکردم زان سپس مرا اميد است ک ینيزه خويش از خون سپاه خالد آبيار

ه مهان جبري بن کگويند فجاءه . ردک امري املؤمنني، اسالم آن مجله را حمو یا:  را به تازيانه بزد و او گفتیسپس و
 را اسب و یر وکابو ب.  و سالح ده تا با مرتدان جبنگمبه من اسب: ر آمد و گفتک است، نزد ابو بیاياس بن عبد اهللا سلم

 خود ی را برایور شد و مسلمانان و مرتدان را به باد قتال گرفت و مجاعت متايز به مهگان محله یسالح بداد و او برون آمد و ب
  رکابو ب. گرد آورد

__________________________________________________  
  : چنني است اين شعری بيت قبل)۱(

  رک دادند به ابو بی خويش ياوریها ه به نيزهک بنو ذبيان، آن شب یام فدا مادر و خاله
  .به خالد بن وليد داده بود) ص(ه پيامرب ک است یشيده، لقبک تيغ از نيام )۲(

۱۴۲  
رد و ک نربد یاجزه با وابن ح.  نوشت و دستور داد با او به جنگ بپردازدیي به طريفة بن حاجزه برادر معن بن حاجزه نامه

ر در باب ک، ابو بیبه قول.  بسوزانندی را در ناحيه مصلیر فرمان داد تا وکابو ب. ر فرستادکاسريش ساخت و او را نزد ابو ب



 ۷۰

  . را به اسارت گرفتیه وکار فجاءه به معن نوشت و او برادر خود طريفه را بفرستاد ک
 جبنگيدند و او مجعشان را یبطاح و بعوضه بودند، شتافت و آنان با وه در ک آن گروه از بنو متيم یسپس خالد به سو

بر صدقات بنو حنظله بود و چون ) ص( عامل پيامرب کمال.  بن نويره برادر متمم بن نويره را به قتل رسانيدکند و مالکبپرا
نون امور اموالتان به ک ا! بنو حنظلهیا: رد و گفتکار عطايا بر عهده داشت، رها کرد، آنچه از کرحلت ) ص(پيامرب 

از .  بنو متيم فرستادی را سویهاي ه دستهکرد بلک برخورد نیسک، خالد در بطاح و بعوضه با یبه قول. خودتان مربوط است
 و کضرار مال.  ديگر جبنگيدندکرد و آن دو با يک مقابله که با مالک ی ضرار بن ازور اسدیردگک به سریي مجله دسته

 را مباشرت ک آنان زده شد و ضرار خود قطع گردن مالیه به فرمان او گردهناک ساخته نزد خالد آورد مهراهان او را اسري
  .ردک

ه بنو حنظله سالح ک شهادت داد یه من مرتد نشدم و ابو قتاده انصارکبه خدا سوگند :  به خالد گفتکه مالکگويند 
شد و با ک یه مسلمانان را مک ی را فرستادیسک:  عنهما گفت اهللایر رضکبر زمني هناده اذان گفتند و عمر بن خطاب به ابو ب

  .)۱(دهد یآتش عذاب م
__________________________________________________  

...  شريين گفتار و صحابه سيد خمتار و خملصان صاحب ذو الفقار بوده ی و شجاعان روزگار و فصحاک بن نويره از ارداف ملوکمال «)۱(
   هکاند  ردهک نقل یشيعه و سن

۱۴۳  
، ی را يافتکه برادرت مالکآنگاه : ه متمم بن نويره بن عمر بن خطاب وارد شد و عمر به او گفتکروايت شده است 
و . ردک ی م)۱(ام نيز چشم ساملم را اسعاد ه چشم از دست رفتهک ی سال بر او گريستم، به حدکي: بر تو چه گذشت؟ گفت

افروخت، از بيم  یف آن شوم، چه او تا بامدادان آتش مکخواستم از خود بربم و معت ی، میوديدم از اندوه  ی میچون آتش
وتاه بر دوش ک یه عبايک ی سرد در حالیشبها: گفت. یاز او برامي بگو: گفت.  رسد و جايش را نشناسدیه مهمانکآن 

 بر دو ی سترب سقايکه دو مشکشيد ک یا م ریندروکشد و اشتر  ی سوار میشک بر آوخيته بود بر اسب سریداشت و نيزه بلند
از آنچه : گفت.  پاره ماه بودکرسانيد و رخسارش چون ي یسپرد و به صبح م یاين چنني شب را ره م.  آن بودیسو

  :در آن گويد. ه سروده بود، خبواندک را یي  برامي خبوان، و او مرثيهی چيزیا اش گفته درباره

  گفتند اين دو فراق ناپذيرند یه مک دراز تا بداجنا ی بودمي ساهلا)۲(چون ندميان جذميه

__________________________________________________  
اش هم بستر شد و  ه او را به قتل رسانيد با زوجهکشت و سر او را ديگ پايه منود و در مهان شب ک یتقصري ی را بکخالد بن وليد مال ()] (

  ).ی االمال، تأليف حاج شيخ عباس قمیمنته» رده، به مدينه آوردندکن را اسري شت و زنان ايشاک را بکطايفه مال
آمدند و او را در  ی سوگوار بود زنان مهسايه میدر عهد جاهليت اگر زن.  به آن استکمک و نوحه و ی پيوسنت به عزاداری اسعاد به معن)۱(

  .ناميدند یاد مردند و اين عمل را اسعک ی مکمک و ی مهراهیخوان  و نوحهیسوگوار
.  ندمي و هم صحبت بودندی و عقيل چهل سال با وک مالیه دو مرد به نامهاک االبرش پادشاه حريه است ک منظور جذمية بن مال)۲(

 کاملعارف، ملو: ابن قتيبه(رده است کنقل ) أبو حممد عبد اهللا بن مسلم( را ابن قتيبه ی اين هم صحبتیداستان جذميه و ماجرا
  ).حرية

۱۴۴  
 امري یاين دو برابر نيستند ا: متمم گفت.  گفتمیسرودم رثاء برادرم زيد مه یو مکامه نيکاگر چ: عمر گفت

  .اگر. املؤمنني
ه به من ک ی هبتر از اين تعزيتیسکبه خدا : عمر گفت. گريستم یداشت، بر او من ی چون برادر تو میبرادر من مرگ

  .)۱( مرا تسليت نگفتیگفت
 بن زيد مناة بن متيم کجاح دختر اوس بن حق بن اسامة بن غنري بن يربوع بن حنظلة بن ماله ام صادر سکگويند 

 یمجاعت. ردک یهانت مک سجاح دختر حارث بن عقفان بن سويد بن خالد بن اسامه بوده و ی به قولیو.  شدی پيامربیمدع
 ابرها، یه خداکهان :  بسرود و گفتیع سجیروز. ردندک او یسان مادريش از بنو تغلب پريوک از یاز بنو متيم و برخ



 ۷۱

پس نزد مسيلمه .  جننگيدیس جز آن قوم با وکرد و هزميت يافت و کآنگاه با قوم رباب نربد . دستورتان به نربد رباب دهد
شته شد، پيش برادران کچون مسيلمه . ردک کیيش او را يکرد، و دين خود و که در حجر بود و با او مزاوجت کذاب آمد ک

 بن یعبد االعل.  داشتیويک نيیسجاح اسالم آورد و به بصره رفت و مسلمان:  گويدیلبکابن . فت و نزد ايشان مبردخود ر
ه پيش از آمدن عبيد اهللا بن زياد از خراسان و ک یه مسرة بن جندب فرازکاز مشايخ اهل بصره شنيدم :  گويدیمحاد نرس

مؤذن سجاح، جنبة بن طارق بن :  گويدیلبکابن .  مناز گزاردید، بر و آن شهر بوی معاويه والیگرفنت واليت بصره، از سو
  .گفت ی اذان می وی برای رياحیه شبث بن ربعک گويند ی بود، و مجعیعمرو بن حوط رياح

   بن منيه رایر يعلکه خوالن در مين مرتد شد و ابو بکگويند 
__________________________________________________  

امل کال: املربد(رده بود ک بن نويره وارد که خالد بن وليد هتمت ارتداد بر مالکبرادر عمر در جنگ ميامه شهيد شده بود، حال آن زيد )۱(
  ). اللغة و االدبیف

۱۴۵  
رمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بوده و که از بنو مازن بن منصور بن عکمنيه نام مادر اوست .  او فرستادیسو

پس بر ايشان . ، حليف بنو نوفل بن عبد مناف بوده استک بن حنظلة بن مالک عبيده از فرزندان مالیبن ابپدرش امية 
  . رو به رو نشد، و آن مجاعت به اسالم بازگشتندی با جنگی، ویبه قول. ظفر يافت و غنائم و اسريان بگرفت

   یندکرب بن معاويه ک یمرتد شدن بنو وليعه و اشعث بن قيس بن معد
نده را نيز که از مجله انصار بود، بر حضرموت واليت داد و سپس ک را یزياد بن لبيد بياض) ص(ه رسول اهللا کند گوي

 مصمم و یزياد بن لبيد مرد.  اهللا عنه بودیر صديق رضکرد ابو بک منضم ینده را به وکه ک، آن یبه قول. ردک منضم یبه و
 پس دهد و یرده را به وکه ک از او خواست یندکمرد . اة بگرفتکن ز به عنوایره اشترک یندک یگذشت بود و از شخص یب

رد، ک یاشعث بن قيس پادرميان. ه اشتر را به مهر صدقات داغ زده بود اين خواسته را نپذيرفتک یو.  را برگريدیديگر
 ینده از او روک یمآنگاه متا. دهم یه مهر صدقات خورده باز پس منک را یرد و گفت چيزکن خواهش او را نيز اجابت نکل

  : از ايشان گفتی ماندند و شاعریه با وکون کبرتافتند، جز طايفه س

   ه قوممان به شقاوتکما نصرت دين دادمي، آنگه 
۱۴۶  

 رمحن ی برتافنت خنواستيم چه تقوا)۲(ی از طريق حق بياضیردمي و روک زياد )۱( از پسر امیگمراه شدند، و پريو
  باالترين زاد و توشه است 

ه داشت بر آنان شبيخون زد و ک ی گرد آمدند و او با مسلمانانی بر ضد ویندکيفه بنو عمرو بن معاوية بن حارث طا
رب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية ک یشت، از آن مجله بودند خموس و مشرح و مجد و ابضعه، پسران معدک را بیمجاعت

اين برادران .  بن حارث الوالدة بن عمرو بن معاوية بن حارث-)۳(الم ايشان سخاومتند را گويندک قرد در -بن حجر القرد
) ص(قبال به رسالت نزد پيامرب . ناميدند ی ايشان بود، و آنان را پادشاهان چهارگانه مکه حتت متلک داشتند یواديهاي

 را مرد پنداشته یو، وشنده اکنيز به قتل رسيد و . خواندند ی را عمرده میه وکخواهر آنان . رفته و سپس مرتد شده بودند
رده گريه سر کان شيون کودک بگذشت، و زنان و یسان وکآنگاه زياد با اسريان و اموال روان شد و بر اشعث بن قيس و . بود

شته ک از مسلمانان ی از قوم خود برون آمده راه بر زياد و مهراهانش بگرفت و گروهیاشعث را گران آمد و با مجع. دادند
 یي نده گرد اشعث بن قيس مجع شدند و زياد چون اين بديد نامهکآنگاه بزرگان . ان را منهزم ساختندن سپس آنکشدند، ل
  . خواستی ياریر نوشت و از وکبه ابو ب

    نوشت و فرمان داد تا بهیتوبک اميه میر به مهاجر بن ابکابو ب
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__________________________________________________  
  . استیرد منظور مهان زياد بن لبيد بياض در هر دو مو)۲، ۱(
ه قبل از اين مجله شروع شده بود، کرب ک یم مجله معترضه است و سلسله نسب معدکوتاه قرار دارد، در حکه بني دو خط ک ی عبارت)۳(

  . نيز به مهني گونه استیمنت عرب. پس از آن نيز ادامه دارد
۱۴۷  

نده کردند و مجاعت اشعث را پراک یاه داشتند با اشعث بن قيس تالقه مهرک ی شتابد و آن دو با مسلمانانی وکمک
  .ساختند

مسلمانان آنان را . ه حصارشان بود، پناه بردندکايشان به جنري . ردندک از آنان بیشتار عظيمک تاخته یو بر ياران و
. ردک ی را از آن عده مستثن از آنان امان خواست و خويشنتیي  عدهیه به جان آمدند و اشعث براکردند تا اينکحماصره 

رد و گفت مرا جزء آن عده قرار ده و او چنان ک یرب بود بر او زارک یه نامش معدان بن اسود بن معدک یندکزيرا جفشيش 
 را یر صديق فرستادند و او، وک را نزد ابو بیرد و خود را خارج ساخت و نزد زياد بن لبيد و مهاجر رفت و آن دو، وک

 ی ویه حممد و اسحاق و قريبه و حبابه و جعده را براک به او داد ی خود ام فروه دختر ابو قحافه را به زنببخشود و خواهر
 ی به بازار آمد و هر چارپایاشعث پس از زناشوي.  در آوردیاح وکه خواهر ديگر خود قريبه را به نکه گويند ک یسانک. بزاد

 در مدينه اقامت گزيد و سپس به جنگ در شام و یو. ردکردمان را اطعام  آهنا را بداد و می و هبا)۱(شتک بديد بیقابل ذحب
   ی طالب بروی بن ابیوفه مبرد، و حسن بن علکعراق رفت و در 

__________________________________________________  
نار ام فروه ک برد، صبحگاه از یب زفاف به پاچون ش« گرفت از هر دو چشم نابينا بود، و اشعث یه اشعث به زنکر ک ام فروه خواهر ابو ب)۱(

ردند کرد و هر جا شتر و گاو و گوسفند بيافت بفرمود تا ذبح ک و بازار مدينه عبور یوکبرخاست، و با هشتاد تن از اتباع خويش به ميان 
 مردمان، بباشيد و یه هان اکد اشعث ندا در دا... ردند کو مردم آهنگ او ... غوغا از اهل مدينه برخاست . و بگذاشتند و بگذشتند
 به دست یدر اين شهر غريب بودم و آالت و اوان. ردم و مرا وليمه ببايست دادکمهانا من با خواهر خليفه زفاف . سخن من گوش گرييد

 ی مواشیاس هبکهر . فردا پگاه نزد من حاضر شويد... نيد کمشا اين گوشتها را قسمت . ردمکاين جانوران را هبر وليمه ذبح . نبود
  )ناسخ التواريخ(» .ه رضا دهد از من خبواهد گرفتکخود را تا آجنا 

۱۴۸  
  . داشت)۱(نيه ابو حممد و لقب عرف النارکاشعث . مناز گزارد و آن پس از صلح با معاويه بود

بن لبيد به زيان ) ص (یمرتد شدند و چون خرب مردن و) ص(بنو وليعه پيش از وفات پيامرب :  از راويان گويندیبرخ
. شتکردند، پس بر ايشان شبيخون زد و آنان را بک بيعت یر خواند و مهه جز بنو وليعه با وکرسيد، مردم را به بيعت ابو ب

 یر رضک گرد آمدند و ابو بیرده بر سر وکزياد بن لبيد و مهاجر او را حماصره . اشعث مرتد شد و در قلعه جنري حصار گرفت
ه جنري فتح شده ک نزد آنان رسيد ی داد، و او زمانی جهل پس از بازگشت از عمان ياری بن ابرمةکاهللا عنه ايشان را به ع

ه بر ک بودند یدر جنري زنان: گويند. ردندکنند و آنان چنني که او را در غنائم سهيم کر از مسلمانان خواست کابو ب. بود
نند، از مجله آن ک ايشان را قطع یه دستها و پاهاکر نامه بنوشت کرده بودند، پس ابو بک یشادمان) ص(وفات رسول اهللا 

  . بودندی و هند دختر يامني يهودیزنان ثبجاء حضرم
خالد بن سعيد بن ) ص(ه رسول اهللا کرد ک و او از مشايخ اهل مين روايت یر بن هيثم از عبد الرزاق بن مهام ميانکب
  و نيز. ردکج  را از آجنا اخرایذاب وک ی را بر صنعاء واليت داد و عنسیعاص

__________________________________________________  
 بن یاين لقب به خاطر رفتار اشعث در جريان منازعات ميان امام عل.  غدار و خائن استی عرف النار، در اصطالح اهل مين به معن)۱(

مردمان را فرمان داد تا از ) ع (یعل: نويسد یتاب ديگر خود انساب االشراف مک در یبالذر . اطالق شدی طالب و معاويه به ویاب
 بياسايند و سپس بار ديگر به ی خود باز گردند و زمانیه سپاهيان به شهرهاکرد کن اشعث بن قيس پيشنهاد کهنروان به شام روند، ل

 طالب ی بن ابیاف، امر علانساب االشر. کر(اشعث را عرف النار ناميد ) ع (یردند و علکافراد سپاه اين گفته را تأييد . جنگ روند
  ).ی نوادر آثار االصحاب، تأليف حاج شيخ عباس قمیحتفة االحباب ف. کبعد النهروان، و نيز ر

۱۴۹  
 بن مرتع کصدفيان اوالد مال.  را بر حضرموت و صدف گماردینده و زياد بن لبيد انصارک اميه را بریمهاجر بن اب
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رد و اين شرط بپذيرفت کاح ک از حضرموت نیه مرتع با زنکاند   صدف خوانده را از آن روکاند، و مال ندهکبن معاوية بن 
 ی وی را براکچون آن زن مال. سانش نداشته باشدک زايد حق آوردن او را از ميان ین اگر پسرک باشد، لیه زن نزد وک

 مرا کمال: رفت، مرتع گفت ی می نيز مهراه وکه مالک یهنگام. سانش فرستدکه او را نزد ک بر اين داد یم رأکبزاد، حا
  . ناميدند)۱( را صدفی وی گفت و از اين روکتر

نده که آن زمان برک ی اميه خمزومیر به زياد بن لبيد و مهاجر بن ابکه ابو بکرد کايت کعبد الرزاق از مشايخ مين ح
 او ی گردد، و براکی نيز ي ديگر گرد آيند و يد ايشان واحده و امورشانکه با يکواليت داشت، نامه نوشت و فرمان داد 

افران و از مطيعان به ضد عاصيان و کند جبنگند، و از مؤمنان به ضد ک یه از دادن صدقه خوددارکبيعت گريند، و با هر 
.  گريندیره ديگرکه کرد ک گرفتند و او خواهش یره اشترک به عنوان صدقه یندک یآن دو از مرد.  گريندکمکخمالفان 

پس از خوردن مهر صدقات آن را مسترد خنواهم : رد و مهان را خواست و گفتک و زياد امتناع مهاجر گذشت نشان داد
  ؟یبين یاين مجاعت را م:  را گرد آوردند و زياد بن لبيد به مهاجر گفتیپس بنو عمرو بن معاويه گروه. داشت

 یشوم و اين برا یاه جدا م، از سپینيم و من با گروهکت نک خود حریبار از جاک به يیه مهگک من اين است یرأ
  .زنيم یافران شبيخون مکسپس بر اين . ار هبتر استکپنهان داشنت و اختفاء 

ار ک بنو عمرو شتافت و شبانگاه ايشان را بيافت و بر آنان شبيخون زد و یپس سو. گذشت بود ی مصمم و بیزياد مرد
  ثرشان راکا

__________________________________________________  
  . استیسک گردانيدن از ی گفنت و روک تری صدف به معن)۱(

۱۵۰  
  . ديگر واداشتیي شتار عدهک از ايشان را به یي بساخت و عده

 با ینده متعرض ايشان گشته، نربد شديدکاشعث بن قيس و بزرگان . سپس به مهاجر پيوست و اسريان و بنديان را بياورد
 حصار گرفتند و آن دو، ايشان را در حماصره نگاه داشتند تا حالت حماصره آنان را نديان در جنريکسپس . آنان در پيوستند
نده آمد و زياد و مهاجر بر ايشان ک یه حضرموت به يارکگويند . م مسلمانان تن در دادکرد و اشعث به حکخسته و درمانده 
ه سر کرد تا اينک ايشان فرستاد و او با آنان نربد ی بن منيه را سویر يعلکخوالنيان نيز مرتد شدند و ابو ب. تاخته پريوز شدند

ر به مهاجر رسيد و او را به صنعاء و توابع آن واليت داد و قلمرو کآنگاه نامه ابو ب. اة رضايت دادندکفرود آورده به دادن ز
 ابو سفيان بن حرب  رسيد وی مهاجر و زياد و يعلیپس مين به سه تن يعن.  او را بر آنچه زياد در دست داشت، بيفزودیقبل

  . حجاز و آخر حدود جنران واليت يافتیبر مناطق بني حد هناي
 مهراه یندکه اشعث بن قيس کرد ک روايت ی و او از ابراهيم بن مهاجر و او از ابراهيم خنعکابو نصر متار از شري

.  خويش امان نگرفتیست و برا هفتاد تن از ايشان امان خواینده مرتد شد و در حماصره افتاد و براک از مردم یمجاعت
. ی نداریشت، زيرا با خارج ساخنت خود از مجاعت امانکمن تو را خواهم : ر آوردند و او گفتک را نزد ابو بیپس و
 ی به زنیرد و خواهر خويش را به وکر چنان کابو ب. ی و مرا زن دهی خليفه رسول اهللا، هبتر است بر من ببخشايیا: گفت
يسان و او از ک ليث بن سعد و او از علوان بن صاحل و او از صاحل بن یابو عبيد از عبد اهللا بن صاحل منشقاسم بن سالم . داد

ار را اجنام ندادم، حال کسه : ه گفتکرد کر صديق روايت کمحيد بن عبد الرمحن و او از عبد الرمحن بن عوف و او از ابو ب
   خواستم یم. داشتم چنني شود یه دوست منکآن 

۱۵۱  
ه به خاطرش ک نبوده است یپنداشتم او هيچ شر یه اشعث بن قيس را نزد من آوردند، گردنش را بزمن، چه مکگاه آن
ه آتش بزمن، و کشم، نه اينکه فجاءه را پيشم آورند، او را بک یرده باشد، و دوست داشتم روزک نکمکوشيده و بدان کن

طاب را نيز به عراق فرستم، و هر دو دست چپ و راست خود را در ه خالد را به شام فرستادم، عمر بن خکميل داشتم آنگاه 
  .نمکراه خداوند دراز 
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ه ابو کرد ک روايت ی بن آدم و او از حسن بن صاحل و او از فراس يا بنان، و او از شعبی از حييیعبد اهللا بن صاحل عجل
 اشعث بن قيس از بازرگانان مدينه وام گرفت و رد، وک هر نفر رها یر اسريان جنري را در مقابل فديه چهار صد درهم براکب

ه اشعث بن قيس بر بشري بن اودح مرثيه گفت، و او از کهم او گويد . فديه ايشان بداد، و سپس دين خويش باز پس داد
ه کرا  یسانکرفته، سپس مرتد شده بود، و نيز رثاء يزيد بن اماناة و ديگر ) ص(ه به رسالت نزد رسول اهللا ک بود یسانکمجله 

  :شته شده بودند، بگفتکدر جنگ جنري 

تر بودم شگفت و   به حق دل بستهیسکشتگان زهر که من به ک سوگند -ه نه خوار است به پيشمک -به آئني خويش
 یره دارک نيست من چون اشتر یردند زان پس دگر مرا به اين جهان اميدک یه تقسيم اسريان مهکدشخوار آن روز 

ز شفقت به هيجان آيد بر ابن اماناة بزرگوار و آنگه بر کره خويش، آنگه ک یو بشتابد سود که شريش فروچکبودم 
  ريزد ی فرو مهکز ديدگان سرشکبشري با سخاوت باشد 

۱۵۲  

   در مين مرتد شدندیه با وک و آنان یار اسود عنسک
نام . ردندک ی میعنس از او پريو نبوت پرداخته بود، و قوم ی و ادعای به غيب گويیعب بن عوف عنسکه اسود بن کگويند 

  .هالن بن سبا بودک بن ادد بن يشجب بن عريب بن زيد بن کعنس، زيد بن مال
 غري از عنس نيز از اسود یمجاعت.  بوده استک و سعد العشرية بن مالک و خالد بن مالک برادر مراد بن مالیو
 داشت یي  خر تعليم ديدهیو. گفتند یمه را رمحان ميامه مه مسيلکردند، و او خود را رمحان مين ناميد، مهان گونه کتبعيت 

، او را ذو یاز اين رو. نشست یبنشني، م: گفت یرد، و مک ین و االغ سجده مکپروردگارت را سجده : گفت یه به آن مک
اهل مين مرا  از یبرخ. سل بوده استکزده و  یه لقب او ذو اخلمار بوده، زيرا مهواره مک گويند یسانک. گفتند یاحلمار م

  . اسود خوانده شده و نام او عيهله بوده استیچرده بوده است و از اين رو  سيهیه وکگفتند 
 و مسلمان شدن جرير نيز در -ه خود وفات يافتک ی را مهان سالیجرير بن عبد اهللا جبل) ص(ه رسول اهللا کگويند 
  .ردکن او اجابت نک ل را به اسالم خبواند،ی اسود اعزام داشت تا وی سو-مهان سال بود

رد، و که اسود به صنعاء آمد و بر آن بلد غلبه کگويند . به مين هستند) ص( پيامرب یر اعزام جرير از سوک از راويان منیبعض
ه به منطقه زياد بن لبيد ک اميه بود یه رانده شد، مهاجر بن ابک، آن یي به گفته.  را از آجنا براندیخالد بن سعيد بن عاص

    را فرمانیر رسيد و وکت و نزد او مباند تا نامه ابو ب رفیبياض
۱۵۳  

  . ساختی را بر صنعاء و توابعش والیار خود فراغت يافتند، وکه آن دو از کند، و پس از آنک زياد یداد تا يار
 يزن یذ مهراه ابن یسرکه ک بودند یآنان، فرزندان پارسيان.  دادیرا خوار» فرزندان«اسود جبار و ستم پيشه بود و 

ساخت و با مرزبانه  یار و خدمت گرفته مضروبشان مکپس اسود ايشان را به .  به مين فرستاده بود)۱(و به رياست و هرز
 را به جنگ یشوح مرادکقيس بن هبريه م) ص(رسول اهللا . ردکاح ک پادشاه آنان و عامل ابرويز بر ايشان ن)۲(مهسر باذام

   ردهکه داشت داغ ک یمر او را به سبب دردکه کگفتند  ی میشوح از آن روک را میو.  فرستادیو
__________________________________________________  

 يزن و جنگ ی به سيف بن ذکمک به دستور انوشريوان جهت یه اوايل ربع آخر قرن ششم ميالدک بود ی و هرز، نام فرمانده ايرانيان)۲، ۱(
ر او را که پسر ابرهه معروف بود به قتل رسانيد و لشک را یتند، به آن ديار رفت و پادشاه حبشه مين را در تصرف داشک یبا حبشيان

از آن پس و هرز خود از . شيده بود، به پايان رسانيدک سال طول ۷۲ یه به قولک حبشيان را یمرانکست داد و بدين ترتيب بساط حکش
ردند، و سپس بنا به ک یمرانک تينجان پسر مرزبان بر آن سرزمني حیز وپس از او پسرش مرزبان و بعد ا.  پادشاه مين شدیسرک یسو

  .ر شده استکذ» باذام«تاب که در منت ک رسيد ی بنام بازان به پادشاهی ديگریروايات شخص اخري معزول و ايران
 پيامرب ارسال یانه برا رسيده بود خمفيیبه و) ص(ه در خصوص پيامرب کبنا به روايت ابن اسحاق، بازان فرمان خسرو پرويز را 

 یه اسباب شادمانک بودند، اسالم آوردند یه با وکر فارس نيز کشته شدن پرويز به دست شريويه به اسالم گرويد و لشکداشت و پس از 
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قام اهل  مشا از ماييد، و مقام مشا پيش ما، مهچون میانتم منا و الينا اهل البيت، يعن: شد و خطاب به ايرانيان مين گفت) ص(پيامرب 
ه از دوره انوشريوان به بعد در مين کشده، منظور اوالد ايرانيان است » فرزندان«جا در منت صحبت از کبه هر حال، هر . بيت است

 مين بوده یرده ايرانيان و در عني حال بزرگ و پادشاه ايرانکومت را در دست داشتند و منظور از رئيس فرزندان، سر کزيستند و ح یم
  .است

۱۵۴  
چون .  را نيز مهراه او گسيل داشتی مرادکند، و فروة بن مسيکرا به اسالم جلب » فرزندان« فرمان داد تا یبه و. )۱(دندبو

 خويش یه بر رأکپس قيس به اسود فهمانيد . وفات يافته است) ص(ه رسول اهللا کبه مين روانه شدند، ايشان را خرب رسيد 
 از طوايف مذحج و مهدان و ديگران وارد ی بدان وارد شود، و قيس با مجاعترد تا قيسک است، و او صنعاء را رها یباق

  .صنعاء شد
آن . فريوز خود از پيش مسلمان شده بود. ندکرا به اسالم جلب » فرزندان« از کی توانست يیآنگاه فريوز بن ديلم

اش موسوم به داذويه  پس از او، خليفه» فرزندان«، باذام مرده بود و رئيس یبه قول. آمدند» فرزندان«دو نزد باذام رئيس 
رد، و او را به اسالم ک را مالقات ی احلره محريیپس داذويه مسلمان شد و قيس ثابت بن ذ. بود، و اين گفته استوارتر است

  .گروانيد
 یپنهانشنت ک اسود و یآنگاه مهه آنان بر نابود. فرستاد، و آنان اسالم آوردند» فرزندان«داذويه داعيان خود را نزد 

ينه به کمرزبانه از او .  فرستادند و او را از وجود خمالفان آگاه ساختندی را نزد مرزبانه، زن ویسکردند و خمفيانه کاو توافق 
 یي به گفته.  داخل شدندیرد، و آنان پگاه بر وکه به جايگاه اسود راه داشت داللت ک ی آبیدل داشت و ايشان را بر جو

قيس . ه مست و خواب بودک ی داخل شدند، در حالیرده، در آن نقب زدند و سحرگاهان بر وک اش را سوراخ ديوار خانه
رمحان : ه نگهبانان را به هراس انداخت و پرسيدندکرد، چنان ک یرد و در آن حال مهچون گاو صدا مکسر او را از تن جدا 

  :شود؟ مهسرش برجست و گفت یمين را چه م
__________________________________________________  

 یسکردن است و ک چاره آن داغ یشود، و به اعتقاد یه در اين قسمت از بدن ظاهر مک است یمر و مهچنني دردک ناحيه یشح به معنک )۱(
  . مهان ذات اجلنب استیحمتمال اين بيمار. شود یشوح ناميده مکند، مکمر خود را داغ که به اين سبب ک

۱۵۵  
  .نگهبانان آرام و خاموش شدند. شود یزل م ناینون بر او وحکا

دهم  یرب، شهادت مکرب اهللا اکاهللا ا:  شهر رفت و گفتیرسيد فراز بارو یه صبح فرا مک یند و در حالکقيس سر او را ب
ياران اسود . ه حممد فرستاده خداست، و اسود دروغگو و دمشن خداستکدهم  ی جز اهللا نيست، و شهادت میه خدايک

  .نده شدندک پرایمک ايشان انداخت و مهه جز تعداد ی را سوی او سر ومجع شدند و
ه ک رستند یسانک هنادند، و از آنان، تنها ی اصحاب عنسیياران قيس بريون آمده دروازه را گشودند و تيغ در باق

  .اسالم آوردند
. ايان رسانيد و سر او را بربيدار را به پکشت، و قيس ک ی را فريوز بن ديلمیه اسود عنسکاند   از راويان گفتهیبرخ

:  گفتیاجنام شد، و او در حالت بيمار) ص(ه قتل اسود پنج روز پيش از وفات پيامرب ک از اهل علم اظهار داشت کیي
 ده شب پس از خالفت ابو یخرب پريوز.  مقتول ساختی را مرد صاحل، فريوز بن ديلمیشت، وک را بیخداوند اسود عنس

  . رسيدیر به وکب
» فرزندان« از کیه از قول نعمان بن برزج، يکرد ک روايت ی از شخصیه ابن انس ميانکبن هيثم مرا خرب داد ر کب
 را یه اسود عنسک یسک بود، و ی را از صنعاء بريون راند، ابان بن سعيد بن عاصیه اسود وک) ص(عامل پيامرب : گفت

 فريوز یاو را اين شري يعن:  بودند، و عمر گفتی قتل ویفريوز و قيس در مدينه هر دو مدع.  بودیشت، فريوز بن ديلمک
. است» فرزندان« در صدد برون راندن یه وکر رسيد که قيس متهم به قتل داذويه شد و خرب به ابو بکگويند . شته استک

را باز ه به صنعاء وارد شده و عامل او بود، نوشت تا قيس ک اميه یاين مطلب او را خشمگني ساخت و به مهاجر بن اب
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  گرداند، و چون قيس نزد او آورده شد،
۱۵۶  

 را رها ساخت، یپس، بعد از سوگند، و. شته استکه داذويه را نک )۱(سوگند خورد) ص( منرب رسول اهللا کپنجاه بار نزدي
  . حماربه با روميان تعيني شده بودند، به شام اعزام داشتیه از مسلمانان براک یسانکو مهراه 

    شامیفتحها
 به یهاي ار اهل رده آسوده شد، در صدد فرستادن سپاهيان به شام برآمد، و نامهک اهللا عنه از یر رضکه چون ابو بکد گوين

ار و در غنائم کرد و در اين ک جهاد یليف سفر براکه، طائف، مين و مجيع اعراب جند و حجاز نوشت و آنان را تکاهل م
.  آوردندی شتافتند و از هر طرف به مدينه روی ویار و با اخالص، سوکپس مردمان، از طمع. روم ايشان را ترغيب منود

 چنان - بن اميه، و شرحبيل بن حسنه، حليف بنو مجحیخالد بن سعيد بن عاص: )۲(ردک سه مرد عقد سه لواء یر براکابو ب
معمر بن حبيب بن وهب بن رده که آزاد ک بوده و حسنه نام مادر اوست یندک گويد شرحبيل پسر عبد اهللا بن مطاع یه واقدک

  .حذافة بن مجح بوده است
__________________________________________________  

ه در آن موضع قسم ياد ک را یسانکرد و کنار منرب خويش را بر قرار ک، پيامرب سنت سوگند خوردن یاتب واقدک به روايت حممد بن سعد )۱(
  ).ر منرب رسول اهللاک، ذیربکالطبقات ال(نند، آتش دوزخ وعده داد ک

 از مناصب و کیبر حسب سنت دوران جاهليت عقد لواء ي. ردن استک دادن و آن را به نام فرمانده آن سپاه ی عقد لواء، پرچم به سپاه)۲(
  .درک ی نيز بروز میرسيد، و بر سر حتصيل آن مناصب اختالفات ی نفوذ به ارث می ذیه در خانداهناک بود یي امتيازات عمده

۱۵۷  
 و عمر بن - غوث بن مر بن اد بن طاخبه بوده استیه او شرحبيل بن ربيعة بن مطاع از اوالد صوفه يعنک گويد یلبک

 اجنام گرفت، و پيش از آن در طول ماه یعقد اين لواءها روز پنجشنبه آغاز صفر سال سيزده هجر. ی بن وائل سهمیعاص
ر خواست کابو ب. گزارد یزيده بودند، و ابو عبيدة بن جراح با ايشان مناز محمرم سپاهيان در دو اردوگاه در جرف اقامت گ

 نيز عقد ی ویه براکاند  ردهک روايت یمجاعت. ار معاف باشدکه از اين کن او خواست کند، لک ابو عبيده عقد لواء یتا برا
  .ام واليت داد شیه عمر به خالفت رسيد او را بر متامک یزمان. لواء شد و اين گفته استوار نيست

رديد امري مشا ابو عبيده عامر بن ک جنگيدن اجتماع یهر وقت برا: ر به فرماندهان گفتکه ابو بکابو خمنف گويد 
 امداد ی فقط برای، عمرو بن عاصیبه قول.  سفيان استی، و در غري اين صورت يزيد بن ابیعبد اهللا بن جراح فهر

  . هناده بودند، رياست داشتیاختيار وه در ک یمسلمانان رفته و تنها بر نريوهاي
 صحبت یر در باب عزل وکرد، عمر را خوش نيامد و با ابو بک خالد بن سعيد یر عقد لواء براکه چون ابو بکگويد 

 را معزول داشت یر وکپس از ابو ب. برد ی و تعصب پيش میجوي ار خود را از راه غلبهکرب است و ک متیاو مرد: رد و گفتک
ر مسترد ک را در ذو املروه بديد و پرچم را از او بگرفت و به ابو بی را بفرستاد تا پرچم او را بگريد و او ویدوس یو ابو ارو

 یه با آن برفت و برادرش معاويه پرچم را پيشاپيش وک سفيان داد ی اهللا عنه آن را به يزيد بن ابیر رضکداشت، و ابو ب
 ذو املروه به عمل آمد و او سپاه خالد را بربد، و خالد بن سعيد خود به خاطر  در مهانی، تسليم پرچم به ویبه قول. برد یم

  .ر شرحبيل پيوستک به لشیاجر اخرو
۱۵۸  

 را فرمان داد تا از طريق ايله رهسپار فلسطني شود و به يزيد دستور داد تا از راه ی اهللا عنه عمرو بن عاصیر رضکابو ب
 از امريان سه هزار مرد معني شد، ک هر يیدر آغاز برا.  روانه شودکنيز از راه تبو رود و به شرحبيل نيز نوشت تا او کتبو

و سپس جمموع تعداد .  به هفت هزار و پانصد رسيدیفرستاد تا عده هر امري ی ايشان امداد میر مهچنان براکو سپس ابو ب
عمرو را بر فلسطني و شرحبيل را بر اردن و ر که ابو بک روايت شده است یاز واقد. ريان به بيست و چهار هزار بالغ شدکلش

نيز روايت شده . ه در منطقه او هستيدک رخ داد، فرمانده مشا مهان است یاگر جنگ: يزيد را بر دمشق واليت داد و گفت
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ريان مجع شوند، او با ايشان مناز گزارد و اگر جدا باشند، هر که هر گاه مهه لشک شفاها به عمرو دستور داد یه وکاست 
  . آن قبيله باشدینند و آن لواء براک هر قبيله عقد لواء یو به امريان دستور داد تا برا.  سپاه خود مناز خبواندی برایامري

 تعداد ی نوشت و او را از زيادیي ر نامهک به خنستني بالد فلسطني رسيد، به ابو بیه چون عمرو بن عاصکگويند 
  . آنان خرب دادی جنگیزبدگات ايشان و وسعت سرزمني و کدمشنان و تدار

به . ه رهسپار شام شودکه در عراق بود، نامه نوشت و به او فرمان داد ک یر به خالد بن وليد بن مغريه خمزومکابو ب
 گسيل یه مهراه وک بود یه خالد فرمانده سپاهيانک گويند ی را در اين جنگ امري امريان قرار داد، و مجاعتی، ویقول

 و حسن استعداد، در آن کیيد و زيرک را به سبب شجاعت و ی گرد آمدند، امريان وی جنگین براشدند، و چون مسلمانا
   ازیي ه خنستني تصادم بني مسلمانان و دمشن ايشان در قريهکگويند .  دادندیجنگ مست امري

۱۵۹  
 یگرفت و در پايان، خدا در یجنگ شديد.  غزوه بود)۱( غزه به نام داثن رخ داد و آن ميان مسلمانان و بطريقیها قريه
  .ندکست داد و مجعشان را بپراک دوستان خود را نصرت و دمشنانش را شیتعال

ه ک خرب رسيد ی سفيان در تعقيب آن بطريق رفت، و به ویيزيد بن اب. اين واقعه پيش از آمدن خالد بن وليد به شام بود
ه با آنان ک ايشان فرستاد ی را سوی بن عجالن باهلی صداند، پس ابو امامه روميان در عربه از سرزمني فلسطني گرد آمده

  .شت و بازگشتکمصاف داد و بزرگشان را ب
 به آن بلد آمده ی با سه هزار سپاهیه در جنگ عربه شش فرمانده از فرماندهان رومکرده است کابو خمنف روايت 

سپس . شتک از فرماندهان را بکیست داد و يک ايشان شتافت و آنان را شی از مسلمانان سویبودند، و ابو امامه با مجاعت
  .ه مهان دابيه است رفتندک -به تعقيب ايشان پرداخت، و آنان به دبيه

  . بستاندندیويکست داده غنيمت نيکمسلمانان، آنان را ش
  مسلمانان نربد عربه بود و از زمان خروج ازیه خنستني واقعه براکرد ک از مشايخ اهل شام روايت یابو حفص شام

   رده بودند و در فاصله بني حجاز تا موضعک نیحجاز تا آن هنگام جنگ
__________________________________________________  

  .  رايج شده استی فرمانده و ژنرال رومیه مجع آن بطارقه است، در زبان عرب به معنک بطريق )۱(
۱۶۰  

  .ردند، و به دستشان افتادکغلبه ه گذشتند بدون جنگ بر آن ک یاين نربد، از هر سرزمين

  ردکر عزميت خالد بن وليد به شام و آنچه بر سر راه فتح کذ
وفه ک خود بر منطقه ی را به جای بن حارثه شيبانیر در حريه به خالد بن وليد رسيد، مثنکه چون نامه ابو بکگويند 

قول ديگر پانصد تن رهسپار شد و به عني التمر رسيد ، ششصد و به یهناد و در ماه ربيع االخر سال سيزده با هشتصد و به قول
پس خالد . رده بودکه در عني التمر بود و آن را فتح ک به او رسيد یر زمانک، نامه ابو بیبنا به قول. و آجنا را به عنوه بگشود

 جبنگيدند و ی ديار با واهل آن. نده و اياد و عجمان آجنا بودندک از قوم یه مجاعتکاز عني التمر برفت و به صندوداء آمد 
  .نون نيز اوالد او آجنايندکه اک را بر آجنا گمارد یاو ظفر يافت و سعد بن عمرو بن حرام انصار

 از قوم بنو تغلب بن وائل در مضيح و حصيد مرتد شده و ربيعة بن جبري بر ايشان رياست یه مجعکخالد خرب يافت 
 بگرفت و اسريان یرد و اسريان و غنائمکد، و او آن مجاعت را هزميت  جبنگيدنی ايشان رفت و آنان با ویدارد، پس سو

 طالب ی بن ابیه مادر عمر بن علک ام حبيب صهباء دختر حبيب بن جبري بود کیاز مجله اسريان ي. ر فرستادکرا نزد ابو ب
ه آن نيز آب طايفه کرفت  یآنگاه از آجنا از طريق بيابان به سو. لب استکسپس خالد بر قراقر تاخت و آن آب قوم . شد
   ازیدر آجنا مجاعت. لب استک
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۱۶۱  
  . از قوم قضاعه به قتل رسيد و اموالشان مهه به غارت رفتیحرقوص بن نعمان هبران. لبيان بودندکهبراء نيز با 

رد، و سپس لبهايشان را ک ی را گرفته آهنا را سرياب میوير داشت، اشتران پر طاقتکخالد هر وقت قصد عبور از 
رد و به راه ادامه ک ی با خود برداشته و محل میو نيز آب اضاف. نند و تشنه شوندکرد تا نتوانند نشخوار ک یبريده، رهايشان م

 یه نام وک داشت یخالد راهنماي. نوشيدند یم آهنا آب مکرد و خود و يارانش از شک ی حنر مکی يکیداد و اشتران را ي یم
  :اره او گويدشاعر درب.  بودیرافع بن عمري طائ

 یه اگر خائفک یي  بربد چشمهیو از قراقر ما را به ره بيابان جانب سو  ما شدیه هادکفايت بود رافع آنگه کچه با 
   اين راه نپيموده بود یي زاده ی برتابد و پيش از تو هيچ آدمیند نتواند و روکقصد آن 

 سرگرمند و یه به نوشيدن و آوازخوانکتند  بيافی را با وی رسيدند، حرقوص و مجاعتی مسلمانان به سویوقت
  :گويد یحرقوص م

   دانيم ی است و خود منکه اجلهاميان نزديکر در رسد شايد که سپاه ابو بکام دهيد، زان پيش   بادهیان، باده په

 یخبر.  نيز در آن افتادی سر ویه شرابش در آن بود، و به قولک رخيت یشتند، خونش در مخکچون مسلمانان او را ب
  .رد و خالد برايشان تاختک یه با ربيعة بن جبري بودند، ترمن مک از مجاعت بنو تغلب، یه اين بيت را مردکاز راويان گويند 

۱۶۲  
.  خالد برون آمدی سویواثل رفت، سپس به قرقيسيا آمد و بزرگ آن بلد با مجاعتک به یخالد از سو:  گويدیواقد

 رفت و بر اهل آن - استکه مهان ارک -هکسپس به ار. پيش گرفت و شتابان برفت گفت و راه بيابان در کخالد او را تر
آنگاه به دومة .  مسلمانان گرفت، بگشودیه براک یرد و آن بلد را به صلح، در ازاء چيزکهجوم برد و ايشان را حماصره 

ن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران در آجنا قوم بنو مشجعة بن تيم بن منر ب. رد و به قصم آمدکاجلندل رفت و آن را فتح 
ان خود را کسپس به تدمر رفت و مردم آجنا م.  آنان امان نامه بنوشتیردند و براک مصاحله یبن حاف بن قضاعه با و

 باشند و بر سلطه )۱(ه از اهل ذمهک ايشان را امان داد، بر اين قرار یو. رده حصار گرفتند و بعد امان خواستندکم کمستح
  . مقر و خاضع گردندمسلمانان

سپس به حوارين از توابع سنري .  جبنگيدند و او ظفر يافت و غنائم بگرفتیمردم آن با و. آنگاه به قريتني رفت
 یه مدينه حوران است براک ی و اهل بصرک جبنگيدند و از اهل بعلبیپس با و. ردکرفت و چارپايان مردم آجنا را غارت 

  .شت و برده گرفتکريوز شد و بخالد بر آنان پ. ايشان مدد رسيد
خالد، بسر . شت و اسريان گرفتکاند در روز عيد فصح بتاخت و ب یه نصرانکبعد به مرج راهط رسيد و برغسانيان 

 آن بلد یها  از قريهیي  را به غوطه دمشق فرستاد و آن دو به قريهی و حبيب بن مسلمه فهری قريشی ارطاة عامریبن اب
  بتاختند و

__________________________________________________  
اند و از حلاظ  ه پرداخت جزيه و اطاعت از سلطه مسلمانان را پذيرفتهکشود  ی طالق می اين اصطالح بر مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان)۱(

ه چند که و نيز عقد امان  راجعه به عقد ذمی حقوق-یمباحث فقه. گردند ی تبعه و در مشار مردم دار االسالم حمسوب می نوعیحقوق
  .بار در منت اشاره شده مفصل است

۱۶۳  
رد و پرچم خود را به اهتزاز ک توقف یشد، رفت و در آجنا ساعت یه ثنية العقاب ناميده مک از دمشق یخالد خود به گذرگاه

ا ثنية العقاب ناميدند و  آن روز، مردم آجنا ریو به رنگ سياه بود، از مهني رو) ص(اين پرچم از آن رسول اهللا . درآورد
ن که بر آن موضع فرود آمده بود، لک بود یي  گويند تسميه آن به عقاب به خاطر پرندهیبرخ. اعراب پرچم را عقاب گويند

 اين گفته ی از سنگ قرار داشته است، ولیدر آن موضع تنديسه عقاب: گفت یه مک شنيدم یسکاز . تر است خرب اول درست
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  . نداردیارزش
 ی وی به دروازه جابيه فرود آمد و اسقف دمشق طعام و هدايا برای دمشق و به قولیه خالد به دروازه شرقکگويند 

 یه در قناة بصرکسپس، خالد نزد مسلمانان . ن و او بدان وعده دادک من حفظ یاين عهد و قرار را برا: بربد و آنگاه گفت
 ديگر مالقات ک از مسلمانان در آجنا بود، پس با يیبيده با مجعه ابو عک به جابيه رفت ی ویبه قول. بودند، رهسپار شد

  . رفتندی بصری سویرده، مهگک

   بُصرىفتح 
 ی جنگ بصری به مسلمانان رسيد، ايشان بر آن شهر گرد آمدند و خالد را برایه چون خالد بن وليد در بصرکگويند 

 بلد جبنگيدند، و او و زبدگان اصحابش را ناگزير از پناه سپس شهر را در حماصره گرفتند و با بطريق آن.  دادندیفرمانده
    بود، چهی از آن وی سفيان بود، زيرا واليت و امارت بصریدار امور جنگ يزيد بن اب ، عهدهیبه قول. ردندکبردن به شهر 

۱۶۴  
در امان باشد و جزيه ه جان و مال و اوالدشان کردند، بر اين قرار کسپس اهل آن بلد مصاحله . )۱( جزء دمشق استیبصر

  .بپردازند
 گندم ی و جريبی ديناریي شونده  هر حمتلمیه براکردند ک بر اين اساس مصاحله یه اهل بصرک از رواة گويد کیي

  .ردندکوره حوران را گشوده، بر آن غلبه ک ارض یدهند، و مسلمانان متام
پس به .  پيوستندی از اصحاب امريان به ویبسيار از مسلمانان رهسپار شد و یه ابو عبيدة بن جراح با مجاعتکگويد 

 از رواة ی بگشود، برخی مانند صلح بصریه در آن دمشنان گرد آمده بودند و آجنا را به صلحکمآب در سرزمني بلقاء آمد 
 شام ه در ايام عمر امري مههک یه ابو عبيده مآب را زمانک ديگر گويند ی بود و برخیه فتح مآب پيش از فتح بصرکگويند 

  .ردکبود، فتح 

   اجنادين نربد
بيشتر اين عده را هرقل گسيل داشته و . ت داشتندک در آن شریصد هزار رومکه حدود يکسپس نربد اجنادين رخ داد 

  .هرقل آن زمان در محص بود.  حمل مجع شده بودندی از نواحیما بق
__________________________________________________  

ن کل. رود ی به مشار میي نون نيز استان جداگانهک سوريه واقع است، و هم ایه در جنوب غربک اصل جزء ايالت حوران بوده  دری بصر)۱(
ر شد، کتاب ذک یه در قسمت قبلک جزء دمشق قرار داده شد، و مهان گونه ی از حلاظ تقسيمات نظامی اسالمیشورگشاييهاکدر عهد 

  . در نظر گرفته شده بود سفيانی يزيد بن ابیامارت دمشق برا
۱۶۵  

سپس خداوند .  دادیويک در پيوستند، و خالد بن وليد آن روز آزمايش شجاعت نيیمسلمانان با ايشان نربد شديد
آن روز عبد اهللا بن زبري بن .  از ايشان به قتل رسيدندیثريکرد و مجع ک خرد و نابود ی را منهزم ساخت و به سختیدمشنان و

 و اين گفته - بن اميه، و برادرش ابان بن سعيدیم به شهادت رسيد، و نيز عمرو بن سعيد بن عاصعبد املطلب بن هاش
 ی و نيز طليب بن عمري بن وهب بن عبد بن قص- ديگر ابان در سال بيست و نه وفات يافتیي به گفته.  استیاستوار

 با دستش یراستش را پرانيد و مششري وه دست ک به او زد یرد و چنان ضربتک جنگ تن به تن یافرک با یو. شهيد شد
نيه کطليب . بود) ص( دختر عبد املطلب و عمه رسول اهللا یمادرش ارو. شتندک رسيده او را بیبيفتاد، سپس روميان به و

  . داشتیابو عد
  جهل بنیرمة بن ابکمهچنني ع. شته شدک در نربد مرج الصفر ی، ویبه قول. سلمة بن هشام بن مغريه نيز شهيد شد

 و نعيم -شته شدک در نربد مؤته ی، وی به قول-یو نيز هبار بن سفيان بن عبد االسد خمزوم.  به شهادت رسيدیهشام خمزوم
ه به ک - ی بن وائل سهمی به قتل رسيد، و هشام بن عاصک در نربد يرموی ديگر، ویي  به گفته-یبن عبد اهللا حنام عدو
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 به قتل رسيد، و کشود او نيز در نربد يرمو یه گفته مک -یعمرو دوسشته شد، و عمرو بن طفيل بن ک ک در يرمویقول
هشام بن . ی سهمی، و سعيد بن حارث، و حارث بن حارث، و حجاج بن حارث بن قيس بن عدیجندب بن عمرو دوس

 و متيم بن حارث روز کشته شد، و سعيد بن حارث بن قيس در نربد يرموکه حنام در جنگ مؤته ک گويد یلبکحممد 
  .شته شدک و حارث بن هشام بن مغريه در واقعه اجنادين کجنادين به قتل رسيد، و عبيد اهللا بن عبد االسد در جنگ يرموا

   ه چون خرب اين نربد به هرقل رسيد قلبش فرو رخيتکگويند 
۱۶۶  

يه کص به انطا از محیه گرخينت وک گويند یبرخ. يه گرخيتکو پشيمان شد و ترس او را فرا گرفت، پس از محص به انطا
 سال سيزده مانده و به ی االولیواقعه اجنادين روز دوشنبه، دوازده شب از مجاد. زمان ورود مسلمانان به شام اجنام گرفت

  . االخر و به قول ديگر، دو روز از آن مانده اجنام پذيرفتی دو شب گذشته از مجادیي گفته
مسلمانان در . ه فواره در دهانه آن استک است یي  ياقوصه درهه پس از آن، روميان در ياقوصه گرد آمدند، وکگويند 

 شام ی ايشان به شهرهایشتند و باقک را بیست دادند و بسيارکشيده شکردند و آنان را بريون کآجنا با ايشان برخورد 
  .رفتند

 ياقوصه بودند، ه درک به مسلمانان ی االخر سال سيزده وفات يافت و خرب مرگ وی اهللا عنه در مجادیر رضکابو ب
  .رسيد

   نربد فحل اردن
 اهللا عنه گذشته اجنام ی دو شب مانده از ذو القعده و پنج ماه از خالفت عمر بن خطاب رض)۱(ه نربد فحلکگويند 

 یرد و به اتفاق عامر بن ابک شام ی نوشت و او را والیي  نامهیعمر به و. پذيرفت، و امري سپاهيان ابو عبيدة بن جراح بود
ه مسلمانان ک ابالغ شد ی به ویواليت بر شام زمان:  گويندیمجع.  وقاص امري فرماندهان قرار دادیبرادر سعد بن ابوقاص 

   از خالد پنهان داشت، زيرایرده بودند، پس او موضوع را چند روزکدمشق را حماصره 
__________________________________________________  

  .  استی آن باقیها نون خرابهکه اک اردن  در مشالی باستانی شهر)۱(
۱۶۷  

ردار وا داشت؟ کرمحت خدا بر تو باد، چه چيز تو را بر اين : خالد به او گفت. خالد در آن جنگ فرمانده سپاهيان بود
  .ارت را خفيف گردامنکنم و ک تو را بشیا ه مقابل دمشن ايستادهک یميل نداشتم، در حال: گفت

 از ی را به جنگ فراخواند، و مرد)۱(يه رفت، روميان و اهل اجلزيرةکه چون هرقل به انطاکسبب نربد فحل اين بود 
اين سپاه با مسلمانان در فحل .  آنان را به عهده گريدیسان مورد اطمينان خويش بفرستاد تا شخصا فرماندهکان و کنزدي

ه خداوند مسلمانان را بر ايشان پريوز گردانيد و کنامان در پيوستند، تا اي ی بس شديد و بیرده با ايشان نربدک یاردن تالق
 به هرقل ینده گشتند و برخک شام پرایشته شدند و بقيه در شهرهاک ی مهراه وی و حدود ده هزار سپاهیبطريق روم

نه و ه جزيه سراکه امان طلبيدند، بر اين قرار کردند تا آنکاهل فحل حصار گرفتند و مسلمانان ايشان را حماصره . پيوستند
. نندک آنان را خراب نیه ديوارهاکمسلمانان ايشان را بر جان و مال امان داده، پذيرفتند .  خود بپردازندیخراج از زمينها

  .دار شد ، شرحبيل بن حسنه عهدهیعقد اين امان را ابو عبيدة بن جراح و به قول

   امر اردن
ه کسنه مهه اردن را به عنوه گشود، جز طربيه ه شرحبيل بن حکرد ک روايت ی از هيثم بن عدیحفص بن عمر عمر

   اهل آن مصاحله
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__________________________________________________  
  . گويندجزيره آن را به طور اخص ی مناطق واقع بني فرات و دجله را به طور اعم و قسمت مشال غرب)۱(

۱۶۸  
 از سعيد بن عبد العزيز یابو حفص دمشق.  از آن مسلمانان باشدهايشان نيسهکها و   از خانهیه نيمکردند، بر اين قرار ک

 از که چون مسلمانان به شام درآمدند، هر يکرد کايت ک، از مجله ابو بشر مؤذن مسجد دمشق، حی و او از مجعیتنوخ
 پس عمرو بن . خود را متوجه آن ناحيت ساختندیردند تا در آجنا به نربد پردازند و يورشهاک ی ايشان قصد ناحيتیامرا
رد، و هر گاه دمشن بر ايشان ک سفيان قصد ارض دمشق یرد و شرحبيل قصد اردن و يزيد بن ابک عزم فلسطني یعاص

 به معاضدت یشد، ديگر ی حمتاج می و ياورکمک از ايشان به کیآمدند، و اگر ي یرد، آنان نيز بر او گرد مک یاجتماع م
ه ک بود تا اينی اهللا عنه عمرو بن عاصیر رضک آنان در آغاز خالفت ابو بدر حال اجتماع در جنگ، امري. شتافت ی میو

 امور شام واليت یسپس ابو عبيدة بن جراح بر متام.  جنگها فرمانده مسلمانان بودیخالد بن وليد به شام آمد و او در متام
ه چون عمر به کو آن، چنني بود  اهللا عنه امري مهه امريان در امور جنگ و صلح شد ی عمر بن خطاب رضیيافت و از سو

  . ساختی نوشت و خالد را معزول و ابو عبيده را والیي خالفت رسيد نامه
ليساها و کشرحبيل بن حسنه طربيه را پس از چند روز حماصره به صلح بگشود و مردمش را بر جان و مال و فرزندان و 

. نار هناده شدک مسجد مسلمانان ی نيز برایده بودند، و موضعرکه از آهنا رفته و رها ک یمنازلشان امان داد، جز آن حملهاي
ابو عبيده فرمان داد تا .  از روميان و غري ايشان نيز به آنان پيوستندیستند و مجاعتکسپس در خالفت عمر عهد خود بش

   یعمرو بن عاص
۱۶۹  

 بار دوم یي به گفته. د صلح شرحبيل بگشود ماننی روانه شد و آجنا را به صلحیبه نربد ايشان رود، و او با چهار هزار سپاه
  .ردکنيز شرحبيل آجنا را فتح 

پس بيسان و .  و بدون جنگ بگشودی از مهني گونه به آسانی اردن و قالع آن را به صلحیشرحبيل مهه شهرها
  . آن سيطره يافتیرد و بر سواد اردن و مهه اراضکسوسيه و افيق و جرش و بيت رأس و قدس و جوالن را فتح 

ه شرحبيل، کام وضني بن عطاء گفته است  شنيده: ه گفتکرد کابو حفص از ابو حممد سعيد بن عبد العزيز روايت 
 را به سواحل اردن فرستاد، پس یه ابو عبيده، عمرو بن عاصکابو بشر مؤذن گويد . ا و صور و صفوريه را بگشودکع

 به ابو عبيده یو.  رسيدکمک ايشان یر قسطنطنيه بود، براه دک از روميان در آجنا گرد آمدند و از طرف هرقل یبسيار
يزيد روانه شد و بر مقدمه سپاه او .  سفيان را گسيل داشتیابو عبيده يزيد بن اب.  خواستکمک نوشت و از او یي نامه

 ايشان یاز سوردند و ابو عبيده خرب فتح آن مواضع را کپس يزيد و عمرو سواحل اردن را فتح . برادرش معاويه قرار داشت
  . بسزا داشتی نشان داد و تأثريیويک نيیمعاويه در آن جنگ دالور. بنوشت

ه معاويه در سال چهل و دو کرد کيه و اردن مرا روايت ک از پدر خويش و او از مشايخ اهل انطاکیابو اليسع انطا
 کط ديگر برد، و هم در آن سال يا يا و نقاکيه را به سواحل اردن و صور و عک و محص و انطاک از پارسيان بعلبیمجاعت

از مجله . ردکيه منتقل ک و محص را به انطاکوفه و پارسيان بعلبک از اسواران بصره و یسال قبل يا پس از آن گروه
 و یحممد بن سعد از واقد.  بودکی مسلم بن عبد اهللا جد عبد اهللا بن حبيب بن نعمان بن مسلم انطاکیفرماندهان پارسيان ي

    از مشايخ اهلیليث صورهشام بن 
۱۷۰  

. رد و صور را نيز ترميم منودکخواست از آجنا به قربس رود، مرمت  یه مک یا را هنگامکه معاويه عکردند کشام روايت 
هشام بن ليث از شيوخ خويش مرا . ه خراب شده بودند، از نو بساختک بن مروان نيز آن دو شهر را کسپس عبد املل

 یمردم شهرها.  از روميان بودندی از اعراب و مجاعتیه در آجنا سپاهيانک سواحل فرود آمدمي ه در صور وکرد کايت کح
  .خمتلف به ما پيوستند و مهراه ما به آجنا و مهه سواحل شام آمدند
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ه چون سنه چهل و نه فرا رسيد، کرد کرده بود، مرا روايت ک که زمان ايشان را درک ی از مشاخيکیحممد بن سهم انطا
نند کسازان و جناران را مجع  یشتک فقط در مصر بود و معاويه فرمان داد تا )۱(در آن زمان صناعت. ن به سواحل رفتندروميا

 یه مردک گويد یهم او از قول ابو اخلطاب ازد. ا بودکدر اردن صناعت در ع. ار گماردکو آنان را گرد آورده در سواحل به 
 خبرد و آن یه آهنا را از وک خواست کهشام بن عبد املل.  داشت)۲( مستغالتا چند آسياب وکاز فرزندان ابو معيط در ع

  .ردک اجياد )۳(پس هشام صناعت را به صور آورد، و در آجنا مهمانسرا و مستغل. ردک امتناع یمعيط
ه تا که بنو مروان واليت يافتند و سفائن را به صور آوردند کبودند تا آن یا مکشتيها مهچنان در عک:  گويدیواقد

ا و مهه کشتيها را در عکه ک اهللا در سال دويست و چهل و هفت فرمان داد یل علکاملتو.  استیامروز نيز در آجنا باق
  .نندکار گريند و به جنگجويان جمهز کسواحل به 

__________________________________________________  
  . استی سازیشتکارگاه ک صنعت و ی در اينجا به معن)۱(
نند و اجرت ک یاحداث م) انکبويژه د (ی آن بناهايی تعلق دارد و ديگران رویه زمني آن به فرمانروا يا بزرگک است کی امالی به معن)۳، ۲(

  .پردازند ی عرصه مکزمني را به مال
۱۷۱  

  نربد مرج الصفر
ه به دمشق کمسلمانان .  ايشان فرستادکمک را به ی گرد آوردند و هرقل مجعیه سپس روميان سپاه بسيارکگويند 

ه خون مانند آب ک در گرفت، چنان ی به آنان برخوردند و جنگ سخت)۱(رفتند در آغاز حمرم سال چهارده در مرج الصفر یم
  . شدندیاز مسلمانان حدود چهار هزار تن زمخ. روان شد و آسياب بدان چرخيد

 خود را به دمشق و بيت املقدس یلتفات به چيز برتافتند و بدون ایست خورده هزميت يافتند و روکفار شکآنگاه 
ه ک ینيه ابو سعيد بود، و شب روزک را یو.  بن اميه به شهادت رسيدیدر آن روز خالد بن سعيد بن عاص. رسانيدند

چون خرب . رده بودک جهل ازدواج یرمة بن ابک و زن عیيم دختر حارث بن هشام خمزومکبامدادان آن نربد رخ داد با ام ح
 هفت تن را در آن روز یه وکچنني گويند . ند و با آن به قتال پرداختکيم رسيد، ستون خيمه را بر ک به ام حمصيبت

  .رسيد یه از تن او راحيه عطر به مشام مک یشت، در حالکب
بنا به روايت ابو خمنف نربد مرج بيست شب پس از واقعه اجنادين رخ داد و شهر دمشق پس از آن گشوده شد، و 

  . استوارتر استین روايت واقدکل بعد از فتح دمشق اجنام گرفت، لجنگ فح
  : اين شعر بگفتیدر روز مرج خالد بن سعيد بن عاص

ه آنان به مرج که جنگ با نيزه را خوش ندارد نيزه خويش را به من عاريت دهد، آنگاه کدامني سوار است کآن 
  الصفر آيند

__________________________________________________  
  . جنوب دمشقی حدود شش فرسنگ)۱(

۱۷۲  
  :امل بن حبيب بن عمرية بن خفاف بن امرء القيس بن هبثة بن سليم چنني گفتکو نيز عبد اهللا بن 

  شيد از من به روز مرج الصفر ک در یارزار بودند و عمريه روک در کقبيله مال

 یالد بن سعيد روز مرج الصفر شهادت يافت، در حالخ:  گويدیلبکهشام بن حممد .  را گويد)۱( بن خفافک مالیو
 مين فرستاده و او چون بر قبيله عمرو بن یارگزارک را به یو) ص(پيامرب . ه مششريش صمصامه را بر خود آوخيته بودک

عمرو .  را به اسارت گرفته بودیسان وک از یي  از قوم مذحج گذشته بود، بر ايشان تاخته زن عمرو و عدهیرب زبيدک یمعد
ردند و عمرو مششري خود کرد و ايشان نيز چنان کپس او چنان . ه بر ايشان ببخشايد و آنان اسالم آورندکاز او خواسته بود 
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  :رد، و اين شعر بگفتک هديه یصمصامه را به و

بر ردم و که خيانتش نک یرميان را سزا است دوستکه خبشش ک یراه بل از آن روکه ببخشيدمش نه از هبر اک یدوست
 از قريش تا بدان شاد و از لئيمان مصون یرامتکرد و نه بر دوستامن و يا ندميامن خبشيدمش به صاحب ک نیمن خيانت

  باشد

__________________________________________________  
  .است اعمام شاعر ی بنک بن خفاف عم بزرگ، و عمريه جد بزرگ عبد اهللا بوده و منظور از قبيله مالک مال)۱(

۱۷۳  
 بن سعيد بن یسعيد بن عاص. ، بر گرفتیه معاويه در روز مرج آن مششري از گردن خالد، پس از شهادت وکگويد 

 )۱( بود تا چون يوم الداری به سود او داد، و مششري مهچنان نزد ویرد و عثمان رأک بن اميه با او در آن باب خالف یعاص
 ی از طايفه جهينه صمصامه را از ویهم مضروب شد و بر زمني در افتاد، مردرسيد و مروان از پس سر مضروب شد و سعيد 

 باشد ی آنچنان از آن مرد جهنیه تيغکار برد تا جاليش دهد، او نپذيرفت کپس چون پيش صيقل . بر گرفت و نزد او مباند
پس .  و او داستان خود را بگفت در باب آن بپرسيدی از مرد جهنیو.  مدينه بود، بردیه والکم کو آن را نزد مروان بن ح

آنگاه سعيد بيامد و تيغ خود را . ه در يوم الدار مششري مرا بربودند و سعيد هم مششريش ربوده شدک یبه خدا: گفت
 شد کچون سعيد هال. ه بود، فرستادک میه والکبشناخت و باز گرفت و مهر خويش بر آن زد و نزد عمرو بن سعيد اشدق 

شته شد و دارائيش به يغما رفت، و آن مششري را حممد کسپس عمرو بن سعيد در دمشق . عيد مباندمششري نزد عمرو بن س
 و سپس ی بن سعيد رسيد، و او مبرد، و تيغ به عنبسة بن سعيد بن عاصیآنگاه به حيي.  عمرو بگرفتیبن سعيد برادر پدر

ه در بارق ک عبد اهللا بن سعيد و فرزندانش شد ت يافت، از آن حممد بنکبه سعيد بن عمرو بن سعيد رسيد و چون او هال
 ی و)۲( از زر بياراست و آن تيغ نزد ام ولدی بن سعيد تعلق يافت و آن را به زيوریپس از آن به ابان بن حيي. منزل داشتند

   سپس. مباند
__________________________________________________  

ه در خانه عثمان گرد آمده بودند زد و ک یم و مجاعتکدر اين روز ميان مروان بن ح. قتل رسيده خليفه سوم در خانه خود به ک ی روز)۱(
  . اجنام شدیخوردهاي

  . برخوردار شودی خاصی خود فرزند آورد و به مهني واسطه از وضع حقوقیه از آقاک است ینيزک ام ولد، )۲(
۱۷۴  

 زيور آن را اعاده ی بفروخت و مهدی به مهدیتاد هزار و اند ايوب بن سعيد بن عمرو بن سعيد آن را به هشیايوب بن اب
 را بس خوش آمد و به شاعر ابو اهلول بفرمود تا وصف آن گويد، و او ی رسيد، وی اهلادیرد، و چون صمصامه به موسک

  :گفت

هبترين است ه ما دانيم ک امني، آن هبترين خاليق مششري عمرو تا بداجنا یف آورد موسک را به یصمصامه عمرو زبيد
 یشکند جوالن چو برکاندر آن اجل ک است سبزينه رنگ، یزانچه ديدگان بر آن افتد ميان دو لب ورا ز زهر پوشش

 زچپ زن و خواه ی خواهی آریه ضربتش فرو مهکز آن شود مغلوب چشمه خورشيد و در نظر نايد وانگه ک زند یبرق
  يه زد که بتوان بر او تک يار و مهره ی جنگ آخمته، غضبان به هنگام حرب زهیاز ميني ورا زه

  .رد، دگرگونه شدک را خبواند و بفرمود تا آن را آب دهد و چون آن بیارکسپس الواثق صيقل 

   فتح شهر دمشق و سرزمني آن
   ه در مرجک یار جنگ با سپاهکچون مسلمانان از : گويند

۱۷۵  
امت گزيدند، و سپس چهارده شب از حمرم سال چهارده مانده بر ايشان گرد آمده بودند فراغت يافتند، پانزده شب آجنا اق
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خالد بن .  آن ببستندیاهل شهر حصار گرفتند و درها.  آن را به عنوه بگرفتندیليساهاکبه شهر دمشق بازگشتند و غوطه و 
د امري سپاه بود و خرب  گويند خالی فرود آمد، و مجعی داده بود بر دروازه شرقیه ابو عبيده به وکوليد با قريب پنج هزار تن 

ه خالد در آن فرود آمد دير خالد ناميده ک یآن دير.  رسيدیه مسلمانان دمشق را در حماصره داشتند به وک یعزل او هنگام
 یيزيد بن اب.  بر دروازه توما و شرحبيل بر دروازه فراديس و ابو عبيده بر دروازه جابيه فرود آمدندیعمرو بن عاص. شد

 یي  را بر مسلحهیيسان فرود آمد و ابو درداء عومير بن عامر خزرجک و از آجنا بر دروازه معروف به کوچکه سفيان بر درواز
  .ه در برزه بود، بگماردک

 را خبواند و چون یخالد و. ايستاد ی شهر میارش به ضيافت خواند، اغلب بر باروکه خالد را در آغاز ک یآن اسقف
ار مشا با خبت قرين است و مرا با ک ابو سليمان، مهانا یا:  چنني گفتیاو روز. ن گفت سخیرد و با وکبيامد، بر او سالم 

  :اغذ خواست و چنني نوشتکخالد دواة و . نکبا من بر اين شهر صلح .  استیي تو وعده

ا و آنان را بر جاهن. اين است آنچه خالد بن وليد هنگام ورود به دمشق به اهل آن بداد. بسم اهللا الرمحن الرحيم
. ونت گزيده خنواهد شدکهايشان س  شهرشان خراب خنواهد شد و در خانهیليساهايشان امان داد، با روکاموال و 

ه جزيه دهند جز به کو خلفاء و مؤمنان بر ايشان خواهد بود، و مادام ) ص(با اين قرار عهد خدا و ذمه رسول اهللا 
  . با آنان رفتار خنواهد شدکیني

نون شب عيد مردم آن شهر است و خاطر که اک از شبها نزد خالد آمد و به او خرب داد یقف شب از ياران اسکیسپس ي
   ايشان

۱۷۶  
.  خبواهدیرد تا نردبانک اشارت یاند، و به و ردهک را به سنگ مسدود ساخته و رها یبدان مشغول است و دروازه شرق

 از مسلمانان از آن نردباهنا بر بارو یگروه. ياوردند بود برايش دو نردبان بی وی اردوکه نزديک ی از اهل ديریمجاعت
  . يا دو مرد نبودندکبر دروازه جز ي. رفتند و پشت دروازه فرود آمدند

  .ار به هنگام سرزدن خورشيد اجنام گرفتکرده آن را بگشودند، و اين ک یپس يار
  . و جهد بگشودیابو عبيدة بن جراح دروازه جابيه را به دشوار

 ی به آن ناحيه رخيتند و با مسلمانان مصاف سختیلمانان بر ديوار دروازه شدند، و جنگجويان روم از مسیمجاعت
ابو عبيده و مسلمانان مهراه او دروازه جابيه را به عنوه گشودند و . ست يافته رو به هزميت هنادندکپس از آن، ش. بدادند

  .از آن به درون رفتند
ه که جايگاه مسگران در دمشق است به هم رسيدند و آن، مهان بريص است کابو عبيده و خالد بن وليد در مقسالط 

  :رده و گويدکحسان بن ثابت در شعر خود ياد 

   است یي  درد زدودهیه چون شراب گواراک )۱(یه در بريص بر ايشان رسد، دهندش از بردکس کآن 

 از شجاعان و یبيه بريون بردند و مجع از مردگان خود را از دروازه جاکیه روميان شبانگاه يکروايت شده است 
ه تا باز گشنت يارانشان از کدالوران ايشان جنازه را در ميان گرفته بودند و ديگران بر دروازه گرد آمده آجنا ايستاده بودند 

   آنان طمع. دفن مرده، مانع گشودن آن به دست مسلمانان و ورود ايشان شوند
__________________________________________________  

  . است در دمشقی نام هنر)۱(
۱۷۷  

 بس سخت و یمني ايشان بودند و با آنان بر سر آن دروازه جنگکه مسلمانان در کدر غفلت مسلمانان داشتند، حال آن
 است به شهر درآيد، پيش که ابو عبيده نزديکچون اسقف ديد . عظيم سر دادند و تا بر آمدن خورشيد آن را بگشودند

ه نوشته خالد را ک یاو به درون آمد و اسقف در حال.  را به رويش بگشودیرد و دروازه شرقک شتافت و با او صلح خالد
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ه خالد ديگر امري نيست و صلح او چگونه کبه خدا :  از مسلمانان گفتندیبرخ.  داخل شدیگشوده در دست داشت مهراه و
  :ابو عبيده گفت. نافذ مشرده تواند بود

رد و آنچه را به ک و آن صلح را جتويز و امضاء )۱( امان نازلترين مسلمانان بر مهه ايشان نافذ خواهد بوده عهدکمهانا 
   عنوه فتح شده

__________________________________________________  
 از ک است، و بر حسب آن هر يیاين حديث مأخذ و قاعده نفوذ عقد امان در حقوق بني امللل اسالم.  املسلمني ادناهمی انه جييز عل)۱(

امل کمنت .  مهه مسلمانان نافذ و الزم االتباع خواهد بودی امان دهد، آن عقد امان برایافرکه حتت شرايط معني، به کمسلمانان 
 ی ما سواهم يرد مشدهم علی بذمتهم ادناهم و يرد عليهم اقصاهم و هم يد علیافأ دماءهم و يسعکاملسلمون تت: حديث چنني است

 است و ی ارزش مساویخون مهه مسلمانان دارا: یيعن.  عهدهیافر و ال ذو عهد فک قاعدهم ال يقتل مؤمن لیمضعفهم و مستريهم عل
 دهد، مهه مسلمانان را بدان ملزم خواهد ساخت و جلودار سپاه بايد غنائم به دست ی نازلتر از مهه دارد، اگر عهد امانیه وضعک یسک

 دارند به یه چارپايان نريومندکنند و آنان ک ديگر را در برابر اهل حرب تقويت کساند و مسلمانان بايد يآمده را به ديگران بر
ه عهد کافر و آنان را ک ماندگان، هبره غنائم را برسانند و مسلم را به خاطر یاند به بر جا ه جزء سريهکصاحبان ستوران ضعيف، و آنان 

سريه، ). ی السري االوزاعیالرد عل: یابو يوسف يعقوب بن ابراهيم االنصار(شت کتوان  یمناند، در زمان قدرت عهد و پيمان  بسته
املبسوط، اجلزء : یسرخس(اند  شده یاند و روزها پنهان م رفته یار مکه به منظور شبيخون به ک از جنگجويان را گويند یي دسته
 کیه در منت اشاره شده يک مهه آهنا از حلاظ عقد امان یصلن مفهوم اک از اين حديث روايت شده است، لیال ديگرکاش ).العاشر
  .است

۱۷۸  
پس دمشق متاما گشوده به صلح شناخته شد، و ابو عبيده در اين باب به عمر بنوشت و او آن را تنفيذ . بود، ناديده گرفت

  .ردک
  . ديگر رسيدندک شهر گشوده شد و مسلمانان مهه به يیها دروازه

 ديگر ک جز او، خالد با جنگ به دمشق وارد شد و ابو عبيده به صلح، و در زياتني به يیسانکبه روايت ابو خمنف و 
  .خرب خنست استوارتر است. رسيدند

ردند و حممد بن سعد گويد کليساهايشان صلح کها و   از خانهی نيمی اهل دمشق به شرط واگذاریبه زعم هيثم بن عد
ليساها کها و   از نصف خانهیرک مردم دمشق را خواندم و در آن ذین وليد برامن عهدنامه خالد ب:  گفتیه عبد اهللا واقدک

 دمشق چون فتح شد، مردم یول. جا آورده استک آن را از یه راوکدامن  ی از اين گونه هست و منیه روايتکنيافتم، حال آن
ه مسلمانان در آهنا منزل کبسيار ماند  از ايشان ی اضافیها يه بود و خانهکه در انطاک از اهل آن به هرقل پيوستند یبسيار
  .ه اين غلط استک و خالد در دروازه جابيه بود یه ابو عبيده در دروازه شرقکاند  ردهک هم روايت یسانک. گرفتند

ه فتح شهر دمشق در رجب سال چهارده اجنام شد و تاريخ عهد نامه صلح خالد ماه ربيع االخر سال ک گويد یواقد
 ی سپاهی تاريخ نوشت و چون مسلمانان مجع شده بودند تا سویه خالد نامه خود را بکآن، اين است پانزدهم است و سبب 

ند و ابو که عهد نامه خود را جتديد ک بر ايشان گرد آمده بودند بشتابند، اسقف نزد خالد آمد و از او خواست که در يرموک
 سفيان و شرحبيل بن حسنه و یدت ابو عبيده و يزيد بن ابرد و شهاکاو چنان .  دهندیعبيده و مسلمانان نيز بر آن گواه

  .ديگران را بر آن افزود و تاريخ عهد نامه را مهان زمان جتديد قرار داد
   یقاسم بن سالم از ابو مسهر و او از سعيد بن عبد العزيز تنوخ
۱۷۹  

ل دمشق ک ديگر رسيدند و کسالط به ي به صلح وارد دمشق شد و دو گروه در مقیيزيد از دروازه شرق: ه گفتکرد کروايت 
  .مشمول صلح گرديد

 -ی يا ابو عثمان صنعان-ی و او از ابو اشعث صنعانی بن محزه و او از ابو مهلب صنعانیقاسم از ابو مسهر و او از حيي
  .رد و چهار ماه شهر را در حماصره گرفتک اقامت یه ابو عبيده بر دروازه شرقکرد کايت کح

 بر ی دعوايکه حسان بن مالکرد ک سلمه روايت ی بن محاد و او از ضمرة بن ربيعه و او از رجاء بن ابابو عبيد از نعيم
اگر : عمر گفت.  از امراء به اقطاع به او داده بود، نزد عمر بن عبد العزيز بردکیه يک یليسايک اهل دمشق نسبت به )۱(عجم
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 محله ی بن ابیضمره از عل.  خنواهد بودیاست، تو را بر آن راهه در عهدنامه ايشان ک باشد یليسايک از پانزده کیاين ي
 به اقطاع به بنو نصر داده بود، مرافعه نزد عمر بن یه شخصک یليسايکما بر عجميان اهل دمشق در باب : ه گفتکرد کنقل 

 به واليت رسيد، آن را به ک پس داد و چون يزيد بن عبد امللیعمر ما را از آجنا براند و آن را به نصار. عبد العزيز بردمي
  .بنو نصر باز سپرد

 یه جزيه در شام در بدايت امر جريبکرد ک روايت یابو عبيد از هشام بن عمار و او از وليد بن مسلم و او از اوزاع
 ی مناطق رواج مضروب طال چهار دينار و برایسپس عمر بن خطاب آن را برا.  بود)۲(یي  بر هر مججمهیحمصول و دينار

 نقره چهل درهم قرار داد، و مردمان را به طبقات منقسم ساخت، و جزيه ثرومتندان را فزونتر و از آن کوکمساهل 
  متر قرار داد، وکهتيدستان را 

__________________________________________________  
  . به ايرانيان نداردیشود و احنصار ی اطالق می بر هر غري عربی واژه عجم)۱(
  ).سرانه( هر نفر ی برای يعن)۲(

۱۸۰  
 بودند، و به ی نصاریه يهود بسان اهل ذمه براکاز مشاخيمان شنيدم : هشام گويد. بر ميان حاالن جزيه متوسط مقرر داشت

  .پرداختند و مهراه ايشان به عقد صلح پيوستند یآنان خراج م
 ی و جريبی از ايشان ديناریه هر مردکرد که  از راويان، خالد بن وليد با اهل دمشق بر اين قرار مصاحلکیبه گفته ي

  .ندک قوت مسلمانان به عنوان جزيه ادا یه و روغن براکگندم و سر
رده عمر بن خطاب ک و او از عمر بن حممد و او از نافع و او از اسلم، آزاد یعمرو ناقد از عبد اهللا بن وهب مصر

 شده مشمول جزيه قرار دهند و آن را بر اهل یش تيغ بر او جاره را تراک سپاه نوشت تا هر یه عمر به امراکرد کروايت 
 ارتزاق یلف ساخت تا براکو نيز ايشان را م.  طال چهار دينار مقرر دارندکوک نقره چهل درهم و بر دارندگان مسکوکمس

  .مسلمانان گندم و روغن دهند
 ک ودکند و بر ايشان يک ادا جزيره در شام و یه هر انسانک در ماه قرار داد )۲( و روغن را سه قسط)۱(گندم را دو مد

 و ضيافت سه یي  و جامه)۳(ی در مصر ماهانه اردبیو بر عهده هر فرد. ه من ندامن آن چه مقدار باشدکعسل مقرر داشت 
  . قرار دادیي روزه

 رواج طال چهار ه عمر بر اهلکرد کايت ک بن انس و او از نافع و او از اسلم حک حنيفه از مالیعمرو بن محاد بن اب
.  را نيز بر آن افزودیي  ارزاق مسلمانان و ضيافت سه روزهکدينار و بر اهل رواج نقره چهل درهم جزيه مقرر داشت و تدار

  .ردک به مهني گونه نقل ی و او از نافع و او از اسلم روايتکمصعب از پدر خويش و او از مال
   د، خواست سفيان به واليت رسيیه چون معاوية بن ابکگويند 

__________________________________________________  
قسط نصف صاع . اند ردهکر ک ليتر ذ۱۸ برابر یمد را به احتمال.  صاع و هر صاع چهار مد است۲۴ است برابر یي  اردب، پيمانه)۳، ۲، ۱(

  .است
۱۸۱  

 کسپس عبد املل. ردند و او منصرف شدک اباء ی از قبول اين معنینصار. ندک يوحنا را به مسجد دمشق اضافه یليساکتا 
.  از دادن آن امتناع ورزيدندی نيز به ايشان بداد، ولیرد و مالک افزودن به مسجد طلب یبن مروان در زمان خود آن را برا

 باز اباء یولنند، ک عظيم به ايشان داد تا آن را واگذار ی در روزگار خود آنان را گرد آورد و مالکآنگاه وليد بن عبد املل
ند، کليسا را ويران که ک امري املؤمنني، هر یا:  از آنان گفتکیي. اگر ندهيدش ويرانش خواهم ساخت: وليد گفت. ردندک

 ی خز زردیه قباک ی خواست و در حالیلنگکاز اين گفته بر سر خشم آمد و . شته و چارپايانش را آفت رسدکديوانه شود و 
ليسا کوبيدن بنا را خبواند و آنان کارگران و عمله کرد و سپس ک آن را خراب یاز ديوارها کیدر بر داشت، به دست خود ي

  .ردند و او آن را به مسجد افزودکرا خراب 
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ايت کرده بود، به او شکليسايشان که وليد نسبت به ک یارکچون عمر بن عبد العزيز به خالفت رسيد، مسيحيان از 
اين فرمان . اند به ايشان باز دهند ه هر چه را به مسجد افزودهکشت و به او فرمان داد  نویي عمر به عامل خود نامه. بردند

نيم تا به که در آن اذان گفتيم و مناز خواندمي خراب کآيا بايد مسجدمان را پس از آن: اهل دمشق را ناخوش آمد و گفتند
 رفتند و از آنان یشان بودند و نزد نصار ميان ايی ديگری و فقهایمعبد بدل شود؟ آن زمان سليمان بن حبيب حمارب

ليساها در دست مسلمانان خواهد ماند تا ايشان که به عنوه گرفته شده بود باز دهند و آن ک غوطه را یليساهاکخواستند مهه 
ستان دا. آنان به اين گفته رضا دادند و از آن در شگفت شدند. نندک ی يوحنا در گذرند و از مطالبه آن خود داریليساکاز 

  .ردکرا به عمر نوشتند و او شاد شد و آن را تنفيذ 
  ه طرف گلدسته است، درکدر رواق مست قبله مسجد دمشق 

۱۸۲  
از هشام بن . اند ار هنادهک بر سنگ مرمر یي ه به دستور وليد به سال هشتاد و شش ساخته شده، نوشتهک سقف، کینزدي

ار ک بن عبد اهللا بن عباس آن را پس از اجنام یود تا عبد اهللا بن عل بی دمشق مهچنان بر پایبارو: ه گفتکعمار شنيدم 
  .مروان و بنو اميه ويران ساخت

ه مسلمانان پس از آمدن کرد ک از سعيد بن عبد العزيز و او از مؤذن مسجد دمشق و ديگران روايت یابو حفص دمشق
.  آن غلبه يافتندینده شده بر متامکحوران پرا گرد آمده، آن را به صلح بگشودند، و سپس در سرزمني یخالد، بر بصر

 بثنيه سرزمني یه متامک مصاحله شود، بر اين قرار یبزرگ اذرعات نزد ايشان آمد تا با او نيز مهانند شرايط صلح اهل بصر
 و با  سفيان رهسپار شد تا بداجنا رسيدیردند و يزيد بن ابکمسلمانان اين خواسته را اجابت . مشمول خراج شناخته شود

 ی حوران و بثنيه را به دست گرفتند، و سپس به فلسطني و اردن رفته با مناطقیها ورهکمسلمانان امور . مردم آن عهد بست
 بگشود و بر سرزمني ی مانند صلح بصری و به صلحیيزيد به عمان رفت و آجنا را به آسان. ردندکه فتح نشده بود، نربد ک

رده بودند و به هنگام فتح دمشق، او امري که به واليت رسيد، مسلمانان اين مهه را فتح ه ابو عبيدک یزمان. بلقاء چريه شد
 سفيان در زمان واليت ابو یيزيد بن اب. ردکه عقد صلح به دست خالد اجنام گرفت، و او آن را تنفيذ کمردمان شد، جز آن 

  . آن غالب شدیاوههکرد و بر سرزمني شراة و کعبيده روان شد، و عرندل را به صلح تصرف 
ه يزيد پس از فتح شهر دمشق به صيدا و عرقه و جبيل و بريوت کرد کسعيد بن عبد العزيز از وضني روايت : گويد

 از ی بگشود و بسياری را به آسانیبر مقدمه سپاه او، برادرش معاويه بود و آن نواح.  را سواحل گويندیه اين نواحکرفت، 
   یاهل سواحل جال

۱۸۳  
سپس روميان در پايان خالفت عمر بن خطاب يا اول . ردک عرقه را معاويه شخصا در زمان واليت يزيد فتح .ردندکوطن 

رد و با کرد و آجنا را بگشود و مرمت ک از اين سواحل چريه شدند، و معاويه قصد ايشان یي خالفت عثمان بن عفان بر پاره
رد، او سفيان ک شام ین عثمان به خالفت رسيد و معاويه را والچو: گويند.  بدادیسپاهيان جمهز ساخت و به آنان اقطاعات

ه چند ميل از آجنا فاصله داشت ک ی در مرغزاریو.  است از سه شهریي ه جمموعهک را به اطرابلس فرستاد یبن جميب ازد
رد و ايشان کغري آن قطع  دريا و یه به نام قلعه سفيان ناميده شد، و راه ورود مواد را به اهل آن ديار از سوک ساخت یي قلعه

گانه مجع شدند و به پادشاه روم نامه نوشتند   سهیها  از قلعهکی در يیچون حماصره شدت يافت مجلگ. را در حصار گرفت
 یو.  آنان گسيل دارد تا سوار شده نزد او گريزندی را سویشتيهايک ايشان مدد فرستد و يا یه براکو از او خواستند 

خفت و  یه هر شب در قلعه خود مکچون صبح شد، سفيان، . رد و آنان شبانه سوار شده بگرخيتندک بسيار روانه یشتيهاک
پس بدان در .  يافتیه آن مردمان در آن بودند، خالک را یي تاختند، قلعه یمسلمانان نيز در آن گرد آمده روزها بر دمشن م

ه امروزه ک است یان داد و آن، مهان جايکا در آجنا اس از يهوديان ریآمد و فتح نامه به معاويه فرستاد و مجاعت بسيار
  .ردکم ک را بساخت و مستحی آن جاکسپس عبد املل. حمل بندرگاه است

 یعامل. ردک یفرستاد، و شهر را با آنان جمهز م ی از سپاهيان را به اطرابلس میثريکمعاويه مهه ساله گروه : گويند
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گشتند و آن عامل با مجاعت  یرسيد، سپاهيان باز م ی فرا م)۱(ته شدن درياواليت شهر را بر عهده داشت و چون زمان بس
   ازکیاند

__________________________________________________  
  . شدن دريا در فصل زمستان استی رانیشتک منظور غري قابل )۱(

۱۸۴  
 از یاليت يافت و در روزگار او بطريق وکبود تا عبد املل یارها بر مهني قرار مکسريه . ماند ی میايشان به جا

اين .  بيامد و خواست تا به او امان داده شود و در آجنا اقامت گزيند و خراج پردازدی با مجاعت بسياریبطريقان روم
ه پس از مراجعت سپاهيان از شهر، دروازه ک بيش از دو سال، نگذشته بود ی پذيرفته شد و دو سال، يا چند ماهی ویمتنا

رد و مهراه ياران خود به ديار روم ک از يهوديان را اسري ی بودند و نيز مجعیه با وک را یشت و سپاهيانک و عامل را برا ببست
 ی از سواحل مسلمانان داشت، مسلمانان بر وکی يی رو سوی زيادیشتيهاک در دريا بود و با یه وک یهنگام. روانه شد

.  را مقتول و مصلوب ساختی فرستادند، و او، وکرده نزد عبد امللکسري  را ای، ویبه قول. شتندکدست يافتند و او را ب
 را گرفته نزد ی وینربد یردند، آنگاه بک را گسيل داشت و او را در اطرابلس حماصره یسانک که عبد امللک شنيدم یسکاز 

  .تند به بالد روم گرخيی از ياران ویه او را مصلوب و مقتول ساخت و مجعک بياوردند کعبد املل
رد، و سپس اهل آن در که اطرابلس را سفيان بن جميب فتح کرد ک از عتاب بن ابراهيم نقل ی بن حممد مدائنیعل

  . در روزگار خود آن شهر را بگشودکردند، و وليد بن عبد امللک نقض عهد کايام عبد املل
 جز )۱(ه را به سواحل دمشق سفيان، معاويیه يزيد بن ابکرد ک از سعيد و او از وضني روايت یابو حفص شام

 ی مصاف غري شديدی ايستاده گاهیمعاويه دو يا چند روز معدود بر حصار.  نداشتیاطرابلس فرستاد و بر آن شهر طمع
   یپيوست و يا تريهاي یدر م

__________________________________________________  
  . تابع دمشقی بندرهای يعن)۱(

۱۸۵  
گشودند، به قدر نياز از مسلمانان  ینار ساحل مک ی و يا بلد)۱( مشرفیمسلمانان چون شهر. گشود ی مانداخت و آجنا را یم

 ايشان امداد یداد، برا ی در آجنا رخ میي  دمشنان فتنهیگماردند، و اگر از سو ی به مالزمت میبر آن پاسداران
ه ک به معاويه نوشت و به او دستور داد یي ، نامه اهللا عنه به خالفت رسيدیه عثمان بن عفان رضک یهنگام. فرستادند یم

گزينند اقطاع قرار دهد، و او چنان  یه در آجنا منزل مک یسانک یند و براکم سازد و با سپاهيان مسلح کسواحل را مستح
  .ردک

ادرش گفتند معاويه پس از مرگ بر یه مک را ديدم یسانک: ه گفتکرد کايت کابو حفص از سعيد بن عبد العزيز مرا ح
 سواحل را یها ه قلعهک نوشت یعمر به و. ردک او توصيف ی به عمر بن خطاب نوشت و وضع سواحل را برایي يزيد نامه

ن عمر به کل.  داردی بر پای مالزم بر آهنا بگمارد و بر نقاط مشرف نگاهبان گذارد و چراغ دريايیند و جنگجويانکمرمت 
 رخصت داد در یه به وکورزيد تا آن  یند و معاويه مهواره به عثمان اصرار مک مبادرت یه به جنگ دريايک اجازه نداد یو

 آن ی را سوایريانکند و او را بفرمود تا چون به جنگ رود يا سپاه را به جنگ فرستد در سواحل لشکدريا جنگ 
 بلد یه اهل آن جالک را یهاي ه مالزم آجنايند، آماده نگاه دارد و سپاهيان مالزم را زمني به اقطاع دهد و خانهک یپاسداران

  .ندکاند، بزرگتر   ساختهیه پيش از خالفت وک را یاند به ايشان وا گذارد و مسجدها بنا هند و آهناي ردهک
  .ردندکان ک به سواحل نقل میه از آن پس، مردمان از هر سوکوضني گويد 

   البک از پدر خويش و او از جعفر بن یلبکعباس بن هشام 
__________________________________________________  

  .ه بر پريامون خود مسلط استک ی شهر)۱(



 ۸۹

۱۸۶  
الب را بر حوران ک اهللا عنه علقمة بن عالثة بن عوف بن احوص بن جعفر بن یه عمر بن خطاب رضکرد کايت ک حیالبک

 ی به عزم ديدن وی آن احوال حطيئه عبسعلقمه در مهان مقام مبرد و در. واليت داد، و واليت او را تابع معاويه قرار داد
آيد،  ی می ویه حطيئه در راه است و سوکه مرگش پيش از رسيدن او بود، چون خرب يافت کعلقمه . رهسپار شده بود

  :حطيئه اين شعر بگفت.  سهم پسرانش به او دهندی مساویه سهمکرد کوصيت 

   چند ره افزون نبود ینيافتم، جز شبا ی گر سالمت مر تو را مینياز یبني من تا ب

ه سفيان بن حرب کردند کايت ک از مهسايگان هشام بن عمار از آن مجله است، مرا حکیه يک از اهل علم یمجع
 به معاويه و کاين مل. شد یه قبش خوانده مک در بلقاء داشت یرد، ديهک یه با شام در عهد جاهليت داد و ستد مک یزمان

 در آمد و بعد از آن نيز به ی از پسران مهدکیيت يکت عباسيان ضبط شد و به ملپسرانش رسيد، و سپس در آغاز دول
  .اند، رسيد وفهکه به بنو نعيم معروف و اهل ک از مردم زياتني یمجاعت

ه متيم بن اوس از طايفه بنو دار بن هانئ بن حبيب از قوم کرد کعباس بن هشام از پدر خويش و او از جدش روايت 
رسول اهللا . آمد و برادر خود، نعيم بن اوس را نيز مهراه داشت) ص(و رقيه بود، به رسالت نزد پيامرب  ابینيه وکه کخلم 

ه ک یزمان.  بنوشتی و بيت عينون و مسجد ابراهيم عليه السالم را اقطاع ايشان قرار داد، و در اين باب سندیحرب) ص(
   گذشت ی هر زمان از آجنا مکامللسليمان بن عبد . شام فتح شد، اين اقطاع را به آنان سپردند

۱۸۷  
  .مرا بگريد) ص(ه نفرين پيامرب کبيم آن دارم : گفت یرد و مک یدرنگ من

 از جذاميان یه عمر بن خطاب چون از ارض دمشق به جابيه آمد، بر گروهکرد کهشام بن عمار از مشايخ خود روايت 
هشام گويد از وليد بن مسلم شنيدم .  شودی در حقشان جار گذشت و فرمان داد تا از صدقات به ايشان دهند و قوتینصار

 دائر بر ختفيف خراج ايشان قرار داد و آن، به خاطر ی اهل دير معروف به دير خالد شرطیگفت خالد بن وليد برا یه مک
ابو عبيده چون از . ردکاين شرط را ابو عبيده در حق ايشان تنفيذ .  داده بودند و از آن باال رفته بودیه به وک بود ینردبان

ردند و او با ايشان بر کاهل آن طلب امان و صلح .  گذشتک محص روان شد و از بعلبیار شهر دمشق فراغت يافت، سوک
  : ايشان بنوشتیرد و اين عهدنامه را براکليساهايشان در امان باشد، صلح که جاهنا و اموال و کاين قرار 

بر جاهنا .  و عربی و پارسی از رومک فالن بن فالن و اهل بعلبی است برایي اين امان نامه. بسم اهللا الرمحن الرحيم
روميان توانند چارپايان خود را تا فاصله پانزده . ليساهايشان در درون شهر و خارج آن و بر آسياهبايشانکو اموال و 

ه خواهند ک شود به هر جا یسپر ی االولیچون ماه ربيع و مجاد.  وارد شوندیه در قريه آبادکآن یميل به چرا برند، ب
 او نيز خواهد بود و آنچه بر عهده ما است بر ی ما است برایه اسالم آورد هر چه براکاز ايشان هر . توانند رفت

 از آنان کهر ي. ردکاند سفر توانند  ردهکه با ما صلح ک ی از بالدکبازرگانان ايشان به هر ي. عهده او هم مقرر است
  .فايت باشدک خداوند بس یخداوند گواه است و گواه. د جزيه و خراج پردازده اقامت گزيند بايک

۱۸۸  

   ار محصک
ار دمشق فراغت يافت، که ابو عبيدة بن جراح چون از کرد کعباس بن هشام از پدر خويش و او از ابو خمنف روايت 

چون به محص رسيدند اهل شهر . ن شد آن دو روای را پيشاپيش بفرستاد و خود در پیخالد بن وليد و ملحان بن زيار طائ
 دينار )۱(پس با آنان به صد هزار و هفتاد هزار. با ايشان مصاف دادند، و سپس به شهر پناه برده امان و صلح خواستند

 از ی شهر دمشق بودند، ناگهان سواران بسياریها ه مسلمانان بر دروازهکآن زمان :  و ديگران گويندیواقد. ردندکمصاحله 
آن سواران . ردندک ی ديگر تالقک آنان شتافته بني بيت هليا و ثنيه با يی از مسلمانان سویگروه. ر ايشان تاختنددمشن ب



 ۹۰

ه ک ايشان روان شدند تا به محص رسيدند و دريافتند یمسلمانان در پ.  محص گرخيتندیهزميت يافتند و از طريق قارا سو
 بديدند و به سبب فرار هرقل از ايشان و آنچه از قدرت تدبري و شجاعت و اهل محص مسلمانان را. اند آنان از آن شهر برفته

مسلمانان آنان . ردندک مسلمانان شنيده بودند، بيم در دل داشتند، پس سر طاعت فرود آورده در طلب امان تسريع یپريوز
  .را امان دادند و از ايشان دست بداشتند

 ارند است و آن یمنظور راو. نار ارنط اقامت گزيدندک ايشان  مسلمانان آوردند ویاهل محص علوفه و طعام برا
    استیهنر

__________________________________________________  
 ی در زبان عربینونکامل، نسبت به ترتيب مشارش کگان هزار به طور جداگانه و  ر صدگان هزار و دهک ذی اين حنوه مشارش اعداد، يعن)۱(

 است و به ی زبان در جهت سهولت و سادگیاملکه سري تک بر اثبات اين واقعيت است ی از هزاران منونه تارخيکیيلتر است و اين کمش
  .مال زبان استکعبارت ديگر سهولت نشانه 

۱۸۹  
  . بودیندکفرمانده مسلمانان مسط بن اسود . ريزد یيه جريان دارد و سپس در ساحل آن شهر به دريا مکه تا انطاک

 به ک خود بر آن شهر هناد و از راه بعلبی سفيان را به جایار دمشق فراغت يافت، يزيد بن ابکه از چون ابو عبيد
 یه ايشان را به جاهنا و اموال و باروکردند، بر اين قرار ک صلح یاهل محص با و. ردکمحص آمد و در باب الرسنت منزل 

ه در آن ديار مقيم ک یسانکرد و بر ک ی مسجد مستثنی برا يوحنا رایليساکربع . ليساها و آسياهبايشان امان دهدکشهر و 
  .باشند، شرط خراج قرار داد

 را یرده بود، و چون ابو عبيده بيامد صلح وک با اهل محص صلح یندکه مسط بن اسود کاند   از رواة گفتهیبرخ
ان رها کد، و ايشان را در هر مرد تا در آهنا منزل گزيننک ميان مسلمانان قسمت یرد و مسط، محص را به خبشهايکتنفيذ 
  .ان دادک اسک مترویها رده بودند و نيز در حموطهک بلد یه اهلش جالک یي شده

 یرد، يزيد بن ابکه چون ابو عبيدة بن جراح دمشق را فتح کرد کايت کعبد العزيز ح  از سعيد بنیابو حفص دمشق
 و شرحبيل را بر اردن قرار داد و به محص آمد و با اهل آن  را بر فلسطنيی خود بر آن شهر و عمرو بن عاصیسفيان را به جا

 ديدار یاهل محاة با و.  محاة رفتی را بر آجنا گمارد و سویرد و عبادة بن صامت انصارک مصاحله کمهانند صلح بعلب
 آن تعظيم سپس به شيزر رفت و اهل. ردک با ايشان صلح یردند و او به شرط جزيه سرانه و خراج ارضکرده طاعت پيشه ک
سواران .  دادندینندگان بودند و به آنچه با اهل محاة رفت، خرسندکنان بريون آمدند و مهراه آنان دف زنان و هلهله ک

  .عبيده تا زراعه و قسطل رسيدند
 و هلهله یاهل آن بريون آمده مقابل او دف زن. ه به نعمان بن بشري منسوب استکابو عبيده به معره محص رفت 

   سسپ. ردندک
۱۹۰  

ار محص فرجام يافت و محص و قنسرين با کردند و به جزيه و خراج رضا دادند و کبه فاميه رفت و مردم آن نيز مهني رفتار 
مسلمانان فلسطني را جند : اند  گفتهیسانک. اند، اختالف است ناميده یم» )۱(جند« را یه چه بالدکدر اين.  بودندکیهم ي

 ديگر یبعض. ها را در بردارد، هم چنني است دمشق و اردن و نيز محص با قنسرين رهوک از یي خواندند، زيرا جمموعه
 خنست جزيرهه کاند   خود از آجنا گريند، چند خوانده شود، و گفتهیه در آن سپاهيان باشند، و روزک یي هر ناحيه: گويند

رد و سپاهيانش رزق خود از خراج کاط جدا  از بقيه نقی، يعن)۲(ردک» جند« بن مروان آن را کجزء قنسرين بود و عبد املل
قنسرين و توابع آن . ردکند و او چنان ک» جند«ه آن ناحيه را ک خواست کحممد بن مروان از عبد املل. گرفتند یآن م

  .ردک» جند«يه و منبج و توابع آن را کمهچنان جزء محص بود تا يزيد بن معاويه بيامد و قنسرين و انطا
و .  شدیواحد» جند«ه خود کرد ک آن جدا یها ورهک رسيد قنسرين را با یشيد هارون بن مهدچون نوبت خالفت به ر

ناميد، زيرا مسلمانان چون از جنگ و » عواصم«رد و آهنا را کيه و تيزين را جدا ک و رعبان و قورس و انطاکنيز منبج و دلو



 ۹۱

  . مدينه عواصم را منبج قرار دادیو. ظ و مصون داردحدود دمشنان باز گردند به آجنا پناه آورند، و عواصم ايشان را حمفو
  . بساختی گزيد و در آن بناهايینک به سال صد و هفتاد و سه در آجنا سی بن صاحل بن علکعبد املل

 از پدر خويش و او از مشايخ اهل محص ی بن ابراهيم تنوخی از سعيد بن عبد العزيز و نيز موسیابو حفص دمشق
   هکرد کروايت 

__________________________________________________  
  . ايالتی به مفهوم تقريب)۱(
  .ردک بدل یي  به ايالت جداگانهی يعن)۲(

۱۹۱  
آن بلد .  خود بر محص گمارد و به الذقيه آمد و با اهل آن به جنگ پرداختی را به جایابو عبيده عبادة بن صامت انصار

چون ابو عبيده رسيدن به مقصود را دشوار ديد دور از شهر . ردن نبودکبل باز ه جز به مجاعت قاک داشت یدروازه بزرگ
مسلمانان به .  پنهان توانند شدک و اسبش در هر يیه مردکنند، چنان ک مانند قنات حفر یاردو زد و دستور داد گوداهلاي

 شب فرا کیگردند و چون تاري ی مه به محص بازکآنگاه چنني وامنودند . ار شدند تا از آن فراغت يافتندکجهد در اين 
اند و چون صبح  ه مسلمانان انصراف يافتهکاهل الذقيه غافل شده، پنداشتند .  خود باز گشتندیرسيد به اردوگاه و گوداهلا

 مسلمانان و ورود یه ناگهان با هجوم بامدادکشد دروازه را گشوده رمه خود را بدر آوردند و هنوز آهنا را نچرانيده بودند 
شان از دروازه شهر رو به رو شدند الذقيه به عنوه فتح شد و عباده درون قلعه رفت، و سپس بر فراز ديوار شد و از آجنا اي
ه به سرزمني خود باز ک سپس امان خواستند، بر اين قرار ی از مسيحيان الذقيه به يسيد گرخيتند، ولیمجع. بري گفتکت

مسلمانان در الذقيه به امر .  آنان مباندیليسايشان براکم يا زياد شود، و کرشان گردند و خراج به مقاطعه بپردازند خواه مشا
  .ه بعد وسيعتر شدک ساختند، یعباده مسجد جامع

روميان از دريا بر ساحل الذقيه تاخته شهر را ويران و مردمش را به اسارت گرفتند، و اين در عهد خالفت عمر بن عبد 
ه ک را ی فرستاد تا مسلمانان)۱(س نزد طاغيهکنند و کم که شهر را بسازند و مستحکمان داد عمر فر. صد بودکالعزيز به سال ي

   رده بهکاسري 
__________________________________________________  

ف زبان عرب  معروی فرهنگهایبرداشت عموم .بردند یار مکه اعراب در مورد فرمانروايان روم به ک است ی طاغيه عنوان حتقري آميز)۱(
خرد  عربی و از مصدر طغی و طغيان مأخوذ است، و مفاهيمی نظري جبار، متکرب، امحق، گول، بی  استیه واژه طاغيه لفظکاين است 

    ).برای منونه، به دو مأخذ قدمي و جديد لغت تازی، يعنی قاموس و منجد رجوع شود(اند  و نظاير آن برای اين واژه قائل شده
۱۹۲  

ار ساخنت شهر ک کيزيد بن عبد املل. کصد و يکار اجنام نشد مگر پس از مرگ عمر به سال يک اين یول. ازدفديه آزاد س
ه عمر بن عبد العزيز پيش از مردن شهر الذقيه را ک از اهل الذقيه مرا گفت یمرد. ردکرا به پايان رسانيد و با سپاهيان جمهز 

  .رد مرمت شهر و افزودن به جنگجويان آن بودک کنچه يزيد بن عبد امللار را به پايان رسانيد، و آکم ساخت و اين کمستح
ه عباده و مسلمانان به سواحل کرد ک روايت ی از سعيد بن عبد العزيز و سعيد بن سليمان محصیابو حفص دمشق

. ردندکلد  بیسپس آن شهر ويران شد و اهلش جال.  جبله به عنوه گشودندی را به نام بلده در دو فرسنگیآمدند و شهر
ش گفته بودند، بساخت و با که قلعه روميان بود و پس از فتح محص به دست مسلمانان، ترک سفيان جبله را، یمعاوية بن اب

  .ردکسپاهيان جمهز 
رد و کهن روميان بنا ک خارج از قلعه یي  جبله قلعهیه معاويه براکرد ک از شيوخ خود نقل یسفيان بن حممد هبران

   نان آن قلعهکسا
۱۹۳  

  . از متعبدان در ديانت روميان بودندی راهبان و مجاعتیروم
ه عباده و مسلمانان مهراه او انطرطوس را گشودند و آن، کردند که پدرم و شيوخ ما روايت کسفيان بن حممد مرا گفت 



 ۹۲

نسبت به .  قرار دادیترد، و در آن اقطاعاک )۱( آن گفتند و معاويه انطرطوس را عمران و متصريکه اهلش به ترک بود یي قلعه
  .ردکمرقيه و بلنياس نيز چنني 
ه ابو عبيده، الذقيه و جبله و انطرطوس را به دست عبادة بن صامت کرد کايت ک از شيوخ خود حیابو حفص دمشق

امات در کار ساخنت استحکردند، و چون معاويه به ک ی تا فصل بسته شدن دريا حفاظت میاز اين نقاط پاسداران. ردکفتح 
ه بر کم ساخت و بر آهنا پادگان قرار داد و مهان قرار ک پرداخت، آن بالد را نيز مستحیواحل و اجياد پادگاهنا در اين نواحس

ه ک است بنام مؤتفی سلميه شهرکه نزديکرد کايت ک از مردم محص با من حیشيخ.  گشتیسواحل بود بر آهنا نيز جمر
 گزيدند ینکاين گروه صد خانه ساخته در آهنا س. صد تن به سالمت جنستندکيه با مردمانش زير و رو شد، و از ايشان جز ک

 بن عبد یآنگاه صاحل بن عل. رده سلميه گفتندکردند سلم مائه نام گرفت و مردم اين نام را حتريف که آنان بنا ک یي و منطقه
 در آن منزل ی از اوالد ویند، و مجاعتردکاهللا بن عباس اين ناحيه را بگرفت و خود و فرزندانش آن را بساختند و متصري 

   ه مروان بنک مرا گفت ی محصیحممد بن مصف. هن استک ی نام رومکسلميه ي:  گويدکیابن سهم انطا. گرفتند
__________________________________________________  

 يا ی شهر جامع است و ترمجه اين واژه به شهرسازک و تبديل آن به يکوچک ی متصري بيشتر به مفهوم عمران و توسعه قراء و شهرها)۱(
 به گونه شهر ینند، يعنک از پيش ساخته و موجود باشد و آن را متصري ین است شهرک مطلب نيست، زيرا ممیساخنت فالن شهر گويا

  . در آورندیجامع
۱۹۴  

ه او با اهل ک یالفت برداشته و زمان سر به خمیه در گذشته بر ضد وک بود یرد و آن از اين روک محص را ويران یحممد با رو
  . را بر گرفته بودندی بارها و اموال و ذخاير سالح ویسانکگذشت،  یخود، در حال فرار از خراسانيان، از آجنا م

 اسحاق املعتصم رسيد، محصيان بر یشهر محص با سنگ مفروش بود، و چون ايام خالفت امحد بن حممد بن اب
ه چنني کنند ک برادر ما يزديار بن قارن بشوريدند، و او فرمان داد آن سنگ فرش را بر یطربعامل شهر خود فضل بن قارن 

 چريه شده مال و یردند و با فضل بن قارن جبنگيدند و بروکسپس مردم محص عصيان ورزيده سنگ فرش را اعاده . شد
رده املعتصم را کبري، آزاد ک بن بغا الیپس امحد بن حممد، موس. ردندکشتند و مصلوب کزنانش را بربدند و او را گرفته 

 بن بغا یموس.  و يهودان شهر نيز بودندی از نصاریبا او به جنگ پرداختند و ميان ايشان مجاعت.  ايشان فرستادیسو
 اين واقعه به.  هزميت يافتند و او ايشان را به شهر باز گردانيد و به عنوه در آن داخل شدیشت و باقک از آنان را بیبسيار

  .سال دويست و پنجاه رخ داد
ميزان . شود ی ديگر به آن وارد میه گندم و روغن مقطوع بر مردمان از سواحل و نواحک است یي در محص انبار غله

  .اين مقاطعه در سجالت ثبت است

   کنربد يرمو
 از یصد هزار شدند و مرده قريب دو ک و ارمينيه را گرد آورد جزيره انبوه از روميان و مردم شام و یهرقل سپاه: گويند

   در مقدمه سپاه جبلة بن ايهم. خاصان خود را بر سر آنان گمارد
۱۹۵  

ه اگر اينان غلبه يافتند با مسلمانان ک شام از خلم و جذام و ديگران گسيل داشت، و بر آن شد )۱( را با مستعربانیغسان
 ی نربدکو در يرمو.  ايشان باز گشتندینان گرد آمده سومسلما. مصاف دهد، و گر نه به بالد روم رود و در قسطنطنيه مباند

مسلمانان آن روز بيست و چهار هزار تن بودند و روميان .  استی نام هنرکبس سخت و عظيم با آنان در پيوستند، و يرمو
شت و بقية کبخداوند قريب هفتاد هزار تن از ايشان را . خود و اتباعشان را با زجنري بسته بودند تا به فرار دل نبندند

  . و ارمينيه رفتندجزيرهيه و حلب و کالسيف آنان گرخيته به فلسطني و انطا
:  سفيان گفتیردند، و هند دختر عتبه مادر معاوية بن ابک ی چند از مسلمانان جنگ شديدی زنانکدر روز يرمو



 ۹۳

ه مايل بود فرزند خود را کبود، ضمن آنشوهر او ابو سفيان تطوعا به شام رفته . نيدک را به مششريهايتان درو )۲(ناخمتونان
ه هشتاد ک یم وفات يافت، در حالک و يی سپس به مدينه رفت و در آجنا به سال سیو. نيز ببيند و هند را هم به مهراه داشت

  ، مرگ او در شام رخ داد، و چون اين خرب به دخترش ام حبيبه رسيد، پس ازیبه قول. و هشت ساله بود
__________________________________________________  

  .اند  را پذيرفته و به تازيان پيوستهیه قوميت عربک نيستند بلیه بنا به روايات از نژاد خالص عربک ی اعراب)۱(
تاب ک چند مورد ديگر نيز در اين. ار برده استک دشنام به کشود هند مادر معاويه صفت ناخمتون بودن را به عنوان ي یه ديده مک چنان )۲(

 یبه روايت ياقوت و طرب. گردد یهن باز مک ی نداشته و به سنتهایر اعراب جنبه مذهبکاين طرز تف. نيمک یبا موارد مشابه برخورد م
ر نزد کنظري مهني حنوه تف. اند برده یار نزد بت هبل مک اين یردن، ميان اعراب عهد جاهليت نيز وجود داشته و پسران را براکختان 
تاب مقدس، سفر ک. کر(اند  برده یار مک نژاد وجود داشته و آنان نيز وصف ناخمتون را به عنوان دشنام به یز اقوام سام ديگر ایبرخ

  ).۴، ۳۱: تاب اول مسوئيلک، ۹، ۱۵ و ۳، ۱۴: ، سفر داوران۱۴، ۳۴: پيدايش
۱۹۶  

ه کنشنيده بودم ) ص(اگر از پيامرب ردم ک یار را منکاين :  خواست و به چهره و دستها ماليد و گفت)۱(یي سه روز صفره
ه چون خرب مرگ برادرش کگويند » . باشندک خود بيش از سه روز در سوی جز شویي زنان را نشايد بر مرده«: گفت یم

  .رد، و اهللا اعلمکار بک رسيد، باز مهني یيزيد نيز به و
در : گويند.  از دست داده بود چشمان بود و چشم ديگر خود را در نربد طائفکابو سفيان بن حرب از مجله ي

شوح نيز چشم که مهان مرقال است، و قيس بن مک، ی وقاص زهری اشعث بن قيس و هاشم بن عتبة بن ابکجنگ يرمو
ه فرمان واليت شام را از عمر بن خطاب ک بود یسکاو .  شهادت يافتی وقاص زهریخود را از دست دادند، و عامر بن اب

ه اين گفته که در نربد اجنادين به شهادت رسيد، ک رواة گويند ی از طاعون مرد، و برخی ویلبه قو.  ابو عبيده آوردیبرا
  . نيستیاستوار

يافت،  یه را مک و او هر )۲(ردک خيل طلب عقد لواء ی به ساالری حبيب بن مسلمه فهریابو عبيده برا: گويند
.  فرزندان پدران ما هستيد، و آنگاه اسالم آوردمشا برادران ما و:  انصار شتافت و گفتیجبلة بن ايهم سو. شتک یم

 به یرد و ضربتک از طايفه مزينه منازعه ی اهللا عنه در سال هفده به شام آمد جبله با مردیه عمر بن خطاب رضک یهنگام
   ه بر منک ی است؟ به خدا سوگند در بلدکیآيا چشم من و او ي: رد، و او گفتکعمر امر به قصاص . چشم او زد

__________________________________________________  
. کر(اند  ماليده یرفته و به عنوان آرايش و راحيه خوش به چهره و بدن م یار مک به کيب آن زعفران يا اسپرکه در ترک ی ماده معطر)۱(

  ).لزينةتاب اک، اجلزء الثامن، ی و حاشية االمام املسندی بشرح احلافظ جالل الدين السيوطیسنن النسائ
 و هزميت دمشن مأمور تعقيب ینشين ه پس از عقبک فوج سواره نظام است یخيل طلب به معن.  خيل طلب گماردی به فرماندهی يعن)۲(

  .شود یفراريان م
۱۹۷  

  .آنگاه مرتد شده به بالد روم رفت.  باشد، خنواهم زيستیي سلطه
ه جبله نزد عمر آمد و بر نصرانيت کيت شده است مهچنني روا.  مشر پادشاه غسان بودیجبله پس از حارث بن اب

 مانده، صدقه یبر دين خود باق:  نپذيرفت و گفتیو. ردک اسالم و پرداخت صدقات پيشنهاد یعمر به و.  بودیخود باق
  .خواهم داد

 را بايد  از سه طريقکیاز نظر ما ي: راه آمد، و عمر گفتک را ایو. ی بايد جزيه دهیاگر بر دين خود مبان: عمر گفت
 هزار تن به روم رفت، و چون اين خرب ی با سیو. ی برویه خواهک و يا به هر جا ی، يا جزيه دهیيا اسالم آور: یه برگزينک

 ی و سپس با ویپذيرفتن یاگر از او صدقه م: رد و گفتک را مشاتت یبه عمر رسيد پشيمان شد، و عبادة بن صامت و
 ی را با سپاه عظيمیم عمري بن سعد انصارک اهللا عنه در سال بيست و يیعمر رض. دش ی هر آينه مسلمان میردک ی میمهربان

ند ک بفرمود با جبلة بن ايهم به مالطفت رفتار یبه و.  قرار داد، و اين خنستني صائفه بود)۱(به روم فرستاد و او را امري صائفه
 یه به بالد اسالم باز گردد و آنچه از صدقات خرسندکند که بني ايشان هست او را بر سر مهر آورد و دعوتش ک یو با قرابت



 ۹۴

عمري روان شد و به بالد روم رسيد و آنچه را عمر دستور داده بود به جبله عرضه .  باشدیند و بر دين خود باقکداده بود ادا 
 است و بر اهل آن یي ه درهک بنام محار رفت یعمري به موضع. رد و جز اقامت در بالد روم را خنواستک او اباء یداشت، ول

  .ه در مثل گويند ويرانتر از جوف محارکرد، چنان کاش  بتاخت و ويرانه
يه به قسطنطنيه گرخيت کشتار سپاهش به دست مسلمانان آگاه شد از انطاک و که چون هرقل از خرب اهل يرموکگويند 

  و
__________________________________________________  

  .یابستان تیشک جنگ و اردو)۱(
۱۹۸  

ه به دست دمشنان خواهد ک است اين ديار ی سوريه، چه خوش سرزمينیسالم بر تو ا:  گذشت، گفت)۱(ه از دربک یهنگام
هشام بن .  در رجب سال پانزده رخ دادکواقعه يرمو.  فراوان آن بودی، سرزمني شام به خاطر مرغزارهایمراد و. افتاد

ه کآن یشت و پايش قطع شد، بک را ب)۲( از علوجیاو بسيار.  شهيد شدکگ يرمو در جنیحباش بن قيس قشري:  گويدیلبک
  : اين شعر بگفتیپس سوار بن اوف. ردک یخود بفهمد و بعد آن را جستجو م

   را به قبيله آورد )۳(ه حاجبکجست و از ماست آن ی خويش میه پاک یاز ماست ابن عتاب، و آن مرد

 یشنيدم چون هرقل سپاه: ه گفتکرد ک از سعيد بن عبد العزيز روايت یدمشقابو حفص .  است)۴(منظور ذو الرقيبه
   بر ضد مسلمانان

__________________________________________________  
  .شده است ی اطالق می سر راه روم شرقیوهستانک یها  است، و به طور خاص به معابر و تنگهیوهستانک تنگه و معرب ی درب به معن)۱(
بردند و استعمال آن  یار مکافر به کاعراب اين واژه را به مفهوم عجم .  عظيم اجلثه استی خر وحشیعلوج، مجع علج و آن به معن )۲(

  .بردند یار مکساير اعراب از مجله مسيحيان عرب نيز آن را در مورد ساير ملل به .  به مسلمانان نداشتیاحنصار
.  استیعب بن زهري قشريک بن عبد الرمحن بن کحاجب بن زراره است، و ذو الرقيبه لقب مال در اين شعر آمده یه نام وک حاجب )۴، ۳(

 بن که مالکداستان آوردن حاجب به قبيله اين است .  داشته استیوتاهک گردن که مالک، زيرا کوچک دارنده گردن یذو الرقيبه يعن
 یه تا آن زمان سابقه نداشت يعنک ی برد، و سپس فديه بسيار بزرگ)قشري(رد و به قبيله خود ک را در جنگ جبله اسري یعبد الرمحن و

 خود از قبيله -ندک یه به وجود ذو الرقيبه و ديگران فخر مک - گوينده اين اشعاریسوار بن اوف. ردک هزار اشتر گرفت و او را آزاد کي
  ).فتاب املعارک: ابن قتيبه. کر( .بوده است)  از بنو عامر بن صعصعهیي شاخه(قشري 

۱۹۹  
 اجناميد، آگاه شدند، آنچه از اهل محص به عنوان خراج گرفته که به واقعه يرموکگرد آورد و مسلمانان از آمدن ايشان، 

ارهايتان را به خودتان کنيم، پس کتوانيم ياريتان دهيم و از مشا دفاع  یما به سبب مشغله من: بودند باز پس دادند و گفتند
ه واليت و عدالت مشا نزد ما حمبوبتر از گذشته پر ستم و جور ماست و ما مهراه کمهانا : نداهل محص گفت. گذارمي یوا م
ه کسوگند به توراة : يهوديان نيز برخاسته، گفتند. ردکايد از شهر در برابر سپاه هرقل دفاع خواهيم  ه مشا گماردهک یعامل

ها را  پس دروازه. ان خويش را از دست بدهيمه مغلوب شومي و توکعامل هرقل به شهر محص در خنواهد آمد مگر آن
 آن صلح شده بود، به مهني سان رفتار ی و يهودیه با مردم نصرانک ديگر نيز یشهرها. ردندک یببستند و از آن پاسدار

ه کدام اگر روميان و اتباع ايشان بر مسلمانان پريوز شوند ما به حال پيشني خود باز خواهيم گشت، و گر نه ما: ردند و گفتندک
افران را منهزم ساخت و مسلمانان پريوز شدند، کچون خداوند . ار خود خواهيم بودک است ما بر ی باقیمسلمانان را توان

يه کردند و ابو عبيده به جند قنسرين و انطاکآنان شهرها را گشودند و مطربان و بازيگران به پيشواز فرستادند و خراج ادا 
  .رفت و آن را بگشود
 در شام و بويژه در محص و نيز یندکه مسط بن اسود کرد کايت ک از پدر خود و او از جدش حیلبکشام عباس بن ه

 شرحبيل بن مسط در یپسر و. ردک محص را ميان مردم آن قسمت یها ه خانهک بود یسک بداد، و او ی آزمون دلريکدر يرمو
 ی امري املؤمنني تو بني اسريان هم جدايیا:  گفتمسط نزد عمر آمد و.  بودکوفه با اشعث بن قيس در امر رياست شريک
من : عمر گفت. وفهک، ياد او را به شام فرست يا مرا به یا  انداختهیه ميان من و پسرم جدايک، پس چگونه است ینکاف یمن
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  فرستم و ی را به شام میو
۲۰۰  

  .ردکاو با پدر خويش در محص منزل 

   امر فلسطني
رد ک العزيز و او از شيوخ خود و نيز از بقية بن وليد و او از مشايخ اهل علم روايت  از سعيد بن عبدیابو حفص دمشق

 اهللا عنه در سرزمني فلسطني بود و یر صديق رضکه خنستني واقعه برخورد مسلمانان با روميان در زمان خالفت ابو بک
 اهللا عنه فتح یر رضکالفت ابو ب غزه را در خیسپس عمرو بن عاص.  بر عهده داشتی سپاه را عمرو بن عاصیفرمانده

 در امان باشد و جزيه سرانه و خراج یه جاهنا و اموال و منازل اهالکرد، و پس از آن سبسطيه و نابلس را بر اين قرار بگشود ک
 ی و عمواس و بيت جربين را نيز بگشود، و در آجنا ديهیرد، و يبنک آن را فتح ی بپردازند، آنگاه شهر لد و نواحیبر اراض

و نيز .  معاويه بودی، فتح آن از سویرد و به قولکفتح افا را و ي. رده او عجالن ناميده شدکه به نام آزاد ک خود برگزيد یبرا
 آمد و آن پس از فتح قنسرين یه ايلياء را در حماصره داشت ابو عبيده نزد وک یعمرو رفح را به مهان گونه بگشود و در حال

ه کيه فرستاد کابو عبيده او را از ايلياء به انطا: گويند. ود و ايلياء شهر بيت املقدس است آن به سال شانزده بیو نواح
 مباند، و اهل ايلياء از ابو عبيده امان یمردمش خيانت ورزيده بودند و او آجنا را بگشود، و سپس بازگشت و دو سه روز

نند و کشان بسته شود و بر مهان قرار جزيه و خراج ادا  شام با ايی مهانند اهل شهرهایه صلحکطلبيدند و خواستار آن شدند 
ه عمر بن خطاب خود کردند ک شود، و تقاضا ی ايشان مقرر است بر آنان نيز جاریه بر مهانندهاک به مهان حنو یشرايط

   عقد صلح
۲۰۱  

ا به ايلياء آمد و با اهل آن ابو عبيده ما وقع را به عمر بنوشت و او خنست به جابيه دمشق و از آجن.  شودیبا ايشان را متول
  .فتح ايلياء به سال هفده اجنام گرفت.  ساخت و در آن باب عهد نامه بنوشتیصلح جار

 یقاسم بن سالم از عبد اهللا بن صاحل و او از ليث بن سعد و او از يزيد بن اب.  نيز روايت شده استیفتح ايلياء به گونه ديگر
 به بيت املقدس فرستاد و یه آن هنگام در جابيه بود با سپاهک را یبن ثابت فهمه عمر بن خطاب، خالد کرد کحبيب نقل 

 دهند و هر چه خارج آن است از آن ی به وی شهرشان هست چيزیاو با ايشان جبنگيد، تا حاضر شدند از آنچه درون با رو
 روايت ی عمار از وليد و او از اوزاعهشام بن. رد و به مدينه بازگشتکپس عمر بيامد و آن قرار را تنفيذ . مسلمانان باشد

اهل شهر از . ردکرد و سپس به فلسطني آمد و در ايلياء مقام ک آن را به سال شانزده فتح یها ورهکه ابو عبيده قنسرين و کرد ک
ند و کفيذ رد و قرار شد عمر رمحه اهللا بيايد و آن صلح را تنکند و او در سال هفده با ايشان صلح ک خواستند با آنان صلح یو

  .عهدنامه در آن باب برايشان بنويسد
 یسانکمن از مجله : ه گفتکرد کهشام بن عمار از وليد بن مسلم و او از متيم بن عطيه و او از عبد اهللا بن قيس روايت 

 از اهل یهه هنگام آمدن عمر از شام، مهراه ابو عبيده به استقبال او رفتيم و چون عمر به راه افتاد ناگهان به گروکبودم 
ابو عبيده ! آنان را باز داريد! بس است: آمدند، عمر گفت یه با رقص مششري و رياحني به پيشواز مکاذرعات برخوردمي 

ار تو نقض عهد ک، در ینک و هر گاه آنان را منع - شبيه آن گفتیي لمهک و يا - امري املؤمنني اين سنت ايشان استیا: گفت
  .به حال خودشان گذاريد: تپس عمر گف. خود را خواهند ديد

   ازیطاعون عمواس به سال هجده بود و در آن مجع: گويد
۲۰۲  

و نيز معاذ بن . ه پنجاه و هشت سال داشت و امري سپاه بودک ابو عبيدة بن جراح بود کیاز مجله ايشان ي. مسلمانان مبردند
 و ی در ناحيه اقحوانه اردن مبرد، و در آن زمان ساش ابو عبد الرمحن بود و نيهکه کجبل از طايفه بنو سلمه از قوم خزرج 

  .هشت سال داشت
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 را جانشني خود ی، عياض بن غنم فهریرد، و به قولک خود معني یابو عبيده به هنگام احتضار او را به جانشين
به مصر  خويش گمارد، و خود ی را اين مست بداد، و او پسر خود را به جانشينیساخت، و به گفته ديگر عمرو بن عاص

 در جنگ اجنادين شهادت یه وک گويند یمجع.  به ابو حممد مبردینکو نيز فضل بن عباس بن عبد املطلب م. رفت
 به ابو عبد اهللا مبرد و در ینکمهچنني شرحبيل بن حسنه م. ه او در طاعون عمواس مردک خرب درست اين است یيافت، ول

اش ابو يزيد بود و حارث بن هشام بن  نيهکه ک ی عامر بن لؤیايفه بنو سهيل بن عمرو از ط. آن حال شصت و نه ساله بود
  .، حارث در نربد اجنادين به شهادت رسيدیبه قول.  نيز مبردندیمغريه خمزوم
 ی وی سفيان نوشت و او را به جای به يزيد بن ابیي ه چون خرب وفات ابو عبيده به عمر بن خطاب رسيد، نامهکگويند 

ه عمر، يزيد را فقط بر اردن و فلسطني واليت داد و ک گويند یمجع.  قيساريه رودی و فرمود به غزابه واليت شام گمارد
ه کرد کايت ک مرا حیحممد بن سعيد از قول واقد. واليت دمشق را به ابو درداء و از آن محص را به عبادة بن صامت سپرد

ه کچنني نيست، بل:  گفتندیرد، و مجع ديگرکآن را فتح معاويه :  گفتندیسانکدر مورد قيساريه اختالف نزد ما آوردند، 
فتح آن به :  گفتندیرد، و گروهک قيساريه را فتح ی ابو عبيده تعيني شده بود، پس از مرگ ویه به جانشينکعياض بن غنم 

    به مصر رفت و پسر خويش عبد اهللا را بهیعمرو بن عاص:  اجنام شد، و ديگران گفتندیدست عمرو بن عاص
۲۰۳  

: از اين مجله آنچه مسلم بود و علماء بر آن امجاع داشتند، چنني بود. ار به اجنام رسانيدک برگزيد و او اين یجانشين
  . بودیه قيساريه را به حماصره گرفت، عمرو بن عاصکس کخنستني 
در قبال دمشن  ی امری بود، و چون مسلمانان برای باقی سال سيزده در آجنا فرود آمد و مدتی االولی در مجادیو
سپس باز .  حضور يافتکه در وقايع اجنادين و فحل و مرج و دمشق و يرموکچنان . شتافت یشدند نزد ايشان م یجمتمع م

 سفيان یآنگاه از قيساريه به مصر رفت و يزيد بن اب. گشته به فلسطني آمد و پس از ايلياء، قيساريه را در حماصره گرفت
 شده بود، به یه به طاعون مبتلک ی برادر خود معاويه را به حماصره قيساريه گمارد، و در حالپس از ابو عبيده واليت يافت و

  .دمشق رفت و در آجنا مبرد
 یه وک بود ی سفيان را بر فلسطني واليت داد، و آن، عالوه بر واليتیه عمر، يزيد بن ابکاند   گفتهیديگران جز واقد

پيش از آن، قيساريه در حماصره بود و او .  قيساريه رودی نوشت و بفرمود تا به غزایي را بر اجناد شام داده بود و به او نامه
 جبنگيدند و او ايشان را در حصار گرفت و در پايان سال هجده بيمار شد و به یرد و اهل بلد با وکبا هفده هزار تن عزم آجنا 

نامه به يزيد  رد و فتحکاريه هناد و او آن بلد را فتح ار قيسک خود بر ی سفيان را به جایدمشق رفت و برادرش معاوية بن اب
 آنچه ی به معاويه نوشت و متامیي  سفيان وفات يافت عمر نامهیچون يزيد بن اب. فرستاد، و او نيز خرب فتح به عمر نوشت

ني، صله رحم بر تو  امري املؤمنیا:  آورد و گفتیار به جاکابو سفيان سپاس اين .  سپردیه توليتش با يزيد بود، به وکرا 
  .)۱(اجنام گريد

__________________________________________________  
   ی رحم، قرابت و رابطه خويشاوندیاز معان. رود ی دعا به مشار می اين عبارت نوع)۱(

۲۰۴  
 ی پس از يزيد وال سفيان رایه عمر، معاوية بن ابکرد کهشام بن عمار از وليد بن مسلم و او از متيم بن عطيه روايت 

 امر قضاء و مناز در یابو درداء را متول. سپرد) ص(رد و واليت بر امر قضاء و مناز را به دو مرد از اصحاب رسول اهللا کشام 
  .دمشق و اردن ساخت و قضاء و مناز محص و قنسرين را به عباده واگذارد

ه چون عمر بن خطاب معاويه را بر شام کرد کايت ک در نقل خويش از رواة حیه واقدکحممد بن سعد مرا گفت 
قيساريه قريب هفت سال در حماصره بود و فتح آن در شوال .  قيساريه را در حصار گرفت تا آن را بگشودیواليت داد، و

ه کايت منود که عبد اهللا بن عامر در نقل از رواة حکرد کحممد بن سعد از حممد بن عمر روايت . سال نوزدهم اجنام گرفت
 و پسرش یپيش از آن نيز عمرو بن عاص. ه از گشودن آن اميد بر گرفته بودکه قيساريه را چندان در حماصره داشت معاوي
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 و دويست ی هزار سامری مزدور، سیمعاويه آن را به قهر بگشود و در آن هفتصد هزار سپاه. رده بودندکآجنا را حماصره 
 ی شهر نگاهبانیصد هزار تن بر باروک بودند و هر شب يیه بر پاه مهکسيصد بازار در آجنا بديد .  بيافتیهزار يهود

  .ردندک یم
 ی آبیه از جمراک ی به نام يوسف شبانه نزد مسلمانان آمد و ايشان را به راهی يهودیه مردکسبب فتح شهر آن بود 

معاويه اين شرط را .  باشندسانش در امانکه خود و کرد، بر اين قرار کرسيد هدايت  یمر انسان مکگذشت و در آن آب تا  یم
   مسلمانان. پذيرفت

__________________________________________________  
ه روز قيامت رحم کدر روايت است . با رحم خويش دارد) صله(ه اين رشته را پيوسته دارد اصطالحا گويند پيوند کاست و هر  ()] (

ه پيوند خود از من ک یسکه با من پيوند داشت، و بگسل از کس را کپيوند ده آن ! اراپروردگ:  فصيح و با حدت گويدیپيش آيد و به بيان
  ).مکتاب الفائق، جلد يک: یزخمشر(بگسست 

۲۰۵  
. روميان خواستند از راه آب بگريزند و مسلمانان را بر سر آن يافتند. بري گفتندکشبانگاه به شهر درآمدند و در آن ت

 از اعراب نيز بودند و شقراء نيز ميان ايشان یدر شهر مجاعت. معاويه و مهراهان وارد شدندمسلمانان دروازه را گشودند، و 
  :اش گويد ه حسان بن ثابت در بارهک است یسکاو . بود

   ی يابی مهی اندر مشار عمر و مال فزونیه گر ز باده هشيار شوک گويد )۱(شقراء

ه مشار کرد کايت ک در نقل خويش از راويان حیه واقدکت حممد بن سعد مرا گف. ، نام او شعثاء بوده استیبه قول
چون معاويه آنان را نزد عمر بن خطاب فرستاد، بفرمود تا مهه را در جرف فرود . اسريان قيساريه به چهار هزار سر رسيد

ر صديق کابو ب. ار گماردک مسلمانان به یها اتب و حرفهک را در میرد و برخکآورند و ايشان را بني يتيمان انصار قسمت 
آن دو مبردند، و .  خدمت دختران ابو امامه اسعد بن زراره داده بودیار از اسريان عني التمر را براک اهللا عنه دو خدمتیرض

  .ردک آهنا از اسريان قيساريه به ايشان عطا یعمر به جا
 ايشان در پيمودن یاز ناتوان بفرستاد، و سپس ی رسانيدن خرب پريوزیمعاويه دو مرد از طايفه جذام را برا: گويند
 یوشيد و مهک ی در ره سپردن به روز و شب بس میمرد خثعم.  از طايفه خثعم را نيز گسيل داشتیرد و مردکراه انديشه 

  :گفت
__________________________________________________  

  .ه مهسر شاعر بوده استکاء نام شعثاء آمده  شقریدر ديوان حسان بن ثابت به جا.  قصيده استک از يیاين بيت جزئ]. ۱[
۲۰۶  

ه آن دو ک ی خوامب چون برد حال)۳(ی و مرد حرام)۲(ی مرد جشم)۱(یام بر بودند مردان جذام خواب از دو ديده
   اه استکسپردند و حرارت نيمه روز جان یپيشاپيش ره م

ه من به ياد ندارم، ک ین عمار به نقل از راويانهشام ب. بري گفتکپس، از آن دو پيش افتاد و بر عمر وارد شد و عمر ت
ه قيساريه به قهر گشوده شد که قيساريه در سال نوزده به قهر فتح شد، و چون خرب آن به عمر رسيد ندا در داد کرد کايت کح
  .ردکقيساريه هفت سال در حماصره بود و معاويه آن را فتح . بري گفتندکبري گفت و مسلمانان نيز تکو ت

گويند معاويه قيساريه را در زمان  یه مک یسانک.  سفيان در آخر سال هجده در دمشق بودیه مرگ يزيد بن ابک گويند
گويند معاويه پس از رسيدن به واليت شام  یه مکدانند، و آنان  یرد، تاريخ فتح را آخر سال هجده مکحيات برادرش فتح 

ه قيساريه در کاند   از راويان گفتهیبرخ.  استیو اين گفته استواردانند،  یآن شهر را گشود، تاريخ فتح را سال نوزده م
  .آغاز سال بيست فتح شد

ند و او عسقالن را پس از جنگ به صلح کار فتح بالد فلسطني را دنبال که کعمر بن خطاب به معاويه نوشت : گويند
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سته بودند و کاهل آن، عهد خود شرده بود، و سپس ک، عسقالن را پيش از آن فتح ی، عمرو بن عاصیبه قول. بگشود
    و حمافظان)۴(رده بودند، پس معاويه آن را بگشود و مرابطانکروميان نيز آنان را امداد 

__________________________________________________  
  .ی عربیها  قبيله و عشريهی اسام)۳، ۲، ۱(
   دن است، و اصطالحا به مفهومرک بسنت و استوار ی مرابطه از ريشه ربط و آن به معن)۴(

۲۰۷  
  .بر آن بگمارد

ه روميان در ايام ابن زبري عسقالن را کرد ک و او از مشايخ اهل عسقالن نقل یر بن هيثم از حممد بن يوسف فاريابکب
رد و کم ک بن مروان واليت يافت، آن را بساخت و مستحکردند و مردمش را از آجنا براندند، و چون عبد امللکويران 

ه در ايام ابن زبري روميان کرد کايت ک و او از پدر خويش حی از ابو سليمان رملیحممد بن مصف. قيساريه را نيز مرمت منود
 بن مروان کف عبد امللکردند، و چون رشته امور به کبه قيساريه هجوم برده آن را ويران ساختند و مسجدش را خراب 

ه مهان اخلارجه ک -ا راکرد، و صور و عک ديگر بساخت و با سپاهيان جمهز رد و مسجدش را بارکافتاد قيساريه را مرمت 
  .اين دو شهر نيز بر شيوه قيساريه بودند.  بساخت-است

 را بر جند فلسطني ک، سليمان بن عبد امللکه وليد بن عبد امللکردند کايت ک از عاملان امور شام مرا حیمجاعت
ه در آن ساخت، قصر خود ک یخنستني بناي. ردکر رمله را بنيان هناد و متصري رد و سپس شهکواليت داد و او در لد منزل 

 ی را برایسپس زمين. ردک احداث یه به دار الصباغني شهرت يافت، و در ميانه اين موضع آب انبارک بود ی، و نيز حملیو
 آن ی و در زمان خالفت نيز به بناه به پايانش رساند، خود خليفه شدکرد و پيش از آن کمسجد بر گزيد و در آن مسجد بنا 

   اهل: است و گفتکادامه داد و عمر بن عبد العزيز آن را به امتام رسانيد و از مقدار زمني آن ب
__________________________________________________  

نند و ک ی دارند تا از جتاوز دمشنان جلوگري اسبان خود را بسته و آماده نگاهیريان اسالم در ثغور و سرحدات اسالمکه لشکآن است  ()] (
جممع . کر( .داشت ی هم منیبکشد، هر چند عمال مر ی را بر عهده داشت مرابط ناميده میي ه چنني وظيفهک یسک. نصرت دين دهند

  ).البحرين، ماده ربط
۲۰۸  

  .ردکتفا خواهند ک ايشان منظور شده ایه براکرمله به مهني مقدار 
 اهل رمله یبرا. ردندک بساخت به مردم نيز اجازه داد تا بسازند و آنان نيز چنان یود بناهاي خیسليمان چون برا

 ی ساخنت آن و نيز بنایها رد، و مباشرت در اجنام هزينهک را حفر ی آبیه به نام برده موسوم است و نيز چاههاک را یقنات
 آن یشهر رمله قبل از سليمان وجود نداشت و به جا. سپردا ک از اهل لد به نام بطريق بن نی نصرانیاتبکمسجد جامع را به 

  .ريگستان بود
ه اين حمل با ديگر اموال بنو اميه ک بن عبد اهللا بن عباس رسيد، زيرا یه دار الصباغني به ورثه صاحل بن علکگويند 

  .ضبط شده بود
ردند، و ک ی را انفاق میهاي  رمله هزينه چاهها و قناةی، بنو اميه براکه پس از سليمان بن عبد امللکاند  ردهکروايت 

 به خليفه ديگر یي دادند و فرمان آن مهه ساله و از خليفه یچون بنو عباس به خالفت رسيدند مهچنان اين انفاق را ادامه م
ه  ساالنیرد و ديگر فرمان خواهکها را تسجيل  چون نوبت خالفت به ابو اسحق املعتصم رسيد، او آن هزينه. شد یرار مکت
در فلسطني فصول : گويند. شد یردند و با آنان احتساب مک یه عمال، خود انفاق مک در آمد )۱(ی شد و به گونه جارکتر

موجود » ردود«و » ختفيف«در آن ديار مقوله .  جداستیه از خراج عمومک در سجالت خلفاء وجود دارد یي جداگانه
  . آن گفتندک سر خود رها شد و صاحبانش به تر در خالفت رشيد بهکیه امالکاست، و شرح آن اين است 

 را یشاورزان و شخم زنان مهان اراضک از یشت آن زمينها بفرستاد، و او مجاعتک یرشيد، هرمثة بن اعني را برا
.  نرم با آنان در پيش گريدیاهد و رفتارکه از خراجشان بک خود باز گردند و به ايشان وعده داد یخبواند تا به زمينها



 ۹۹

   یگروه
__________________________________________________  

  . مبلغ مقطوع ساالنهی يعن)۱(
۲۰۹  

 ديرتر آمدند و زمينها با شرايط گذشته به ايشان رد شد و یخواندند و مجع ديگر» اصحاب ختفيف«ه آنان را کبازگشتند 
  .نام گرفتند» اصحاب ردود«اين مجاعت 

ه ک بود یسانکه جدش از مجله ک عرب را در عسقالن ديدم و او با من گفت یمرده کرد کايت کر بن هيثم مرا حکب
 را ی زمينیه وکو گفت .  را به او و مرابطان آن ناحيه به اقطاع بدادیونت داد و زمينهايک آنان را در عسقالن سکعبد املل

ايت ک حیاز حممد بن يوسف فاريابر مهچنني کب.  عثمان بن عفان استی اقطاعیاين، از اراض: به من نشان داد و گفت
 ی در اين معنکی به آهنا داخل شود بایسک به امر عمر و عثمان به اقطاع سپرده شده و اگر یه در عسقالن زمينهايکرد ک
  .بينم یمن

  شود یه عواصم خوانده مک یامر جند قنسرين و شهرهاي
 آن ديار را بگشت و آنگاه به ی و مهه جا به محص رفتکار يرموکابو عبيدة بن جراح پس از فراغت از : گويند

 جبنگيدند، و سپس به قلعه خود پناه برده طلب یاهل شهر قنسرين با و. قنسرين آمد و خالد بن وليد در مقدمه سپاه او بود
  .ردندکصلح 

اضر ح.  آن ديار چريه شدندیها  و قريهیرد و مسلمانان بر اراضکابو عبيده مهانند صلح محص با ايشان مصاحله 
    از آن)۱(قنسرين

__________________________________________________  
: ۷ {اَنْت حاِضَرةَ الَْبْحرِکَو ْسئَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيِة الَِّتي : ه در اين آيهکچنان .  استی به موضع بزرگتر ديگرک حمل نزديی حاضر به معن)۱(

که بر اثر  ی بسياریهاکها و شهر قريه). یتفسري خواجه عبد اهللا انصار. کر(ت  به دريا اسک نزديی، حاضرة البحر به معن}۱۶۳
مانند حاضر حلب در جنوب . اجتماع قبايل عرب در نزديکی شهرهای اصلی پديد آمد، غالبا عنوان حاضر به آهنا اطالق گرديد

   .يی در نزديکی شهر اخري بوده است غربی آن شهر و حاضر قنسرين که قريه
۲۱۰  

زيستند، و سپس در  ی بافته از مو میها ابتدا در خيمه. فه تنوخ بود و ايشان از آغاز اقامت در شام در آجنا منزل گزيدندطاي
  .ردکابو عبيده آنان را به اسالم دعوت . ردندک بنا یآجنا منازل
.  ماندید باق طايفه بنو سليح بن حلوان بن عمران بن حاف بن قضاعه به نصرانيت خوی مسلمان شدند، ولیبرخ

 ینان آن ناحيه در عهد خالفت مهدک از سایه مجاعتکرد ک از شيوخ خود نقل کی انطای از اوالد يزيد بن حنني طائکیي
  . ايشان واژه قنسرين را به رنگ سبز منقوش ساختی دستهایاسالم آوردند و او رو

سته و خيانت کين عهد خود شه اهل قنسرک به او خرب رسيد یسپس ابو عبيده به قصد حلب روان گشت، ول
  .رد و قنسرين را بگشودک ايشان فرستاد و او آنان را حماصره ی را سویندکپس مسط بن اسود . اند ورزيده

 و او از عبد الرمحن بن غنم ی بن محزه و او از ابو عبد العزيز و او از عبادة بن نسی از حييیهشام بن عمار دمشق
ه آن ک ی را به مرابطه شهر قنسرين گماردمي، و او هنگام-د گفت شرحبيل بن مسط و يا شاي- مسط: ه گفتکرد کروايت 

 را جزء غنائم قرار داد حاضر یرد و باقک از آن را ميان ما قسمت ی به دست آورد و مشاریرد گاوان و گوسفندانکشهر را فتح 
 از یدر آن زمان مجع. ونت گزيدندکا سه ميان ايشان بود، در آجنک ی فتنه و شورشیهن بود و اهل آن پس از جنگهاکطيئ 

   یچون ابو عبيده بر ايشان وارد شد، برخ. نده بالد شدندک پرایردند و باقکايشان در جبلني منزل 



 ۱۰۰

__________________________________________________  
۲۱۱  

. ، مسلمان شدندی جز عده قليل پس از آن مهه،کیردند و اندک جزيه صلح ی ديگر به شرط ادایاسالم آوردند و بسيار
. ه طوايف خمتلف عرب از تنوخ و ديگران را در خود گرد آورده بودک بود به نام حاضر حلب ی شهر حلب حاضرکنزدي

 پس از وفات کیرد و بعد مهه اسالم آوردند و در آجنا خود و اعقابشان تا اندک جزيه صلح یابو عبيده با آنان به شرط ادا
  .رشيد مقيم بودند

هامشيان اهل . نندکه آنان را از شهر بريون کآنگاه اهل آن حاضر با مردم شهر حلب به نربد پرداختند و خواستند 
 ی و فرياد رسیه به يارک یسکخنستني .  خواستندکمکه در اطراف ايشان بودند نامه نوشتند و کحلب به مهه قبايل عرب 

زادگان، از بنو هالل به مشار بود، زيرا مادر عبد اهللا بن   خالیشاونده از جهت خويکآنان آمد عباس بن زفر بن عاصم بود 
 مقابله با او و مهراهانش یاهل آن حاضر را تواناي.  هالليه بودی لبابه دختر حارث بن حزن بن جبري بن هزم زنیعباس يعن

سپس . ش حممد بن رشيد رخ داداين واقعه در ايام شور. نبود، پس آنان را از حاضرشان براندند و آن را ويران ساختند
.  شوندیخواستند تا بر آن مستولآمدند آنان به قنسرين رفتند و مردم آن بلد به ايشان طعام و جامه دادند و چون به شهر در

 در یه من آنان را بديدم و گروهکاند  ريتک از ايشان در تیمجع. نده ساختندکاهل شهر آنان را براندند و در بالد پرا
  . بالد متفرق ديگرندیو بسيارارمينيه 

ه در سال جنگ عموريه به ک بن عباس شنيدم ی از مشايخ بنو صاحل بن علیه از شيخک اهللا مرا گفت یل علکاملتو
 را ندا ی از ايشان وی به هامشيان به حلب وارد شد، زنانکمک ی برایچون عباس بن زفر هالل: گفت یاملعتصم باهللا م

   به دل راه مدهيد، ان شاء اهللا خداوندیبيم: او گفت. ا خنست اميد به خداست و سپس به تو خال ما ریا: داده، گفتند
۲۱۲  

 بود و آرامگاه منذر بن ماء ی قعقاع قبل از اسالم شهر معروفیه حيار بنکو گفت . ند، اگر مشا را خوار گردامنکمرا خوار 
 بن جزء بن حارث بن زهري بن جذمية بن رواحة بن ربيعة اوالد قعقاع بن خليد.  حريه در آن قرار داشتک ملیالسماء خلم

بن مازن بن حارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض در آن بلد منزل گزيدند و آن را وطن خود قرار دادند و به مهني واسطه به 
  .نام ايشان خوانده شد

 عباس بن جزء بن حارث یعم و نيز به ی را به اقطاع به قعقاع داد و اقطاعاتی بن مروان در آجنا زمينکعبد املل
ثر ک و يا ای اين اراضیمتام.  به ايغار داده شدکپس از او نيز اين مل.  قرار دادی مادام العمر و)۱(رد و آن را ايغارکواگذار 

  .آهنا زمني موات بود
ابو عبيده به ه کگويند .  او به دنيا آوردی بود و وليد و سليمان را براکوالده دختر عباس بن جزء مهسر عبد املل

ه اسالم آورد، ک ین عياض هنگامک عبد غنم بود، لینام پدر و.  فرمانده مقدمه سپاه بودیحلب رفت و عياض بن غنم فهر
ه مردم آن کرد کچون به حلب رسيد، مشاهده . من عياض بن غنم هستم: راه داشت و گفتکه بگويند عبد غنم اکاز اين

ليساها و منازل و ک شهر و یه صلح و امان بر جاهنا و اموال و با روک نگذشت ی و چيزاند، پس در آجنا فرود آمد حصار گرفته
ه عياض با ايشان ک یعقد صلح.  گشتی مسجد مستثنی برای موضعیاين خواسته برآورده شد، ول. ردندکقلعه خود طلب 

    از رخينتیلب خوددار از راويان قرار مصاحله با اهل حیبه زعم برخ.  ابو عبيده نيز تنفيذ شدیبست از سو
__________________________________________________  

. آيد ی منک اخذ آن به حمل ملیشود و مأمور خراج برا ی اداء میز معينکه بر حسب آن خراج زمني در مرک اقطاع است ی ايغار، نوع)۱(
  .ار برده استک دوم به ی ديگر آن را به معنی در جای اقطاع معاف از خراج نيز آمده است و بالذریاين واژه مهچنني به معن

۲۱۳  
  .ليساهايشان بوده استکها و  ردن خانهکخون ايشان و نصف 

رده بودند و از کان کيه نقل مک را نيافت، زيرا مهه اهل آن به انطایه ابو عبيده در حلب احدک ديگر گويند یبرخ



 ۱۰۱

ار با مراسله اجنام يافت و چون صلح منعقد شد، به حلب کو اين ردند ک بر سر شهر خود مصاحله یه با وکمهان جا بود 
  .بازگشتند

چون به .  از اهل جند قنسرين حصار گرفته بودندیه در آجنا مجعکيه رهسپار شد کابو عبيده از حلب به انطا: گويند
 و به درون شهر راند و اهل نده ساختک از دمشنان برخورد و آنان را پرایيه رسيد، به گروهک انطایمهروبه حدود دو فرسنگ

 به نام باب البحر جمتمع شده یقسمت اعظم سپاه بر دروازه فارس و دروازه ديگر. ها به حماصره گرفت آن را از مهه دروازه
  .نندک بلد یه جزيه بپردازند يا از آجنا جالکردند، بر اين قرار ک صلح یسپس با و. بود

  .يگر در آجنا مباندند گفتند و بعض دک از ايشان شهر را تریبرخ
ردند و ابو عبيده ک بعد، نقض عهد یول.  مقرر داشتی و جريبی ديناریي شونده  به آنان امان داد و بر هر حمتلمیو

، اين یبه قول.  ايشان فرستاد و آن دو شهر را به قرار مهان صلح خنستني گشودندیعياض بن غنم و حبيب بن مسلمه را سو
 را از ايلياء بفرستاد و عمرو آن بلد را بگشود یبو عبيده از فلسطني رخ داد، و او عمرو بن عاص پس از بازگشت اینکعهد ش

  .ه اهل ايلياء امان و صلح طلبيدندکوتاه مباند تا آنک یو از آجنا بازگشت و زمان
  .و اهللا اعلم

ه عمر و عثمان امر کرد کروايت  از ابو صاحل فراء و او از خملد بن حسني و او از مشايخ آن ثغر کیحممد بن سهم انطا
 از مسلمانان یه گروهکردند، و چون گشوده شد عمر به ابو عبيده نوشت ک یر بسيار مکيه را بس عظيم داشته و از آن ذکانطا

  اهل نيات و
۲۱۴  

. يشان روا ندارد بر ایي ند و آنان را بر آن بلد مرابط قرار دهد و در زمينه عطايا مضايقهک )۲(يه ترتيبک را بر انطا)۱(حسبه
 را در یه مجاعتک نوشت و فرمان داد یي عثمان نيز به او نامه.  بنوشتیه معاويه واليت يافت به مهان گونه به وکسپس نيز 

 یيه در ارنط ايستاده بودم و آن زمان نوجوانکبر پل انطا: ابن سهم گويد. ردک قرار دهد و او چنان یآجنا بگمارد و اقطاعات
 از سپاه ابو عبيده به اقطاع داد و اين یاين زمني را عثمان به مجاعت: گفت یه مکيه شنيدم ک اهل انطایسنبودم، از شيخ م

  . عثمان بر شام اجنام گرفتیار در زمان واليت معاويه از سوک
ه يک و محص و مصران را به انطاک از پارسيان و اهل بعلبی سفيان در سال چهل و دو مجاعتیه معاوية بن ابکگويند 

 از کی بر يیو.  بودکیاز مجله ايشان مسلم بن عبد اهللا جد عبد اهللا بن حبيب بن نعمان بن مسلم انطا. ردکمنتقل 
ه روميان از ساحل برآمده کشود، به قتل رسيد و آن، به اين شرح بود  یه امروزه باب مسلم خوانده مکيه، ک انطایها دروازه

  .شتک زد و او را بی با سنگ به ویعلج. و ايستاده بوديه فرود آمدند و مسلم بر بارکبر در انطا
 ارض سلوقيه را که عبد امللکردند کايت که ابن برد فقيه از آن مجله بود، مرا حکيه، ک از مشايخ اهل انطایمجع

   نار ساحلک
__________________________________________________  

  .آورند ی می روی عمومی به اجنام خدمتیو به اميد اجر اخروه با نيت عبادت و ثواب ک ی افرادی به معن)۱(
 به طور ثابت ی معني، بويژه گماردن مردانیي  است به خدمت موظف در رشتهی، گماردن دسته و مجاعت»ترتيب«هن واژه ک ی از معان)۲(

  . در قبال دمشنیامات به خاطر دفاع و عمليات جنگک و استحیدر مناطق مرز
۲۱۵  

پس ايشان در آن .  و دو مد گندم قرار دادی جريب باشد، دينارکه يک، )۱(یيه به اقطاع داد و بر هر فلثرکنطابه سپاهيان ا
 بغراس از آن مسلمة بن یه اراضکگويند .  ايشان شد، و قلعه سلوقيه نيز بنا گرديد)۲(یموضع منزل گزيدند و آن فوائد جار

  . بودیور و درياچه آن نيز از آن وعني السل. ردک بود و آن را وقف مربات کعبد املل
 واگذار شد و به ارث به منصور و ابراهيم یرده مهدکندريه نيز به او تعلق داشت، و سپس اقطاعا به رجاء آزاد کاس

رد، و ک ی آن را خريداری داود ايادی شد، و سپس امحد بن ابیآنگاه از آن ابراهيم بن سعيد جوهر.  رسيدیپسران مهد



 ۱۰۲

 را کی امالکه مسلمة بن عبد امللک و ديگران مرا گفتند کیابن برد انطا.  اهللا منتقل شدیل علکبه املتويت آن کبعد مال
ه صاحب کرد و چون او وفات يافت، از آن مأمون شد و مباشرتش به صاحل خازن ک از قوم ربيعه واگذار یاقطاعا به مجاعت

  .يه است، سپرده شدک در انطایي خانه
رد و چند ک یاند، با ايشان تالق ردهک از روميان بني معرة مصرين و حلب مقام یه مجعک يافت ابو عبيده خرب: گويند

 مهانند صلح حلب یند و اسريان و غنائم بگرفت، و معرفة مصرين را به صلحکشت و آن سپاه را بپراکتن از بطريقان را ب
  .بگشود

   یها سپس سواران خود را به جوالن درآورد و به بوقا رسيد و قريه
__________________________________________________  

  . آن را معادل جريب آورده استیبالذر.  استی زمني زراعی و در اصل به معنی فلثر لفظ سريان)۱(
 ی آن اراضه خراج معنيکدر اين مقام، منظور آن است .  و بويژه ساالنه استیي ، هزينه يا درآمد معني دوره»یجار«لمه ک ی از معان)۲(

  .گرفت یمهه ساله به سپاهيان صاحب اقطاع تعلق م
۲۱۶  
ه بر ک یه از هر مسلمانکرد ک و دير الفسيله بر اين قرار صلح )۱(جومه و سرمني و مرحتوان و تيزين را بگشود و با اهل دير طبايا

يه را که سرزمني قنسرين و انطاابو عبيده مه. ردندکمسيحيان خناصره نيز نزد او آمده صلح . نندکايشان بگذرد، ضيافت 
  .ردکفتح 

 بزرگ آن بلد منسوب ینانک یلبکه خناصره به خناصر بن عمرو بن حارث کرد کايت کعباس بن هشام از پدر خود ح
 را از حلب یه ابو عبيده يا عياض بن غنم وک، و داستان آن چنني است یبود و بطنان حبيب بن حبيب بن مسلمه فهر

ه ابو عبيده به قصد قورس روان کگويند .  خوانده شدیسان به نام و ه در آجنا بود، بگشود و بدينک را یي بفرستاد و او قلعه
عياض او را نزد ابو . ردک اهل بلد طلب صلح ی را بديد و برای از راهبان ویراهب. شد و عياض را پيشاپيش گسيل داشت

 مهانند اهل یرد و سپس به قورس آمد و با مردم آن عهدکا او صلح ابو عبيده ب. ه بني جربين و تل اعزاز بودکعبيده فرستاد 
 ی بداد و سواران خود را به اطراف فرستاد و بر متامیي  بنام شرقينا به آن راهب عهدنامهیي يه ببست و در قريهکانطا

  .سرزمني قورس تا آخر حد نقابلس چريه شد
  )۳(یي» العهط«يه بود و مهه ساله ک انطا)۲(»مسلحه«ه قورس کگويند 

__________________________________________________  
  .ه حرف پس از طاء چيستکل ناقص درج گرديده و دانسته نيست ک نيز به مهني شی اصلیها  اين نام در نسخه)۱(
 یو جتهيزات و پادگان و پستهارود، و معموال جمهز به اسلحه  یه در آن احتمال مقابله با دمشن مک است ی منطقه مرزی مسلحه به معن)۲(

  .شده است یامات نيز اطالق مکور به خود پادگاهنا و استحکواژه مذ . استیامات دفاعک و استحینظام
 اعزام ی حفاظت از مناطق مرزیه مهه ساله در فصل هبار براک بوده است ی نظامی ستوهنایه مجع آن طوالع است، به معنک طالعه )۳(

  .گشتند یز باز مشدند و در فصل پائي یم
۲۱۷  

  .شد یيه به آن ناحيه فرستاده مکاز سپاهيان و جنگجويان انطا
 یه سلمان بن ربيعه باهلکو گويند . يه به قورس منتقل شد و اعزام طوالع منقطع گرديدک از افواج انطایسپس فوج

 یه به وک در قورس فرود آمد یي ه قلعهدر سپاه ابو عبيده بود و ب) ص( بن عجالن از صحابه رسول اهللا یمهراه ابو امامه صد
 وقاص رفتند از شام بازگشت، و ی سعد بن ابیه به يارک یسانکسپس سلمان مهراه . منسوب شد و قلعه سلمان نام گرفت

  .سعد آن زمان در عراق بود
 خروج از مرعش  روميان رفته و پس ازی، سلمان بن ربيعه پس از فتح عراق و پيش از رفنت به ارمينيه به غزایبه قول

ه مروان بن ک بودند )۱(یسلمان و زياد از صقلبيان.  منسوب شدینار اين قلعه اردو زده بود، و به اين سبب قلعه به نام وک
اين سلمان از صقالبه است و آن قلعه به او منسوب : گفت یه مک شنيدم یسکاز . رده بودک» ترتيب«حممد آنان را بر ثغور 

  .است، و اهللا اعلم



 ۱۰۳

ه ابو عبيده به حلب الساجور آمد و عياض را به منبج فرستاد، و سپس خود نيز به او ملحق شد و آن زمان کند گوي
رد و عياض بن غنم را به که ابو عبيده آن را تنفيذ کيه منعقد ساخته بود ک مانند صلح انطایعياض با اهل آن ناحيه صلح

ه اخبار روميان را تفحص کرد کرد و بر مردمش شرط کند منبج صلح  و رعبان فرستاد، و او با اهل آهنا مهانکناحيه دلو
  .رده به مسلمانان بنويسندک

 را یهناد و مناطق ی از مسلمانان را در اختيار او میگمارد و مجع ی بر آن میرد، عاملک ی را فتح میابو عبيده هر بلد
سپس ابو عبيده روان شد و در عراجني فرود آمد و : دگوين. ردک ی در ميان بود با جنگجويان جمهز میه نسبت به آهنا بيمک

    بهی سپاهیحبيب بن مسلمه را نيز به فرمانده. مقدمه سپاه خود را به بالس فرستاد
__________________________________________________  

  . اقوام اسالو)۱(
۲۱۸  

 اطراف خود را به اقطاع گرفته و یها ه قريهک بود بالس و قاصرين از آن دو برادر از اشراف روم. قاصرين گسيل داشت
چون مسلمانان به آجنا رسيدند، با اهل آن به شرط . ه بني آن دو بود بر عهده داشتندک شام را ی رومی شهرهاینگاهبان

آن . دردنکوچ ک و قريه جسر منبج جزيره روم و سرزمني ی از ايشان به شهرهایبسيار. ردندک بلد صلح ی جزيه يا جالیادا
، یبه قول.  ساخته شد)۱(ها  اهللا عنه به خاطر صائفهی در اين قريه وجود نداشت و در زمان عثمان بن عفان رضیزمان جسر
 از ی از جنگجويان را در بالس بگمارد، و مجاعتیابو عبيده مجع: گويند.  پل در آجنا وجود داشته استیآثار قدمي

 یه جزء سپاهيان اعزامک از طايفه قيس را ی شام اسالم آورده بودند، و نيز گروهه پس از ورود مسلمانان بهکاعراب شام را 
ه خود يا اعقابشان کان داد ک را اسیدر قاصرين نيز مجاعت. ونت دادکوچيده بودند، در آجنا سکها  ه از باديهکنبوده، بل
 حدود یاش در متام  تابعهیها  قريهبالس و. ابو عبيده به فرات رسيد و سپس به فلسطني بازگشت. ردندک کآجنا را تر

  .پست و بلند و ميانه آن مزارع دمي مشمول عشر بود
 جنگ با روميان رهسپار شد و در ی براجزيره از طريق ثغور ی بن مروان فرا رسيد، وکچون زمان مسلمة بن عبد املل

مردم .  آمدندی تابعه آن است، نزد ویها ه قريهکاهل بالس و نيز مردم بويلس و قاصرين و عابدين و صفني . بالس اردو زد
 خود را مشروب یند تا اراضک ايشان حفر ی از فرات برایردند هنرک آمده تقاضا ی پيش وی اين ناحيه مهگیمناطق باال

  . دهندی به ویومتکسازند و در مقابل ثلث حاصل غالت را پس از وضع عشريه ح
  ا حفر منود،رد و هنر معروف به هنر مسلمه رکار بکمسلمه اين 

__________________________________________________  
  .ی تابستانیشک جنگ و اردو )۱(

۲۱۹  
  .ردکم ک شهر را مرمت و مستحی با رویو. ردندکو ايشان نيز به شرط خود وفا 

 بالس و رد و چون مبردک مسلمه بود و او خود آنان را به اين معامله دعوت یه طرح اين مقصود از سوکگويند 
 اموال یه در آن زمان عبد اهللا بن علک، )۱(هک رسيد و مهچنان در دست ايشان بود تا آمدن دولت مباری آن به ورثه ویها قريه

 بن عبد اهللا بن عباس به اقطاع یابو العباس آن را به سليمان بن عل. رد و آن ناحيه نيز جزء آن قرار گرفتکبنو اميه را قبض 
نوشت  ی میرد و به وک یبرادرش جعفر بن سليمان از او نزد رشيد سعايت م. ش حممد بن سليمان رسيدداد و از او به پسر

ند و ک ی اطرافيانش صرف می خويش و نيز برای آن را در راه هوسهای داشته باشد، چند برابر هباکی يا ملیه او هر مالک
 او را نگاه دارند و چون حممد بن سليمان مرد، آن یها امهرشيد بفرمود تا ن.  امري املؤمنني حالل و آزاد استیاموالش برا

رد و اموال به رشيد ک بدان اقرار یو.  جز او نبودیردند و حممد را برادر ابو ينکها را در آوردند و بر جعفر احتجاج  نامه
  .رسيد و او بالس و توابع آن را اقطاعا به مأمون داد و پس از او به فرزندانش رسيد

ه عمر بن خطاب کرد ک روايت ی بن محزه و او از متيم بن عطيه و او از عبد اهللا بن قيس مهدانیار از حييهشام بن عم



 ۱۰۴

معاذ . ند چه آن ناحيه به عنوه فتح شده بودک آن را ميان مسلمانان قسمت یه اراضک اهللا عنه به جابيه آمد و خواست یرض
 ی بسيار به دست مجاعتیمال. ناخوش آيند خواهد داشت یي  نتيجهینکه اگر آن را قسمت کبه خدا : بن جبل گفت

   مريند و اموال یافتد، و سپس آنان م یم
__________________________________________________  

  . منظور دولت عباسيان است)۱(
۲۲۰  

 خود ی برایزن چيکاند، ل م اسالمکه پشتيبان حمک خواهند آمد یآنگاه مجاعت ديگر. ماند ی میسان معينک یبرا
  .عمر سخنان معاذ را پذيرفت. ه اولني و آخرين ايشان را فراگري باشدکن ک یارک. يابند یمن

 و ی و ايشان از سليمان بن عطاء و او از سلمه جهنجزيره بن آدم و او از مشايخ ی از حييی بن اسود عجلیحسني بن عل
اند و از  ردهکه صلح ک به شرط دادن گندم و روغن و سریبا ومسلمانان :  گفتیه بزرگ شهر بصرکرد کاو از عم خود روايت 

ه کردمي ک مصاحله یبا و: رد و گفتکذيب ک را تیابو عبيده و.  او بنويسدیه به مهني حنو عهدنامه براکعمر خواست 
پس عمر بر ايشان بر حسب طبقات جزيه مقرر داشت و بر . نندکه مسلمانان هنگام زمستان صرف ک دهند یچيزهاي

  .ردکزمينهايشان خراج بر قرار 
ه عمر به کرد کرده عمر نقل کحسني از حممد بن عبد االحدب و او از عبد اهللا بن عمر و او از نافع و او از اسلم آزاد 

 دارندگان ی شده مقرر ندارند و مقدار آن را برایه تراش تيغ بر آنان جارک یسانکه جزيه را جز بر کمسئوالن جزيه نوشت 
 هر مرد چهار مد گندم و سه قسط یه براکرد، و ارزاق مسلمانان را بر عهده ايشان قرار داد کطال چهار دينار معني  یها هکس

ابو حفص . نندک ی بر ايشان وارد شود تا سه روز از او پذيرايینند و اضافه بر آن هر مسلمانک ادا جزيرهروغن در شام و 
رده و اقطاع که اهل آن رهايش که هر زمني مشمول عشر در شام کرد کحول روايت ک از حممد بن راشد و او از میشام

 بر آن خنواهد داشت، زيرا امر ی حقیرده باشند، احدک موات بوده و ايشان آن را احياء یمسلمانان قرار گريد و اين اراض
  . صورت گرفته استیاحياء به اذن وال

۲۲۱  

   امر قربس
مسلمانان قبل از آن در حبر . فيان در دريا غزوه اول قربس را اجنام داد سیمعاوية بن اب:  و ديگران گويندیواقد

چون عثمان بن عفان .  خواسته و او رخصت نداده بودی ننشسته بودند و معاويه از عمر اجازه جنگ دريايیشتک به )۱(الروم
.  اطالع دادیار را به وکت  قربس و سهولکی نوشت و اجازه خواست به جنگ قربس رود و نزديیي  نامهیواليت يافت به و

چون سال بيست و هفت فرا .  و او اذن ندادی طلبيدی از عمر فرمان جنگ دريايیه خود به ياددارکعثمان پاسخ نوشت 
 شويد مأذون یشتکعثمان نوشت اگر خود و زنت نيز سوار .  تا قربس آسان استی را حبر پيمايیه وکرسيد، باز نوشت 
 بود و زن خود فاخته دختر قرظة بن عمرو بن نوفل ی بسيار مهراه ویشتيهاکا به دريا شد و کز عپس او ا. هستيد و اال خري

  . را نيز مهراه بربدیبن عبد مناف بن قص
ار به سال بيست و هشت پس از کاين .  دختر ملحان را مهراه داشتیعبادة بن صامت نيز زن خود ام حرام انصار

چون مسلمانان به قربس رسيدند به ساحل آن قدم . در سال بيست و نه اجنام گرفت ی زمستان و به قولیفرو نشسنت سرما
س پيش ک قربس )۲(ونکار. ه گويند حدود هشتاد فرسنگ در هشتاد فرسنگ استک است در دريا یي هنادند، و آن جزيره

  پس بر اين قرار. رد و اهل بلد نيز به آن تن در داده بودندکايشان فرستاد و طلب صلح 
__________________________________________________  

  . مديترانهی دريا)۱(
  .شده است ینسول و نظاير آن اطالق مکم ايالت، رئيس، صاحب منصب، ک نظري حای به مقامات)۲(



 ۱۰۵

۲۲۲  
يان دو خراج  بر مهني پايه داشتند و قربسیروميان نيز با آنان صلح. نندکه هر سال هفت هزار و دويست دينار ادا کصلح شد 

ه موظف کردند کمسلمانان نيز شرط . نندک صلح با روم منع نیه مسلمانان ايشان را از اجراکردند کو شرط . پرداختند یم
ت دمشنشان از روم آگاه ک بر ايشان تازند نباشند و مسلمانان را از حریه از آن سوک یسانکبه دفاع از اهل قربس در قبال 

  .سازند
دادند و بر ضد  یشدند و ياوريشان هم من یرفتند، اهل قربس متعرض ايشان من ی می به سفر دريايه مسلمانانکهر گاه 

  .ردندک ی منکیمکايشان نيز 
 و سه با یردند و معاويه به سال سک کمک ی در جنگ دريايیشتيهايک و دو قربسيان، روميان را با دادن یدر سال س

رد و کسپس صلح پيشني را بر قرار . رد و اسري گرفتکشتار کعنوه بگشود و  به جنگ ايشان رفت و قربس را به یشتکپانصد 
 از ینيز مجع. ردندک در قربس بنا ی بودند به آجنا گسيل داشت و ايشان مساجد)۱(ه مهه اهل ديوانکدوازده هزار تن را 

 ی زنده بود مهواره عطايايه معاويهک یقربسيان تا زمان. ردک در آجنا بنا یوچانيد و شهرکقربس    را بهکمردم بعلب
ه گسيل شده بود باز گردانيد و فرمان ک را یپس آن مجاعت. ه معاويه مبرد و پسرش يزيد واليت يافتکفرستادند، تا آن یم

  .داد شهر را ويران سازند
  . و پنج رخ دادی از راويان، جنگ دوم معاويه در قربس به سال سیبه زعم برخ

 هنگفت و عظيم رشوت ستاند یشنيدمي، يزيد بن معاويه مال: ه گفتکرد کايت ک از وليد حی محصیحممد بن مصف
   تا سپاه قربس را فراخواند و چون آنان بازگشتند اهل قربس شهر و مساجدشان

__________________________________________________  
  . بوده نامهايشان در ديوان ثبت شده و عطايا در حق ايشان بر قرارک یسانک )۱(

۲۲۳  
در جنگ اول : ه گفتکرد ک و او از پدر خود نقل ی و او از عبد السالم بن موسیحممد بن سعد از واقد. ردندکرا ويران 

 پياده شد و یشتک نشست و چون به قربس رسيدند، از یشتک خود عبادة بن صامت در یقربس ام حرام دختر ملحان با شو
  .گور او در قربس است و آن را قرب زن صاحله نامند. شتک را فرو غلتانيد و بیب وک آوردند تا سوار شود و آن مریبکمر

ابو درداء و ابو : ت داشت، و نيزک شریليب انصارکدر جنگ قربس مهراه معاويه ابو ايوب خالد بن زيد بن : گويند
 و عبد اهللا بن بشر ینانکسقع  و واثلة بن ای و عمري بن عبيد انصاری و عبادة بن صامت و فضالة بن عبيد انصاریذر غفار

عب احلرب بن ماتع و جبري بن نفري که برادرزاده حسان بن ثابت بود، و مقداد و ک و شداد بن اوس بن ثابت، یمازن
  .یحضرم

 ی سفيان شخصا و در حالیه معاوية بن ابکرد ک از وليد بن مسلم و او از صفوان بن عمرو نقل یهشام بن عمار دمشق
سپس . ردک نصيب مسلمانان یويک عظيم نصيب او، و غنائم نيی داشت، در قربس جنگيد و خداوند فتحه زنش را مهراهک

ه ک دائم با ايشان منعقد ساخت، بر اين قرار یه معاويه در حيات خود صلحکمسلمانان به جنگ با آنان ادامه دادند تا آن
شرايط صلح به اين حنو يا در .  با خرب سازندینان رومنند و از دمشک یهفت هزار دينار بپردازند و مسلمانان را راهنماي

  .حدود آن بود
ه ايشان را بدان ک بود یوچانيد و آن به خاطر امرک از قربسيان را به شام ی مجعکوليد بن يزيد بن عبد املل: گويند

محيد بن .  خود باز گردانيد آنان را به ديارکر مشردند و يزيد بن وليد بن عبد امللکار را منکمردم اين . متهم ساخته بود
. ردک را اسري یه از ناحيه قربسيان رخ داد با ايشان جبنگيد و مجعک یي  در عهد خالفت رشيد به خاطر فتنهیمعيوق مهدان

   ار اطاعت اهلکآنگاه 
۲۲۴  

  .ه چنني شدک گراييد و رشيد فرمان داد اسريانشان را باز گردانند یقربس از مسلمانان به راست



 ۱۰۶

ه اهل قربس مهچنان بر صلح معاويه پايدار کرد کايت ک در نقل خويش از رواة حیه واقدکسعد مرا گفت حممد بن 
ار بر مهني منوال بود تا نوبت خالفت به ک بن مروان به واليت رسيد و هزار دينار بر ايشان افزود و که عبد امللکبودند تا آن

 واليت يافت، بار ديگر آن را که هشام بن عبد امللکرد، و سپس کسر ک عمر بن عبد العزيز رسيد، و او آن اضافه را از ايشان
ه در حق ک زيبد یسکما را بيش از هر : بر قرار ساخت و به مهني سان بود تا ابو جعفر منصور به خالفت رسيد و او گفت

  . خنواهد افزودیايشان انصاف روا دارمي و از ستم ورزيدن به آنان ما را چيز
  .ردکعاويه را اعاده پس شرايط صلح م

 که از اهل قربس در زمان واليت عبد امللکردند کايت ک از شاميان اهل علم و ابو عبيد قاسم بن سالم مرا حیبرخ
ند و فقها در آن زمان ک سر زد و او خواست تا صلح ايشان را نقض ی بن عبد اهللا بن عباس بر ثغور آشوبیبن صاحل بن عل

 بن ی بن اعني و امساعيل بن عياش و حييی بن انس و سفيان بن عيينه و موسکسعد و مالبسيار بودند، پس به ليث بن 
ه ليث بن سعد ک یپاسخ.  جواب دادندیار ايشان بنوشت و آنان به وک و خملد بن حسني از یمحزه و ابو اسحاق فراز

  : نوشت چنني بود
گردند و  ی دمشنان خدا، روميان، متهم میه مهواره به فريب اهل اسالم و راهنمايک هستند یاهل قربس مجاعت

   یال تنبذ اليهم حت«: هک و نگفته است })۱(۵۸: ۸{ َسواٍء  یَو إِمَّا َتخافَنَّ من قَْومٍ ِخياَنةً فَاْنبِذْ إِلَْيهِْم َعل:  گويدیخداوند تعال
__________________________________________________  

   یستکه تو پيمان ايشان بشک(ن به ايشان ک افینند آگاهکه عهدشک ی از قومی اگر ترس)۱(
۲۲۵  

 از کآنگاه هر ي. نندک سال مهلت داده شود تا شور کبه ديده من بايد نقض عهد ايشان ابالغ و ي. »)۱(تستيقن خيانتهم
ه خواهد به بالد روم ک پذيرفته شود، و هر ی شود و خراج دهد از و)۲(ه ذمهکه خواهد به بالد مسلمني آيد، به شرط آنکايشان 

. نند، دمشن شناخته شده و با ايشان قتال و جنگ خواهد شدکه خواهند در قربس مانند و جنگ کند و آنان کرود چنان 
  . استی به عهد قطعی ساله من باب حجت بر ايشان و وفاک لزوم انتظار يیول

اند، زيرا اقرار   واليان به ايشان دادهامان اهل قربس قدمي است و:  بن انس نوشت، آمده بودکه مالک یدر جواب
ه از آنان جزيه کدانستند  ی مسلمانان میمشردند و از قدرت و چريگ ی ايشان می براکیوچکقربسيان را به اين شرايط ذل و 

ه يا ردکه عهد صلح ايشان را نقض کام   از واليان را نشنيدهیسکمن .  يابندینند و از طريق ايشان بر دمشنان فرصتکدريافت 
 یرده باشد و به نظر من نبايد قبل از امتام حجت، در اعالم لغو قرار داد و نقض عهد ايشان شتابکآنان را از بلدشان اخراج 

   و اگر پس از})۳(۴: ۹{ ُمدَِّتهِْم  یفَأَِتمُّوا إِلَْيهِْم َعْهَدُهْم إِل: ار برده شود، زيرا خداوند گويدکبه 
__________________________________________________  

  ).یاز تفسري خواجه عبد اهللا انصار (۵۸سوره انفال، آيه ) سنت پيمانک از شیدر آگاه(سان باشيد کتا ايشان و تو ي) ستک شیيا خواه ()] (
ه کاد اين است مر» .ینکسنت عهد را به ايشان خرب مده تا از خيانتشان يقني حاصل کن و شکعهد را مش«:  مفهوم اين مجله چنني است)۱(

 اين یو برا)  بر هم زدن قرار داد و اعالم آن به طرف استینبذ به معن. ( مسلمانان استیبرا» نبذ«صرف بيم از خيانت موجد حق 
  .ه از وقوع خيانت يقني حاصل شودک ندارد یار ضرورتک

  . در زمره اهل ذمه قرار گريندی يعن)۲(
  ه ايشان را نامزدکد تا به آن درنگ رديکه با ايشان ک بريد ايشان را پيمان )۳(

۲۲۶  
ار ک اين یول. توان بر آنان تاخت یآن به راه راست نيامده و غش و خيانت فرونگذارند و غدر ايشان ثابت شود، آنگاه م

 از آن ايشان خواهد شد، ی نصيب گشته و ذلت و خواریه در آن حال نصرت و پريوزکبايد پس از حصول آن اخطار باشد 
  .یاهللا تعالان شاء 

رده باشند و ک بسته و آن قوم نقض عهد ی عهدیبا قوم) ص(ه پيامرب کمن خرب ندارم : و سفيان بن عيينه چنني نوشت
  .ه بر آنان منت هنادکه کاو قتل ايشان را جايز نشمرده باشد، جز اهل م

 یبودند، يار) ص( اهللا ه حليف رسولکه حليفان خود را در جنگ با خزاعه کنقض عهد ايشان به اين گونه بود 



 ۱۰۷

 ايشان یم به جالکنند و آنان ربا خوردند عمر رمحه اهللا حک نیه شرط شده بود رباخوارکو در مورد اهل جنران . دادند
  . او خنواهد بودی برایي ند ذمهک نقض عهد یسکه اگر کامجاع مجاعت ما بر اين است . داد

 یسکمن از گذشتگان . نندکه در آن تأمل کع شود بر واليان است  از اين گونه واقیاگر امور:  بن اعني نوشتیو موس
ثريت مردم بر آنچه از خاصه که عامه و اکرده باشد و احتمال آن هست که عهد مردم قربس يا ديگران را نقض کام  را نديده

 اگر آنان یايدار بود، ولرد و بر شروطشان پک من بايد به عهد ايشان وفا یبه رأ. رده باشندک و مساعدت نیرده، يارکبروز 
ان را بر اسرار ايشان که با مسلمانان عقد صلح بسته و سپس مشرک، ی شنيدم در باب قومیرده باشند، از اوزاعکار کاين 

   مطلع ساخته
__________________________________________________  

  ).ه مدت قرار داد سرآيدکنيد تا آنگاه کافران وفا کسته شده با ه به پيمان بکمراد اين است . (۴سوره توبه، آيه . اند ردهک ()] (
۲۲۷  

  : گفت یاند، م ردهکو داللت 
ه آنان را ک اگر خواهد، تواند یاند و وال سته و از ذمه خارج گشتهک اگر اهل ذمه باشند عهدشان شیچنني مجاعت

 عهدشان را به یاعتبار ی بیاند و وال نشدهند، و اگر طرف عقد صلح باشند، در ذمه مسلمانان داخل کشد و مصلوب کب
  .)۱(يد اخلائننيک سواء، ان اهللا ال حيب یعل. ايشان اعالم خواهد داشت

  : و امساعيل بن عياش نوشت
ه از ايشان دفاع و کشوند و بر ما زيبنده است  یروميان بر جاهنا و زهنايشان چريه م. اهل قربس ذليل و مقهورند

ار مشا که مسلمانان از کاگر چنني پيش آيد :  اهل تفليس نوشتیلمه در عهد نامه خود براحبيب بن مس. نيمکمحايت 
ه مشا بر عهد خود وفادار هستيد، اين رخداد به منزله نقض عهد مشا ک یغافل مانند و دمشن بر مشا چريه شود، در حال

 ايشان را به که وليد بن عبد امللک یزمان.  گذارده شوندی من اهل قربس بايد بر عهد و ذمه خود باقیبه رأ. خنواهد بود
 واليت يافت، آنان را به کوچانيد، مسلمانان را ناپسند آمد و فقهاء را گران افتاد، و چون يزيد بن وليد بن عبد امللکشام 

  . دانستندیار او پسند آمد و آن را از دادگرکقربس بازگردانيد و مسلمانان را اين 
__________________________________________________  

يد خائنان که خداوند کزيرا :  عبارت چنني استیمفهوم باق.  آن بيان شدیه قبال معنک از سوره انفال است ۵۸ سواء، دنباله آيه ی عل)۱(
ار برده نشده ک به »يدک«لمه کور ک مذ۵۸ه در آيه کر اين کن قابل ذک، سوره انفال گرفته شده، ل۵۸جمموع عبارت ز آيه . را دوست ندارد

 ديگر قرآن ی در جایدر عبارت مشاهب» يدک«لفظ . }۵۸: ۸{ َسواٍء إِنَّ اهللا ال ُيِحبُّ الْخاِئنَِني  یفَاْنبِذْ إِلَْيهِْم َعل: منت آيه چنني است(است 
  . اخلائننييدک ی مل اخنه و ان اهللا ال يهدی ليعلم انکذل: ه منت آن چنني استک سوره يوسف آمده است ۵۲ آيه یيعن

۲۲۸  
 قابل اتباع یو و سنتک نيیار قربس مهچون قضيه عربسوس است و آن قضيه سرمشقک:  بن محزه نوشتیو حيي

 است به نام یميان ما و روميان شهر: ه عمري بن سعد نزد عمر بن خطاب آمد و به او گفتکداستان چنني بود . است
چون نزد آنان : عمر گفت. دهند یسازند و ما را از اسرار ايشان خرب من یه اهل آن دمشنان را بر اسرار ما آگاه مکعربسوس 

 دو برابر آن به ی هر چيزی هر گاو دو گاو و به جای هر گوسفند دو گوسفند و به جایه به جاکن در اين ک خمريشان یرو
ردند لغو عهدشان را به آنان کباء ن و اگر اکوچشان ده و آن را خراب ک و اگر پذيرفتند، آهنا را بده و از شهر یايشان باز ده
 سال مهلتشان کردند، پس يکرد و ايشان اباء کار بکعمري اين . نک سال مهلتشان ده و سپس شهر را ويران کخرب ده و ي

  .ردکداد، و سپس شهر را خراب 
 گذارده یاقه با ما دارند بک یه اهل قربس بر عهد صلحکاصلح اين است . عهد صلح ايشان مهچون عهد قربسيان بود

اند و مسلمانان به خاطر ايشان با  ه عهد صلح بستهک یهر قوم.  امور مسلمانان استفاده شودیدهند برا یشوند و از آنچه م
ه کاند، و مادام  ه اهل فديهک است، اهل ذمه نبوده بلیام خودشان جارکنند و در سرزمني آنان احک یديگران جنگ من

نند ما نيز ک ی بوده و به آن وفا میه به عهد خود راضک یز بايد از آنان دست بدارمي و تا زماننند ما نيک ی بر ضد ما منیاقدام



 ۱۰۸

  . خود دهند، بپذيرمي)۱( باشيم و هر چه از عفویبر آن باق
ه مسلمانان کراه داشت، مگر آنکء معني ا یه از صلح با دمشنان در مقابل شکاز معاذ بن جبل روايت شده است 

  مضطر از
__________________________________________________  

  .ه تأديه آن به سهولت ميسر استک است ی خراج دهندگان و چيزی معمولی و زيادت بر نيازهای فزونی عفو به معن)۱(
۲۲۹  

 مسلمانان ی برایان منافع و احتمال به دست آوردن قدرتک امیداند، شايد در چنان صلح ی چه میسکصلح باشند، زيرا 
  .ود داشته باشدوج

 یمک مهانندتر به امر قربس از قضيه عربسوس و حی ما موردیبه رأ:  و خملد بن حسني نوشتندیو ابو اسحاق فراز
ه دو برابر اموالشان را بگريند و از آن بلد خارج کرد ک به آنان پيشنهاد یو. ه عمر بن خطاب در اين باب داد، وجود نداردک

اهل عربسوس از پذيرفنت حالت . لت داده شود، و سپس لغو عهدشان به ايشان ابالغ گردد سال به آنان مهکشوند و يا ي
ه قربس فتح شد و اهل ک نيز گفته بود یاوزاع. پس مهلت به آنان داده شد، و سپس آن بلد ويران گشت. ردندکخنست اباء 

ار آن را به مسلمانان و هفت هزار ديگر را ه هفت هزکردند کآن به حال خود گذارده شدند و به چهارده هزار دينار مصاحله 
.  به ما نشان ندادندیاهل قربس هيچ گاه وفادار: گفت ی میو. ار مسلمانان را از روميان پنهان ندارندکبه روميان دهند و 

ا  ری به نفع آنان منظور شد و ايشان نيز شرطیضمن عقد صلح شرط. دانيم یبا اين حال، ما قربسيان را طرف عهد صلح م
 ايشان را روشن ینکه خيانت و پيمان شک پيش آيد یه امرکشود مگر آن ینقض اين عهد و قرار مسلم من. به گردن گرفتند

  .سازد

   امر سامره
ه ابو عبيدة بن جراح با سامريان در اردن و کرد کهشام بن عمار از وليد بن مسلم و او از صفوان بن عمرو روايت 

   ان و راهنمايان مسلمانان بودند و پرداختاهل آن جاسوس. ردکفلسطني صلح 
۲۳۰  

ار آمد که يزيد بن معاويه بر سر ک ی خودشان قرار داد و هنگام)۱( ايشان را طعمهیجزيه سرانه را پذيرفتند، و ابو عبيده اراض
  . ايشان خراج نيز قرار دادیبر زمينها

 سامره در اردن خراج یه يزيد بن معاويه بر اراضک اردن و فلسطني مرا خرب دادند ی از آگاهان به امور جندهایگروه
 از ی سامره در فلسطني خراج قرار داد و بر هر مردی دو دينار مقرر داشت و نيز بر زمينهایرد و سرانه بر هر مردکوضع 

» وشانک «و دسته ديگر را» دستان« را یي اند، دسته اند و دو گروه یسامريان يهود. ردکايشان پنج دينار جزيه سرانه وضع 
  .نامند یم

ه مهه کها  چه بسا خانواده: ام خود فرو بردکه مهه چيز را در ک در فلسطني بيامد یدر آغاز خالفت رشيد طاعون: گويند
نند و که آبادش ک را گمارد یسانکومت در آجنا کپس ح. شته رها شدک ی ايشان ويرانه و بیزمينها. اهل آن را طاعون بربد

  .ه سامره نيز از آن مجله بودک دستگاه خالفت شد ک مهه ملیرد، و آن اراضکرا در آن مجع شاورزان کشخم زنان و 
ه از کوره نابلس ک به نام بيت ماما در ک آن امالیها  از قريهکیچون سال دويست و چهل و شش رسيد، اهل ي

 اهللا بردند و او فرمان یل علکوايت پيش املتک خود در پرداخت خراج به پنج دينار، شیسامريان بودند از ضعف و ناتوان
  .ه اين خراج را به قرار سه دينار باز گردانندکداد 

ه روميان با معاويه صلح کرد کهشام بن عمار از وليد بن مسلم و او از صفوان بن عمرو و سعيد بن عبد العزيز نقل 
  ردند،ک



 ۱۰۹

__________________________________________________  
 به خود سامريان سپرده شد تا یه اراضکدر اين مقام، مراد آن است . م طعمه و اطعام پيشتر توضيح داده شده است درباره مفهو)۱(

  . بپردازندیه خراجکآن ینند، بکاستفاده 
۲۳۱  

آنگاه .  جايشان دادک در بعلبیه وک به معاويه دادند ی را به ايشان دهد و آنان نيز گروگاهنايی مالیه وکبر اين قرار 
وفا در برابر : ردند و گفتندکشنت گروگاهنا را جايز ندانستند و آنان را رها ک معاويه و مسلمانان یميان خيانت ورزيدند، ولرو

  .)۱( از علماء بر مهني نظرندیسان ديگرک و یه اوزاعکهشام گويد . غدر به از غدر در مقابل غدر است

   امر جرامجه
 معدن زاج بني بياس و بوقا قرار که نزديکاند  امکوه لک در ی اهل شهره جرامجهکيه مرا گفتند کمشايخ اهل انطا

 آن راجع یيه و والکيه امور ايشان به بطريق انطاک روميان بر شام و انطایدر ايام استيال. آن شهر را جرجومه نامند. دارد
مباندند، و چون بر خود بيم رد، اهل جرجومه در شهر خويش کيه آمد و آن شهر را فتح کچون ابو عبيده به انطا. بود

   یسکمسلمانان ملتفت ايشان نشدند و . وشيدند تا به روميان ملحق شوندکداشتند، 
__________________________________________________  

 ی ايشان برایگاهناشنت گروکشند، مقابله به مثل و ک مسلمانان را نيز بیفار عالوه بر نقض پيمان گروگاهناک اگر یحت:  گويدی سرخس)۱(
: رده گويدکر ک در اين باب ذی سپس مثال تارخيیو. توانند آنان را مؤبدا در دار االسالم نگاه دارند یه مکمسلمانان جايز نيست، بل

ه ک یطبق شرط: رد و آنان گفتندک با علماء مشورت یمنصور دوانيق .شتندک مسلمانان را یردند و گروگاهناکاهل موصل نقض عهد 
ه جايز نبوده است ک یا ردهک یتو بر آنان شرط:  او را پرسيد، گفتیت بود و چون خليفه رأکاند، ابو حنيفه سا شنتکاند قابل  فتهپذير

 .یتاب اهللا فهو باطل و ال تزر وازرة و زر اخرکل شرط ليس يف که آن نيز روا نيست، و کاند   بر خود پذيرفتهیو آنان در قبال تو شرط
  ).تاب السريکتاب املبسوط، اجلزء العاشر، ک: یسرخسمشس الدين . کر(

۲۳۲  
 را یرده غدر ظاهر ساختند و ابو عبيده سپاهيانکيه نقض عهد کآنگاه اهل انطا. نيز آنان را متوجه امر جرامجه نساخت

 اهل یول.  جرجومه رفتی را بر آن واليت داد و او به غزایگسيل داشت و بار دوم آجنا را بگشود و حبيب بن مسلمه فهر
 یه ياور و جاسوس و ديدباهناکردند، بر اين قرار ک صلح یه امان و صلح طلبيدند و با وک جننگيدند و بلیشهر با و

شند، کت جويند و دمشنان ايشان را بکام باشند و جزيه ندهند و هر گاه با مسلمانان در جنگها شرکوهستان لکمسلمانان در 
ه در آن شهر بودند از بازرگانان و مزدوران و ک هم یسان ديگرک. ، از آن خودشان باشدشتگان به دست آورندکه از ک یاموال

 ناميدند، زيرا آن )۱(ها نيز در اين صلح وارد شدند و آنان را رواديف  و غري آن، و مهچنني اهل قريهیخدمه، اعم از نبط
ه چون اهل شهر به کقول ديگر اين است . فتندر ی ايشان به مشار میه تابع و دنباله روکمجاعات از مردم شهر نبوده بل

  . رواديف خوانده شدندی ستوران خويش بياوردند و از اين روک مسلمانان آمدند، آن مجاعت را نيز بر تریاردو
 یردند و ايشان را يارک یاتبه مک منحرف شده با روميان می با واليان به راه راست بودند و گاهیجرامجه گاه

 عهد خالفت در ی بن مروان به عنوان ولک عبد امللیم وفات يافت و پس از وکه مروان بن حک ابن زبري در ايام. دادند یم
 به ی از سواران رومی جنگ با مصعب بن زبري شد، گروهیت به عراق براکمقام گرفنت اين مست برآمد و آماده حر

 انبوه از مردم یاز آجنا به لبنان رفتند و مجاعات داشت و ی بر آنان فرماندهیردگان رومک از سرکیي. ام رفتندکوهستان لک
   جرجومه و نبطيان و بردگان

__________________________________________________  
  .سان ديگر سوار شوندک ی اسب يا چارپاکه بر ترک یسانک دنبال روندگان و تابعان و ی به معن)۱(

۲۳۳  
ه هر کند، بر اين قرار ک بن مروان درمانده و ناچار شد با آنان صلح کعبد املل.  متعلق به مسلمانان به ايشان پيوستندیفرار

رد، زيرا فرصت جنگيدن با او را ک صلح یو نيز با طاغيه روم به قرار پرداخت مال. روز مجعه هزار دينار به ايشان بپردازد



 ۱۱۰

ه کرد ک به معاويه اقتداء کين مصاحله عبد امللدر ا. ندک به شام تازد و بر آن ديار غلبه یه وکهراسيد  ینداشت و از آن م
 بگرفت ی به آنان بدهد و در مقابل گروگاهنايیه مالکرد، بر اين قرار کچون گرفتار جنگ با مردم عراق شد با روميان صلح 

  . نگاه داشتکو در بعلب
 دمشق را یها ازه مصادف شد و او دروی عمرو بن سعيد بن عاصی طلب خالفت از سوی با ماجراکار عبد امللک

 کسپس عبد املل. اين واقعه به سال هفتاد رخ داد.  بيفزودی وی از آجنا ببست و بر گرفتارکپس از خروج عبد املل
آنگاه .  شد و توانست ناشناس نزد او راه يابدک نزديی فرستاد و او به نرينگ به ویسحيم بن مهاجر را نزد فرمانده روم

ه از ک ی شد تا جايک نزديی به وک و دشنام و اهانت به عبد امللی نشان داد و با بدگوي و مساعدت از خودیحالت طرفدار
ه خود ک یانکه آنان را در مک کريان عبد امللک و لشی از موالیسپس سحيم با مجع.  غره گشتیاو مطمئن و به و

ه ک آنان یشت و براکان مهراهش را ب آماده ساخته بود، بر او تاخت و خود و روميی محله به ویدانست مقام داده و برا یم
ثرشان به شهر خود در ک محص و دمشق رفتند و ایها نده شده به قريهکپس جرامجه پرا. ردکبه او پيوسته بودند اعالم امان 

 یي  بردهیميمون جرمجان .ردندک خود رفتند و بردگان نزد ارباب خويش مراجعت یها نبطيان نيز به قريه. ام بازگشتندکل
 به جرامجه به خاطر در آميخنت ینسبت و. ه از ثقفيان بودندک سفيان بود یم خواهر معاوية بن ابکاز آن اوالد ام احل یروم
    و شجاعت او بهیخرب دلري.  با ايشان و رفنت به جبل لبنان مهراه آنان بودیو

۲۳۴  
 از سپاهيان رياست داد ینگاه او را بر مجعآ. ردندکنند و آنان چنان که او را آزاد ک رسيد و از اربابش خواست کعبد املل
 یيه فرماندهک بر هزار تن از سپاهيان انطایو.  طوانه رفتی به غزاکيه فرستاد و او مهراه مسلمة بن عبد امللکو به انطا

و  از اين رخداد غمگني شد کعبد املل. رد و به شهادت رسيدک چشمگري بیه دلرييها نشان داد و نربدکداشت و در آن معر
  . به جنگ روميان فرستادی وی عظيم به خوخنواهیسپاه

ندرونه و ک از روميان از مست اسیچون سال هشتاد و نه فرا رسيد، جرامجه در شهر خود گرد آمدند و مجع: گويند
 آمد  بر آنان فرودی ايشان فرستاد و او با مجاعتی را سوک مسلمة بن عبد امللکوليد بن عبد املل. روسس به آنان پيوستند

 مردانشان هشت یه خواهند بتوانند رفت، و جارک از بالد شام که اهل آن به هر يکو آن شهر را با قبول اين شرايط بگشود 
 کهايشان خواربار از گندم و روغن، برابر دو مد گندم و دو قسط روغن، برقرار شود، و خود و هيچ ي دينار، و از آن خانواده

نصرانيت وادار نشوند، و جامه مهانند مسلمانان پوشند، و از خود و اوالد و زنانشان جزيه  کاز فرزندان و زنانشان به تر
 او را از )۱( را در جنگ تن به تن به قتل رسانند، سلبیسکه مهراه مسلمانان به غزا روند و اگر کنستانند، و نيز بر اين قرار 

. شود یه از اموال مسلمانان گرفته مکان اندازه اخذ شود هبر خود برگريند و از جتارت ايشان و اموال ثرومتندانشان مه
 از ايشان یمجع. ان دادکوچ داد و در جبل احلوار و سنح اللولون و عمق تيزين اسکرد و آنان را کآنگاه شهرشان را خراب 

   بطريق جرجومه. نيز به محص رفتند
__________________________________________________  

 و جنگ افزار و جز آن ی تن ویها  مقتول در جنگ با خود به مهراه دارد، شامل جامهیه سپاهک است ی چيزهايی متامی معن سلب به)۱(
  .هر چه باشد

۲۳۵  
يه را به ک از عمال جرامجه انطایبرخ. يه رفت و سپس از آجنا به بالد روم گرخيتک بودند به انطایه مهراه وک یبا مجاعت

ليف که در آن زمان خليفه بود، بردند و او دستور داد تا تک ساختند و آنان مرافعه نزد الواثق، پرداخت جزيه سرانه ملزم
  .جزيه را از ايشان برگريند

 اهللا بفرمود تا از اين جرامجه جزيه یل علکه املتوکردند کايت که مرا به ايشان وثوق است، حکتاب ک از یبرخ
 یشود، در حق آنان ارزاق جار ی گرفته مکمکها و غري از آن از ايشان  ر مسلحهاکه در ک باشند یسانکگريند، و اگر از زمره 

ردند ک یيه و عمق تاخت و تاز مک انطایها  به قريهک اهل جرجومه در ايام عبد امللیبه گفته ابو اخلطاب ازد. برقرار شود



 ۱۱۱

 اجلمله بر هر یاق به سپاه آمده بودند و ف احلیه از عده عقب افتاده يا براک یرفت، بر گروههاي ی به غزا میي و چون صائفه
پس به . تاختند یردند و مسلمانان را غافلگري و بر آنان مک ی میمني و راهزنکيافتند،  یه دست مک در موخره اردو یفرد

سر رد و پشت کيه و نبطيان آن ديار عطايا مقرر شد و آنان را به سالح جمهز ک از مردم انطای مجعی براکفرمان عبد املل
 از ک هر يیها قرار دادند تا جرامجه را از موخره سپاه برانند و اين مجاعات را رواديف خواندند و برا سپاهيان صائفه

  .ن خرب خنست استوارتر استکل. ايشان هشت دينار مقرر داشتند
 از ینجاه مجاعته معاويه در سال چهل و نه يا پکرده است کحول روايت ک از حممد بن راشد و او از میابو حفص شام

 یي يه حملهکدر انطا: ابو حفص گويد. ردکيه مقيم ک از ايشان را در انطایوچ داد و برخکزطيان بصره و سياجبه را به سواحل 
وليد بن عبد . خوانند یه ايشان را نيز زط مکزيند  ی از اوالد آنان میيه نيز گروهکاست به نام زط، و در بوقا از توابع انطا

   ازیع نيز مجکاملل
۲۳۶  

 حجاج آورده و حجاج هم ايشان را یه حممد بن قاسم براک بودند یسانکرد و آنان از مجله کيه منتقل کزطيان سند را به انطا
  .به شام فرستاده بود

ردند کايت داشتند، خروج ک شکه از عامل خراج بعلبک یه در جبل لبنان مجاعتکرد ک نقل یحممد بن سعد از واقد
شتند و ديگران را بر دين خود ک را گسيل داشت و آنان جنگجويان ايشان را بین عبد اهللا بن عباس گروه بیو صاحل بن عل

قاسم بن سالم از حممد . وچانيدندک از اهل لبنان را از بلدشان یهايشان باز گردانيدند و مجع  هنادند و آنان را به قريهیباق
: ه او از آن نامه اين مطالب را به خاطر داشتک دراز به صاحل بنوشت یي  نامهیاوزاع: ه گفته بودکرد کايت کثري مرا حکبن 

اند، مهان خروج   ندادهیار ايشان يارکنندگان را در که خروج ک باشند یسانکه بني اهل ذمه رانده شده از جبل لبنان کبسا 
توان عامه مردم را به  یچگونه م. یا ههايشان باز گردانيد شته و بعض ديگر را به قريهک را یام برخ ه خرب يافتهک ینندگانک

 در اين ی تعالیم خداکرد؟ حکاند مأخوذ داشت، تا بتوان آنان را از ديار و دارائيشان دور  ب شدهکه خاصه مرتک یگناه
ترين  رد و شايستهکه بايد بر آن استوار بود و بدان اقتداء ک است یترين دستور  زيبنده)۱(یه ال تزر وازرة وزر اخرکباب 

 فوق یليفکند و تک ظلم )۲(یه با معاهدکهر : ه گفتکاست ) ص(رد وصيت رسول اهللا که بايد حفظ و رعايت کوصايا 
  .ردکر ک ذیپس از آن نيز مطالب. ردکطاقتش بر او قرار دهد، من بر او حجت خواهم 

    از معاوية بن عمرو و او از ابو اسحاقکیحممد بن سهم انطا
__________________________________________________  

  .۱۶۴سوره انعام، آيه .  ديگریرد بد تنک یي  و برندارد هيچ بردارنده)۱(
  . با مسلمانان داردیه عهدک یسک )۲(

۲۳۷  
 آن دو بلد تابستان و زمستان به جنگ ی ثغرهای با روميان در حوالجزيره اهل شام و کمکه بنو اميه به کرد ک روايت یفراز

 یها ه در خالل دورهکگماردند، هر چند  یداشتند، و نگاهبانان در سواحل م ی از هبر نربد آماده میو سفاينپرداختند  یم
ار ساخنت دژها را در سواحل کچون ابو جعفر منصور به واليت رسيد .  اوقات غفلت و امهال نيز در ميان بودیحزم و هشيار

ار را در کرد، و مهني که مورد نياز بود بنا ک یي م ساخت، و ابنيهکحرد، و بالد را آباد و مستک آن ناحيت دنبال یو شهرها
 ی شهرها و ساخنت دژها باقیار آبادک به خالفت رسيد، آنچه از یه مهدک یزمان.  ثغور نيز به اجنام رسانيدیمورد شهرها

  :معاوية بن عمرو گويد.  بيفزودی آن نواحیبود به امتام رسانيد و بر قوا
 آنچه از پيش )۱( در زمينه صناعتیو. ار جهاد بس عظيم ديدميک امر جنگ و فراست او را در اجتهاد هارون در

ل کاملتو. ند و مقهور ساختکرد، در ثغور و سواحل به تقسيم اموال پرداخت، و روميان را به قلق افک یوجود نداشت بر پا
اين امور در سال .  را با جنگجويان جمهز سازندیحنند، و آن نواک ی نگاهداری سواحل سفاينی اهللا بفرمود تا در متامیعل

  .دويست و چهل و هفت به اجنام رسيد
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   ثغور شامفتح 
   اهللا عنهمایه ثغور مسلمانان در شام در عهد عمر و عثمان رضک جز ايشان مرا گفتند یسانکيه و ک از اهل انطایشيوخ

__________________________________________________  
  . سفاين استی و تعمريگاههای سازیشتکظور صنعت  من)۱(

۲۳۸  
 اين ثغور به جنگ یمسلمانان در آن سو. ه رشيد آهنا را عواصم خواندک بود ی ديگریيه و شهرهاکپس از آن، انطاو 
ندرونه و طرسوس دژها و کبني اس. پذيرد یه امروزه نيز در ما وراء طرسوس اين غزوات اجنام مکپرداختند، چنان  یم
اهل اين مناطق . ه امروزه سر راه مسلمانان قرار داردک یهاي  روميان قرار داشت، از آن مجله است قالع و مسلحهیها سلحهم

رده و از خوف به بالد روم گرخيته بودند، و روميان جنگجويان خود را آورده و در آهنا مقيم ساخته کبه احتمال دژها را رها 
شت و زرع کار کيه با خود برده بود، تا مسلمانان را کان از انطاکرها را هنگام نقل م، هرقل اهل اين شهیبه قول. بودند

  .يه و بالد روم آسان نباشد، و اهللا اعلمکمناطق بني انطا
ه هرقل اهل اين دژها را با خود کمشهور بني ما چنني است : ه گفتندکرد ک از شيوخ خود روايت یابن طسون بغراس
نار اين ک از روميان در ی مجعیگاه.  را در آهنا نيافتندیسکه مسلمانان به غزا آمدند، ک یاخت، و زمانبربد و آهنا را ويران س

  .تاختند یر مکماندگان از لش رده ناگهان بر موخره سپاه و عقبکمني کدژها 
  .هنادند ی میه جا را بیثريکرفتند، هنگام خروج سپاه  یه به بالد روم مک هر زمان )۱(ها ها و صائفه فرماندهان شاتيه

ميسرة بن مسروق :  گويندیسانک.  درب بغراس گذشت، اختالف استی خنست از درب يعنیسکه چه کدر باب اين
 از یه گروهک از روميان برخورد ی را گسيل داشته بود و او به مجعیابو عبيدة بن جراح و.  از آن تنگ گذشتیعبس

شتار کميسره بر آنان تاخت و . خواستند به هرقل بپيوندند یبودند و ممستعربان غسان و تنوخ و اياد نيز مهراه ايشان 
   نيزی اشتر خنعکسپس، مال. ردک یعظيم

__________________________________________________  
  .ی و تابستانی زمستانی جنگها و اردوهای به ترتيب به معن)۱(

۲۳۹  
  .به او پيوست ميسره فرستاده بود ی را به ياریه ابو عبيده وک

 بود، به یه از درب گذشت عمري بن سعد انصارک یسکخنستني :  گويندیسان ديگرک. يه بودکابو عبيده خود در انطا
ه ابو عبيده خود به صائفه رفت و از کمرا خرب دادند :  گويدیابو اخلطاب ازد. رفت یار جبلة بن ايهم مک یه براک یهنگام

رد و با کوچيده بودند و او از سرزمني دمشن عبور ک آن ک نزديیناحيه و دژهامردمان اين . مصيصه و طرسوس گذشت
  .جنگجويان خود به زنده رسيد

  .ه به زنده رسيدکه ابو عبيده ميسرة بن مسروق را گسيل داشت و او بود کديگران گويند 
 به روايت از هشام بن - ابو صاحل به نظر-ه او نيزکرد ک به نام عبد اهللا بن وليد روايت ی دمشقیابو صاحل فراء از مرد

يه و ک بني انطای عموريه رفت، دژهایه چون معاويه در سال بيست و پنج به غزاکرده بود ک نقل یغاز و او از عبادة بن نس
 يا دو سال پس ک و قنسرين را تا فراغ از نربد بر آهنا گمارد، و يجزيره از اهل شام و ی يافت، پس مجاعتیطرسوس را خال

 داشت، و واليان ديگر نيز مهني روش ی به امر معاويه مهان ترتيب را جمریو.  را به صائفه فرستادی يزيد بن حر عبساز آن
  .داشتند یرا معمول م

 ناحيه مصيصه رفت و ی به غزاک و يی به سال سیه وک معاويه خواندم یها در جنگنامه:  مهچنني گفتیمرد دمشق
  .ه ويران ساختک را نگذارد مگر آنیيه دژکن شد تا انطابه دروليه رسيد و چون از آجنا برو

 بن مروان که چون سال هشتاد و چهار فرا رسيد عبد اهللا بن عبد امللکرد ک و ديگران روايت یحممد بن سعد از واقد
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ن را در آن رياک از لشیرد و گروهک بنا ی بر پايه حصن قدميیيه به مصيصه آمد و در آجنا دژکبه صائفه رفت، و از درب انطا
   ی و دالوریه از آن مجله سيصد مرد گزيده معروف به نريومندکان داد کاس

۲۴۰  
  .رده بودندکونت نکان سکمسلمانان پيش از آن در آن م. بودند

آنگاه يزيد بن .  دژ سنان رفت و آن را بگشودیر خود به غزاک بر فراز تپه دژ بساخت، و سپس با لشی در آجنا مسجدیو
  . بازگشتی اجنام داد، و سپس نزد ویه او محالتک را گسيل داشت کیطا انیحنني طائ

ه در سال هشتاد ک بن مروان بود کرد عبد امللکه دژ مصيصه را بنا کس در اسالم کخنستني :  گويدیابو اخلطاب ازد
 بر آن ی گماردن پادگان اين دژ ویبنا. اش بساخت ی آن دژ را بر پايه قدميکو چهار به دست پسر خود عبد اهللا بن عبد املل

يه به آن ک از انطایهاي ه به انبار غله بدل شد و مهه ساله طالعهک بود یليسايکدر اين دژ . در سال هشتاد و پنج فرجام يافت
. ها بني هزار و پانصد تا دو هزار تن بود مشار اين طالعه. گشتند یگذرانيدند، و سپس باز م یحمل آمده زمستان را در آجنا م

 ميان آن یند و نيز دژهاکه آن را خراب که عمر بن عبد العزيز به سفر رفت و به قلعه مصيصه رسيد و خواست کز گفت و ني
  .خواهم روميان اهل اين دژها را در حماصره گريند یمن: گفت یيه را ويران سازد، و مکنقطه و انطا

يه دور نگاه دارند، و اگر آن کميان را از انطاه اهل آهنا روکسبب ساخنت دژ آن بوده است :  گفتندی مردم به ویول
 اهل یار منصرف شد و براکپس از اين .  خنواهد ماندیيه به جاک پيش از انطایند، در برابر دمشن مانعکقالع را خراب 

م ه به ناکآن مسجد . ه نامش بر آن نوشته بودک در آن بساخت، یرد و آب انبارکفربّيا بنا ک در یآن ناحيه مسجد جامع
رد و مروان ک ربض را بنا که سپس هشام بن عبد امللکگويد . شد، در عهد خالفت املعتصم ويران شد یمسجد دژ خوانده م

 حفر ی چوبني بر آن قرار داد و خندقیي شيد و دروازهک بر آن یبن حممد، اخلصوص را در شرق جيحان بساخت و ديوار
  چون ابو العباس به خالفت رسيد،. ردک

۲۴۱  
.  بر ايشان مقرر داشتی آن بلد افزود و اقطاعاتیرد و آنان را بر قواک در مصيصه عطايا بر قرار یهار صد سپاه چیبرا

 و نه فرا یصد و سکرد، و چون سال يک چهار صد مرد ديگر در مصيصه عطايا معني یه املنصور خليفه شد، براک یهنگام
پس .  بودندک در درون بلد اندی بر اثر زلزله خلل ديده و اهالديوار شهر. نندکرسيد، دستور داد تا آن شهر را عمران 

 یان داد و آن را املعموره خواند و مسجد جامعکصد و چهل در آجنا اسک شهر بساخت و مردمان را در سال يی برایباروي
بن حسني بر مغرب ه عبد اهللا بن طاهر ک یسپس مأمون در ايام. ردکه آجنا بود بنا ک یچند برابر مسجد عمر در حمل معبد

 در آن شهر عطايا مقرر داشت، و آنگاه مردم اخلصوص ی هزار سپاهک يیمنصور برا. ردکواليت داشت، مسجد را بزرگتر 
ان داده کاين مردمان را مروان در اخلصوص اس. ردک بودند، به آجنا منتقل یه از پارسيان و صقلبيان و نبطيان نصارکرا 
رد و آنان را در اجياد بناها کها را خراب  هايشان و به مهان اندازه به ايشان داد و خانه  خانه را در عوضیمنصور مناطق. بود
 به خالفت رسيد، دو یچون مهد. ردکه بر شهر گمارده بود، معني ک یريانک لشی براینهايک داد، و اقطاعات و مسیيار

. ه شهر از سپاهيان و داوطلبان پر شده بودکيرا  ايشان قرار نداد، زی براین اقطاعکهزار مرد را بر مصيصه گمارد، ل
 آن، پانصد ی شهر شد و به جای والیه سامل برلسکآمدند تا آن یيه مهه ساله به مصيصه مکها نيز مهچنان از انطا طالعه

  گرفتند و نريومندیپس اهل بلد فزون.  ده دينار نيز بيفزودک هر يی ده ديناریجنگجو را به خدمت گمارد و به عطا
  . بودیشدند، و اين در زمان خالفت مهد

ه شهر کردند تا آنکه بر اهل مصيصه ابرام که روميان در آغاز دولت مبارکرد کايت کحممد بن سهم از مشايخ ثغور ح
   کرا تر

۲۴۲  
صد و کرد و مردمان را در سال يک را به آجنا فرستاد، و او آن شهر را عمران ی جبلی، جربيل بن حييیگفتند و صاحل بن عل

 ی بوده و سپس رشيد بنای ساخنت آن در خالفت مهدی ابتدایرد، و به قولکفر بيا را بنا کرشيد . ونت دادکچهل در آن س
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 یه بر منازل شهر مقرر شده بود به وکدر زمان مأمون از وظيفه تسليم خراج . ردک دور شهر حفر یآن را تغيري داد و خندق
اين . شندک بر شهر بیمأمون فرمان داد تا باروي. اهنا بودندکمنازل شهر مانند د. ردک ايت بردند و او آن وظيفه را باطلکش

نند و که مأمون وفات يافت و املعتصم باهللا دستور داد آن را متام کار آن به پايان نرسيده بود کن کبارو را باال آوردند، ل
  . بسازندیهاي نگرهکبرفرازش 

ار را به دست حسان بن ماهويه ک بود و او اين کرآورد، هشام بن عبد املله مثقب را به گونه دژ دک یسک: گويند
هشام دژ . رد و آن را نزد هشام فرستادک را پيدا ی بسيار درازی اجنام داد و هنگام حفر خندق آن استخوان ساق پاکیانطا

سبب . يه بساختک انطای از اهالیدرد و نيز قلعه موره را به دست مرک بنا کیقطرغاش را به دست عبد العزيز بن حيان انطا
 در آجنا چهل مرد و یو. ام در عقبة البيضاء متعرض فرستاده او شده بودندکه روميان در تنگ لک اين قلعه آن بود یبنا

هشام دژ بوقا .  نيز بساختیي  آن قلعهی با پنجاه مرد قرار داد و برایي رد و در بغراس مسلحهک از جرامجه را ترتيب یمجع
پس از هجوم روميان به .  نيز مرمت شده استی از نو ساخته شد و به تازگیه پس از چندکرد، کيه را بنا کابع انطااز تو

  . را در آجنا بساختی معروف به ابو سعيد، دژیيه در خالفت املعتصم، حممد بن يوسف مروزکساحل انطا
خواست مصيصه را  یمر بن عبد العزيز مه عکرد کايت ک رقه از پدرش و او از جدش حیداود بن عبد احلميد قاض

   یوچ دهد، و اين به خاطر مزامحتکند و مردمش را از آجنا کويران 
۲۴۳  

  .ار وفات يافتک قبل از اين یشد، ول یه از ناحيه روميان بر آنان وارد مکبود 
نانش را نيز مهراه  در غزوه عموريه زکه مسلمة بن عبد امللکردند کايت کيه و بغراس مرا حک از مردم انطایبرخ
ه جنگجويان کردند ک یار را به خاطر آن مکبنو اميه اين . ه آنان نيز زنان خود را مهراه داشتندک بودند ی با ویبرد، و مجع

 مشرف بود، یي ه بر درهک کی به عقبة بغراس رسيد در معرب باريیچون و. از غريت بر حرم خود در جنگ به جد باشند
ه ساير زنان پياده راه روند و آن حمل را عقبة کپس مسلمه فرمان داد . ار داشت به قعر دره فرو غلتيد در آن قریه زنک یحممل

  .املعتصم. النساء ناميدند
  .ردکوتاه از سنگ بنا ک ی ديواریوهستانکدر پايان آن راه 
چون از اين . اند ردهک يه و مصيصه حمل درندگان است و مردم با شري برخوردکراه بني انطا:  گويدکیابو نعمان انطا

 خداوند ی چهار هزار گاوميش نر و ماده به آجنا فرستاد و وجود آهنا به ياریردند، وکايت ک شکامر به وليد بن عبد املل
  . عامل حجاج بر سند هزاران گاوميش از آجنا فرستاده بودیحممد بن قاسم ثقف. نافع افتاد

.  دادیر مأوکسک یها چهار هزار رأس را بفرستاد و بقيه را در بيشهحجاج از اين گاوميشها نزد وليد فرستاد و او 
رد، چهار هزار گاوميش ک اموال بنو مهلب را قبضه کشته شد، و يزيد بن عبد امللکه يزيد بن مهلب خملوع و سپس ک یزمان

 به مصيصه یزطيان آن نواح آهنا را نيز مهراه که يزيد بن عبد امللکر از آن ايشان به دست آمد کسک دجله و یها ورهکدر 
يه بر کدر ايام فتنه مروان بن حممد بن مروان اهل انطا. پس اصل گاوميشها در مصيصه هشت هزار بوده است. فرستاد
. چون منصور به خالفت رسيد فرمان داد گاوميشها را به مصيصه باز گردانند. ردندک از آهنا دست يافته از آن خود یبسيار

   بودیيه آهنايکنطا ایاما اصل گاوميشها
۲۴۴  

  . بوقا نيز به مهني سان بودیگاوميشها. ه زطيان مهراه خود آوردندک
صد و ک مصيصه واقع است، به سال يیه بني راه اذنه به مصيصه وجود دارد، و در نه ميلک یپل: ابو اخلطاب گويد

 و کیابو نعمان انطا. شته شدکه ک بود کاملل وليد بن يزيد بن عبد یو. خوانند یبيست و پنج ساخته شد، و آن را پل وليد م
 مسلمة بن ی به فرماندهیسپاهيان خراسان.  يا صد و چهل و دو ساخته شدکاذنه در سال صد و چهل و ي: ديگران گويند

 یردند، و اين دو را صاحل بن علکرگاه به پا ک در آجنا لشی بن ادهم باهلک مالیردگک به سریريان شامک و لشی جبلیحيي
  .ل داشته بودگسي
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 بالد روم فرستاد و او در ی پسر خود هارون الرشيد را به غزایچون سال صد و شصت و پنج رسيد، مهد: گويند
رد و بر عده نگاهبانانش افزود و مردمان را ک مصيصه و مسجد آن را ترميم یو. رد، و سپس از آجنا برفتکاخلليج منزل 

 ی را برایپيش از آن، منصور صاحل بن عل. ردکاذنه بر رود سيحان است، بنا نار جسر که ک را یسالح و زاد بداد، و قصر
 از مردم دمشق و اردن و ديگران گسيل داشته بود و او آن یجنگ با بالد روم فرستاده و او نيز هالل بن ضيغم را با مجاعت

سپس در سال صد و نود و چهار . ترد و دوباره بساخکم نبود و رشيد آن را خراب ک قصر حمین بناکل. قصر را ساخته بود
 از مردان خراسان و جز یم ساخت و بر آن دژ پديد آورد و مجعکرد، و آن را حمک اذنه اقدام یابو سليم فرج اخلادم به بنا
رشيد . ردکآنگاه قصر سيحان را مرمت . به آجنا آورد، و اين به امر حممد بن رشيد اجنام شديا ايشان را با افزودن به عطا

 گذارد و اين یار خود باقک را بر یحممد و.  مجع عشر در ثغور ابو سليم بودیسال صد و نود و سه مرده بود و عامل او برادر 
  . موجود استی به نام ویي يه خانهکه در انطاکابو سليم مهان است 

۲۴۵  
 یردگک دو به سر در سال صد و شصت ویه حسن بن قحطبه طائکرد کايت ک مرا حیحممد بن سعد به نقل از واقد

 بالد روم رفت و از مست ی مين و داوطلبان عراق و حجاز به غزاکیمک ی از اهل خراسان و موصل و شام و نريوهایسپاه
 یردن طرسوس و گماردن جنگجويان در آن چه فوايدکم که ساخنت و مستحک خرب داد یطرسوس به نربد شتافت و به مهد

ه معمول ک یوششهايکيدها و کردن و ممانعت دمشن از ک تا چه اندازه در مهار تواند داشته باشد و ی مسلمانان میبرا
 هناد و مقهور ساخت، ی داد و سرزمني روم را زير پایويکحسن در آن جنگ آزمون شجاعت ني. دارد، موثر خواهد بود یم

  . بودندی مهراه وی بصر و معتمر بن سليمانیوفک حمدث یدر آن جنگ مندل عنز.  نام هنادند)۱(ه او را شينتکچنان 
ه چون حسن از بالد روم خارج شد در مرج طرسوس فرود آمد، و از آجنا کرد کحممد بن سعد از سعد بن حسن روايت 

 دور آن بگشت و از مشاره نفوس جويا شد، و آنان را یرد و از مهه سوکپس شهر را نظاره . ه خراب شده بودکبه شهر رفت 
ه ساخنت و گماردن ک را خرب داد یرد و وک او وصف ی آمد امور آن شهر را براید مهدپس چون نز. صد هزار بيافتکي

و نيز درباره .  اسالم و اهل آن گرددی و نريومندیردن وکتواند سبب غيظ دمشن و مهار  ینگهبانان بر آن بلد تا چه حد م
ه طرسوس را بسازد و ک دستور داد ی به ویمهد.  را در ساخنت مدينه آن برانگيختیه رغبت وک داد یاحلدث خربهاي

  .ردک مهچنني وصيت به ساخنت طرسوس یمهد. پس آن مدينه ساخته شد. ندک مدينه حدث را نيز آغاز یبنا
   ه روميانک رسيد، رشيد را خرب دادند کچون سال صد و هفتاد و ي

__________________________________________________  
  . شيطانی به معن)۱(

۲۴۶  
پس هرمثة بن اعني را در سال صد . م ساخنت آن و گماردن جنگجويان در آجنا هستندکر انديشه رفنت به طرسوس و مستحد

 چنان یو. ندکند و در آن بناها بسازد و متصري ک فرمان داد تا طرسوس را عمران ی به صائفه فرستاد و به وکو هفتاد و ي
يل در ساخنت آن شهر قرار داد و خود به مدينة ک را ویسليم خادم سپرد و وار را به فرج بن کرد، و به دستور رشيد اين ک

ه به طرسوس وارد که سه هزار تن بودند، گسيل داشت ک از اهل خراسان را یالسالم رفت و خنستني گروه سپاهيان اعزام
 یيه، و براکگر از مردم انطا مصيصه و هزار ديی هزار از اهالکه دو هزار مرد بودند، يکسپس گروه دوم را فرستاد . شدند

اين دو گروه در آغاز حمرم سال صد و هفتاد و دو .  ايشان بود، مقرر داشتیه اصل عطاکهر مرد ده دينار اضافه بر ده دينار 
  .امات آن و ساخنت مسجدش به پايان رسيدک طرسوس و استحی باب اجلهاد مدائن اردو زدند تا بناکنزدي

رد و آن به چهار هزار قطعه زمني، هر قطعه بيست ذراع در بيست ذراع، بالغ ک یساح بني دو هنر را میفرج اراض
 را در ماه ربيع االخر سال صد و هفتاد و دو در آن ی را به اهل طرسوس به اقطاع سپرد، و دو گروه سپاهیاين اراض. گرديد
  .ان دادکبلد اس

 را ین خراسانيان مقيم آن بلد وکل. س واليت داد را بر طرسوی بن صاحل، يزيد بن خملد فرازکعبد املل: گويند
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 بن صاحل آن ک نشست، و عبد امللی ویابو الفوارس به جا. داشتند یه به خاطر هبرييه او را مبغوض مکردند، زيرا کطرد 
  .صد و هفتاد و سه رخ دادکاين واقعه به سال ي. ردکرا تأييد 

رده در سال صد و نود و چهار، يا صد و نود و سه، به ک بلد که اهل سيسيه ترکرد ک روايت یحممد بن سعد از واقد
  . روم رفتندیاقصا

 عمران شد، و سپس ی ارمنی بن حييی اهللا به دست علیل علکه در خالفت املتوکزربه است   تل عنيیرسکسيسيه 
  روميان آن را

۲۴۷  
  . بودک عباس بن وليد بن عبد امللشيد،کرا در بالد روم به آتش » يه سوختهکانطا«ه ک یسک: گويند. ردندکخراب 

 رخ داده بود، و از طرسوس یه او را در آن موضع نربدکيه منسوب است ک از فارسيان انطایتل جبري به مرد: گويند
. الع مهان ذو القالع است، زيرا سه قلعه دارد و نام آن حتريف شده استکه دژ ذو الکو گويند . م از ده ميل دور استک

 صلح را از آن رو بدين نام خوانند یليساک: و گويند. شدک یه سر به ستارگان مک است ی دژیژ در زبان روم نام اين دیمعن
  .ردندکآوردند، در آجنا منزل  ی رشيد میه چون روميان مال الصلح خود را براک

  .رده و دمشن را مقهور ساخته بودکه در آجنا نربد ک منسوب است کیمرج حسني به حسني بن مسلم انطا
 پسر خود هارون الرشيد را در سال صد و شصت و سه به غزا فرستاد و او اهل صمالو را به حماصره یگويند مهد

ه امري بلد نيز جزء ايشان بود، امان ک اهل ده خانه، یآنان برا. گويند یه عامه آن را مسالو مکاين واژه مهان است . گرفت
اين مجاعت را در باب . نده نشودک افیه ميان آنان جدايکان اين بود شرط امان ايش. طلبيدند و اين خواسته اجابت شد

ور پذيرفتند ک ديگر مجاعت مذیبه قول. ه معروف استکمشاسيه بغداد منزل دادند، و آنان نام موضع خود را مسالو هنادند 
به فرمان .  تا آن را مسالو نامندند، و او آنان را زنده گذارد و در آن موضع گرد آورد و بفرمودکم ک درباره ايشان حیه مهدک

ه رشيد و ک ی مرد حبشکي. ه در دژ مانده بودند جار زده شد و آن مجاعت به فروش رسيدندک یسانک یرشيد نسبت به باق
  . دژ مصلوب گشتی از برجهایمسلمانان را دشنام داده بود، دستگري و بر فراز برج

ه در سال صد و هشتاد رشيد فرمان داد تا به کرد ک روايت ید از حممد بن سعد و او از واقیامحد بن حارث واسط
  ساخنت شهر

۲۴۸  
 را ی از اهل خراسان و جز ايشان را برگزيد و به آجنا فرستاد و منازلیردن آن بپردازند و مجاعاتکم کزربه و مستح عني

 از جنگجويان و ی ساخته شد و پادگانهکسپس در سال صد و هشتاد و سه بفرمود تا هارونيه را بسازند . اقطاعا به ايشان داد
 ساخت و در خالفت ی، رشيد آن را در عهد مهدیي به گفته.  منسوب شدیمهاجران را در آجنا قرار داد و آن بلد به و

رده بودند، و ک سياه از سنگ سياه بود و روميان آن را در اوايل عهد خود بنا یليساک: گويند. خويش به پايان رسانيد
 سياه را بسازند و آن را یليساکرشيد فرمان داد تا مدينه . ه به مرور حوادث ويران شده بودک یت قدمي داشیي قلعه

  . به ايشان در آجنا بگماردی پرداختی را با افزودن به عطاياینند و جنگجويانکم کمستح
آن وقت قاسم بن رشيد در ردند و در که روميان به آجنا محله ک از مردم ثغور به نام عزون بن سعد مرا خرب داد کیي

  .دابق بود
اهل مصيصه و سپاهيان داوطلب آن شهر به . ردندک از ايشان را اسري یروميان چارپايان مردم را براندند و گروه

وب و ک منیشتند و ما بقک را بیه آنان به چنگ آورده بودند رها ساختند و مجعک آنچه را یجنگ روميان رفتند و متام
. ردند و بر پاسداران آن بيفزودندکم ساختند و مرمت ک را گسيل داشت و آنان شهر را مستحیسانکاسم ق. منهزم بازگشتند

رد، و مردم کزربه منتقل   شده بودند، به عنيی بني واسط و بصره مستولیها ه بر بطيحهک را ی از زطيانیاملعتصم باهللا مجع
  .آن بلد از وجود ايشان منتفع شدند

ار کدر آغاز : گفت یراه داشت، و مک از خريدن زمني در آن ثغور ایه ابو اسحاق فرازکگفت  مرا کیابو صاحل انطا
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 نصيب ديگران شد یردند، و سپس اراضک آن را قسمت نی بر اين ناحيه چريه شدند و روميان را از آجنا براندند، ولیقوم
   یي و اين شبهه

۲۴۹  
  . آن گويدکتره به کار پديد آورده است و خردمند را زيبد کرا در 

ها را  ه هزينهکاهش يافت، چنان ک ی از اراضی دريافتک بود، ميزان وجوه ده يیه در ثغور جارک یبر اثر ايغارات
  .نند، و چنني شدک اهللا در سال دويست و چهل و سه بفرمود تا اين گونه ايغارات را ابطال یل علکپس املتو. ردک یافو منکت

   )جزيرۀ فُرات (جزيره یفتحها
 را متاما جزيرهه کرد ک و او از ميمون بن مهران روايت ی رقه از پدر خود و او از جد ویاود بن عبد احلميد قاضد

 خود بر یابو عبيده عياض را به جانشين.  را بر آن ناحيه واليت دادیعياض بن غنم پس از وفات ابو عبيده گشود، و عمر و
 سفيان و سپس معاويه را بر شام واليت داد، و عياض را بفرمود تا به یابشام گمارده بود، و عمر بن خطاب خنست يزيد بن 

  . رودجزيره یغزا
ه ابو کردند ک نقل ی و ايشان از سليمان بن عطاء قرش)۱( از جزريانی بن آدم و او از مجعیحسني بن اسود از حيي

ا بود، و سپس عمر او را بر آن ديار واليت  فرستاد، و هنگام وفات ابو عبيده عياض در آجنجزيرهعبيده عياض بن غنم را به 
  .داد

ه ابو عبيده که چون عياض بن غنم، کرد کايت ک عبد اهللا بن حممد و او از سليمان بن عطاء حیر بن هيثم از نفيلکب
قرار صلح  خود بر دروازه شهر بايستاد و با اهل بلد بر اين )۲(ميتکرد، سوار بر اسب ک را گسيل داشته بود، الرها را فتح یو
   ه معبد ايشانکرد ک

__________________________________________________  
  .جزيره مردم ی يعن)۱(
  . با يال و دم سياهیي اسب سرخ مايل به قهوه: ميتک )۲(

۲۵۰  
ر قبال  افزون بر آنچه موجود است نسازند و مسلمانان را دیليسايک ماند و یو آنچه در حول آن است، از آن ايشان باق

 نيز جزيرهاهل .  ايشان به جا مناندی برایي نند ذمهک از اين مجله شروط را فروگذار ی دهند و اگر چيزیدمشنانشان يار
  . را از گونه صلح مردم الرها پذيرفتندیصلح

ه ه ابو عبيدکامي، اين است  ه درباره عياض شنيدهک یترين خرب درست: ه گفتکرد ک روايت یحممد بن سعد از واقد
ه او را ک رسيد یآنگاه نامه عمر به و.  خود برگزيده بودیدر طاعون عمواس به سال دوازده وفات يافت، و عياض را به جا

 ی راهیپس روز پنجشنبه نيمه شعبان سال هجده با پنج هزار سپاه.  منصوب داشته بودجزيرهبه واليت محص و قنسرين و 
  . شدجزيره

 ی و بر ميسره صفوان بن معطل سلمی و بر ميمنه سعيد بن عامر بن حذمي مجحیبسبر مقدمه سپاه ميسرة بن مسروق ع
  .قرار داشتند

 نرفت و در محص مباند تا در ی احدی خالد پس از ابو عبيده حتت لوایي به گفته. خالد بن وليد نيز در ميسره بود
 در محص استوارتر ی خرب مرگ وی، ول خالد در مدينه مردیسانکبه زعم . ردک ی مبرد و به عمر وصيتکسال بيست و ي

  .است
 از فالحان یه از آن اعراب بود و نيز بر مجاعتک پريامون شهر یطليعه سپاه عياض به رقه رسيد و بر حاضر: گويند

عياض با سپاه خود پيش آمد و . ه جنات يافتند، گرخيتند و به درون شهر رقه رفتندکآنان .  به دست آوردیبتاخت و غنائم
 از ايشان ی بر مسلمانان تري باريدن گرفت و مجعیساعت.  شهر است، جمهز بايستادیها  از دروازهکیه يک الرهاء در باب
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ند و سوار بر اسب شده دور شهر ک اصابت نیسپس عياض از آنان دور شد تا سنگها و تريهايشان به و. جمروح شدند
   ازی خود بازگشت و گروههايیبه اردوسپس .  از سواران بگماردیهاي ها دسته بگرديد و بر دروازه

۲۵۱  
چون . ها درو شده بود شتهکها اسريان و طعام فراوان بياوردند و در آن هنگام  ه از قريهکسپاهيان را به اطراف گسيل داشت 

عياض با او . ردکس پيش عياض فرستاده طلب امان کپنج يا شش روز گذشت و آنان در مهني حال بودند، بطريق شهر 
زمني از آن ما : عياض گفت. ان و اموال و شهر خود امين باشندکودکه مهه اهل شهر بر جاهنا و کرد، بر اين قرار کصلح 

 گذارد، و بر ی را در دست ايشان باقیسپس به شرط پرداخت خراج، اراض. امي ردهکه آن را مقهور و احراز کاست، زيرا 
  .رده بودند، عشر قرار دادکلمانان رها ه اهل ذمه در آن مقيم نشده و به دست مسک یزمينهاي

ان را از اين الزام کودک در هر سال بپردازد، و زنان و ی ملزم شد ديناریرد، و هر مردکجزيه سرانه بر ايشان وضع 
  .خارج ساخت

ا ه و عسل نيز بر عهده آنان مقرر داشت، و اين مجله رک روغن و سری گندم و مقدار)۱( دينار، چند قفيزکعالوه بر ي
 ک نزديی مسلمانان بازاری شهر را گشودند و برایها آنگاه دروازه. معاويه پس از واليت يافنت جزيه ايشان قرار داد

  : ايشان بنوشتیعياض اين عهدنامه را برا.  داشتندیدروازه الرهاء بر پا

آنان را بر جاهنا و اموال . درکاين است آنچه عياض بن غنم روز ورود به رقه به اهل آن عطا . بسم اهللا الرمحن الرحيم
ه جزيه مقرر را بپردازند و غائله بر کونت نگزيند، مادام ک در آهنا سیسکه خراب نشود و کليساهايشان امان داد کو 
  . و صليب ظاهر نسازند)۲(نند و ناقوس و باعوثک احداث نیليسا يا معبدکه کبايد .  ندارندیپا

__________________________________________________  
 یدر برخ. رود یار مکقفيز به عنوان واحد وزن و مساحت زمني نيز به .  است برابر دوازده صاعیي  در اين مقام، واحد حجم و پيمانه)۱(

  . بودی آبياری پيش واحد زمان برای ايران تا چندینواح
  .ی مناز باران و مناز عيد فصح نصار)۲(

۲۵۲  

  .به مهر عياض خمتوم گشت. نده است او بسیخداوند گواه، و گواه

ه بعدا عمر به ک از مردم رقه چهار دينار مقرر داشت و خرب استوار اين است یي شونده ه عياض بر هر حمتلمکو گويند 
ه بر صاحبان رواج طال کند، هم چنان ک از ايشان چهار دينار وضع یه بر هر مردک رقه بود، نوشت یه والکعمري بن سعد 

  .مقرر بود
اهل حران . رد و مقدمه سپاه خود را بفرستادک منزل یسپس عياض به عزم حران روان شد و در باجد: ويندگ
س کعياض به دنبال آنان رهسپار شد و چون در آن موضع فرود آمد حرانيان اهل حران .  ايشان ببستندیها را به رو دروازه
ردند از آجنا به الرها رود، و به ک تقاضا یيشان است، و از و از شهر دست ایه جزئک فرستادند و به او خرب دادند یپيش و

 خواهند داد، و بني او و نصرانيان حائل ینند، ايشان نيز به مهان قرار خرسندکه در آن شهر با او مصاحله کهر گونه 
رده ک حرانيان پيشنهاد ه آنچهک يافتند، پيام دادند ی از اين خرب آگاهیچون نصار.  بپيوندندیخنواهند شد تا آنان نيز به و

 ی بر مسلمانان ترياندازیاهل شهر گرد آمده ساعت. پس او به الرها آمد. اند، ايشان نيز خواهند پذيرفت و بدان رضا داده
 یدرنگ یاهل شهر ب. ست داده به درون شهر راندندکمسلمانان آنان را ش. ردند، و سپس جنگجويانشان برون آمدندک

  :سان برايشان نوشت  بدينیي رد، و عهدنامهکعياض خواست ايشان را اجابت . ردندکطلب صلح و امان 

هر گاه مشا دروازه شهر را بر من .  است از عياض بن غنم به اسقف الرهایي اين نامه. بسم اهللا الرمحن الرحيم
 تبع خويش امين نيد، بر جان و مال خود و منک و دو مد گندم ادا ی ديناریه بابت هر مردکبگشاييد، بر اين قرار 

  ردگان را ارشاد و پلها و راهها را اصالح و مسلمانان راکه راه گم کبر مشا است . خواهيد بود
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۲۵۳  

  . او بسنده استیخداوند گواه، و گواه. نيدک یراهنماي

  :ردک اهل الرها چنني نقل ی نامه عياض را برایداود بن عبد احلميد از پدر خويش و او از جد و

من آنان را بر خون و مال .  اهل الرهایاين نامه عياض بن غنم و مسلمانان مهراه اوست برا. ن الرحيمبسم اهللا الرمح
ه کو بر ايشان است . نندکه بر عهده دارند، ادا ک را یدهم، هر گاه حق یان و زنان و شهر و آسياهبايشان امان مکودکو 

  .داوند و فرشتگان او و مسلمانان گواهندخ. نندکردگامنان را هدايت ک ما را اصالح و راه گم یپلها

عياض با اهل .  را به مسيساط فرستادیعياض سپس به حران آمد و صفوان بن معطل و حبيب بن مسلمه فهر: گويد
.  را بر ايشان واليت دادی گشودند و او مردی ویها را به رو رد و ايشان دروازهک مهانند صلح الرها مصاحله یحران به صلح
ها و   قريهیاند و بر بعض ه بر آن شهر ايستادهکيساط رهسپار شد و صفوان بن معطل و حبيب بن مسلمه را بيافت سپس به مس

  . مهانند صلح الرها با ايشان ببستیپس صلح. اند  آن غالب گشتهیدژها
  .گشت یرفت، و سپس به آجنا باز م یعياض از شهر الرها به غزا م

ه به دست ک مناند مگر آنی پايی جاجزيرهه در کرد ک روايت یر و او از زهر و او از معمیحممد بن سعد از واقد
  .ردک قرقيسيا و نصيبني و سنجار را فتح -  حران و الرها و رقه ویو. عياض بن غنم در عهد عمر بن خطاب گشوده شد

: ه گفتکرد کروايت  و او از عبد الرمحن بن مسلمه و او از فرات بن سلمان و او از ثابت بن حجاج یحممد از واقد
 فرات را به صلح و ارض آن را به عنوه یها و شهرها عياض رقه و حران و الرها و نصيبني و ميافارقني و قرقيسيا و قريه

   هکرد ک و او از ثور بن يزيد و او از راشد بن سعد نقل یحممد از واقد. بگشود
۲۵۴  

  . بگشود آن را به صلح و ارض آن را به عنوهی و شهرهاجزيرهعياض 
 يافت و اهل آن به الرها رفته بودند و چون الرها را فتح ی عياض چون از رقه به حران آمد، آن شهر را خالیبه روايت

  . مهانند صلح الرها بودیردند، و آن صلحک در باب شهر خود صلح یرد، ايشان مهان جا با وک
عياض : ه گفتکرد ک روايت یيش و او از جد و و او از پدر خوی منيع رصافی مؤدب از حجاج بن ابیابو ايوب رق

يفا و ارض بيضاء آمد و بر آن سرزمني کسپس به سروج و راس.  بگشودیرقه و سپس الرها و آنگاه مسيساط را به صلح واحد
 ی جستند و چون آن خرب به ویآنگاه مردم مسيساط از عهد خود ترب.  مانند صلح الرها بگشودیرد و دژها را به صلحکغلبه 

ه اهل الرها عهد خويش ک دادند یو او را آگاه.  ايشان بازگشت و در حصارشان گرفت تا آن بلد را بگشودیرسيد سو
 بر آن یها را به رويش بگشودند و او به شهر وارد شد و عامل خود را با گروه  ايشان رفت، دروازهیچون سو. اند ستهکبش

 و توابع آن است، رفت و آهنا را به مهان حنو بگشود و به عني الورده ه مهان جسر منبجک فرات یها سپس به قريه. بگمارد
رد و به تل موزن رهسپار شد و اين بلد را ک مقاوم ماند و او آن را رها یاين موضع در برابر و. ه مهان رأس العني استکرفت 

  . مانند صلح الرها به سال نوزده بگشودیبه صلح
رد، و عياض ک مهانند صلح رقه فتح یيسيا فرستاد، و او آن بلد را به صلح را به قرقیعياض حبيب بن مسلمه فهر
 از مهني گونه مفتوح ساخت و دژ ی مانند الرها بگشود، و نيز ميافارقني را به صلحیخود آمد را بدون جنگ و به صلح

عبدين و دژ ماردين و دارا را رد و نيز طور ک مانند صلح الرها فتح ی را بگشود و نصيبني را پس از جنگيدن به صلحیفرتوثک
   یسان بگرفت و قرد به مهني

۲۵۵  
 برقرار خراج ی آن بلد با وی آمد، و او نسبت به اراضیبطريق زوزان نزد و.  مانند نصيبني بگشودی را به صلحیو باز بد

 یو آجنا را به صلحآنگاه به ارزن رفت .  از حمرم سال بيست رخ دادیمهه اين امور در سال نوزده و چند روز. ردکصلح 
رد و تا کرد، و از درب گذشت و به بدليس رسيد و از آن گذشته به خالط آمد و با بطريق آن صلح کمانند صلح نصيبني فتح 
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بزرگ بدليس خراج خالط و آنچه بر عهده افراد و . ردکعني احلامضه ارمنستان پيش رفت و از آن جلوتر نگذشت و رجعت 
 را بر آن واليت داده بود و در سال یه عمر وکسپس به رقه بازگشت، و به محص رفت . ردکمني  آن بلد بود، تضیفرمانروا

  .بيست وفات يافت
 را واليت داد و او ی نپاييد تا مبرد و عمر، عمري بن سعد انصاری ساخت و او ديریعمر سعيد بن عامر بن حذمي را وال

  .ردک شديد فتح یعني الورده را پس از جنگ
ه عمر بن خطاب کرد ک ديلم بن موسع روايت ی فروه و او از ابو وهب جيشانی مرا از اسحاق بن ابیسک:  گويدیواقد

ه کطليعه سپاه .  را گسيل داشتی نوشت و او را بفرمود تا عمري بن سعد را به عني الورده فرستد و او، ویي به عياض نامه
ها  سپس اهل شهر دروازه.  دمشن به غنيمت گرفتیها  از رمهی از فالحان رسيد و چارپايانیرفت، به مجع یپيشاپيش او م

 از بطريقان به باال برآمد کیشته شدند و يک به ضرب سنگ و تري یاز مسلمانان مجع.  بر آن قرار دادندیهاي را بسته و عراده
  .به صلح گشوده شد بعد از آن شهر یول. ايد نون ديدهکه تاک نيستيم یما از آنان: و مسلمانان را دشنام داد و گفت

ه رأس العني در برابر عياض بن غنم کرد ک منيع و او از پدر خويش و او از جدش نقل یعمرو بن حممد از حجاج بن اب
    بود پس از جنگجزيره عمر بر یه والکمقاوم بايستاد و عمري بن سعد 

۲۵۶  
ردند، بر اين کداخل شدند، و سپس با آنان صلح شديد اهل شهر با مسلمانان، آن بلد را بگشود و مسلمانان به عنوه در آن 

 برده ی به چهار دينار بپردازند و زنان و اوالدشان به بردگک هر يیي  به ايشان واگذار شود و جزيه سرانهیه اراضکقرار 
 کی با نيست،کیبا«: ه چون عمري به آن بلد وارد شد به ايشان گفتکاز مشايخ اهل رأس العني شنيدم : حجاج گويد. نشوند

  .)۱( ايشان بودیو اين، به منزله امان برا» .نيست، نزد من آييد، نزد من آييد
 را به عني الورده فرستاد، و او پس از وفات عياض با ی اشعری عمر بن خطاب، ابو موسیبه زعم هيثم بن عد

 را به اسارت یسک عنوه گشود و ه عمري عني الورده را بهک خرب استوار اين است یول.  آن بلد رفتی به غزاجزيرهسپاهيان 
  . جز هيثم نگفته استیسکنگرفت و بر اهل آن جزيه و خراج مقرر داشت و آن روايت را 

ار گرفته، ک ايشان را خود به یردند و مسلمانان اراضک بلد ی از اهل رأس العني جالیمجع:  منيع گويدیحجاج بن اب
  .ردندکشت کاقطاعا 

 یسرکسنجار به دست روميان بود، سپس : ه گفتندکرد کايت کاهل سنجار مرا ح از مشايخ یحممد بن مفضل موصل
ن ک آورده بودند به قتل رساند، لیه به سبب خالف و معصيت نزد وکمعروف به ابرويز خواست تا صد مرد از ايرانيان را 

دو مرد .  بودیدنش دچار دشوار گشویه در آن زمان براک شفاعت شد، و فرمان داد تا به سنجار روند یدرباره ايشان نزد و
  از آن مجله مبردند،

__________________________________________________  
ه هر کنظر غالب بر اين است .  داردیي  ويژهی جایگردد، در حقوق بني امللل اسالم ی منعقد میه امان به چه صيغه و عملک اين حبث )۱(

و آن را با تري » مترس«ه نوشت ک از غالمان مسلمني بود یمثال معروف آن عمل غالم.  استلفظ و اشاره مفهم امان موجب انعقاد آن
  . شدیار به منزله اعطاء امان تلقکرد و مهني ک پرتاب یي به داخل قلعه

۲۵۷  
 یلو.  گشودن سنجار در آجنا بودند، روان شدندیه براک یو نود و هشت تن ديگر به آجنا رسيدند و مهراه ساير جنگجويان

 جزيرهه عياض از خالط بازگشت و به ک یهنگام. ردندک آنان شهر را گشوده در آن اقامت گزيدند و زاد و ولد کمک یخود ب
ه کاند   از رواة گفتهیبرخ.  دادینک از تازيان را در آن سی را به سنجار فرستاد و آن را به صلح بگشود و مجاعتیسانکرفت 

عمري بن سعد عامل عمر، مهان عمري بن :  گويدیلبکابن . و اين گفته استوار نيست از قالع موصل را بگشود، کیعياض ي
ه او عمري بن سعد بن عبيد است و پدرش سعد در روز قادسيه ک گويد یسعد بن شهيد بن عمرو از طايفه اوس است، و واقد

. بوده است) ص(هد رسول اهللا  از گردآورندگان قرآن در عکی يیو: وفيان گويندکه کشته شد، و اين سعد مهان است ک
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 در آمد يا ی را يافت و در محامجزيره از ی عمر واليت خبشیه خالد بن وليد از سوکاند  ردهک روايت یمجاعت:  گويدیواقد
  . نيستین اين خرب استوارکه با شراب آميخته بود به خود ماليد و عمر او را معزول داشت، لک ی ديگر چيزیجا

 تا جزيرهه در کرد ک منيع و او از پدرش و او از جدش و او از ميمون بن مهران روايت ی ابعمرو ناقد از حجاج بن
 در اين باب یبه خاطر نظر ارفاق عمر به مردم آن ديار، ختفيف. شد یه و گندم به نفع مسلمانان گرفته مک روغن و سریمدت

 مد گندم و دو ک عالوه بر جزيه يی شد و بر هر فردتفاکپديد آمد و به گرفنت چهل و هشت و بيست و چهار و دوازده درهم ا
  .ه نيز تعلق گرفتکقسط روغن و دو قسط سر

 واليت يافت، مسجد جزيرهه چون عياض مرد و سعيد بن عامر بن حذمي بر کردند کايت ک از اهل رقه مرا حیگروه
   یعمري بن سعد نيز مساجد. رقه و مسجد الرها را بساخت، و سپس مبرد

۲۵۸  
 ی واليت يافت، عثمان وجزيره عثمان بن عفان بر شام و یه معاويه از سوک یزمان. ردکر مضر و ديار ربيعه بنا در ديا

 بر آهنا یسکه ک را یها منزل دهد و ايشان را اجازت دهد تا زمينهاي  دور از شهرها و قريهیه تازيان را در مناطقکرا بفرمود 
 از طوايف قيس و اسد و ديگران را در مازحني و یيبکدر رابيه منزل داد و ترپس او بنو متيم را . نندکشت ک ندارد، یحق

رد و طايفه ربيعه را بر مهني قرار در ديار ربيعة بگمارد و بر ک ديار مضر بیار را در مجيع نواحکان داد، و مهني کمديرب اس
 عمال خود ی بگمارد، و سپس آنان را مجع حفاظت و مدافعهی از عطايا بگريان را برایسانکها  ها و مسلحه شهرها و قريه

  .ردک
ه خود عامل عثمان بر کعامل نصيبني به معاويه : ه گفتکرد ک مرا روايت ی از محاد بن عمرو نصيبیابو حفص شام

پاسخ نوشت و . اند  دچار آمدهیزدگ ژدمک از مسلمانان مهراهش به یه مجعکرد کايت ک نوشت و شیي  بود نامهجزيرهشام و 
ژدمها را کرد و مردم کاو چنان . ژدم هر شب حتويل دهندک ی تا اهل هر حمله شهر را موظف سازد مشار معينبفرمود

  .شندکداد تا ب یآوردند و او دستور م یم
ه عمري بن سعد پس از فتح رأس العني از کرد ک و او از شيوخ خود نقل ی از ابو عبد اهللا قرقسانیابو ايوب مؤدب رق

 مهانند صلح ی با ايشان صلحیو. سته بودندکه مردمش عهد خود بشک آن برفت تا به قرقيسيا رسيد یطريق خابور و حوال
  .خنستني ببست

 رو ی مانند صلح قرقيسيا بگشود و در آهنا با جنگ زيادی به صلحک به يک فرات شد و آهنا را يی دژهایسپس راه
ار تلبس و عانات فارغ شد به نأوسه و آلوسه و کچون از . دندرک ايشان پرتاب ی سنگ به سوی از اهالیتنها برخ. به رو نشد

   وفهک آن زمان عامل عمر بن خطاب بر یو. هيت آمد و عمار بن ياسر را در آجنا بيافت
۲۵۹  

اهل اين دژها .  انبار گسيل داشته بودی باالی نواحی به غزای سعد بن عمرو بن حرام انصاری را به فرماندهیبود و سپاه
آنگاه عمري به رقه . ردک ی مردم هيت را مستثنیليساک از یده، امان خواستند و او، ايشان را امان داد و نيم آمینزد و

  .بازگشت
 ی پس از آن رفت مدالج بن عمرو سلمیوفه به هيت و دژهاکه از ک یسک: رده، گفتک از اهل علم مرا روايت کیي

  .ردکنار فرات است، بنا که ک را یي ن مواضع را بگشود و حديثه آیو. ه از صحابه به مشار بودکحليف بنو عبد مشس بود 
، یبه قول.  استی در آن ناحيت باقیر وکه ذکنيه ابو هارون ک بود با یزيند، از مجله ايشان مرد یاوالد او در هيت م

  . سعد بن عمرو بن حرام آمده بود، و اهللا اعلمیمدالج از سو
 و عبادت کار نسکناميدند و به  ی را سعيد اخلري میه وک - مروان بنکحمل هنر سعيد بن عبد املل: گويند

نده بود و ک داده و او در آجنا هنر یوليد آن را اقطاعا به و. شدند یه در آن درندگان يافت مک بود یزار  بيشه-پرداخت یم
: گويند.  بن عبد العزيز بود داد عمریان را به اقطاع وکه آن مک یسک:  گويندیبرخ. ه آجنا است پديد آورده بودک یآباد

 شهر خويش در بغداد، ساخت و ی از گذشته نبود و آن را منصور در سال صد و پنجاه و پنج، مهانند بنایرافقه را اثر
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 خود را در یسپس رشيد قصرها.  عهد بودیه آن زمان ولک سپرد ی از اهل خراسان بر آن بگمارد و به دست مهدیسپاهيان
 جزيره به ی به عنوان والی بن سليمان بن علیه علک یشتزارها واقع است، و زمانک ی و رافقه فضابني رقه. آجنا بساخت
. خواندند یهنه هشام مکه آن را بازار کبازار بزرگ رقه از اين مجله بود . ردک رقه را به آن ناحيه منتقل یآمد، بازارها

  درآمد اين بازارها. فراهم آورده رشيد به رقه آمد ما حيتاج خود را از آن بازارها ک یهنگام
۲۶۰  

  .گردد ی اخذ میي  مصادرهکامروزه نيز مهچنان مهراه درآمد امال
 و یاهلن«و هم او .  پيش از آن در زيتونه منزل داشتیو. ردک احداث کاما رصافه هشام را هشام بن عبد املل

آن ديه در آغاز . د و در آن واسط الرقه را پديد آوردرکه به مهني نام معروف است احياء ک را یرد، و ديهک را حفر )۱(»یاملر
 یه به نام وک را کیيت ام جعفر زبيده دختر جعفر بن منصور در آمد و در آن ملک تصرف شد و بعد به مل)۲(ار دولتک

  وجود نداشت،ی قرقيسيا است اثریه در قسمت سفالکدر گذشته از رحبه . رد و بر عمران آن افزودکمعروف است درست 
 قدمي یي ه در ديار ربيعه قرار داشت قريهکاذرمه . ردک در عهد مأمون بنا و احداث ی بن طوق بن عتاب تغلبکو آن را مال

ه ک قدمي بود یفرتوثا دژک.  در آن بساختیي  آن را از صاحبش بگرفت و قصر و قلعهیبود و حسن بن عمر بن خطاب تغلب
  .م ساختندکنه شهر در آوردند و مستحاوالد ابو رمثه در آن منزل گزيدند و به گو

 بلد و ديار ربيعه و بريه پرسش کاز مشايخ در باب ده ي: ه گفتکرد کايت ک به طاوس از پدر خويش مرا حیمعاف
  .ردمک

ه اعراب ک یصاحب ی موات و بیاند، و يا زمينها ن آن اسالم آوردهکه اعراب ساک است ی زمينهايکآن ده ي: گفتند
اند و به صورت موات در آمده و علف هرز آهنا را فرا گرفته و  ردهک آهنا را رها یه نصارک یاند، و يا زمينهاي هردکآهنا را آباد 

  .اند اعراب به اقطاع ستانده
 معيط تعلق یه عني الروميه و آب آن به وليد بن عقبة بن ابکرد کاتبان رقه و ديگران روايت ک از مشايخ یابو عفان رق

  داشت و
__________________________________________________  

  . استی نام هنر و ديه)۱(
  . منظور دولت عباسيان است)۲(

۲۶۱  
رده عبد اهللا بن ک خبشيد و سپس از آن ابو العباس شد و آن را به اقطاع به ميمون بن محزه آزاد یاو آن را به ابو زبيد طائ

ه کبيشه ابن هبريه اقطاع ابن هبريه بود : گويند. ه جزء سرزمني رقه استعني الرومي.  خبريدیعباس داد، و رشيد از ورثه و
 ی پس از آن از سوکآن مل. ه صاحب طاقات بغداد در ناحيه دروازه شام بودکضبط شد، و سپس اقطاع بشر بن ميمون شد 

  . سروج استینون جزء اراضک شد، و ایرشيد خريدار
عبد .  ضبط شدکبعد اين مل. ه به نام هم او معروف استکئشه داد يفا به دخترش عاک را در رأسکیهشام قطعه مل

 تل یتل عفراء و اراض. ه جزء الرها بودکفر جدا داشتند ک به نام یي  از قريهی به نام سلعوس و نيمیي  و هشام قريهکاملل
ج عبد الواحد پيش از آن مر.  در حومه حران و مستغالت آن به غمر بن يزيد تعلق داشتیي  مصادرهک و امالیمذابا و مصل

نياز شدند و آن مرج  یبود، و چون آن دو پديد آمدند، مسلمانان ب» یمح« مسلمانان یه احلدث و زبطره ساخته شود، براک
 مردم بر آن دست انداختند و بر یرد و پس از چندکسپس حسني خادم آن را در خالفت رشيد به احواز منضم . ون شدکمس

ابو .  قرار داد)۱(ک را باز پس گرفت و جزء امالیه عبد اهللا بن طاهر به شام آمد و آن اراضکآن مزارعش چريه شدند، تا 
 است ی العاصیم بن ابکه مرج به او منسوب است، عبد الواحد بن حارث بن حک یام عبد الواحد شنيده:  گويدیايوب رق

 او را یه قطامک مهان است یو.  قرار دادیمانان مح مسلی بود و آن را برایمرج از آن و.  بوده استکه پسر عم عبد امللک
  :رده و گفته استکمدح 
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__________________________________________________  
  . متعلق به دربار خلفا استک منظور امال)۱(

۲۶۲  

  ار مردم شهر تو را چه غم اگر بال ز سر عبد الواحد درگذردکز 

    بنو تغلب بن وائلیامر نصارا
 یه عمر بن خطاب خواست تا از نصاراکرد ک روايت ی بن فروخ از ابو عوانه و او از مغريه و او از سفاح شيبانشيبان

نعمان بن زرعه يا زرعة بن نعمان به عمر .  از ايشان به بالد دور دست رفتندیبنو تغلب جزيه ستاند و انان گرخيتند و مجع
 یي راه دارند و طايفهکاند و از دادن جزيه ا  از اعرابیاينان قوم. دهم یار بنو تغلب به خدا سوگند مکترا در : گفت

پس عمر به طلب آنان فرستاد و بازشان گردانيد و صدقه .  جويدیجنگجويند، مبادا دمشن به دست ايشان بر تو برتر
  .مضاعف برايشان قرار داد

رد کاز سعيد بن جبري و او از ابن عباس نقل ه کرد ک روايت یشيبان از عبد العزيز بن مسلم و او از ليث و او از شخص
  .تابکآنان نه از مايند و نه از اهل . ردکاح ک بنو تغلب را نبايد خورد و با زنانشان نبايد نیذبيحه نصارا: ه گفتک

 به عمر بن یي عمري بن سعد نامه: ه گفتندکرد کم و ابو خمنف روايت کعباس بن هشام از پدر خود و او از عوانة بن ح
ه در کرده و از بنو تغلب ک فرات را فتح ی فرات آمده و عانات و ساير دژهایه به خبش شامکطاب نوشت و خرب داد خ

ه در خبش کو پيش از آن، از آنان . اند به بالد روم روند وشيدهکرده و کآجنايند خواسته است به اسالم بگروند، و ايشان ابا 
وچ که از آجنا کاند به ايشان اجازه داده شود  رده و خواستهک ی ايستادگیابر واند چنني خنواسته، با اين حال در بر یشرق
   یو. نندک

۲۶۳  
  : پاسخ دادی عمر را در باب آنان خواستار شد، و عمر به ویرأ

ردند با آنان جبنگد ک است از ايشان دو چندان ستاند و اگر اباء یدار و زمني دار جار ه بر مسلمانان رمهک را یصدقات
  .  شوند يا اسالم آورندکالتا ه

 ی بر ما مقرر نشده راض)۱( چون جزيه علجانیي ه جزيهکمهني قدر : ه صدقه را دو برابر دهند و گفتندکبنو تغلب پذيرفتند 
  . خواهيم بودیهستيم و بر دين خويش باق

ه عمر بن خطاب با بنو کد رکردوس روايت ک و او از سفاح و او از داود بن یعمرو ناقد از ابو معاويه و او از شيبان
ه پسران خود را غسل کرد، بر اين قرار ک روم را داشتند، مصاحله که از فرات گذشته اراده پيوسنت به خاکتغلب، پس از آن

ردوس که داود بن کهم او گفت . تعميد ندهند و ايشان را ناگزير از قبول دين خود نسازند و صدقه مضاعف بپردازند
حسني بن اسود . رسانند ی غسل تعميد ديانت خود را به اجنام می ندارند، زيرا معموديت يعنیي ذمهآنان ديگر : گويد یم

تاب صدقه کبر چارپايان اهل : ه گفتکرد ک نقل ی و او از زهری و او از يونس بن يزيد ايلک بن آدم و او از ابن مباریاز حيي
ه اموالشان به طور عمده چارپايان است و آنان بايد دو ک یمسيحيان عرب: مقرر نيست جز نصرانيان بنو تغلب، و يا گفت

  .چندان مسلمني صدقات دهند
 با عمر یه وکرد ک و او از زرعة بن نعمان روايت یسعيد بن سليمان سعدويه از هشيم و او از مغرية و او از سفاح بن مثن

راه دارند و صاحبان مزارع و که از دادن جزيه اک اند  عربیاينان قوم: رده و گفته بودک بنو تغلب گفت و گو یدرباره نصارا
   وشيده بود تا از ايشان جزيه بستاند و آنانکعمر . اند چارپايان

__________________________________________________  
  .اند برده یار مک نيز به یه اعراب مسيحکشود، واژه علج را نه فقط اعراب مسلمان، بل یه ديده مک چنان)۱(



 ۱۲۴

۲۶۴  
ه دو چندان مسلمني از زمني و چارپايان خويش صدقه کرد، بر اين قرار کپس با ايشان مصاحله . نده بالد شده بودندکپرا

ار بنو تغلب کاگر فرصت يامب به : گفت ی عليه السالم میمغريه گويد، عل. نندک نیه اوالد خود را نصرانکرد کدهند و شرط 
آنان .  خواهم بردیانشان را به اسريکودکشت و کهر آينه جنگاورانشان را خواهم : ت اسیبپردازم، مرا در باب ايشان نظر

  . شده استیاند و ذمه مسلمانان از ايشان بر ستهکردن اوالد خويش عهد خود را شک یبا مسيح
عمر : گفته کرد کايت ک حی بن عبد اهللا و او از ابراهيم بن مهاجر و او از زياد بن حدير اسدکابو نصر متار از شري

 یي ه عشر از مسلم يا اهل ذمهکرد از اين ک بنو تغلب فرستاد تا نصف عشر اموالشان را بگريم و مرا منع یمرا نزد نصارا
  .ندک یه خراج ادا مکبستامن 

رد ک بن نوفل و او از حممد بن ابراهيم بن حارث نقل ک سربه و او از عبد امللی و او از ابن ابیحممد بن سعد از واقد
ه عمر صدقه مضاعف بر ايشان ک عثمان دستور داد از بنو تغلب جزيه فقط به طال و نقره پذيرفته شود و به او خرب دادند هک

 و ابن ی ليلی بن انس و ابن ابک و مالی و اوزاعی و سفيان ثوریواقد. مقرر داشته است، پس از دستور خود منصرف شد
اما در باب . شود ی دو چندان مسلم صدقه گرفته می رمه و زمني و اموال تغلبه ازک ذئب و ابو حنيفه و ابو يوسف گويند یاب
هايشان  گريد و از رمه یه صدقه مضاعف بر زمني ايشان تعلق مک بر اين است یان و سفيهان اين قوم اهل عراق را رأکودک

و مجيع ايشان . شود ی ستانده مه آن، هم از رمه و هم از زمني ايشانک نبايد گرفت، و اهل حجاز را نظر اين است یچيز
  .شود بر سبيل خراج است چه آن بدل از جزيه است یآنچه از اموال بنو تغلب گرفته م: گويند

۲۶۵  

   یثغور جزرغزوۀ 
 به معاويه نوشت و او را به واليت شام گمارد و عمري بن سعد یي چون عثمان بن عفان به خالفت رسيد نامه: گويند

 و ثغور هر دو ايالت را به معاويه داد و او را بفرمود تا جزيرهسپس او را معزول داشت و شام و . ردک جزيره ی را والیانصار
 و صفوان بن معطل ی حبيب بن مسلمه فهریو. ندک را اعزام یسکه ارمينيه چهارم است، يا ک مششاط رود یخود به غزا

 مانند صلح الرها یحمل، آن ناحيه را به صلح را به آجنا گسيل داشت، و آن دو، چند روز پس از رسيدن به یسلم
  . مبردیرد و اواخر خالفت معاويه مهان جاکصفوان در آن بلد اقامت . بگشودند

ه مهان کرد ک بودند و صفوان را بر آجنا واليت داد و مقيم ی آن بالد رفت و اين دو با وی، معاويه خود به غزایبه قول
  .جا وفات يافت
ن کردن در ملطيه، بر مششاط اردو زده بود، لک و سه پس از منزل یروم در سال صد و سقسطنطني طاغيه : گويند

 یل علکه املتوکمششاط مهچنان سرزمني خراج بود تا آن .  آن تاخته و سپس باز گشته بودی بدان نيافته و بر حواشیدسترس
  . ساير ثغور قرار دادی برایاهللا آن را مشمول عشر و از اين جهت سرمشق

 آن ی بر آن دست نيافت و صفوان نيز به غزایمخ رفت، ولک دژ یحبيب بن مسلمه پس از فتح مششاط به غزا: دگوين
.  بودیمخ رفت و آن، سال وفات وک یسپس در سال پنجاه و نه بار ديگر به غزا. ن نتوانست آن را بگشايدکدژ شتافت، ل

   دژ شد و از آجنایز باروعمري بر فرا. ردک ی می نيز او را مهراهیعمري بن حباب سلم
۲۶۶  

بدينسان فتح دژ به نام عمري بن . ردندک روميان را آنقدر به تيغ بزد تا منهزم شدند و مسلمانان بر بارو صعود یبه تنهاي
سپس روميان باز بر آن دژ چريه شدند و مسلمة بن . شد ی او از آن ياد می برایباليد و مهچون فخر یه بدان مکحباب شد، 

ه به سال صد و چهل و نه منصور از کآمدند تا آن یشد و روميان باز بر آن غالب م ی آن را بگشود و مهچنان فتح مکلعبد امل
مخ فرستاد و ک یبغداد روان شد و به حديثة املوصل رسيد، و از آجنا حسن بن قحطبه و سپس حممد بن اشعث را به غزا

حممد بن اشعث در آمد . مخ پردازدکرمود تا با آن دو تن به جنگ عباس بن حممد را به رياست ايشان گمارد و او را بف
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عباس بفرمود تا . مخ اردو زدندکآذوقه برگرفتند و بر دژ از آجنا . مبرد، و عباس و حسن روان شدند تا به ملطيه رسيدند
مسلمانان .  ماندردند تا از سنگ منجنيق مصونکنند و روميان بر دژ خود چوب عرعر نصب ک سوار ی دژ منجنيقهايیسو

. ار گرفتند و سخت جبنگيدند تا آن دژ را بگشودندک به یهاي شتند، آنگاه دبابهکسنگها بينداختند و دويست مرد را ب
مخ را ببستند و چون سال صد و هفتاد و کسپس روميان باز دژ .  بودیمطروراق در اين جنگ مهراه عباس بن حممد بن عل

 بن صاحل بر مششاط بود به که عامل عبد امللک ی عمره انصاری بن عبد الرمحن بن ابهفت فرا رسيد، حممد بن عبد اهللا
مخ مهچنان مفتوح بود تا ک. مخ رفت و آن را چهارده شب از ربيع االخر مهان سال مانده، بگشود و بدان وارد شدک یغزا

، عبد اهللا بن اقطع آن را به ايشان یه قولب. فتنه حممد بن رشيد، و آن هنگام مردمش بگرخيتند و روميان بر آن غالب شدند
سپس عبد اهللا بن طاهر در عهد خالفت مأمون آن را بگشود، و مهچنان . ردکه نزد روميان اسري بود، رها کسپرد و پسرش را 

   مششاط و قاليقال و بقراط بن اشوط بطريق به خاطری از نصارایه مجاعتکدر دست مسلمانان بود تا آن
۲۶۷  

مخ را به تصرف روميان دادند، و از اين طريق به ايشان تقرب کرده کر ايالت مششاط داشتند تدبري ه دک کیامال
  .جستند

   ملطيهفتح 
 را از مششاط به ملطيه فرستاد و او آن بلد را بگشود، و سپس بار یعياض بن غنم، حبيب بن مسلمه فهر: گويند

 رسيد، حبيب بن مسلمه را گسيل داشت و او ملطيه را به عنوه هجزيره معاويه به واليت شام و ک یديگر بسته شد و زمان
. معاويه به ملطيه آمد و اراده رفنت به روم را داشت.  از مسلمانان را مهراه عامل شهر در آجنا بگماردیبگشود و مرابطان

در ايام عبد اهللا بن زبري اهل . دها بو  و ديگران در آجنا قرار داد، و آن شهر بر سر راه صائفهجزيره از اهل شام و ی پادگانیو
  .ردند و برفتندکردند و روميان به شهر تاخته آن را ويران کوچ کملطيه از آجنا 

  . در آجنا منزل گزيدندی و نبطی از مسيحيان ارمنیسپس مجاعت
 در که پس از نربد عبد اهللا بن عبد امللکرد کايت ک و او در روايت خويش از راويان حیحممد بن سعد از واقد

 ملطيه و در یطرنده در سه منزل. ردندک در آجنا بنا یهاي طرنده به سال هشتاد و سه، مسلمانان در آن شهر اقامت گزيده خانه
. زيست ی در آن منیسک -  از ارامنه و ديگران- از اهل ذمهیملطيه آن زمان ويران بود و جز برخ. بطن بالد روم قرار دارد

ردند، و ک یآمدند و تا رسيدن فصل زمستان و باريدن برف در آجنا اقامت م ی تابستاهنا مجزيره از سپاهيان یهاي طالعه
  .گفتند ی مکسپس آن موضع را تر

  ار را به خاطرکوچانيد، و اين کراه ايشان از آجنا کچون عمر بن عبد العزيز واليت يافت، اهل طرنده را با وجود ا
۲۶۸  

 ی نگذاشتند و حتی را به جایاهل طرنده بار سفر بر بستند و چيز. جنام داد آنان از دمشنان ایشفقت برايشان و رهاي
 یرد و جعونة بن حارث از طايفه بنک آنان را در ملطيه منزل داد و طرنده را خراب یو. ستندکه و روغن را شک سریها وزهک

  .عامر بن صعصعه را بر ملطيه واليت داد
ها  ها را ببستند و زنان عمامه اهل شهر دروازه.  به ملطيه تاختندیرومدر سال صد و بيست و سه، بيست هزار : گويند

 برون آمد و سوار شده ی مدد خواهی از اهل ملطيه برایي فرستاده. به سر هناده بر بارو فراز شدند و به جنگ پرداختند
ه روميان ک خرب رسيد ینگاه به ورد و آک را مأمور ملطيه یسانک یو. ه در رصافه بودک رسيد کبرفت تا به هشام بن عبد املل

  .اند  گفتهکشهر را تر
 را مهراه او گسيل داشت تا مرابطان آن بلد باشند، و خود ی داد و سوارانیپس فرستاده را خبواست و اين خرب را به و

ه ک یفت، و در حالردند، و از آجنا به رقه رکبه قصد غزا روان شد و در ملطيه فرود آمد و بر در شهر اردو زد تا آن را مرمت 



 ۱۲۶

  .رده بودکمششري بر خود آوخيته بود، به شهر درآمد و پيش از آن، در خالفت خود چنان ن
مخ آن زمان در دست ک و سه فرا رسيد، طاغيه قسطنطني عازم ملطيه شد، و یچون سال صد و س:  گويدیواقد

 فرستادند، هشتصد کمک مردم ملطيه یخ برامکاهل .  از طايفه بنو سليم بر آن بلد واليت داشتیمسلمانان بود و مرد
 ی عنان بر تافته سویآنگاه آن روم. ستشان دادندک بر ايشان تاخته شیسواران روم. ردندکسوار از ايشان قصد روميان 

عب در حران اقامت ک بن ی آن هنگام دچار فتنه بود، و عامل آن موسجزيره. نان شهر را به حماصره گرفتکملطيه رفت و سا
   خربیقسطنطني از اين معن.  ايشان نبودی را توان ياورین وک را پيش او فرستادند، لیاهل ملطيه رسول. داشت

۲۶۹  
ه پرداخنت به ک فرمانروايتان یار مشا و گرفتارک از ی مشا نيامدم جز با آگاهی مردم ملطيه من سویا: يافت و به ايشان گفت

شيده، کنيد تا آن را ويران سازم و آنگاه از مشا دست ک ی دهم و شهر را هته مشا را امانکپس بپذيريد . ار مشا را نتواندک
  .رهسپار شوم

 بر شهر بگمارد و چون بال بر ايشان سخت شد و حماصره تابشان را بگرفت، از او یردند و او منجنيقهايکايشان ابا 
 بار بود برگرفتند و هر چه را کنچه را سبوچ شدند و آکآنگاه آماده . ردکه به ايشان اطمينان دهد و او چنان کخواستند 

 دروازه شهر تا یسپس از شهر برون رفتند و روميان دو صف بر دو سو. ندندکسنگني بيافتند در چاهها و خفاگاهها بيف
 مهچون طاق پل پديد ی را بر سر تيغ مقابل هناده سقفیشيده و سر هر تيغکه مششريها برک بگماردند، یخروج مهه اهال

روميان، . نده شدندک رفته در آجنا پراجزيره ی رسيدند و به سوی امنیردند تا به جاکسپس ايشان را بدرقه . ودندآورده ب
قلعه . ردندک از آن را خراب کیه تنها خبش اندک نگذاشتند، جز انبار غله ی به جایردند و از آن چيزکملطيه را ويران 

  .قلوذيه را نيز منهدم ساختند
م ک نوشت و به او فرمان داد تا ملطيه را بسازد و مستحی به صاحل بن علیي  نه رسيد منصور نامه ویچون سال صد و س

 به سال صد و چهل یو.  و ثغور آن گماردجزيرهه عبد الوهاب بن ابراهيم امام را به واليت ک شد یند، و سپس بر اين رأک
 یه افواجک هناد جزيره بود، و بر عهده مردم شام و یه و از اهل خراسان نيز مهرایرهسپار شد و حسن بن قحطبه با سپاهيان

  .را گسيل دارند
حسن بن . ردکفعله از مهه بالد گرد آمد و به ساخنت شهر آغاز .  شدند و بر ملطيه اردو زدیپس هفتاد هزار تن مهراه و
رد و خوان ک ی و ناهار اطعام مداد و مردمان را از مال خويش شام یرد و به دست بنايان مک یقحطبه بارها خود سنگ محل م

   ی بر پایي گسترده
۲۷۰  

دهد و حسن دو چندان  یه خود مردمان را طعام مکعبد الوهاب از اين رفتار بر سر غيظ شد و به ابو جعفر نوشت . داشته بود
لئيم جلوه دهد و  را یند و با اسراف و تظاهر وکار او را خراب ک برتر منايد و یه از وکند، و قصد آن دارد ک یاطعام م
حسن از مال خود ! کودک یا:  نوشتیابو جعفر به و. خواند یه وسيله ايشان مردم را به خوان خويش مهک دارد یمناديان
و به حسن .  استی و سفاهت رأیمهت یردن و بک در خطر ی از ناتوانی ناشیآنچه گوي. ند و تو از مال منک یاطعام م

  . نفرستدن مناديانکند، لکبنوشت تا اطعام 
شدند، تا  یار به جد مک رسد او را چنني و چنان خواهم داد، و مردمان در )۱(ه زودتر به شرفهکهر : گفت یحسن م

رد، هر که در آجنا مقيم ساخت منزل بنا ک ی سپاهيانیبرا. ساخنت ملطيه و مسجد آن را در شش ماه به پايان رسانيدند
 ملطيه یبرا.  پانزده مرد استیهر عرافه مشتمل بر ده ال.  بدادی و اصطبلیقان و دو غرفه فوی را دو حجره حتتانیي عرافه
  . شهر بساختی ميلی در سیي مسلحه

 را جزيرهمنصور چهار هزار جنگجو از مردم . رخيت یه آن هنر به فرات مکنار هنر قباقب ساخت ک نيز یمسلحه ديگر
 ايشان ی اصلی ده دينار افزون بر عطای هر مردیه مشار بود، و براه اين شهر از ثغور ايشان بکان داد، زيرا کدر ملطيه اس

و آن شهر را به . دارند یه قبايل بني خود مقرر مک بود )۲(ی جعلیصد دينار بداد، و اين سواک به يیي مقرر داشت و معونه



 ۱۲۷

  رد، وکسالح جمهز 
__________________________________________________  

  .بارو ینگره باالک )۱(
ه حاضر باشند کگرفت  ی تعلق میسانکس يا که آن را جعل يا جعاله ناميدند، و به کردند، ک ی را تعيني می قبايل عرب مزد يا مبلغ معين)۲(

  . اجنام دهندی خدمات جنگی اشخاص ديگریبه جا
۲۷۱  

  .مزارع را اقطاع سپاهيان قرار داد، و دژ قلوذيه را نيز بساخت
 رسيد، یثرت مشار تازيان به وکرد و چون خرب کصد هزار تن بيامد و بر جيحان منزل کش از يطاغيه قسطنطني با بي

رده انصار مهراه کاتب آزاد ک و نصر بن سعد ی خزاعکدر اين غزوه نصر بن مال: گفت یه مک را شنيدم یسک. منصرف شد
  .عبد الوهاب بودند

  :شاعر در اين باب گويد

   و نصر بن سعد و نصرت تو زين مهه نصر عظيم گشت کصر بن مالن: اند دو نصر بر گرد تو فراهم

 طليعه سپاه ی ملطيه رفت و فرماندهی از مردم خراسان به غزای حممد بن ابراهيم با سپاهکدر سال صد و چهل و ي
 به آجنا باز  بودندیه باقکآنگاه اهل شهر . ندکدر آن شهر مرابطه بگمارد تا دمشن بر آن طمع ن.  با مسيب بن زهري بودیو

ن بدان دست نيافتند و رشيد رمحه اهللا با آنان جنگيد و قلع و کروميان در خالفت رشيد متعرض ملطيه شدند، ل. گشتند
  .ردکقمعشان 

ه در منبج بود، خالد بن وليد را به ناحيه مرعش فرستاد و او دژ آن بلد را بر اين ک یابو عبيدة بن جراح زمان: گويند
 به یه در سال سک ی زمانیسفيان بن عوف غامد. ندک آن گويند، و سپس شهر را خراب کدمش به تره مرکقرار بگشود 

 ینک را در آن سیمعاويه مدينه مرعش را بساخت و سپاه.  روميان رفت از مرعش رهسپار شد و بالد روم را درنورديدیغزا
 پس از کعبد املل. وچيدندکت و مردم از آجنا ب گرفی روميان بر آن شهر فزونیداد و چون يزيد بن معاويه مبرد يورشها

چون . ردک به ايشان صلح یم مبرد و خود در طلب خالفت برآمد با روميان به شرط پرداخت چيزکه پدرش مروان بن حکآن
   سال هفتاد و چهار فرا رسيد حممد بن مروان

۲۷۲  
 ی بن مروان به صائفه رفت، و روميان در ماه مجاددر سال هفتاد و پنج نيز حممد. با روميان جبنگيد و پيمان صلح نقض شد

 مسلمني را ابان بن وليد یفرمانده.  ايشان تاختندی رفتند و مسلمانان سو)۱( از مست مرعش خارج شده به اعماقیاالول
 یراه و قنسرين و توابع آن مهی بن مروان والکرده عبد امللک معيط بر عهده داشت و دينار بن دينار آزاد یبن عقبة بن اب

  . در پيوستندیرده نربد شديدک ی ديگر تالقک مرعش با يیدو سپاه در صحرا. بود
در مهني سال، دينار به . شتند و به اسارت گرفتندکردند و کروميان هزميت گرفتند و مسلمانان ايشان را تعقيب 

  .شان ظفر يافته بودرده بر ايکه ده ميل با مششاط فاصله دارد برخورد ک از روميان در پل يغرا یمجاعت
 را به آجنا یم ساخت، و مجاعتکرد و مستحک به مرعش رفته، آن بلد را عمران کسپس، عباس بن وليد بن عبد املل

در ايام مروان بن . داشت ی را بر عهده مردم قنسرين مقرر می مهه ساله هتيه فوجیو.  بساختیرد و مسجد جامعکمنتقل 
شيده شهر مرعش را در حماصره گرفتند تا اهل آن به صلح تن کر ک بود، روميان لش سرگرم جنگ با اهل محصیه وکحممد 

 و جند قنسرين رفتند و آنگاه جزيرهپس خارج شده با اهل بيت خود به .  گويندکه شهر را ترکدر دادند، بر اين قرار 
 و در مهان زمان طاغيه روم  بودیالبکوثر بن زفر بن حارث کعامل مرعش در آن زمان . ردندکروميان شهر را ويران 
 ساخنت مرعش ی را برایرد، گروهک آن شهر را خراب یار محص فارغ شد و باروکچون مروان از . قسطنطني بن اليون بود

   آنگاه. گسيل داشت و آن شهر ساخته و آباد شد



 ۱۲۸

__________________________________________________  
  . استیي ن در اين مقام اسم خاص و نام منطقهک صحرا است، لیزک مریيا نواح صحرا ی اعماق مجع عمق، به معن)۱(

۲۷۳  
رد کم ک در عهد خالفت ابو جعفر منصور آن را بساخت و مستحیردند و باز صاحل بن علکروميان به آن شهر تاخته ويرانش 
 رسيد، بر جتهيز آن شهر بيفزود و  به خالفتی ايشان بداجنا گسيل داشت، و چون مهدیو سپاهيان را با افزودن بر عطايا
  .ردکمردمش را با سالح و زاد تقويت 

  :ه گفتکرد ک مرا روايت یحممد بن سعد به نقل از واقد
شت و ک از مسلمانان را بی مرعش رفت و مجاعاتیميخائيل از درب احلدث با هشتاد هزار تن برون آمد و به صحرا

 بر آن واليت داشت، و او در آن سال به غزا ی بن علیه عيسکهر مرعش شتافت، رد و بسوزانيد و از آجنا به دروازه شکاسري 
ست تظاهر ک را به زوبني و تري بزدند و او به شی و اهل شهر و جنگجويان آن خارج شده وی عيسی از موالیمجاعت. رفته بود

 به شهر پناه یشت و باقک را بیس عيیسپس بر آنان تاخت و هشت تن از موال. ه ايشان را از شهر دور ساختکرد چندان ک
  .ها را ببستند برده دروازه

ه در سال صد و ک یمثامة بن وليد عبس. نار جيحان فرود آمدک آنان را در حماصره گرفت، و سپس منصرف شده در یو
 یرا سو ی يافت و سواران بسياری صائفه گمارده شده و آن زمان در دابق بود، از اين خرب آگاهی به فرماندهکشصت و ي

ه حسن ک را بر سر خشم آورد و بر آن شد یاين رخداد مهد.  درآمدندیه جنات يافتند، از پاک یه مهه جز آهنايک فرستاد یو
ه در عهد عمر ک بود یگويند دژ حدث از مجله مواضع.  سنه صد و شصت و دو به جنگ فرستدیبن قحطبه را سال بعد يعن

بنو اميه درب . دار آن شده بود ن غنم آن را گشوده بود، و سپس معاويه عهده عياض بیفتح شد و حبيب بن مسلمه از سو
  ناميدند، یاحلدث را به خاطر شگون السالمه م

۲۷۴  
مجع . )۲( از مردمان مهني رخداد بوده استی و حدث به گفته برخ)۱(زيرا مسلمانان در آجنا به مصائب دچار گشته بودند

 برخوردند و او با ياران خود با ايشان جبنگيد و از اين رو، آن را ی به غالم جوانمسلمانان در اين موضع:  گويندیديگر
  .)۳(باب احلدث خواندند

در زمان فتنه مروان بن حممد روميان به شهر احلدث تاخته آن را ويران ساختند و اهلش را از آجنا براندند، هم چنان 
، حسن بن ی مرعش تاخت و مهدی ميخائيل به صحراک يسپس در سال صد و شصت و. رده بودندکه در مورد ملطيه ک

ليساها تصوير که چهره او را بر کرد چنان ک بسيار بر اهل آن نازل یقحطبه را گسيل داشت و او بالد روم را درنورديد و بال
  .ردندک

ج شده ه ميخائيل از آجنا خارک خرب رسيد یبه و. ندک از درب احلدث به درون رفت و نظر به موضع شهر افیو
 در باب ساخنت آن و ساخنت طرسوس سخن گفت، و او فرمان یرد و چون بازگشت با مهدکاوش کاست، پس حمل شهر را 

 نيز ی و معتمر بن سليمان بصریوفک حمدث یبني سپاهيان حسن، مندل عنز. ه ساخنت شهر احلدث را مقدم داردکداد 
   سرين بساخت، و آن را حممديه و قنجزيره ی والی بن سليمان بن علیشهر را عل. بودند

__________________________________________________  
 ی شوم را به ذهن تداعیي  داشت و يا خاطرهی و ناخوش آيندی منفیه معناک یي اربرد واژهک احتراز از ی از قبايل عرب برای برخ)۱(

ه ک است، چنان ی جاری نقاط بويژه مغرب عربیسم هنوز در برخاين ر. بردند یار مک آن به ی مثبت و مطبوع به جایرد، نامک یم
  ). بر مهني منوال باشدی نه در زبان فارسیاربرد لفظ خري به جاکشايد (نامند  یم) بياض (یآتش را عافيت و ذغال را سفيد

  . ديگر آن جوان استی حدث، واقعه و حادثه بويژه از نوع بد آن است، و معنی از معانکی ي)۳، ۲(
۲۷۵  

 شهر با خشت یبنا.  وفات يافت و آن شهر را هم مهديه و هم حممديه خوانندی شهر مهدیبا متام شدن بنا. نام هنادند
 بن سليمان ی او به خالفت رسيد و علی پسرش به جای اهلادی در سال صد و شصت و نه بود و موسیوفات مهد. اجنام شد



 ۱۲۹

 شهر احلدث را به ی بن سليمان بنایعل.  و قنسرين واليت دادجزيرهبر  را یرا معزول و حممد بن ابراهيم بن حممد بن عل
 برابر چهل دينار بر آن شهر گمارد و به آنان ی و خراسان را با عطايجزيره از اهل شام و یپايان رسانيده بود و حممد سپاهيان

: ابو اخلطاب گويد. نه حاصل شدار شهر در سال صد و شصت و کفراغت از . ردکن داد، و به هر فرد سيصد درهم عطا کمس
 قرار داد و ايشان را در آجنا مقيم ساخت و دو هزار مرد را از ی چهار هزار تن در شهر احلدث مرسومی بن سليمان برایعل

  .ردک و رعبان به آن بلد منتقل کيسوم و دلوکملطيه و مششاط و مميساط و 
ام و ک آن با استحی فراوان شد و بنایرد و بارندگکوم چون شهر احلدث ساخته شد زمستان و برف هج:  گويدیواقد

ه در آجنا بودند، ک پديد آمد و روميان بدان وارد شدند و آنان ی و فرو رخيتگیاحتياط اجنام نشده بود، پس در شهر خراب
با روح بن حامت  را مهراه مسيب بن زهري و دسته ديگر را یي  رسيد و دستهیخرب به موس. نده شدندک و ديگران پرایاز سپاه

سپس رشيد به خالفت . ه آنان رهسپار شوند، خود مبردک گسيل داشت، و پيش از آن کو گروه ديگر را با محزة بن مال
  . دهندین و اقطاعاتکنند و در آن نگاهبانان گمارند و به جنگجويانش مسکم کرسيد، و بفرمود تا شهر را بسازند و مستح

ثري بر آن شهر فرود ک ی با مجعی از بطريقان بزرگ رومکیز ساخنت شهر احلدث يپس ا: اند  گفتهیديگران جز واقد
  .آمد

   برف به آن آسيب.  هم چيده بودندیه روک شهر با خشت بود یبنا
۲۷۶  

رد و که در آن بود، گرخيتند و دمشن به درون آمد و مسجد شهر را آتش زد و شهر را ويران کرسانيد و عامل شهر و هر 
  .رشيد چون به خالفت رسيد، آن را باز بساخت. آن را با خود بربد اهل یمتاعها

ار شهر حدث و ک هناد و ی به حممد بن ابراهيم نوشت و او را بر وظيفه خود باقیي ه رشيد نامهک از مردم منبج مرا گفت کیي
  .ردک را معزول یساخنت آن به دست او و از جانب رشيد اجنام شد و آنگاه و

 بالد یه از مردم فلسطني بود، در سال چهل و شش به غزاک الصوائف ک معروف به مالیبد اهللا خثعم بن عکمال: گويند
ه آن را رهوه ک درب احلدث رسيد ی در پانزده ميلی به چنگ آورد، و سپس بازگشت و به موضعیروم رفت و غنائم بسيار

  .خواندند یم
  . ناميدندکرد، و آن موضع را رهوه مالکرا تقسيم سه روز در آجنا مباند و غنائم را بفروخت و سهام غنيمت 

 حاصل ینياز ی بود، و چون احلدث و زبطره بنا شد از آن بی مسلمانان محی اسبهایمرج عبد الواحد برا: گويند
  .شت و زرع قرار گرفتکگشت و مورد 
 بگشود و یب بن مسلمه فهرآن را حبي. هنه احلدث گشوده شدکهن از آن روميان بود و مهراه دژ ک یزبطره دژ: گويند
 باز ساخته شد و روميان در ايام فتنه مروان یپس به سست. ردندک بود تا روميان در ايام وليد بن يزيد ويرانش یمهچنان بر پا

ردند و کرده آن بلد را خراب کروميان بار ديگر خروج . ردند و منصور آن را باز بساختکبن حممد به آن تاخته ويرانش 
چون نوبت خالفت به مأمون رسيد، روميان باز . رد و بر آن نگاهبانان بگماردک به دست حممد بن ابراهيم بنا رشيد آن را

  ها را رده رمهکردند و بر چارپايان اهل شهر هجوم کبه زبطره تاخته ويرانش 
۲۷۷  

 رسوالن طاغيه روم بيامدند و به سال دويست و ده. م سازندکنند و مستحکمأمون بفرمود تا آجنا را مرمت . با خود براندند
ردند و آن کشتار فراوان ک نوشت و آنان به بالد روم روان شده یي رد و به عمال ثغور نامهک اجابت نیو. ردندکطلب صلح 

 بن امحد بن يزيد بن اسيد یه يقطان بن عبد االعلک به دست آوردند، جز اينیويک نيیبالد را مقهور ساختند و پريوز
  .شته شدک یسلم

شتند و زنان را به اسارت گرفتند و کسپس روميان در خالفت املعتصم ابو اسحاق بن رشيد به زبطره تاخته مردان را ب
ايشان شد تا به عموريه رسيد، و پيش از آن ای  خشم و غيظ بگرفت و به غزی را از اين ماجریو. ردندکشهر را ويران 

ان را به اسارت گرفت، کودکشت و زنان و ک آن را بگشود و جنگجويان را ببر آن شهر بايستاد تا. رده بودک را ويران یدژهاي
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پس از آن نيز روميان . نندکنند و با سپاهيان جمهز کم کرد و فرمان داد تا زبطره را بسازند و مستحکو سپس آن را ويران 
  .ن بر آن دست نتوانستند يافتکردند، لکقصد آن بلد 

 از طايفه قيس منسوب یقلعه منصور به منصور بن جعونة بن حارث عامر: ند و ديگران مرا گفتیابو عمرو باهل
ثري از اهل ک ی ساخنت و مرمت آن بود، و در ايام مروان در آن اقامت داشت تا دمشنان را براند و سپاهیاست، چه او متول

  . بودی مهراه وجزيرهشام و 
. به مقاومت پرداخته بودند، بر آنان واليت داشت الرها ی، اهال)۱(ار دولتکه در آغاز ک یمهني منصور هنگام

   ه آنک )۲(منصور
__________________________________________________  

  . منظور دولت، عباسيان است)۱(
ه ه بک عم اوست ی است، و عبد اهللا بن علی، ابو جعفر دومني خليفه عباسیمنصور دوم.  اين منصور غري از منصور بن جعونه است)۲(

  . بوده استیابو العباس نيز اولني خليفه عباس. شته شدکرد و عاقبت به امر منصور کطمع خالفت اقدام 
۲۷۸  

ن کل.  شهر را بگشود، منصور گرخيتیرد و چون وک و ارمينيه بود، ايشان را حماصره جزيرهزمان عامل ابو العباس بر 
 را بر شرطه خود یاز طاعت ابو جعفر منصور خارج شد، و یه عبد اهللا بن علک یهنگام. ار شدکسپس امان گرفت و آش

 نزد منصور ک را يافته در سال صد و چهل و يین وکل.  شدیرياست داد، و چون عبد اهللا به بصره گرخيت او نيز خمف
نت منصور پس از گرخي:  گويندیمجع. منصور آن زمان از بيت املقدس باز گشته و در رقه بود. شتک را بیآوردند و او و

. ه در خيانت به مسلمانان به روميان نوشته بودک از او يافت شد یهاي  امان گرفت و از خفا به در آمد و سپس نامهیابن عل
 را بفرستاد او را آوردند و گردنش را در رقه بزدند و یسک از بيت املقدس به رقه آمد کچون منصور در سال صد و چهل و ي

  .ردک بساخت و با سپاهيان جمهز ی قلعه منصور را در ايام خالفت مهدرشيد. وفه بازگشتکخود به هامشيه 

   ینقل ديوان از روم
 ک بن مروان به واليت رسيد، و در سال هشتاد و يکه عبد امللک بود تا آن)۱(یديوان شام مهچنان به روم: گويند

رد، در ک یداشت و چون آب پيدا من را ی قصد نوشنت چيزیاتبان رومک از یه مردکسبب آن بود . فرمان به نقل آن داد
 یو. )۲(ندکرد و به سليمان بن سعد دستور داد ديوان را نقل ک رسيد و او را تأديب کاين خرب به عبد املل. ردکدوات بول 

    سالک يیرد خراج اردن براکتقاضا 
__________________________________________________  

  . رايج بودی رم شرقیر امپراطوره دک است ی منظور زبان يونان)۱(
  .ندک نقل ی به عربی از يونانی يعن)۲(

۲۷۹  
رد و که از نقل ديوان فراغت حاصل ک نشده بود ی سال سپرکي. رد، و او را بر اردن واليت دادک چنان یو. به او داده شود

 ی را فرا گرفت و اندوهگني از نزد وغم او.  بنمودیاتب را خبواست و آن را بر وک سرجون یو.  آوردکآن را نزد عبد املل
. نيدک جز اين صناعت جستجو یمعاش خود را از راه:  سرجون را بديدند و او گفتیاتبان رومک از یمجع. خارج شد

 مقرر شد، صد هزار و هشتاد هزار یه به عنوان معونه در حق وکوظيفه اردن : گويد. رده استکخداوند آن را بر مشا قطع 
يفه فلسطني سيصد هزار و پنجاه هزار دينار، و وظيفه دمشق چهار صد هزار دينار، و از آن محص و قنسرين و دينار بود و وظ

  .، هفتصد هزار دينار بوده استیشود، هشتصد هزار و به قول یه امروزه عواصم ناميده مک یواليات
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    ارمينيهیفتحها
 از ی، و نيز حممد بن بشر قالیاء عنبسة بن حبر ارمن جز او از ابو بریسانکنان برذعه و کحممد بن امساعيل از سا

 ديگر به نقل از عاملان به امور ارمينيه مرا ی و مجعی، و حممد بن خميس خالطی بن عبد اهللا دبيلکشيوخ خود، و برم
. دمرکامل ک ديگر در آميختم و ی را با برخیرده، برخک درست روايت یه من حديث ايشان را به اسلوبکردند ک یروايات
وره بسفرجان و دبيل و سراج طري و کناميدند، و  یمششاط و قاليقال و خالط و ارجيش و با جنيس را ارمينيه چهارم م: گويند

  .شد، و جرزان ارمينيه دوم، و سيسجان و اران ارمينيه اول نام داشت یبغروند ارمينيه سوم خوانده م
 و خالط و ارجيش و با جنيس ارمينيه سوم، و سراج طري و  ارمينيه چهارم، و قاليقالی، مششاط به تنهائیبه قول

  بغروند و دبيل و
۲۸۰  

جرزان و اران در دست خزرها، و ساير مناطق . بسفرجان ارمينيه دوم، و سيسجان و اران و تفليس ارمينيه اول بوده است
  . بر عهده داشت)۱(ارمينيه در تصرف روميان بود و واليت آن را بزرگ ارمنياقس

 از سرداران یپادشاه قباذ بن فريوز فرمانده. رسيدند ی تا دينور نيز میپرداختند و گاه یا به تاخت و تاز مخزره
 بالد اران را مغلوب ساخت و آنچه را بني هنر معروف به رس تا شروان یو. بزرگ خود را با دوازده هزار سپاه گسيل داشت

  .ردکبود، فتح 
ه مهان ک ثغور است، و نيز شهر قبله را یه مدينه متامکر بيلقان و شهر برذعه را  پيوست و در اران شهیسپس قباذ به و

  . از خشت بني سرزمني شروان و باب الالن بساختیرد و حائلکخزر است بنا 
خراب شد، پس از قباذ » باب و ابواب«ه پس از ساخنت شهر ک آن ديوار سيصد و شصت شهر پديد آمد یحوال

 رسيد و شهر شابران و شهر مسقط را بساخت، و سپس نيز شهر باب و ابواب را یقباذ به پادشاه بن یسرکپسرش انوشروان 
 را یرد، قومک بنا یه وکدر اين مواضع .  بنا شدیوهستانک راه که بر سر يکردند کآن شهر را ابواب از آن رو نام . ردکبنا 
. ردکن و قميربان و ابواب الدودانيه را بنا کب ش در سرزمني اران ابوایو. ه آنان را سياسيجان ناميدکونت داد کس

ه دوازده دروازه دارد و بر کرد کو درزوقيه را بنا . نند از بنو دودان بن اسد بن خزميه هستندک یه ادعا مکاند  یدودانيه قوم
  ه به آن سغدبيل گويند وک ساخت یدر سرزمني جرزان شهر.  از سنگ ساخته شده استیهر دروازه قصر

__________________________________________________  
 و قونيه و مناطق حول و حوش آن بالد را در بر ی ملطيه و سيواس و آق سارای بوده است و شهرهاینونکيه ک از تری ارمنياقس خبش)۱(

  ).ر فتح ارمينيه و اذربيجانکامل يف التاريخ، ذکال :ابن اثري. کر(گرفته است  یم
۲۸۱  

 روم است، که نزديک از بالد جرزان یدر قسمت. ردکان داد، و آن را مسلحه کزادگان را در آن اس یان و پارس از سغديیقوم
 ساخت یاخ ديگرکه آن را باب الذقه خوانند، و نيز کرد ک بنا یه آن را باب فريوز قباذ نامند و قصر ديگرک بساخت یاخک
 را ی و قلعه جردمان و قلعه مسشلدیو باب الالن و باب مسسخ. ت طرابزنده اسینار درياکه آن را باب بارقه گويند و ک

  .بساخت
و . م ساختکرد و مستحکه در دست روميان بود، بگشود و شهر دبيل را عمران ک مناطق ارمينيه را یانوشروان متام

ه کرد، کان احداث  را در سرزمني سيسجیهاي رد و نيز دژ ويص و قلعهکه مدينه ايالت بسفرجان است، بنا ک را یشهر نشو
آنگاه . ردک را از سياسيجان مقيم یها دلريان و شجاعان در اين دژها و قلعه. الب و ساهيونس از آن مجله استکقلعه 

.  سازندکیار خود را يک یند و هر دو سوکه پيمان بندد و صلح کان بنوشت و از او خواست ک به پادشاه تریي انوشروان نامه
پس . ار ساختک او آشیند و ميل خود را نيز به دامادکرد تا بدينسان او را به خويش مأنوس کمزد  نایو دختر خود را به و

 نيز دختر کمرد تر.  دختر اوستیه وک پذيرفته بود نزد او فرستاد و گفت ی از زنانش به دخترخواندگیه زنک را ینيزک
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 چند به جمالست با هم پرداختند و هر یرده روزک  ديگر در برشليه ديدارک فرستاد و خود بيامد و با يی ویخويش را سو
  . انس يافته، الفت و مهر ظاهر ساختندی از ايشان به ديگرکي

ان تاخته آن را به ک تری اردوی سوک از خاصان و حمرمان خود بفرمود تا شبانگاه بر يیآنگاه انوشروان به مجع
  .ه انوشروان بردايت بک شکردند و چون صبح شد مرد ترکايشان چنني . شندکآتش 

 چند یچون شب. اب آن وسيله يارانش آگاه باشدک داده يا از ارتیارکه خود فرمان به چنان کر آن شد ک منیو
   بگذشت به آن مجاعت

۲۸۲  
 را آرام ی ویطلب وه به انوشروان برد و او به رفق و پوزشک شکردند و مرد ترکنند و آنان چنان کار را اعاده کگفت تا مهان 

 نبود ی ساخته از چوب و علف چيزیوخهاکه در آن جز ک خويش ی از اردویي سپس انوشروان بفرمود تا در ناحيه. ساخت
تو به صرف . نندک مرا نابود یه يارانت اردوک منانده بود یچيز:  برد و گفتکوه نزد ترکآتش زنند و چون صبح شد ش

 یا: پس انوشروان گفت. خرب است یز سبب اين رخداد به اکرد ک سوگند ياد یو. یگمان در مقام انتقام از من برآمد
شد  ی ميان ما نصيبشان میه در يورشها و جنگهاک یراه دارند، زيرا از منافعکريان تو از صلح ما اکبرادر، سپاه ما و لش

 و پس از نندک ما را پس از صفا و خلوص فيما بني تريه ی پديد آرند و دهلایه حوادثکاند و بيم آن است  حمروم مانده
 ی ديواریه به من اجازت دهک بر اين است یمرا رأ.  سوق دهندیه با هم داشتيم بار ديگر ما را به دمشنک ی و دوستیداماد

ه تو و ک ما نيايد، جز آن ی از تو سویسک از ما نزد تو و یسک بر آن قرار دهم تا یي ه ميان من و تو حائل باشد و دروازهکبسازم 
 آن ديوار مهت گماشت و آن را یانوشروان بر بنا. رد و به بالد خويش رفتک اين خواسته را اجابت یو. من خواسته باشيم

  .بساخت
 یرد و عرض آن را سيصد ذراع قرار داد و سر ديگرش را به باالکپيوست از سنگ و سرب بنا  یه به دريا مک را یقسمت

 آن یردند تا از سطح آب باال آمد و روکآهنا را در دريا غرق ردند و کشتيها محل کبفرمود تا سنگها را در . وهها رسانيدک
 از آهن قرار یچون از ساخنت ديوار فراغت يافت بر مدخل آن، درهاي. شيده شدکبساختند و ديوار تا سه ميل به درون دريا 

و نيز بر آن .  بودیه پيشتر آن موضع را نياز به پنجاه هزار سپاهکصد سوار را به حراست آن گمارد، حال آن کداد و ي
   را جزیسک را فريفته و یه انوشروان وکپس از آن به خاقان گفته شد .  قرار دادیي دبابه

۲۸۳  
  .شيده استک او ی داده و حصار بر رویدختر خويش به او به زن

  .ندک ی نتوانست هيچ حيلتیو
از مجله خاقان .  را مقرر داشته بودیي  ناحيهی و امريی مرتبتک هر يیه براک سلطنت داشت یانوشروان بر پادشاهان

ه فيالن شاه بود، و از آن مجله بودند طرب کشد، و نيز پادشاه فيالن  یمران سرير بود و و هرارزان شاه ناميده مکه حکجبل 
 ه پادشاهيش از ميان برداشته شد، و پادشاه لريانکشد، و پادشاه مسقط  یه جرشان شاه خوانده مکز کسران شاه و پادشاه ل

ران کران را بر زريکانوشروان بزرگ بخ را بر بخ و بزرگ زري. ه شروان شاه بودکه لريان شاه لقب داشت، و پادشاه شروان ک
. ردک هناد و به قرار پرداخت خراج با آنان مصاحله یشان باقکوهستان قبق را بر ممالک مهچنني پادشاهان یو.  دادیپادشاه

ردند ک خود را رها ی از سياسيجان دژها و شهرهایرد و آنگاه بسيارک تا اسالم ظهور ارمينيه مهچنان در دست پارسيان بود
  .تا خراب شد و خزرها و روميان بر آنچه ابتدا در تصرف ايشان بود، چريه شدند

چون .  از آنان پادشاه ارمنياقس بودکیي.  الطوائف در آمدندکنده شد و به گونه ملوکار روميان پراک یزمان: گويند
ه کرد کقاله نام  یناميدند، و هم او شهر قاليقال را بساخت و آن را قال ی میه او را قالک رسيد ی مبرد، زنش به پادشاهیو

  . استی آن احسان قالیمعن
  . شهر تصوير شده بودیها  از دروازهکی بر يیه چهره وکگويد 

  .قاله را معرب منوده قاليقال گفتند یتازيان قال
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 اين دو ايالت بود، ی و ثغرهاجزيره بر شام و یه عامل وک عفان به خالفت رسيد به معاويه چون عثمان بن: گويند
 هناده بود یو به جاک نيیحبيب در فتح شام و جنگ روميان اثر.  را به ارمينيه گسيل داردیبنوشت تا حبيب بن مسلمه فهر

   تهک پس از ايشان بر اين نی عثمان و نيز خلفایو عمر و پس از و
۲۸۴  

.  ارمينيه رود، و اين خرب استوارتر استی، عثمان خود به حبيب نامه نوشت و او را بفرمود تا به غزایبه قول. واقف بودند
اهل شهر . رد و به قاليقال رسيد و در آجنا اردو زدک عزم آن ديار جزيره هشت هزار، از اهل شام و ی با شش هزار، و به قولیو

  .ان جبنگيد و به درون شهرشان راند برون تاختند و او با ايشیبر و
.  آن ديار گفته به بالد روم ملحق شدندک از ايشان تری جزيه امان طلبيدند و بسياری بلد يا ادایآنگاه به شرط جال

 را بر ضد یه بطريق ارمنياقس گروه عظيمک خرب رسيد ی در آجنا مباند و آنگاه به ویحبيب با مهراهان خويش چند ماه
 به عثمان یي پس نامه.  او مدد رسيده استیه از خزران باشند، براک آورده و از مردم الالن و افخار و مسندر مسلمانان گرد
ه ميل جهاد و ک را جزيره از اهل شام و ی مدد خواست عثمان به معاويه نوشت و از او خواست تا مجاعتینوشت و از و

 در یان داد و اقطاعاتکه ايشان را در قاليقال اسک او فرستاد ی سومعاويه دو هزار مرد را.  فرستدی ویغنيمت دارند به يار
 بن سعيد بن یچون نامه حبيب به عثمان رسيد، به سعيد بن عاص. رد و آنان را به مرابطه آن شهر گماردکحقشان برقرار 

ا سلمان اخليل گويند و ه او رک، ی سلمان بن ربيعه باهلیردگک را به سریوفه نوشت تا سپاهک بن اميه عامل خود در یعاص
  . فرستدی وکمک خبشنده و اهل خري و جنگجو بود، به یمرد

نار فرات کروميان و مهراهانشان در آن هنگام پيش آمده . وفه رهسپار شدکسلمان اخليل با شش هزار مرد از اهل 
شتار کيشان تاخته دست به مسلمانان شبانگاه بر ا.  حبيب تأخري رخ داده بودی براکمکرده بودند و در رسيدن کمنزل 

گاهت  وعده:  گفتیه زن حبيب بود، آن شب به وک دختر يزيد یلبکام عبد اهللا . زدند و بزرگشان را به قتل رسانيدند
  .سرا پرده طاغيه يا هبشت: جاست؟ گفتک

  .و چون به سراپرده رسيد، ام عبد اهللا را مهان جا بيافت
۲۸۵  

ه در غنائم کوفه از ايشان خواستند کاهل . ار دمشن فراغت يافته بودندکان از ه سلمان رسيد، مسلمانک یزمان: گويند
 از مسلمانان هتديد به قتل ی اجناميد و برخیردند، و ميان حبيب و سلمان گفتار به درشتکآنان چنان ن. نندکشان کشري

  :ردند، و شاعر گفتکسلمان 

  بن عفان رويد ما نيز خواهيم رفت شت و اگر نزد اکشيد حبيبتان را خواهيم کاگر سلمان را ب

 یبه سلمان نيز نوشت به غزا. اين غنيمت حق بال منازع اهل شام است: در اين باب به عثمان بنوشتند و او نوشت
  .اران رود

 سلمان بن ربيعه در خالفت عثمان رهسپار ارمينيه شد و اسريان و غنائم به دست آورد و در سال بيست و یبنا به روايت
 خرب داده یدر اين نامه به و. آنگاه نامه عثمان به وليد رسيد. ه در حديثة املوصل بود، بازگشتکد وليد بن عقبه پنج نز

 طلبيده است و وليد را یاند و او يار  را بر ضد مسلمانان گرد آوردهیه معاويه نوشته است روميان مجاعات عظيمکبود 
 ايشان ی را به سرداریين مشار سپاه را بفرستاد و سلمان بن ربيعه باهل ایو.  گسيل داردیبفرمود تا هشت هزار تن نزد و

 را گشودند و یهاي  به مهني تعداد گسيل داشت و آن دو، قلعهی با سپاهی را مهراه ویمعاويه حبيب بن مسلمه فهر. گمارد
ردند و شاعر بيت کان سلمان  ديگر به منازعه پرداختند و اهل شام قصد جک به چنگ آوردند و بر سر امارت با يیاسريان

ردند کايت ک از مشايخ اهل قاليقال مرا به مهان گونه حیمجع. ن خرب خنست استوارتر استکل. را بگفت» ...اگر سلمان «
  . من بنوشتی آن شهر نيز داستان را به مهني گونه برایو عطاف بن سفيان ابو االصبغ قاض
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۲۸۶  
ه حبيب بن مسلمه اهل دبيل را کرد کد بن جعفر و او از پدر خويش روايت  و او از عبد احلميیحممد بن سعد از واقد

شت و آنچه ک شبيخون زد و او را بی رسيد و حبيب بر وی به ویآنگاه موريان روم. در حماصره گرفت و بر آن شهر بايستاد
مان در قاليقال به حبيب ه سلکن خرب استوار اين است کل.  وارد شدیسپس سلمان بر و. در اردويش بود به غنيمت گرفت

  .رسيد
ه شهر قاليقال از زمان گشوده شدن مهچنان از کردند ک از مشايخ اهل قاليقال روايت یحممد بن بشر و ابن ورز قاليان

 و سه برون تاخت و اهل ملطيه را در یه طاغيه روم در سال صد و سکشد، تا آن  یه در آن بودند حراست مک ی مردمیسو
  . راندجزيرهه در آن شهر بودند به ک را یرد و مسلمانانکر آن را خراب حصار گرفت و ديوا

.  را گسيل داشت و او بر قاليقال اردو زد و شهر را در حصار گرفتیوسان ارمنکرد و ک اقامت یسپس در مرج احلص
 شهر یه در باروک یافک اهل شهر قاليقال از شیدو برادر ارمن. رميه بودک بودند و عامل شهر ابو کمردم شهر آن زمان اند

رد و ويران کشت و اسري کوسان بر شهر چريه شد و بک. وسان رفتند و او را به شهر درآوردندک به خارج گشوده نزد یبود راه
  .ردکساخت و آنچه در آن بيافت نزد طاغيه برد و اسريان را ميان ياران خويش قسمت 

ه هنوز زنده بودند به فديه آزاد ک اسريان اهل قاليقال را  و نه فرا رسيد، منصوریچون سال صد و س:  گويدیواقد
 و جز ايشان را به آن شهر جزيره از اهل یه را فديه بداد به آجنا باز گردانيد و سپاهيانکرد و هر کساخت و شهر را عمران 

 به فرو رخينت ک نزديهکوبيد چندان کطاغيه روم در خالفت املعتصم نيز به قاليقال تاخت و ديوار شهر را ب. گسيل داشت
  بود و املعتصم پانصد هزار

۲۸۷  
  .م ساختکرد تا شهر را مستحکدرهم هزينه 
بطريق خالط نامه عياض بن . ردکرد، از آجنا روان شد و در مرباال اقامت کچون حبيب شهر قاليقال را فتح : گويند

حبيب اين عهد را . رده بودک با او مصاحله ی خراج را به جان و مال و بالدش امان داده و بهیعياض و. غنم را نزد او آورد
 نيز بداد یي  بود نزد او آورد و هديهیه بر عهده وک را یبطريق خالط مال.  رفتک و دشت ورک بني هریرد و به منزلکتنفيذ 

 ی نواح ازیي ه ناحيهکس کم مکدر آجنا حا.  رفت)۱(رد، و سپس از آجنا به صئائهکه حبيب نپذيرفت و در خالط منزل ک
 بفرستاد و نامه صلح و ی را مهراه ویرد و مردکرد، و حبيب با او نسبت به بالدش مصاحله ک ديدار یبسفرجان است با و

 ارجيش و باجنيس فرستاد و ايشان بر آن بالد غلبه يافتند و جزيه سرانه یها  را به قريهیسانکامان برايش بنوشت، و 
  .ردکآمدند، و او به قرار خراج با آنان مصاحله  یبزرگان بلد نزد و. مردمش را گرفتند

 و جزيره یم والک بود تا حممد بن مروان بن حیس متعرض نبود و مهچنان جزء مباحات باقکاما درياچه طريخ را 
 به مروان ی از آن پرداخت و پس از ویبردار  صيد آن درياچه را به احراز خود در آورده بفروخت و به هبرهیو. ارمينيه شد

  .ن حممد رسيد، و سپس از تصرف او خارج و ضبط شدب
  )۲(ه قريه قرمزکحبيب رهسپار شد و به ازدساط رسيد : گويد

__________________________________________________  
  .ل و بدون نقطه درج گرديده استک است، در اصل نيز به مهني شیه اسم خاص و نام حملک اين واژه )۱(
 یه بدان رنگ آميزکه در آن قرمز وجود دارد ک است یي  به ازدساط رفت و آن قريهیسپس و:  مهني خصوص گويد ابن اثري در)۲(

باشد،    داشتهیرود ريشه ارمن یه تصور مکواژه قرمز ). ر فتح ارمينيه و اذربيجانک، ذ۲۵امل يف التاريخ، سنة کال: ابن اثري(نند ک یمه
ای اندک متفاوت  لفظ قرمز که به گونه. آوردند کردند و از آن ماده رنگی به دست می  خشک مینام نوعی حشره است که آن را گرفته و

  گردد رود، به نام مهني حشره باز می در زباهنای فارسی و عربی و ترکی و بسياری از زباهنای اروپايی به کار می
۲۸۸  

را دسته دسته گسيل داشت، و سپس به پيش رفت تا بر رد و در مرج دبيل فرود آمد، و سواران کراد عبور کاست، و از هنر اال
 منجنيق بر شهر هناد و آنان را به سنگ بست تا امان یو. اهل شهر حصار گرفته بر او تري بباريدند. دروازه آن بلد فرود آمد
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ات اللجم و  رفت و به اشوش و ذیت داد و به جرنکرد و سواران خود را حرک خواسته آنان را اجابت یو. و صلح طلبيدند
بطريق آن .  را به سراج طري و بغروند فرستادیسانک دبيل چريه شد و یها  احرار رسيد و بر مجيع قريهیونته و وادکوهستان ک

 به ايشان در قبال دمشنان، با او صلح کمک و ضيافت مسلمانان و ی آمد و به شرط پرداخت خراج و راهنمايیناحيه نزد و
  :ودصلح نامه دبيل چنني ب. ردک

 اهل دبيل و جموسان و يهوديان آن اعم ی نصارای است از حبيب بن مسلمه برایي اين نامه: بسم اهللا الرمحن الرحيم
 شهرتان امان دادم و مشا در امان هستيد و بر یليساها و معابد و باروکمن مشا را بر جاهنا و اموال و . از حاضر و غايب

  .نيدک بوده جزيه و خراج ادا ی مشا نيز بر آن باقهکنيم، مادام که به اين عهد وفا کماست 
  .مهر حبيب بن مسلمه.  او بسنده استیپروردگار گواه، و گواه

 آمد و با او در یبطريق بسفرجان نزد و.  مهانند صلح دبيل بگشودی رفت و آجنا را به صلحیحبيب سپس به نشو
سپس به سيسجان . ردکه شرط پرداخت خراج ساالنه صلح  و افارسته ب)۱( مهئائلئهی بالد خود و سرزمينهایمورد متام

    حربیاهل شهر با و. رفت
__________________________________________________  

  . بدون نقطه درج گرديده استیل يعنک است، در اصل نيز به مهني شیه نام بلدک اين واژه )۱(
۲۸۹  

رد و به ک سيسجان به شرط پرداخت جزيه صلح یها شد و با اهل قلعهردند و او ايشان را منهزم ساخت و بر ويص چريه ک
  .جرزان رفت

ه حبيب بن مسلمه با مهراهان کردند کايت ک بن عبد اهللا از مجله ايشان بود، مرا حکه برمکمشايخ اهل دبيل 
 آهنا را گرد یلگامهاردند و ک از ستوران خود را يله یخويش به قصد جرزان روان شد و چون به ذات اللجم رسيدند، برخ

 از علوج بر ايشان تاخته فرصت لگام زدن ندادند و با ايشان جنگيدند و مغلوبشان ساختند و آن لگامها و یمجع. آوردند
شته و آنچه را ستانده بودند، پس کسپس مسلمانان بر ايشان باز تاختند و آنان را . ه توانستند، بگرفتندک را یستوران

ه خود عزم آن بلد کگويند فرستاده بطريق جرزان و اهل آن به طلب حبيب آمد . ت اللجم خوانده شدگرفتند، و آن موضع ذا
  : ايشان نوشتیحبيب برا. ردک ی داد و عهدنامه صلح و امان متنیفرستاده نامه ايشان را به و. داشت

ه خداوند ک هستيم یما امت.  گفتاند آمد و از مشا سخن ه با من مهرهک ی فرستاده مشا نزد من و مؤمنانیاما بعد، نقل
 یرده و سپاس فراوان مر او را باد، و درود خداکپروردگار اين چنني . رده و ما را فضيلت خبشيده استکرام کبر ما ا

  .ه صلح با ما را خواستاريدکايد  گفته. سالم بر او باد.  و هبترين آفريدگانش بادیبر پيامرب و
 و ینيد، و گر نه آماده جنگ خداکه بپذيريد و به آن وفا کام   هنادهیدر آن شرط مشا امان نامه نوشته شده و یبرا

  .رسول او باشيد
  .اند ه پريو هدايتکدرود بر آنان 

  : مردمش نوشتیسپس به تفليس وارد شد و اين صلح نامه را برا

    است از حبيب بن مسلمهیي اين نامه. بسم اهللا الرمحن الرحيم
۲۹۰  

  .ه جزء منجليس و آن، جزء جرزان قرمز استک )۱( اهل طفليسیبرا
 هر اهل یه براک و جزيه یها و مناز و دينشان امان است، به شرط اقرار به زيردست ايشان را بر جاهنا و معابد و صومعه

  . دينار استک يیي خانه
نيم کتان  ندهکه پراکسزد  در جزيه حاصل شود و نه ما را ینيد تا ختفيفکجا کها را ي ه اهل خانهکمشا را حق آن نيست 



 ۱۳۶

 اهللا ی و مساعدت مشا در قبال دمشنان خدا و رسول او صلی از راهنمايیما را حق برخوردار. تا بر جزيه بيفزاييم
تاب کنيد و آنچه از طعام اهل ک شب ضيافت که از مسلمان نيازمند يکبر مشاست . عليه و سلم در حد توان مشاست

ترين که او را به نزديک از سفر مانده نزد مشا آيد، بر مشاست یاگر مسلمان. د ما حالل است به ايشان دهيیبرا
 ماييد و گر یاة دهيد و مناز گزاريد، برادران دينکاگر ز.  بر سر راه باشدیه موانعکمجاعت مؤمنان برسانيد، مگر اين
ند، مأخوذ کد و دمشن بر مشا غلبه هر گاه مسلمانان گرفتار بوده و از مشا غافل شون. نه جزيه بر مشا مقرر خواهد بود

خداوند و فرشتگانش .  مشاستیاين است آنچه بر مشا و برا.  سبب نقض عهدتان خنواهد بودینبوده و اين معن
  . خداوند بسنده استیاند، و گواه گواه

  :ه نسخه آن چنني استک نوشت یي  اهل تفليس عهدنامهی برایمکجراح بن عبد اهللا ح

    است از جراح بن عبد اهللایي اين نامه. رحيمبسم اهللا الرمحن ال

__________________________________________________  
  .تابت آمده استک در اصل با مهني )۱(

۲۹۱  

ه حبيب بن مسلمه ک را نزد من آوردند یي نامه ايشان امان.  جرزان)۲(ورهک منجليس از )۱( اهل تفليس از رستاقیبرا
ه نام آن ک -ستاهنا و آسياهبايشانک و تاک جزيه به آنان داده بود و در خصوص امالی و ادایردستبه شرط اقرار به زي

 - وره جرزان استک و سابينا از توابع رستاق منجليس، و نيز طعام و ديد و تا از توابع رستاق قحويط از ی اوارکامال
پس من .  بپردازندی اضافتیاهنا ساالنه صد درهم بستکه از آن آسياهبا و تاکرده بود، بر اين قرار کبا ايشان مصاحله 

ه اين نامه من بر او خوانده ک بر عهده آنان نيافزايند، و هر یامان و صلح ايشان را پذيرفتم و دستور دادم تا چيز
  .شود، از اين حد بر ايشان زيادت خنواهد، ان شاء اهللا

 و شوشت و بازليت را به صلح یستسجکجردمان و  و یسال و خنان و مسسخکسفر بيس و کحبيب حوارح و : گويند
 گذارد و آنان خراج سرانه و از ی ايشان را به جایها و باروها ه از خون مردمانش در گذرد و منازخانهکبگشود، بر اين قرار 

 با رد وک با اهل قلرجيت و اهل ثرياليت و خاخيط و خوخيط و ارطهال و باب الالل صلح یو.  خويش بپردازندیزمينها
 فرمان داد به اران ی چون عثمان به ویسلمان بن ربيعه باهل: گويند. ردکصناريه و دودانيه به شرط پرداخت خراج مصاحله 

ه ايشان را بر خون و مال و ديوار شهرشان امان دهد و بر آنان کرود رهسپار شد، و شهر بيلقان را به صلح بگشود، بر اين قرار 
  .نندک ه جزيه و خراج اداکرد کشرط 

   مک است دست یه هنرکنار ثرثور کسلمان سپس به برذعه آمد و 
__________________________________________________  

 به مفهوم قريه ی ديگر و گاهک به يک نزديی جمموعه دههای يعنک بلوی به معنی است و در متون تارخيی پارسی رستاق معرب روستا)۱(
  .رفته است یار مک بازار نيز به ی شهر داراید داشته، و حته در آن بازار وجوک یبزرگ

  .شده است یيل مک تابعه آن تشیها و نواحک و بلویزک شهر مرکم و بيش در حد شهرستان زمان حاضر بوده و از يکوره ک مفهوم )۲(
۲۹۲  

 یها وشيد و به قريهکار شهر بک ببستند و او چندين روز در یها را بر و اهل شهر دروازه.  فرسنگ دور از شهر، اردو زدکي
ها  ردند و دروازهک مانند صلح بيلقان مصاحله ی به صلحیپس اهل شهر با و.  درو شده بودی آن نواحیها شتهک. آن بتاخت

 به شهر داخل شد و در آن اقامت گزيد و سواران خويش را گسيل داشت و شفشني و مسفوان و اوذ یو. را به رويش گشودند
ردان بالسجان را به اسالم ک.  از اران را بگشودی ديگری بشمارند و جاهای رستاقکه هر يک حليان و تيار و مصريان و هر

 به جزيه تن در دادند و بعض ديگر صدقه ادا یبرخ.  به جنگ پرداختند، و او بر آنان ظفر يافتیرد و ايشان با وکدعوت 
  .ه مشارشان قليل بودکردند ک



 ۱۳۷

 را گسيل یسانک ی قدمي بود و سلمان بن ربيعه باهلیور شهرکه مشکردند کايت ک از اهل برذعه مرا حیمجاعت
ه پس ک بودند یردند و آنان مجاعتکون بود تا ساورديه آن را ويران کور مهچنان آباد و مسکمش. داشت و آن شهر را بگشود

رده کسپس بغا آزاد . ار پديد آوردندار ايشان سخت شد و مصائب بسيک. از رفنت يزيد بن اسيد از ارمينيه گرد آمده بودند
 از خزران را یرد و مجاعتک ارمينيه و اذربيجان و مششاط بود، آن شهر را عمران یه والکاملعتصم در سال دويست و چهل 

را رد و آن شهر ک را از برذعه به آجنا منتقل یان داد و بازرگانانکه به خاطر رغبت به اسالم نزد او آمده بودند، در آجنا اسک
  .ليه ناميدکمتو

ن و کمران شکح. ردکر گذشت و قبله را فتح ک برديج رفت و از یر در آن سوک رس و یسلمان به ملتقا: گويند
 جبال و اهل مسقط و شابران و کاهل خيزان و پادشاه شروان و ساير ملو. ردک صلح یقميربان به قرار پرداخت خراج با و

سلمان . ردک یهش سد شد و خاقان با سواران خود پشت هنر بلنجر با او تالقسپس را. ردندک صلح یشهر باب نيز با و
   مهراه چهار هزار تن

۲۹۳  
وفه به که در ک بود یسکسلمان بن ربيعه خنستني . رسيد یبري ايشان به گوش مکه تکدر آن معر. از مسلمانان به قتل رسيد

 روايات نقل ی از عمر بن خطاب برخیو. او آورده نشد نزد یمنصب قضا رسيد و چهل روز در آجنا مباند و هيچ دعواي
  : درباره سلمان و قتيبة بن مسلم گويدیابن مجانه باهل. رده استک

ه در چني خفته است فتحهايش کآنه آه از اين دو قرب ک در بلنجر و قرب ديگر در چينستان، یگور: ما را دو گور است
   )۱(باران از آن جوينده رمحت کشيد و اين دگر مهان است ک یبه مهه سو

چون حبيب : گويند.  عثمان بياوردی را برای در بلنجر مهراه سلمان بود و هم او خرب مرگ ویعب انصارکقرظة بن 
رد به اجنام رسانيد، در باب آن به عثمان بن عفان بنوشت و در مهان حال کار گشودن آنچه را در سرزمني ارمينيه فتح ک

 او بر اين ی سپس رأی ارمينيه واليت دهد، ولیه حبيب را بر متامکپس بر آن شد . سيده بودخرب مرگ سلمان نيز به او ر
پس .  در اقدام به اين گونه امور بودی وی گمارد و آن به خاطر شايستگجزيره شام و ی ثغرهایه او را به غزاکقرار گرفت 

 بني آن شهر و قاليقال و نيز ی و عمال خود را به نواح به برذعه رفتیو.  را بر ثغر ارمينيه واليت دادیحذيفة بن ميان عبس
   ی را به جایه فرمان داده بود باز گردد و صلة بن زفر عبسکآنگاه نامه عثمان به او رسيد . به خيزان فرستاد

__________________________________________________  
 به تأخري ی هناده بودند و هر زمان بارندگی سلمان را در تابوتیاستخواهنااهل بلنجر ) ابو حممد عبد اهللا( به روايت ابن قتيبه )۱(

رده متعلق به قتيبة بن مسلم بوده که شاعر ياد کآن قرب ديگر . ردندک یت آن طلب باران مکآوردند و از بر یافتاد، تابوت را بريون م یم
  ).تاب املعارفک: ابن قتيبه(رده است کني ياد ن شاعر مساحمة از آن به عنوان چکگور قتيبه در فرغانه بوده ل. است

۲۹۴  
  . خويش گماردی را به جای بود و او ویصله با و. خويش گمارد

ه کرد کمعاويه او را به دمشق منتقل . حبيب به شام باز گشت و با روميان به جنگ پرداخت و در محص اقامت گزيد
ه عثمان در حماصره افتاده بود، معاويه حبيب ک یهنگام. فت در سال چهل و دو وفات يای و پنج سالگیمهان جا به سن س

  . رسيد از قتل عثمان خرب يافت و بازگشتی القری فرستاده بود و او چون به وادی وی به ياریرا با سپاه
 رد و قاسم بن ربيعة بن اميةکعثمان، مغرية بن شعبه را بر اذربيجان و ارمينيه واليت داد، و سپس او را عزل : گويند

 یبه قول. ردک را به اين مقام منصوب ی عمرو بن معاوية بن منتفق عقيلی را بر ارمينيه گمارد، و به قولی صلت ثقفیبن اب
.  به واليت رسيدی عقيلیالب بود و پس از وک از طايفه بنو یديگر پس از مغريه واليت آن بالد مدت پانزده سال با مرد

 اهللا عنه به واليت ارمينيه و اذربيجان رسيد، و سپس عبد اهللا بن حامت بن یض طالب ری بن ابی علیاشعث بن قيس از سو
 معاويه به اين مقام گمارده شد و مهان جا وفات يافت، و عبد العزيز بن حامت بن نعمان ی از سوینعمان بن عمرو باهل

 را بساخت و یرد و شهر نشوکم ساخت و مسجد آن را بزرگ کرد و مستحکبرادرش به واليت رسيد و شهر دبيل را عمران 



 ۱۳۸

 ی اجنام داد و بنای را پريامون آن به خوب)۱(ی اين شهر را از نو ساخت و حفر فارقينی ویبه قول. ردکشهر برذعه را مرمت 
رد حممد بن که برذعه را جتديد بنا ک یسک ديگر یبه قول. اين شهرها آشفته و ويران بود. ردکشهر بيلقان را نيز جتديد 

 يا ی شهر برذعه را به دست حامت بن نعمان باهلکعبد املل:  گويدیواقد.  بن مروان بودکعهد خالفت عبد امللمروان در 
   رد، و هم او عثمان بن وليد بن عقبة بنکپسرش بنا 

__________________________________________________  
  .ردک ی و مهچنني فاضالب شهر از آن عبور می اضافیردند و آهباک یه دور شهر حفر مکل خندق بوده است ک به شی فارقني جمراي)۱(

۲۹۵  
  . معيط را بر ارمينيه واليت دادیاب

رد و آزادگان آن ديار و اتباع ايشان سر به خمالفت کچون فتنه ابن زبري برخاست، ارمينيه نقض عهد : گويند
رد و بر آنان ظفر کيت ارمينيه رسيد با ايشان قتال  به والک برادر خويش عبد امللیبرداشتند و چون حممد بن مروان از سو

ه بر ايشان فرض شرف خواهد ک بودند وعده داد یه باقکسپس به آنان . رد و بر آن بالد چريه شدکشت و اسري کيافت و ب
در آجنا  ی درها را به رويشان ببست و نگاهبانانیو.  از واليت خالط گرد آمدندیليساهايکايشان بدين خاطر در . )۱(ردک

. ه از سيسجانيان و دختر بطريق بلد بود، اسري شدکدر آن جنگ مادر يزيد بن اسيد . ندکبگمارد و آنان را به هراس اف
ه ک بود یسانک بن عمريه از مجله یعد. ردک ارمينيه ی را والیندک بن عمريه ی بن عدی، عدکسليمان بن عبد املل: گويند
 صاحب هنر یو. عمر بن عبد العزيز نيز او را بر ارمينيه واليت داد. رده بودندک منزل  طالب جدا شده در رقهی بن ابیاز عل
آنگاه يزيد بن عبد .  نيستیه اين گفته استوارک عامل عمر حامت بن نعمان بوده است یبنا به روايت.  در بيلقان بودیعد
 را به اين مست یرد و حارث بن عمرو طائک را بر ارمينيه واليت داد، و سپس او را عزل ی معلق بن صفار هبرانکاملل

 ارمينيه شد و ی از طايفه مذحج والیمکجراح بن عبد اهللا ح. ز جبنگيد و رستاق حسمدان را بگشودک با اهل لیو. گمارد
و  استوار داشت ی اظهار شد و او آن را به اعتدال و درستیها و اوزان بود به و ه در پيمانهک یاختالف. ردکدر برذعه مقام 

  رد وکر عبور ک از یآنگاه و. شود یار برده مک مردم آن ديار به ی ناميدند، و تا امروز از سویه آن را جراحک برگزيد یي پيمانه
__________________________________________________  

 ی تعيني عطايیرض شرف به معن مواجب، و عطايا است و شرف به مفهوم زياده از حد متداول است، و فی برقراری فرض به معن)۱(
  . معمول سپاهيان استیفزونتر از عطا

۲۹۶  
شت و با اهل بالد محزين کثري از ايشان بک ی خزران تاخت و مجعیبرفت تا از هنر معروف به مسور نيز بگذشت و سو

. ن رستاق را به ايشان دادنند و دو قريه از آکان که به رستاق خيزان نقل مکرد، بر اين قرار کجبنگيد، و سپس با آنان صلح 
 فرود آمد و سپاهش در برذعه و بيلقان کیآنگاه بازگشت و در ش.  بگرفتی تاخت و از ايشان اسريانکو به اهل غومي

  .زمستان را به سر بردند
آنگاه خزرها به ناحيه .  ورثان به حرب پرداختیجراح با آنان در صحرا. رده از رس گذشتندکخزرها طغيان 

سه روز جنگ به طول اجناميد و جراح و .  سر حد ارمينيه با ايشان مصاف دادیند، و او در چهار فرسنگاردبيل رفت
سپس هشام بن . ه بر آن بود نيز به نام جراح خوانده شدک یمهراهانش شهيد شدند و آن هنر به هنر جراح معروف شد و پل

 مقدمه سپاه ی را به فرماندهیيد بن عمرو بن اسود حرشرد و او سعک ارمينيه ی را والک، مسلمة بن عبد امللکعبد املل
 و برادرانش و جعونة بن حارث بن خالد از طايفه بنو عامر بن ربيعة بن صعصعه و یگسيل داشت و اسحاق بن مسلم عقيل

 بر یحرش. ردک ی را مهراه وی و وليد بن قعقاع عبسی و فرات بن سلمان باهلیذفاقه و خالد پسران عمري بن حباب سلم
  .رده بودند، بتاخت و ايشان را از آجنا براند و منهزم ساختکه ورثان را حماصره کخزران 

 ی به وک آماده نربد با ايشان شد، نامه مسلمة بن عبد امللیآنان به ميمذ از توابع اذربيجان آمدند و چون حرش
 بن مسلم که عبد امللکه و اطالع داده بود ردک مالمت یه او را به سبب اقدام به جنگ با خزران قبل از رسيدن وکرسيد 



 ۱۳۹

شيد و او را به ک را به بند یار حتويل اردو اجنام شد، فرستاده مسلمه حرشکار سپاه گمارده است، و چون ک را بر یعقيل
رد، و در کآن هنگام خزرها بازگشتند و مسلمه ايشان را دنبال . برذعه برد و مسلمه او را در زندان خويش حمبوس ساخت

  :اين باب به هشام نامه نوشت و هشام به او نوشت
۲۹۷  

   !ینک ی زمني جستجوشان مینون در انتهاک و یردکه پيش چشمت بودند، رهاشان کدر ميمذ 

رد و فرمان داد تا قلعه آن شهر را کمسلمه با اهل خيزان مصاحله : گويند.  را از زندان برون آوردندیو بفرمود تا حرش
 از در یپادشاهان جبال با و. ه امروزه به حوزخيزان معروف استکرد ک ی بر پاکیود در آجنا امال خینند و براکويران 

مران مسقط نيز ک آمدند و حیشاه و طربسران شاه و فيالن شاه و خرشان شاه نزد و سازش درآمدند و شروان شاه و لريان
ايشان را در حماصره . ر هزار خانوار از خزران بودنددر دژ اين شه. مسلمه بر شهر باب بايستاد و آن را بگشود. ردکچنان 

  . نبخشيدین سودکوبيد، لکه به گونه سنگ در آورده بودند بکگرفت و به سنگ و سپس به آهن 
شت و ک ساخته بود و گاوان و گوسپندان را بیه انوشروان از آن، آب به خمزن شهر جارکرد ک را یي پس قصد چشمه

رم گرفت و بد بو و فاسد شد و چون که آب ک شب نگذشته بود کبيش از ي. در آن برخيتها و انغوزه  مبهک شیحمتوا
 بيست و چهار هزار تن از مردم کردند و مسلمة بن عبد امللک ی از قلعه گرخيتند و آن را خالی شب فرا رسيد اهالکیتاري

پذيرند،  ی را به شهر خود منیر نيز عاملاهل باب در زمان حاض. ردکن ک عطاء در شهر باب و ابواب سایشام را با برقرار
  .ندک را بني ايشان قسمت یه مالکمگر آن

 ک اسلحه بساخت و فرمان داد تا خمزن آب را با خای برای جو و خمزنی برای گندم و انباری برایمسلمه انبار
 بر خزران تاخت و از ی و با ومروان بن حممد مهراه مسلمه بود. نگره ساختکرد و بر ديوار آن کبينباشتند و شهر را مرمت 

  .ردک یخود شجاعت نشان داد و قتال شديد
  رد و او دو سال درک ی را والیهشام پس از مسلمه، سعيد حرش

۲۹۸  
ه چهل کرد و شهر خود را بساخت کسال منزل کپس از او مروان بن حممد به واليت رسيد و در . در آن ثغر مباند

 که به باب الالن نزديک یسپس به سرزمني خزرها در خبش. ليس فاصله داشتفرسنگ از برذعه و بيست فرسنگ از تف
 یپادشاهان جبال از ناحيه باب و ابواب نيز مهراه و.  پدر يزيد را به آن شهر آوردیاست، وارد شد و اسيد بن زافر سلم

رد و در خاخيط کيشان را اسري ه در سرزمني خزرها بودند، بتاخت، و بيست هزار خانوار از اک یمروان بر صقلبيان. بودند
چون : گويند. شتکشته، گرخيتند و مروان به ايشان رسيد و آنان را بکسپس آن مجاعت امري خود را . ان دادکاس

 آورده بود و ساز و برگ و قدرت ايشان را بديد، دلش را یه مروان به سرزمني وک را ی مشار مردانی خزرها فزونیفرمانروا
. ردک را بفرستاد و او را به قبول اسالم يا جنگ دعوت ی شد رسولک نزديیمروان چون به و. شد کترس بگرفت و بيمنا

رد و او اسالم آورد و با مروان معاهدت کمروان چنان .  را بفرست تا آن را بر من بنمايدیسکپذيرم،  یاسالم را م:  گفتیو
ز ک سرزمني لیها  از خزران را با خود بربد و در دامنهیتمروان مجاع.  گذاردی خود باقکه او را بر ملکرد، بر اين قرار ک

  .ان دادکبني مسور و شابران اس
پادشاه سرير از در . ه آجنا بود، بگشودک را یسپس مروان به سرزمني سرير داخل شد و بر مردم آن تاخت و دژهاي

پانصد پسر و پانصد دختر با :  بدهده هزار رأس در هر سالکرد، بر اين قرار ک مصاحله ی و اطاعت درآمد و با وکیوچک
  . به انبار غله شهر باب و از او گروگان بگرفت)۱(یصد هزار مدکزلفان و ابرو و مژگان سياه و نيز به شرط دادن ي

   ه در هر سالکرد، بر اين قرار کمروان با اهل تومان نيز صلح 
__________________________________________________  

  .ردن غالت برابر نوزده صاعکيمانه  واحد پ)۱(



 ۱۴۰

   ۲۹۹  
 ی برای و ابروان و مژگان سياه و نيز مهه ساله بيست هزار مدیپنجاه دختر و پنجاه پسر پنج ساله با مو: صد رأس بدهندکي

پنجاه ه مهه ساله کرد، بر اين قرار ک صلح یران وارد شد و پادشاه آن بلد با وکسپس به سرزمني زري. نندکانبار غله ادا 
ردند و او دژ کآنگاه به سرزمني محزين آمد و اهل آن از مصاحله امتناع . ردن بدهدک انبار ی برای و ده هزار مد)۱(رأس

ه با اين شهر منعقد ساخت، به شرط آن بود ک یصلح. ردک ماه حماصره بگشود و آن را آتش زد و ويران کايشان را پس از ي
ردن در شهر ک انبار ی برای هزار مدیه مهه ساله سکيگر منقطع شود و نيز بر اين قرار بار بدهند و دک يیه پانصد رأس براک

 بار بدهد و ک يیصد رأس براکمران آن يکه حکسپس به سدان آمد و آن را به صلح بگشود، بر اين قرار . نندکباب تسليم 
بر مردم طرب سران شاه . هر باب تسليم دارندردن در شک انبار ی برایديگر در آينده منقطع شود و نيز هر سال پنج هزار مد

 ی قرار نداد و آن به خاطر سودمندیي شاه وظيفه ه هر سال به انبار شهر باب بدهند و بر فيالنک مقرر داشت یده هزار مد
  . بودی محيده ویارهاک پسنديده و یشايسته و دالور

. ردک یبزرگ خزران برون آمده قصد و.  آمدرده بود، فرودک ی خراج خودداریه از اداکز کسپس مروان بر دژ ل
ز به شرط آوردن بيست کسپس مروان با اهل ل.  را بشناسدیه وک آنیشت بکند او را بک افیه به وک ی با تريینگاهبان
ه آن را کمران شروان رفت ک را بر آنان بگمارد، و به قلعه حی سلمیرد، و خشرماکردن مصاحله ک انبار ی برایهزار مد
  .خواندند و بر لب دريا بود یخرش م
رد، و بر عهده ک در هر سال ملزم ی به اطاعت و رفنت به دشت تن در داد و مروان آن بلد را به تأديه هزار مدیو
    شروانیفرمانروا

__________________________________________________  
  .ه بايد تسليم دارندک است ی منظور دختران و پسران)۱(

۳۰۰  
داشت اگر مسلمانان به جنگ خزرها روند، او در مقدمه سپاه باشد و چون باز گردند در مؤخره، و بر فيالن شاه شرط مقرر 

  .ار در مؤخره باشد و چون باز گردند بر مقدمهکند و طربسران شاه را گفت تا در آغاز که فقط مهراه مسلمانان غزا کرد ک
 رسيد و ثابت بن نعيم یرد، و سپس خرب قتل وليد بن يزيد به وکار شتک دودانيه رفت و ايشان را یآنگاه مروان سو

 بر شهر باب مسلط ی خارجکه ضحاک بود یسانکمسافر قصاب بيامد، و او از مجله .  به خمالفت برخاستی با ویجذام
 یل آمد و در آجنا قوم به اردبيیرد و بر ارمينيه و اذربيجان واليت داد و پنهانک خود موافق ی را با رأیثابت و. ساخته بود

 ايشان بودند و به آنان ملحق یه بر رأک را يافت ی مهراه شدند و به باجروان رفت و در آجنا نيز مجاعتیاز خوارج با و
 مهچون ايشان داشتند و با آنان مهراه شدند و به بيلقان رفتند و یثري از اهل ورثان نظراتک یمجاعت. شدند و به ورثان آمدند

مروان بن حممد، اسحاق بن مسلم را .  ايشان بودند و بپيوستند، و سپس به دونان رفتیثري هم رأک یاعتاز آن شهر مج
ه بر که دولت مبارکسپس . الب در سيسجان مقام داشتک مهواره با مسافر به جنگ بود و او در قلعه یو. ردک ارمينيه یوال

 ی از اهل خراسان را سوی و ارمينيه شد، فرماندهجزيره یوالار آمد و ابو جعفر منصور در خالفت سفاح ابو العباس کسر 
الب در حصار بودند و کاهل بيلقان در قلعه . شتکمسافر و يارانش فرستاد و او با ايشان جبنگيد و ظفر يافت و مسافر را ب

  . بود و امان يافته، پايني آمدندیرئيسشان قدد بن اصفر بيلقان
 از ی را بر ارمينيه واليت داد و او باب الالن را بگشود و مرابطانین اسيد سلمچون منصور به خالفت رسيد، يزيد ب

   اهل
۳۰۱  

 ی نوشت و بفرمود تا دامادی به ویي منصور نامه. ردک خراج وادار ی بر آن بگمارد و قوم صناريه را مقهور و به ادا)۱(ديوان
 زاييد و آنگاه يزيد مبرد و آن دختر نيز در ايام نفاس یسر او پیرد و دختر پادشاه براکاو چنان . پادشاه خزران را بپذيرد

  .وفات يافت



 ۱۴۱

. يل بگماردکار وک در سرزمني شروان فرستاد و از آنان خراج گرفت و بر اين کنندگان نفتا و منک هتيه یس سوکيزيد 
 از یاعيل از مجاعتحممد بن امس. ونت دادک و ارجيل بزرگ را بساخت و اهل فلسطني را در آهنا سکوچک شهر ارجيل یو

ه در زمان واليت سعيد بن سامل که مشاخيه واليت شروان به مشاخ بن شجاع منسوب است کرد کمشايخ اهل برذعه روايت 
  . بر ارمنستان پادشاه شروان بودیباهل

ابن  پس از عزل یه اهل ارمينيه در واليت حسن بن قحطبه طائکرد کايت کحممد بن امساعيل به نقل از شيوخ مرا ح
 عامر بن ی را به فرماندهیمنصور قوائ.  بودیردند و رئيس ايشان موشائيل ارمنک نقض عهد یار بن مسلم عقيلکاسيد و ب

. ار حسن راست شدکندند و کشته شد و مجاعتش بپراکموشائيل .  حسن فرستاد و او بر موشائيل تاختیامساعيل به يار
 منسوب ی معروف به حسنيه به وکاغ معروف به باغ حسن در برذعه و اماله هنر احلسن در بيلقان و بک است یسک مهان یو

، و بعد از او خزمية بن خازم، و یپس از حسن بن قحطبه، عثمان بن عمارة بن خزمي، و پس از او روح بن حامت مهلب. است
، حممد یسامل، و پس از و، و بعد سعيد بن ی و سپس فضل بن حييی، و آنگاه عبيد اهللا بن مهدیسپس يزيد بن مزيد شيبان

   یه سنت مساحک است یسکار واليت خزميه بود، و او کسختگريترين ايشان در . بن يزيد بن مزيد به واليت رسيدند
__________________________________________________  

  .دارند ی دريافت میه نامهايشان در ديوان ثبت شده و مقررک یسانک ی يعن)۱(
۳۰۲  

  . بگذارد و قبل از آن، اين رسم نبودیبيل و نشورا در د
 به آن ثغور یردند، و چون عاملک ی مهچنان در بالد خويش مقيم بوده ناحيه خود را حفظ مکبطريقان ارمينيه هر ي

پرداختند و  ی خراج می داشت، به ویدار و قاطع بود و قوت و ساز و برگ ردند و اگر خويشنتک ی مدارا میرفت، با و یم
در خالفت مأمون خالد بن يزيد . آمدند ی بر میار وکردن ک و خفيف یگري ساختند، و گر نه در مقام خرده یاعت پيشه ماط

رد و بر ک خالد ايشان را فاسد یارهاکاين . بن مزيد به واليت ايشان رسيد و هدايايشان را بپذيرفت و با آنان در آميخت
  . ساختی جرآمدند، ی مأمون می از سویه پس از وک یعمال

ار بطريقان و آزادگان آن کرد و او در ک ی را بر آن ثغور والی معروف به مأمونی بادغيسیسپس املعتصم حسن بن عل
 و اشتداد شيوه یه بر سلطان فساد و بر رعيت خويش سختک شد، چندان ی روا داشت و با ايشان به نرمی سستینواح

 شد و به طريق سهل بن سنباط بر ضد عامل یه بنو اميه بر جرزان مستولردکردند، و اسحاق بن امساعيل بن شعيب آزاد ک
 بر یاز آن پس عامالن.  به در بردیجان شت و عامل خود نيمهک را بیاتب وکرد و کاوس افشني بر ارمينيه قيام کحيدر بن 

  .دادند ی می خرسندکیپذيرفتند و از خراج به مقدار اند ی عفو میه از اهالکارمينيه گمارده شدند 
رد و او چون به ک ارمينيه ی را دو سال از خالفت خويش والی اهللا يوسف بن حممد بن يوسف مروزیل علکسپس املتو

 بطريقان و آزادگان و یار وکاين . فرستاد» یسر من رأ«خالط رسيد، بقراط بن اشوط بطريق آن بلد را بگرفت و به 
   را)۱(متغلبه

__________________________________________________  
 یيعقوب.  مسلط شده باشندیي  بر شهر يا منطقهیزکومت مرک حی از سویجموز ی خود و بیه با قواک را گويند یسانک متغلبه )۱(

   لکپس متو...  شدند ی مستولیي  بر ناحيهک از بطريقان و ديگران به جنبش درآمده هر يیار ارمينيه برآشفت و مجاعتک«: نويسد یم
۳۰۳  

ه در سيسجان واقع و به دير االقداح معروف بود، و کرد ک را ی به نام عالء بن امحد قصد ديریآنگاه عامل و. ردک کمنابي
 هر آنچه در دير بود بگرفت و با اهل آن جور روا یو. بردند یداشتند و برايش هدايا م ی آن را مهچنان حرمت مینصار
 ديگر را به خمالفت و نقض عهد کتاد و در باب آن به هم نامه نوشتند و يار بطريقان را گران آمد و سخت افکاين . داشت

ردند تا به خاطر بردن بقراط بطريق که از مجله علوج، و به ارطان معروف بودند، دسيسه کردند و قوم خويثيه کتشويق 
 کمک ی را نيز برای پيادگانبطريقان و متغلبه سواران و.  برانگيختندی با ویايشان بر يوسف بتازند و آنان را به دمشن



 ۱۴۲

شتند و ک را بیو. ها متفرق ساخته بود  ياران خود را در قريهیه وک یايشان بفرستادند و در طرون به يوسف تاختند، در حال
  . شدندی او بود مستولیبر هر چه در اردو
 از یو.  بن زراره را بگرفتیسرد، و او چون به بدليس رسيد، موک ارمنستان یبري را والک اهللا بغا یل علکآنگاه املتو

بري با خويثيه کبغا . رده بودکار اعانت ک بقراط بر اين یه اراده قتل يوسف را داشتند و به خاطر خشم از ماجراک بود یسانک
ه در کسپس اشوط بن محزة بن جاجق بطريق بسفرجان را . رد و اسريان بسيار گرفتک یشتار عظيمکجبنگيد و از ايشان 

 فرستاد و به جرزان رفت و بر اسحاق بن امساعيل یشيد و به سر من رأکاش به پايني  رد و او را از قلعهکاصره باق بود، حم
 و غري ايشان در یه از نصارک را یظفر يافت و آنقدر در حبس نگاه داشت تا مبرد و جرزان را بگشود و خمالفان و عاصيان

   هکرد کربد، و آن ثغر را چنان اصالح  بیاران و ظاهر ارمينيه و سيسجان بودند از آن جا
__________________________________________________  

 بن زراره متغلب یاشوط بن محزه متغلب باق، موس: رده، از مجلهکر ک اين متغلبان را ذی نامهایيعقوب» .بغا بزرگ را گسيل داشت ()] (
  ).لک، ايام جعفر املتویخ اليعقوبتاري. کر(بدليس، و اسحاق بن امساعيل متغلب تفليس 

۳۰۴  
  . آمدی به سر من رأکسپس در سال دويست و چهل و ي. هرگز آنچنان نبوده است

    مصر و مغربیفتحها
ه يزيد ک ی قيساريه را در حماصره گرفت، و سپس هنگامک پس از بازگشت مسلمانان از يرمویعمرو بن عاص: گويند

.  به مصر رفتی خويش گمارد و خود سرانه با سه هزار و پانصد سپاهیود را به جا سفيان به واليت رسيد، پسر خیبن اب
 را مورد توبيخ و عتاب ی او در قبال خويش، وی نوشت و به سبب خودسریي  نامهیار عمر را خشمگني ساخت و به وکاين 

  .د خود باز گردیقرار داد و بفرمود تا اگر قبل از رسيدن به مصر نامه به او رسد به جا
ند و نامه ک بنوشت تا به مصر عزميت ی عمر به عمرو بن عاصیبه قول. ه در عريش بودک رسيد ی به وینامه هنگام

. ردک بن عبده بود و عمرو او را هزار دينار عطا کآورنده نامه شري. ه قيساريه را در حماصره داشتک به او رسيد یهنگام
  .ه داستان را پوشيده دارد و به عمر خرب ندهدکرد کضا  تقای از قبول آن امتناع ورزيد و او از وکشري

 آماده نربد یدر آجنا مجع. رد، و سپس به فرماء آمدکعمرو به سال نوزده به مصر رفت و در عريش منزل : گويند
 مقام رد و در جنان الرحيانک )۱(ستشان داد و اردويشان را متصرف شد و عزم نربد فسطاطکبودند و او با ايشان جبنگيد و ش

  اهل فسطاط. ردک
__________________________________________________  

ه خبش فقرينشني قاهره به کاست ) هنهکقاهره (در زمان حاضر فسطاط متصل به مصر القدميه .  استی خيمه مويی فسطاط به معن)۱(
  .رود یمشار م

۳۰۵  
گاه مردم و حمل  اين خيمه: ا فسطاط ناميدند، زيرا گفته بودندخندق ساخته بودند و اسم شهر اليونه بود و مسلمانان آن ر

  .رد و وجه تسميه فسطاط از مهني رواستکعمرو در آجنا خيمه بر پا :  ديگر گويندیمجع. اجتماع ايشان است
ه زبري بن عوام بن خويلد با ده ک نپاييد ی اهل فسطاط را در حماصره داشت ديریه عمرو بن عاصکچندان : گويند

 با ی و عمري بن وهب مجحیه خارجة بن حذافه عدوک، زبري با دوازده هزار تن بيامد یبه قول.  وارد شدی بر ویار سپاههز
 ابو عبد اهللا آيا تو را ميل واليت یا:  را گفتیعمر و. يه رودکه به انطاکزبري عزم غزا داشت و بر سر آن بود . ايشان بودند

ه آن بلد ک بيامب یروم، اگر عمرو را در حال ی مسلمانان مکمک جهاد و ین براکت، ل بدان نيسیمرا نياز: مصر باشد؟ گفت
 را در حال ی از سواحل شده، به مرابطه آن خواهم پرداخت، و اگر وکیشوم و عازم ي ی منیرده متعرض عمل وکرا فتح 

  .پس به اين مقصود رهسپار شد. ردک خواهم یجهاد يامب با او مهراه
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 آورد و از آن باال رفت و بر یسپس زبري نردبان. جنگيدند ی ديگر می از سوی سو و عمرو بن عاصکيزبري از : گويند
 او شدند و دژ را به یبري گفته از پکبري گفت و مسلمانان تکآنگاه ت. ه فقط مششري خود را داشتک یفراز دژ شد، به حال

ه کرد، بر اين قرار ک خويش ابقاء ی عمرو اهل بلد را به جا.عنوه بگشود و مسلمانان هر چه در آن يافتند مباح خود دانستند
رد، و در اين باب به عمر بن خطاب بنوشت و عمر کاز اهل ذمه باشند و بر ايشان جزيه سرانه و بر زمينهايشان خراج وضع 

  .ردکآن را تنفيذ 
ه مهراه ک یاهللا بن زبري هنگامعبد . ه مشهور است بساختک را یي  را در مصر بگرفت و در آن خانهیزبري قطعه زمين

  نردبان زبري در. ردکرفت در اين خانه منزل  ی افريقيه می سرح به غزایابن اب
۳۰۶  

  . استیمصر باق
ه زبري بن عوام به مصر گسيل شد، و او را گفتند در کرد کعفان بن مسلم از محاد بن سلمه و او از هشام بن عروه روايت 

مسلمانان نردباهنا قرار داده بر آهنا : گويد. امي  نيز آماده جنگ و طاعون به مصر آمدهما: گفت. مصر جنگ است و طاعون
  .ردندکصعود 

 به یه عمرو بن عاصکرد ک حبيب نقل ی و او از ابن هليعه و او از يزيد بن ابیعمرو ناقد از عبد اهللا بن وهب مصر
 يافت خشمگني شد و زبري بن ی آگاهیار وک چون از  بودند، و عمر بن خطابیمصر آمد و سه هزار و پانصد تن مهراه و

  . بگرفتیعوام را با دوازده هزار تن گسيل داشت، و زبري در فتح مصر حضور داشت و در آجنا قطعه زمين
 ی حبيب و او از عبد اهللا بن مغرية بن ابی و او از ابن هليعه و او از يزيد بن ابیعمرو ناقد از عبد اهللا بن وهب مصر

 بگشودمي، زبري به پا خاست و یعقد پيمان یچون مصر را ب: ه گفتکرد کايت ک حیاو از سفيان بن وهب خوالنبرده و 
ه رسول ک، مهچنان ینکه بايد آن را تقسيم کبه خدا سوگند : رد و زبري گفتک اباء یو. نک عمرو اين بلد را قسمت یا: گفت

آن بلد را باز گذاريد تا از آن بلد جنني :  بنوشت و عمر پاسخ دادپس عمرو در آن باب به عمر. ردکخيرب را هبر ) ص(اهللا 
   عبد اهللا بن: گويد. )۲( نيز به غزا رود)۱(جنني

__________________________________________________  
حرف .  استیبه مهان معنحبله نيز . شود یم آبستنان است، حبل ناميده مکه در شک یمحل.  جنني جنني معادل حبل احلبله آورده شد)۱(

ه جنني بايد مؤنث باشد تا پس از والدت و رشد ک است، زيرا یيد بر مؤنث بودن جنني دومکه به آخر آن افزوده شده من باب تأکتاء 
ه خود ک یه در آينده در بطن جنني مؤنثک است ی را بپروراند، به عبارت ديگر، مفهوم حبل احلبله جنينیي بتواند خود جنني تازه

  ).غريب احلديث: تاب الفائق، و ابو عبيدک: یزخمشر. کر(م مادر است پرورش خواهد يافت کنون در شکا
    گذاريد تا خراجی مردمش باقینيد و آن را براکه مصر را تقسيم نک منظور اين است )۲(

۳۰۷  
  .ردک به مهني سان نقل ی وهب روايتوهب از ابن هليعه و او از خالد بن ميمون و او از عبد اهللا بن مغريه و او از سفيان بن

 با سه هزار و یه عمرو بن عاصکرد ک حبيب روايت یقاسم بن سالم از ابو االسود و او از ابن هليعه و او از يزيد بن اب
 در فتح ی خشمگني شد و زبري بن عوام را با دوازده هزار تن گسيل داشت، و او با ویار وکپانصد تن به مصر آمد و عمر از 

  . حاضر بودمصر
  . برگرفتکندريه دو قطعه ملکزبري در مصر و اس: گويد

 حبيب و او از ابو فراس و او از ی و او از ابن هليعه و او از يزيد بن ابک از عبد اهللا بن مباریابراهيم بن مسلم خوارزم
  .ار مصر بر مردم مشتبه شدک: ه گفتکرد ک روايت یعبد اهللا بن عمرو بن عاص

ه پدرم کخرب مطمئن در اين باب آن است . عنوه فتح شده و ديگران گفتند به صلح گشوده شده است گفتند به یمجع
 جبنگيدند، و او آن بلد را به قهر بگشود و مسلمانان در آن داخل شدند، و زبري یبه آن ديار قدم هناد و اهل اليونه با و

 و يهود جزيه مقرر یه بر نصارکار مشا در شام و اينک: تم بلد به پدرم گفکحا. ه بر فراز قلعه شهر رفتکس بود کخنستني 
 ما رسيده ینند، به آگاهکرده و خراجش را ادا کشت که آن را کايد   گذاردهی باقیداشته و زمني ايشان را در دست اهال
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پدرم با : و گفتهم ا. شنت و برده ساخنت و بريون راندن، مشا را سودمندتر خواهد بودکنيد از کاست، اگر با ما نيز مهان 
  ردندک را اشارت یرد و آنان وکمسلمانان شور 

__________________________________________________  
. کر(نند ک یشورگشايکبپردازند و آن خراج مايه قدرت و توان مسلمانان بر جهاد گردد و نسل اندر نسل بتوانند به غزا روند و  ()] (

  ).معجم البلدان: ياقوت
۳۰۸  

 دو دينار جزيه یي شونده  بر هر حمتلمیند، پس وک را ميان ايشان هبر ی خواستند اراضیه از وک چند یند جز تنکه چنان ک
 گندم و دو قسط )۱(ه عالوه بر دو دينار، سه اردبک را ملزم ساخت یه فقري باشد و هر صاحب زمينکمقرر داشت، مگر آن

. ه در دار الرزق مجع شده ميان ايشان تقسيم شودکنند کرزق مسلمانان ادا ه به عنوان کروغن و دو قسط عسل و دو قسط سر
 و ی و شلواریي  يا عمامه)۲(ی پشمني و برنسیي ه هر سال جبهکرد و مجيع اهل مصر را ملزم داشت کو مسلمانان را مشاره 

 یدر اين باب برا. يم دارند تسلی قبطیي  جبه پشمني جامهی از مردان مسلمان بدهند، يا به جاک نعلني به هر يیجفت
نند زنان و فرزندانشان فروخته خنواهند شد و آنان را به که اگر بدان وفا کرد ک بنوشت و بر آنان شرط یي ايشان عهد نامه

در اين باب در اين باب به عمر بنوشت .  خواهند هنادیهايشان را در دست ايشان باق  خنواهند برد و اموال و گنجينهیبردگ
 از مردمان ین چون اين شروط به جا آمد و عهدنامه نوشته شد، برخکل. رد و آن سرزمني ارض خراج شدک را تنفيذ و او آن

  .ه به صلح گشوده شده استکپنداشتند 
 مهه مردم مصر به ی در شهرش بودند فراغت يافت، از سویه با وک یسانکار خود و کچون شاه اليونه از : گويد

 داشتند رضا بدادند و یامکه نريو و استحکاينان : رد و ايشان بدان رضا دادند و گفتندک مصاحله  از گونه صلح اليونهیصلح
   به اين اندازه قناعت

__________________________________________________  
: کر(هار صاع است  است، و آن چهل و شش من است و هر من بيست و چی است اهل مصر را، اين گفته جوهری اردب پيمانه بزرگ)۱(

  ). جممع البحرين، ماده اردب
برنس در زمان حاضر در تونس .  به آن دوخته شده استیاله بارانک شبيه یالهکنند و کاف یه بر دوش مک ردا يا شنل است ی برنس نوع)۲(

  .به مهني نام رايج است
۳۰۹  

 بر سرزمني مصر خراج قرار داد و خراج هر یو. يست نیه ما را قدرت و حفاظکردند، پس ما بايد بدان قانعتر باشيم، زيرا ک
رد و در آن باب به عمر بن ک دو دينار وضع یي شونده  و سه اردب گندم مقرر داشت، و سرانه بر هر حمتلمیجريب را دينار

  .خطاب نامه نوشت
 بر ی با عمرو بن عاص)۱(ه مقوقسکرد ک و او از ليث و او از يزيد بن حبيب نقل یعمرو ناقد از عبد اهللا بن وهب مصر

  اين قرار
__________________________________________________  

 اطالق -یشور توسط عمرو بن عاصک هنگام فتح آن - روميان بر مصری گمارده از سویه اعراب به فرمانرواک بود ی مقوقس عنوان)۱(
يمربيج گفته ک یدر تاريخ قرون وسطا. رود یخ آن زمان به مشار م بوده است، از اهبامات تاريیسکه مقوقس دقيقا چه کاين. ردندک یم

. ندريه فرستادکبه اس) سريوس(وروش ک را به نام ی شخصی ميالد۶۳۱ در سال یامپراتور روم شرق) هرقل(ليوس که هراکشده است 
وروش کمصر را به او سپرد و  یشورک و رياست ی مذهبیليوس مست رهربکهرا . داشته استیاين شخص قبال در قفقازيه مقام اسقف

 ی با عمرو بن عاص- و مقاومت روميان بودی جتهيز نظامیز اصلکه مرک -ندريه راک تسليم اسی قرار داد قطعی ميالد۶۴۱در پائيز سال 
ليف واژه مقوقس کبا اين حال، ت. وروش بوده استکه مقوقس مهني اسقف کتاب اظهار نظر شده است کدر مهان . منعقد ساخت

و نه تدالل  و صرفا بر اساس اس- فرضکبه عنوان ي . بوده استی مست و مقامیه شايد به معنکاند   نشده و احتمال دادهروشن
 ماگ و مغ یه به معنک منسوب به ماگوس است ی يعنوسک ماگيیلمه معرب واژه يونانکه اين ک شايد بتوان گفت -ی تارخيکمدار
ار ک به ی از اقوام ايرانی طايفه و قومیه به معنک، بلی ايرانی روحانیرا نه صرفا به معنلمه مغ که يونانيان کشود  یيادآور م. است

مهني ). مکتاب يکتاريخ هرودوت، . کر( ميان ايشان رسم بوده است -ی بويژه دانش مذهب-ه فراگرفنت معارف زمانکبردند  یم
گويد و فرد فرد آنان را  ی سخن می نه پادشاه ياغیوبکداريوش از سرتيبه، که در اين کشود، زيرا  یتيبه بيستون نيز استنباط مکته از کن

کند  آنچه اين استنباط را تقويت می. کند گائوماتا به عنوان ماگ ياد می اند و از  بودهیه از چه طايفه يا سرزمينکگويد  یبرد و م ینام م
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ل قفقازيه بوده که يک منطقه ايرانی است، ضمن اينکه اين است که نام اسقف مذکور کورش بوده که يک نام ايرانی است و خود، اه
 بوده - يا مسيحی شده-بر اساس اين قرائن شايد بتوان احتمال داد که مقوقس يک ايرانی مسيحی. مقام مذهبی نيز داشته است

  .است
۳۱۰  

 گذارده شود و بر یرد، باقک معني یه وک یه خواستار اقامت باشد به شرايطکه خواهد برود و هر که از روميان هر کرد کصلح 
  )۱(قبطيان

__________________________________________________  
 داشتند، و امروزه نيز مهني یه هنگام غلبه مسلمانان ديانت مسيحکگردد  ی مصر اطالق مینه اصلک در ادبيات عرب به سی واژه قبط)۱(

شور خود را چنني کن مصريان کل. شود یار برده مکبه ) ليون نفر استه تعدادشان حدود چهار ميک(واژه در مورد مسيحيان مصر 
ور در کشهر مذ. خواندند یه يونانيان و روميان آن را ممفيس مکهن بوده ک مصر ی از شهرهاکیه اين واژه فقط نام يکناميدند، بل یمن

پتاح از خدايان مصر، و .  پتاحیمقر پادشاه:  يا روح پتاح،یسرا: ردک یتوان معن یل مکه آن را به دو شکشد  ی خوانده میزبان مصر
 یه در زبان يونانکمهني نام بوده است . است»  جاودانهیزيبا« آن یه معنکنام ديگر اين شهر بوده است .  آن خالق استیمفهوم لغو

 حاشيه چپ نيل  پايتخت مصر باستان بوده و دریشهر ممفيس زمان.  به گونه ممفيس تلفظ شده استی اروپايیو سپس زباهنا
 به نام در ساحل راست نيل وجود یه در عهد باستان شهر ديگرکتاب توجه دارد کمترجم (قرار داشته است ) ینونکحدود سقاره (

 مرتبط داشنت نام اين ی برای و منطقیان تارخيک هيچ امین با وجود شباهت ظاهرکل. خواندند ی م ِکپتو آن رایه در زبان قبطکداشته 
 قرار داشته و ی درجه جغرافياي۲۵ حدود مدار ی يعنی در مناطق بسيار جنوبکوچکه اين شهر کزيرا .  حاضر وجود نداردشهر با حبث

اما واژه مصر کامال بيگانه است  ). مصر تعميم داده باشندی برخوردار نبوده تا بتوان گفت يونانيان نام آن را به متامیاز امهيت خاص
نه عربی است و نه عربی، بلکه از کلمه موسور مأخوذ است که اقوام آکادی آن را مدهتا پيش از شکل شود  و به خالف آنچه تصور می

آخرين نکته قابل ذکر . ناميدند مصريان کشور خود را به هيچ يک از اين نامها منی .بردند گرفنت مدنيت اعراب و يهوديان به کار می
در زمان ما نيز گاهی مهني . گرديده است  به قاهره و حول و حوش آن نيز اطالق میاينکه مصر نه تنها بر متامی کشور بلکه به تنهايی

  ).چنان که ديدمي يونانيان نيز نام شهر واحدی را تعميم داده شامل متامی مملکت مصر کردند(شود  ترتيب مالحظه می
۳۱۱  

ندريه کپس دروازه اس. گسيل داشت یاين خرب به پادشاه روم رسيد و بر او سخط گرفت و سپاه. دو دينار مقرر گردد
ه آنچه بر کخواهم و آن اين یسه چيز از تو م:  عمرو برون شد و گفتیمقوقس سو. ردندکرا ببستند و به عمرو اعالن نربد 

ه اين پيمان ک، زيرا ینک چه آنان اندرز مرا به گوش نگرفتند، و عهد قبطيان را نقض نی بر روميان نپذيریمن پذيرفت
 -ه نام آن بربدک -ندريهک در اسیليسايک تا مرا در یه اگر من مردم بفرمايک ايشان نبوده است، و سوم اينی از سوینکش

 از آنان یو.  مصر به جنگ پرداختندیها  از قريهیبرخ.  من آسانترين آهناستی برایاين آخر: عمرو گفت. نندکدفن 
ها به مدينه رسيدند و عمر بن خطاب  ان اين قريهاسري. ها بلهيت و خيس و سلطيس بودند اين قريه. اسريان بگرفت

عمرو در . ردندکه نقضش نک بود یبازشان گردانيد و آنان و مجاعت قبطيان را جزء اهل ذمه قرار داد، و ايشان را عهد
   ندريه را به عنوهکاما بعد، خداوند اس: ندريه به عمر نوشتکباب فتح اس

۳۱۲  
  . مشمول صلح بودی حبيب آن بلد متامیبه گفته يزيد بن اب. ود بر ما بگشیو قهر و بدون عهد و عقد

عمرو خراج مصر را بگرفت و : ه گفتکرد ک حبيب روايت ی از عبد الغفار و او از ابن هليعه و او از يزيد بن ابیابو ايوب رق
: عثمان به عمرو گفت. رفت سرح آن را برابر چهار هزار هزار بگیعبد اهللا بن سعد بن اب. جزيه آن بلد دو هزار هزار بود

  .ايد هايشان را گرسنه نگاه داشته رهکه مشا کاين از آن روست : گفت.  يافتیپس از تو در مصر شري اشتران شريده فزون
 معاش اهل مدينه ی نوشت و او را از سختیي  نامهی به عمرو بن عاصکعمر بن خطاب در سال بيست و ي: گويد

شد و  یاين گندم محل م. ستاند از راه دريا به مدينه فرستد ی تا آنچه گندم بابت خراج م فرمان دادیبياگاهانيد، و به و
رد، و سپس ک یرسيد، در آجنا سعد اجلار حتويل گندم را مباشرت م یشد و چون به اجلار م یمهراه آن روغن نيز فرستاده م

مان فتنه خنست اين حمموالت قطع شد، و سپس در در ز. شد ی در مدينه انبار شده ميان مردم به پيمانه تقسيم میدر سراي
 بن مروان منقطع گرديد، و از آن پس تا کايام معاويه و يزيد باز محل آن از سر گرفته شد، و پس از ايشان تا زمان عبد املل

  . پيش از خالفت ابو جعفر محل آن مهچنان ادامه داشتکیاند
ه با مشموالن کرد ک حبيب روايت ی از ليث بن سعد و او از يزيد بن ابر بن هيثم از ابو صاحل عبد اهللا بن صاحل و اوکب



 ۱۴۶

ه دو دينار ک گندم و روغن و عسل و سریه به جاکجزيه در مصر در عهد خالفت عمر پس از صلح خنستني چنني مصاحله شد 
مصاحله رضا داده از آن خشنود  چهار دينار مقرر شد و آنان بر اين یعالوه بر دو دينار مقرر بپردازند، و بدينسان بر هر مرد

  .شدند
   و او از ابن هليعه و او ازی از عبد الغفار حرانیابو ايوب رق

۳۱۳  
گفتند عمرو بن  یه مک از شاهدان فتح مصر را شنيدم یمجاعت: ه گفتکرد ک روايت ی حبيب و او از جيشانیيزيد بن اب

ني مشس فرستاد و او بر ارض آن بلد چريه شد و با اهل  را به عی چون فسطاط را بگشود، عبد اهللا بن حذافه سهمیعاص
 ی را به فيوم و امشونني و امخيم و البشرودات و شهرهایرد، و خارجة بن حذافه عدوکشهرهايش بسان فسطاط مصاحله 

ه و  را به تنيس و دمياط و تونه و دمريیو عمري بن وهب مجح. ردک به مهانسان بی مصر گسيل داشت، و او رفتار)۱(صعيد
ه کرده خود را ک، وردان آزاد ی و به قول-یو عقبة بن عامر جهن. ردکار بکشطا و دقهله و بنا و بوصري فرستاد، و او نيز مهان 

  .ردک فرستاد و او نيز به مهان شيوه عمل )۲(ی ارض سفلی به ساير شهرها- صاحب بازار وردان در مصر بود
  .آن سرزمني ارض خراج شدرد و کامل کار فتح مصر را ک یپس عمرو بن عاص

 العاليه و او از پدر ی و او از ابن هليعه و او از ابراهيم بن حممد و او از ايوب بن ابیقاسم بن سالم از عبد الغفار حران
  :گفت یه بر منرب مک شنيدم یاز عمرو بن عاص: ه گفتکرد کايت کخويش ح

اگر خواهم .  بوده باشدی يا عقدیر را بر من عهد از قبطيان مصیه احدکآن یمن بر اين جايگاه قرار گرفتم، ب
ه ايشان را بر من کشم و اگر خواهم مخس برگريم و اگر خواهم به فروش رسامن، مگر در مورد اهل انطابلس ک یمه
  .ه بدان وفا خواهد شدک است یعهد

ه مغرب متاما کيش مرا گفت  و او از پدر خوی بن رباح خلمی بن علیقاسم بن سالم از عبد اهللا بن صاحل و او از موس
  .عنوه است

    مرمي و او از ابن هليعه و او از صلت بنیابو عبيد از سعيد بن اب
__________________________________________________  

ه مهان کم دارد  نایشور مصر سفلک یمناطق مشال .گريد یشور را از قاهره به پايني در برمک صعيد، مصر عليا است و مناطق جنوب )۲، ۱(
  .دلتا است

۳۱۴  
 را قرائت - در مصری عامل و- نامه عمر بن عبد العزيز به حيانیه وکرد کاتب حيان بن شريح روايت ک عاصم یاب

  . گشوده شدی و عقدیعهد یمصر به عنوه و ب: ه نوشته بوده استکرده ک
ه معاويه به وردان کرد ک جعفر روايت یهللا بن اب بن ايوب و او از عبيد ای مرمي و او از حييیابو عبيد از سعيد بن اب

ه در عهد کچگونه بر آنان بيفزامي، حال آن:  نوشتیو.  بيفزايدی از قبطيان قرياطیرده عمرو نوشت تا بر هر مردکآزاد 
  . برايشان افزوده نشودیه چيزکايشان است 

ه کعروة بن زبري را شنيدم : در خويش با من گفت و او به نقل از عبد احلميد بن جعفر و او از پیحممد بن سعد از واقد
  :گفت یم

ه رمق خود از دست داده و فوق ک ديدم یردم و اهل آن بلد را مردمکهفت سال در مصر مباندم و در آجنا ازدواج 
  . گشوده بودی چيزیعمرو آجنا را به صلح و عهد و به شرط ادا. طاقتشان برايشان حتميل شده بود

 روايت ی عالقه و او از عقبة بن عامر جهنید اهللا بن صاحل و او از ليث بن سعد و او از يزيد بن ابر بن هيثم از عبکب
ه بر اموال و خوهنا و زنان و اوالدشان ک ايشان بنوشته بود، بر اين قرار یه عمرو براک بود ی و عقدیه مصريان را عهدکرد ک

ه بيم که ديگر بر آن اضافه نشود، و شرط شد ک قرار داد یخراج از ايشان فروخته نشود و بر آنان یامين باشند، و احد



 ۱۴۷

  .دمشن از سر آنان دفع شود
  .ه من بر اين پيمان شاهد بودمکعقبه گويد 

ه ک ی حبيب و او از شخصی و او از ابن هليعه و او از يزيد بن ابک بن آدم و او از عبد اهللا بن مباریحسني بن اسود از حيي
: گفت یه مک شنيدم یه گفته بود از سفيان بن وهب خوالنکرد کرده بود، روايت ک برده را استماع یابعبد اهللا بن مغرية بن 

   عمرو، آن رایا:  بگشودمي، زبري بن عوام به پا خاست و گفتیچون مصر را بدون عهد
۳۱۵  

 و آنگاه به عمر بنوشت و ه به عمر بنويسمکنم پيش از آنکه آن را تقسيم نکبه خدا سوگند : عمرو گفت. نکميان ما قسمت 
به راه : و يا گفت( گذار تا از آن بلد جنني جنني نيز به غزا رود ی مردمش باقیه آن را براکعمر در جواب نامه او نوشت 

  ).افتد
رد کايت ک حی و او از اسامة بن زيد بن اسلم و او از پدر خويش و او از جد ویحممد بن سعد از حممد بن عمر واقد

ردند، به ک صلح یرد، اهل بلد با وک بود و چون آن را فتح ی مصر را به سال بيست بگشود و زبري مهراه ویعاصه عمرو بن ک
خراج . ان را از آن معاف داشتکودک بود و زنان و یه بر آنان مقرر داشت و آن دو دينار بر هر مردک یشرط پرداخت خراج

  .از آن به چهار هزار هزار دينار بالغ شد به دو هزار هزار دينار رسيد، و پس یمصر در واليت و
ه مقوقس بزرگ مصر با عمرو بن کرد ک حبيب روايت یابو عبيد از عبد اهللا بن صاحل و او از ليث و او از يزيد بن اب

اين خرب به هرقل بزرگ روم رسيد و سخت سخط گرفت .  دو دينار بپردازندکه قبطيان هر يکرد ک بر اين قرار صلح یعاص
  . آن شهر را به عنوه بگشودیندريه فرستاد و آن را ببست و آنگاه عمرو بن عاصکبه اسو سپاه 

 بن حسني يا حسني خود در یه علکرد ک روايت یه مهان ابو مسعود است از هيثم و او از جمالد و او از شعبکابن قتات 
پيامرب . رد و او جزيه را از ايشان برداشتکدر مصر نزد معاويه وساطت ) ص(باب جزيه اهل قريه مادر ابراهيم بن رسول اهللا 

 و او از ابن ی، و ليث از زهرکعمرو از عبد اهللا بن وهب و او از مال. رده بودک توصيه یدرباره قبطيان به خوش رفتار) ص(
،  به قبطيان بپذيريدکیهر گاه مصر را گشوديد، وصيت مرا در باب ني: گفت) ص(ه پيامرب کردند ک نقل کعب بن مالکال

   ه ايشان را بر ما ذمه و علقهکزيرا 
۳۱۶  

  . از مجله ايشان بود)۱(مادر امساعيل: ليث گويد. قرابت است
ه عمر بن خطاب اموال عمال خود را به هنگام واليت يافنت کرد ک روايت ک از عبد اهللا بن مباریابو احلسن مدائن

 به یو. ستاند ی میه زيادت را از وکرد، و چه بسا ک ی مشد با آنان قسمت ینگاشت، و سپس هر چه بر آن زائد م یايشان م
ه هنگام رسيد به ک یا  از امتعه و بردگان و ظروف و حيوانات هبر خويشنت بگستردهیمال بسيار:  نوشتیعمرو بن عاص

ياز  خمارمجان نیسرزمني ما حمل زرع و جتارت است و ما را بيش از آنچه برا:  نوشتیعمرو به و. یواليت مصر نداشت
 یسکنامه تو به من مهچون نامه . فايت باشدک به حد یمرا در باب عامالن سوء، آگاه: عمر پاسخ داد. شود یدارمي نصيب م

  .ه از مؤاخذه ناخرسند و مضطرب باشدکاست 
 و شوف دارک میامور را بر و. ندکام تا اموالت را با تو قسمت  ار تو بد گمامن و حممد بن مسلمه را فرستادهکمن از 

 یحممد بن مسلمه مال او را با و. ار شده استکار هنان آشکه ک او را بر خود خمر، زيرا ی آور و تندیآنچه خواهد نزد و
: رد، عمرو گفتک را قسمت یچون حممد بن مسلمه مال عمرو بن عاص:  بن يزيد گويدی به نقل از عيسیمدائن. ردکقسمت 

حممد . ردک ی جامه خز با حاشيه ديبا به تن م)۳(یعاص.  بودیت گمارد، زمان بد ما را بر اين عاملي)۲(ه ابن حنتمهکآنگاه 
ه هر زمان ک، یدوشيد یات بز م نون در صحن خانهک نبود، هم ا- یراه دارکه از آن اک -اگر زمان ابن حنتمه! خاموش: گفت

  تو را به خدا گفته مرا: و گفتعمر. یشد یگراييد اندوهگني م ی و چون به قلت میداشت یشد، دل شاد م یشريش فزون م
__________________________________________________  

  . منظور هاجر مادر حضرت امساعيل است)۱(



 ۱۴۸

  . بوده استی است، حنتمه نام مادر وی منظور عمر بن خطاب خليفه ثان)۲(
  .ی پدر عمرو بن عاص)۳(

۳۱۷  
ه عمر زنده است از آنچه ميان ما گذشت کمادام : گفت. ته استه هم صحبت را امانت بايسک، زيرا یبه عمر باز مگو

  . خنواهم گفتیچيز
و عمرو . ه مصر به عنوه فتح شدکرد کعمرو ناقد از عبد اهللا بن وهب و او از ابن هليعه و او از عبد اهللا بن هبريه روايت 

رد که از مجله حاضران در فتح مصر بود، روايت ک یاز ابن وهب و او از ابن هليعه و او از ابن انعم و او از پدرش و او از جدو
  . گشوده شدی و عقدیعهد یمصر به عنوه و ب: ه گفتک

   ندريهکفتح اس
 یرد، و سپس به عمر بن خطاب نامه نوشت و از وک مصر را بگشود، در آن اقامت یچون عمرو بن عاص: گويند
 کعمرو به سال بيست و ي. ندک و بفرمود تا چنان  جواب نوشتیعمر به و. ندريه را خواستک به اسیشکاجازه لشگر

 بن غالب یعب بن لؤک بن یندريه شد و خارجة بن حذافة بن غامن بن عامر بن عبد اهللا بن عبيد بن عويج بن عدکعازم اس
ز آن پيش ا:  گرد آمدند و گفتندیندريه بودند بر ضد وک اسیه اين سوک یروميان و قبطيان.  خود بر مصر گماردیرا به جا

ريون مصاف داد و منهزمشان ساخت و ک با آنان در یو. جنگيم ی در فسطاط میند، با وکندريه که به ما رسد و قصد اسک
ه ايشان را ک از مردم سخا و بلهيت و خيس و سلطيس و ديگران بودند یبني آنان مجاعات. ردک عظيم از ايشان بیشتارک

ن قبطيان ميل به موادعت کندريه رسيد و اهل آن را آماده نربد يافت، لکعمرو سپس روان شد تا به اس. ردندک ی میيار
  .داشتند

عمرو آن را نپذيرفت و مقوقس بفرمود تا .  شدی مدتی او فرستاد و خواستار صلح و معاهده برایس سوکمقوقس 
  زنان بر ديوار شهر

۳۱۸  
. ندکنگاه داشت تا بدينسان آنان را به هراس اف داخل گريند و مردان را با سالح رو به مسلمانان ی خود را سویشده رو

ما با شاه مشا هرقل . ثرت مشار بودکه پريوز شدمي نه به خاطر کن ما بر هر ک بديدمي، لیردکآنچه :  پيام دادیعمرو به و
گويند، شاه ما را از دار  یاين مجاعت راست م: مقوقس به ياران خود گفت.  گذشتیمصاف دادمي و بر او آن ماجر

 گفتند ی سخن به درشتیمردمان با و.  بايد سر فرود آورميیش براندند و به قسطنطنيه فرستادند، ما نيز به طريق اولکمللا
آنگاه عمرو .  در پيوستند و سه ماه آنان را در حصار گرفتندیپس مسلمانان حماربت شديد. و جز جنگ را پذيره نشدند

شت و برده ک گذارد و نین مردمش را بر جاکيافت به غنيمت بگرفت، لندريه را به مششري بگشود و هر چه در آن کاس
 یونک سیندکنساخت و ايشان را چون مردم اليونه در زمره اهل ذمه قرار داد و فتح نامه نوشت و به دست معاوية بن حديج 

  .نزد عمر فرستاد و به دست هم او مخس نيز ارسال داشت
ندريه برون رود و که خواهد از اسکه سيزده هزار دينار بدهد و هر کاين قرار رد، بر کمقوقس با عمرو مصاحله : گويند

 ايشان یعمرو در اين باب برا.  از قبطيان دو دينار مقرر باشدیي شونده ه خواهد در آن مقيم شود، و بر هر حمتلمکهر 
  .عهدنامه نوشت

 را یعب بن لؤکم بن عمرو بن هصيص بن  بن سعد بن سهی عبد اهللا بن حذافة بن قيس بن عدیآنگاه عمرو بن عاص
  .ندريه گمارد و به فسطاط بازگشتک خويش بر اسی از مسلمانان به جایمهراه مرابطان

 از -  مشار مسلمانان و حال خويشیمکه آن زمان پادشاه بود نامه نوشتند، و او را از کروميان به قسطنطني بن هرقل 
 از ياران خود به نام منويل را با ی مردیو.  آگاه ساختند- بايد بپردازندهک یي ه بدان دچار آمده و جزيهک یجهت خوار

  ه ازک را یندريه درآمدند و مرا بطانک پر از جنگجويان گسيل داشت، و ايشان به اسیشتکسيصد 



 ۱۴۹

۳۱۹  
بيست و پنج رخ اين واقعه به سال . شتکه توانستند به تدبري بگريزند و جنات يابند، بکمسلمانان در آجنا بودند، جز آنان 

ه ک مصر یها ه جنگجويان ايشان خارج شده بر قريهکرد، و بديد کچون خرب به عمرو رسيد با پانزده هزار تن قصد آنان . داد
 تري بر مسلمانان بباريدند یردند و آن مجاعت ساعتک یمسلمانان با ايشان تالق. نندک یندريه است تاخت و تاز مک اسیسو

 شديد در یشتارکآنگاه مسلمانان سخت يورش بردند و جنگ بني دو گروه مغلوبه شد و . دندو ايشان سپر برگرفته بو
ندريه نداشتند، در آن شهر حصار ک جز اسی و مقامیافران هزميت گرفتند و بگرخيتند و چون حفاظکسپس آن . پيوستند

پس ديوار شهر فرو رخيت و عمرو . ردار بکرد و منجنيقها به ک یعمرو نربد سخت. ردندکها بر آن نصب  گرفتند و عراده
ن شهر ک روميان سایبرخ. ردکان را اسري کودکشت و کنان به زور مششري و به عنوه به شهر درآمد و جنگجويان را بکجنگ 

رده بود کعمرو عهد . ندريه را منهدم ساختندکشته شد، و عمرو و مسلمانان ديوار اسکبه روم گرخيتند و منويل دمشن خدا 
  .ندکآن شهر را بگشايد، چنان ه اگر ک

ه اين جنگ به سال بيست و سه رخ داد، و به گفته بعض ديگر نقض عهد در سال بيست و ک از راويان گويند یبرخ
ندريه خراج و بر مردمش جزيه قرار داد و کعمرو بر زمني اس: گويند. سه و نيز در سنه بيست و پنج رخ داد، و اهللا اعلم

ناره گرفت و عمرو او و مهراهانش را به کردند، از ايشان کندريه نقض عهد کس چون اهل اسه مقوقکروايت شده است 
  . قبل از اين جنگ وفات يافته بودیبه روايت ديگر، و. وضع خنستني ايشان باز گذارد
 العزيز  فروه و او از حيان بن شريح و او از عمر بن عبدی و او از اسحاق بن عبد اهللا بن ابیحممد بن سعد از واقد

   مغرب را به صلح نگشودمي جزی از شهرهاکما هيچ ي: ه گفتکرد کروايت 
۳۲۰  

ه از اهل اين سه موضع منقاد شد، خود و مالش که هر کگفت  یو عمر م. فرطيس و سلطيسکندريه و کاس: سه شهر
  .تعرض ماند یب

 یعمرو بن عاص: ه گفتکرد کروايت  حبيب ی و او از ابن هليعه و او از يزيد بن ابیعمرو ناقد از ابن وهب مصر
رفتند و آنگاه در  یونت گزيدند، و از آجنا خارج شده به غزا مک مرابطه در آن شهر سیندريه را بگشود و مسلمانان براکاس

گشتند و  یه پيشتر در آهنا بودند، باز مک یهائ ه مردان به خانهکگرفتند، چنان  ی می ديگر پيشکها بر ي بازگشت به خانه
ها را اين چنني  اگر خانه: پس عمرو گفت. اند ردهکونت که ياران بر ايشان سبقت جسته و در مهان منازل سکديدند  یم

  .ه ويران شوندکنيد ترسم کدست به دست 
.  رهسپار شويدیت خداوندکبه بر: ريون رفتند و عمرو گفتک کیچون اين غزوه به اجنام رسيد، مسلمانان به نزدي

ه به شهر درآمده ک بودند یمردان.  و برادرانش خواهد بودی زند، آن خانه از آن ویي يزه خود را بر خانهه نک از مشا کهر ي
 خانه به دو يا سه کزدند و بدينسان ي یها م نيزه خود را بر مهان خانهمده زدند و ديگران نيز آ ی میهائ نيزه خويش بر خانه

: گرفتند ی مینکها س گشتند، روميان در آن خانه ی ايشان از شهر باز مگزيدند و چون یونت مکگرفت و در آن س یتن تعلق م
راء اين منازل مباح نيست و آهنا را فروخنت يا به توارث بردن جماز نباشد کس را گرفنت کهيچ : گفت ی حبيب میيزيد بن اب

  .ونت در آهنا را دارندکو فقط مسلمانان در ايام رباط حق س
 اخته به آجنا آمد، اهل شهر دروازه را بستند و عمرو آن را گشود و ديوارش را یيل رومه منوکدر جنگ دوم آن بلد، 

 یندريه واليت داد و به فسطاط بازگشت، چيزکرده خويش را بر اسکه عمرو، وردان آزاد ک یزمان: گويند. ردکخراب 
    سرح بنی رسيد و عثمان پس از او عبد اهللا بن سعد بن ابیه خرب عزل وکنگذشت 

۳۲۱  
 عثمان بود و نصب او به واليت در سال بيست و ی برادر رضاعیو.  را مست واليت دادیحارث از طايفه بنو عامر بن لؤ

 شد و عبد اهللا ی عثمان بود و ميان او و عمرو اختالفی خراج مصر از سوی عبد اهللا بن سعد متولیبه قول. پنج اجنام شد
 یمان او را معزول داشت و هر دو عمل را به عبد اهللا بن سعد داد و به وپس عث. ردکايت ک نوشت و از عمرو شیي نامه



 ۱۵۰

 به یه مرابطانکرده است، و به او دستور داد ک بار به عنوه گشوده شده و دو بار نقض عهد کندريه يکه اسک نوشت یي نامه
 بار کارسال دارد و هر شش ماه ي نباشد، و ارزاق به تواتر جهت آنان یمالزمت آن بلد بگمارد و شهر از وجود ايشان خال

  . دسته ديگر فرستدی را به جایي دسته
هبترين سواحل مشا از حيث : گفت ی میه ابن هرمز اعرج قارکرد کايت ک مرا حیحممد بن سعد به نقل از واقد

  .ندريه است و خود به عنوان مرابط از مدينه به آن شهر رفت و در آجنا به سال صد و هفده مبردکمرابطه اس
ندريه هجده کجزيه اس: ه گفتکرد کايت ک و او از پدر خود حی بن علیر بن هيثم از عبد اهللا بن صاحل و او از موسکب

  . و شش هزار دينار رسيدی به سکهزار دينار بود و در عهد واليت هشام بن عبد املل
 را از مصر عزل یثمان عمرو بن عاصه عکرد ک حبيب روايت یعمرو از ابن وهب و او از ابن هليعه و او از يزيد بن اب

ه عمرو را در مقام کندريه آمدند، اهل مصر از عثمان خواستند کرد و عبد اهللا بن سعد را بر آن گمارد و چون روميان به اسک
عثمان .  بر دل بودی هيبتیار جنگ آگاه و دمشنان را از وکند تا از جنگ با روميان فراغت يابد، چه او از کخويش ابقاء 

. ار خراج گماردکار جنگ و عبد اهللا را بر که عمرو را بر کرد و او روميان را منهزم ساخت و آنگاه عثمان خواست کنان چ
   اين: عمرو آن را نپذيرفت و گفت

۳۲۲  
. پس عثمان، ابن سعد را بر مصر واليت داد. ه من دو شاخ گاو را نگهدارم و امري خراج، آن را بدوشدکبدان خواهد ماند 

 یي ساختند، بر ايشان غلبه ی میها جار  داشتند، و چون آب در بيشهیاز فتح مصر حبشيان بيما هفت سال جنگ بر پاپس 
  .شد یحاصل من

ه عمرو در خالفت عثمان کرد کايت ک و او از پدر خويش حی بن علیعبد اهللا بن وهب از ليث بن سعد و او از موس
  .ردکه عنوه فتح ندريه را بک بار ديگر اسکپس از وفات عمر ي

   فتح برقه و زويله
 یه چون عمرو بن عاصکرد ک عون و او از عبد اهللا بن هبريه روايت ی و او از شرحبيل بن ابیحممد بن سعد از واقد

ه مدينه انطابلس است، و با اهل آن بر اين کرد با سپاه خويش به عزم مغرب روان شد تا به برقه رسيد کندريه را فتح کاس
  . جزيه بفروشدیه خواهد اوالد خود را به جاک برابر سيزده هزار دينار بدهند و هر یي ه جزيهکرد کقرار صلح 
 با اهل یه عمرو بن عاصکرد کر بن هيثم از عبد اهللا بن صاحل و او از سهيل بن عقيل و او از عبد اهللا بن هبريه نقل کب

ه کرد، بر اين قرار ک پس از حماصره و جنگ با ايشان مصاحله ه بني مصر و افريقيه واقع است،کانطابلس و مدينه آن برقه، 
  . ايشان نوشته شدی برایي  جزيه اوالد خود را بفروشند و در اين باب عهدنامهیجزيه دهند و اگر خواهند به جا
اهل برقه : ه گفتکرد ک فروه روايت ی و او از مسلمة بن سعيد و او از اسحاق بن عبد اهللا بن ابیحممد بن سعد از واقد

   مصری والی به عمل آمده باشد، خراج خود را برایه مطالبه و انگيزشکآن یب
۳۲۳  

عبد اهللا بن عمرو بن :  گويدیواقد.  در بالد ايشان رخ ندادیي ترين طوايف در مغرب بودند و فتنه آنان مرفه. فرستادند یم
  .تر نيافتم» دنج«تر و   را از آن سالمتیجاي. ردمک یماگر اموال من در حجاز نبود هر آينه در برقه اقامت : گفت ی میعاص

 یي  به عمر بن خطاب نامهیه عمرو بن عاصکرد کر بن هيثم از عبد اهللا بن صاحل و او از معاوية بن صاحل روايت کب
 زويله و برقه ه بنيک ی را بر مغرب واليت داده و او تا زويله پيش رفته و مناطقیه عقبة بن نافع فهرکنوشت و او را خرب داد 

 بر جزيه مقرند، و بر اهل )۱(نند و معاهدينشانک یمسلمانان ايشان صدقه ادا م.  فرمانربدارندیاست متاما منقاد گشته، خبوب
 آن را دارند و به مهه عمالش ی طاقت ادایه به نظر وک مقرر داشته یه بني او تا زويله قرار دارد مبالغک یزويله و مناطق

 یه از اغنيا صدقه گريند و به فقرا دهند، و از اهل ذمه جزيه گرفته نزد او به مصر فرستند، و از زمينهاکدستور داده است 
  .اند مال الصلح ايشان اخذ گردد ه عقد صلح بستهکمسلمانان عشر و نيم عشر و از آنان 



 ۱۵۱

آنان به زعم خود از اوالد :  گفتردم و اوکه از عبد اهللا بن صاحل درباره قوم بربر سؤال کرد کايت کر بن هيثم مرا حکب
ه ک هستند یه نامش بر باشد، و اين قوم از مهان جبارانکرد ک عطا نیه خداوند به قيس پسرکبر بن قيس هستند، حال آن

    در فلسطني منزلی اين مجاعت روزگار)۲(داود عليه السالم با ايشان به نربد پرداخت
__________________________________________________  

  .اند  را بر عهده گرفتهین بر حسب معاهده و قرار داد امين بوده و شرايطکه اسالم نياورده لک هستند یسانک منظور )۱(
تاب کبنا به روايت .  اقوام بربر وجود دارد بسيار جالب استی و زبانیه در مورد ريشه نژادک ی از جهت اهبامی اين روايت بالذر)۲(

دانيم  کردند، و چنان که می با مردمی بود که حدود لبنان و فلسطني امروزی زيست می  حضرت داودیگها از جنیمقدس بسيار
 بويژه آن گروه از -از سوی ديگر حتی در زمان ما نيز برخی از طوايف بربر. ها نيز در مهني حدود بوده است سرزمني اصلی فينيقی

نامند، و اين خط در   خط و الفبای خمصوصی دارند که خود آن را تيفيناق می-نندخوا ايشان که اعراب و اروپاييان آنان را طوارق می
ضمنا . های بسياری از آن، مربوط به دو هزار و اندی سال پيش به دست آمده است واقع ادامه خط باستانی بربری است که منونه

نکته . شود از خط کهن فينيقی در تيفيناق مالحظه میواژه تيفيناق شکل بربری شده پونيک يا فينيقی است، مضافا به اينکه عناصری 
 که -ها به مشال افريقا در گذشته امر مسلمی است و حتی در عصر حاضر نيز مهاجرت لبتانيها ديگر اينکه مهاجرت مستمر فينيقی

ييد کرد که ريشه قومی و نژادی با اين اوصاف شايد بتوان روايت بالذری را تأ . به اين منطقه ادامه دارد-اند جای فينيقيها را گرفته
» بربر«در کنار اين حبث يک نکته نيز قابل ذکر است، و آن اينکه بربرها نه تنها خود را  .بربرها را بايد در فينيقيه جستجو کرد

نامند که به معنی  می برند که به معنی انساهنا است و زبان خود را نيز تامازيغت دانند بلکه واژه آمازيغن را در مورد خود به کار می منی
چه غروری در اين طرز تفکر هنفته است، مهان غروری . اند مفهوم اين بيان اين است که بقيه زباهنا، زبان هبائم. زبان آدميزاد است

 ابو عبيد قاسم بن سالم هروی در کتاب غريب احلديث خود(که اعراب را واداشته است بقيه مردم را عجمی، علج و امثال آن بنامند 
  ).الفصيح االنسان و االعجم البهيمة: گويد

۳۲۴  
  .ردندکداشتند و چادرنشني بودند، سپس به مغرب آمده در آجنا زاد و ولد 

ه عمرو بن کرد ک حبيب روايت یابو عبيد قاسم بن سالم از عبد اهللا بن صاحل و او از ليث بن سعد و او از يزيد بن اب
ه فرزندان و زنانتان را بابت کبر مشاست : اند، مقرر داشت  برقهیاز بربرهاه ک ضمن شرايط مربوط به اهل لواته یعاص
  به گفته ليث اگر خود برده بودند. ه بر عهده داريد به فروش رسانيدک یهاي جزيه

۳۲۵  
 روايت  حبيبیر بن هيثم از عبد اهللا بن صاحل و او از ابن هليعه و او از يزيد بن ابکب.  ايشان جايز نبودی از سویارکچنني 

ند ک ی را از پدرش خواستگاری نزد خود دارد، ویي س لواتيهکهر : ه عمر بن عبد العزيز درباره زنان اهل لواته نوشتکرد ک
 از آن بربريان است، و ايشان عهد صلح بسته یي لواته قريه: گويد. اش باز گرداند و در غري اين صورت او را نزد خانواده

  .بودند

   فتح اطرابلس
 یه عمرو بن عاصکرد ک بن طلحه روايت یهيثم از عبد اهللا بن صاحل و او از معاوية بن صاحل، و او از علر بن کب

  . به جنگ پرداختندیرهسپار شد و در سال بيست و دو به اطرابلس رسيد و در آجنا با و
 چند بازرگان از ه از آنک زربفت نصيبش شد ی از ديبای زيادیسپس آن شهر را به عنوه بگشود و در آجنا بارها

  .بازرگانان شهر بود
بني . امي ما به اطرابلس رسيده: رد، و به عمر بن خطاب نوشتکآن را بفروخت و هبايش را ميان مسلمانان قسمت 
. ندک آن بلد اجازت دهد، چنان یه ما را به غزاک بر اين است یاين شهر تا افريقيه نه روز راه است، اگر امري املؤمنني را رأ

 است بعيد، و اهل غدر است و خود در یانکافريقيه را چه باشد؟ م: رد و نوشتکار منع کسخ داد و او را از اين  پایو
ار خيانت بسيار روا کردند و در اين ک ی ادا میه اهل افريقيه به سلطان روم چيزک بود یاين از آن رو. معرض غدر

. رد، و اين خرب به عمر رسيده بودک آن در حقشان خيانت رد و پس ازکسپس پادشاه اندلس با ايشان صلح . داشتند یم
    از عمرو بنیي ه اطرابلس برقرار معاهدهکرد کعمرو ناقد از عبد اهللا بن وهب و او از ليث بن سعد و او از شيوخ خود روايت 
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۳۲۶  
  . فتح شدیعاص

   فتح افريقيه
 سواره گسيل داشت و یها سلمانان را در دسته مصر و مغرب شد، می سرح والیچون عبد اهللا بن سعد بن اب: گويند

 افريقيه را متوقف ی اهللا عنه غزایعثمان بن عفان رض.  بگرفتندیايشان بر پريامون افريقيه يورش بردند و غنائم
 بيست و هشت، و به قول یرد بر آن مصمم شد و در سال بيست و هفت، و به قولکه در اين باب ک ین با شورکداشت، ل یم

ه معبد بن ک فرستاد ی وی را به ياری افريقيه داد و سپاه عظيمیست و نه به عبد اهللا نامه نوشت و فرمان به غزاديگر بي
م و عبد اهللا بن زبري بن عوام و ک بن اميه و برادرش حارث بن حی العاصیم بن ابکعباس بن عبد املطلب و مروان بن ح

الب و عبد الرمحن بن زيد بن خطاب و عبد اهللا بن عمر بن کرة بن مسور بن خمرمة بن نوفل بن اهيب بن عبد مناف بن زه
 ارطاة بن ی و بسر بن ابیر و عبد اهللا بن عمرو بن عاصک بیخطاب و عاصم بن عمر و عبيد اهللا بن عمر و عبد الرمحن بن اب

 را بر ید و ابن زبري امور وعبد اهللا در آجنا مبر.  شاعر در آن سپاه بودندی و ابو ذويب خويلد بن خالد هذلیعومير عامر
  . از اعراب اطراف مدينه به قصد اين غزوه روان شدندیخلق انبوه. ردک را در گور دفن ی ویعهده گرفت و حت

ه کرد ک آل زبري و او از عبد اهللا بن زبري نقل ی و او از اسامة بن زيد بن اسلم و او از نافع موالیحممد بن سعد از واقد
  :گفت

. شد یاش از اطرابلس تا طنجه را شامل م ه سلطهک بود ی افريقيه فرستاد و در آن بطريقیما را به غزاعثمان بن عفان 
   یآن بطريق چند روز.  سرح روان شد تا به عقوبه رسيدیپس عبد اهللا بن سعد بن اب

۳۲۷  
 یابن اب. نده شدکته و پراه او را به قتل رسانيد، من بودم و سپاهش گرخيک یسکشت و ک جبنگيد تا خداوند او را بیبا و

گرفتند و از چارپايان آنچه  یساخت، و آنان غنائم بسيار م یشان م ندهکفرستاد و در بالد پرا ی را میهاي سرح دسته
ه سيصد کچون بزرگان افريقيه اين بديدند، گرد آمده از عبد اهللا بن سعد خواستند . دادند یتوانستند مهراه خود سوق م یم

  . ايشان بستاند و دست از آنان بدارد و از بالدشان خارج شود و عبد اهللا اين بپذيرفت زر از)۱(قنطار
 سرح با یه عبد اهللا بن سعد بن ابکرد کعب روايت ک و او از ابن ی و او از اسامة بن زيد ليثیحممد بن سعد از واقد

 و او از ی بن ضمره مازنی و او از موسیحممد بن سعد از واقد. ردکبطريق افريقيه به دو هزار هزار و پانصد هزار دينار صلح 
 را بر یسکرد به مصر بازگشت و کچون عبد اهللا بن سعد با بطريق افريقيه صلح : ه گفتکرد کايت کپدر خويش مرا ح

  . نداشتی و شهر جامع)۲(افريقيه واليت نداد و در آن زمان افريقيه قريوان
__________________________________________________  

ه هر قنطار معادل کگريد  یر شده نتيجه مکه به موجب آن مبلغ مال الصلح به دينار ذک از مهني روايت ی ياقوت با استناد به نقل ديگر)۱(
  ).معجم البلدان :ياقوت( دينار بوده است ۸۴۰۰

اروان و قافله و مهچنني حمل چادر زدن و به اصطالح ک یز به معن نيیاين لفظ در زبان عرب.  استیاروان فارسک قريوان معرب واژه )۲(
ها » مپک« اين گونه ی برایبتدريج انتخاب حمل دائم. رفته است یار مک منطقه بيگانه به کاروانيان و سپاهيان مأمور به يک» مپک«
م و بيش به گونه شهر کد بپذيرد مرسوم شد و  را به خویه از تسهيالت و وسايل زيست مناسب برخوردار باشد و بتواند سپاهيان اعزامک

هدف از احداث قريوان عالوه بر آنچه گفته شد نشان دادن قصد بقاء و ثبات اعراب در . درآمد و نام قريوان بر اين گونه شهرها مباند
  در زمان ما نيز شهرها و. منطقه مورد نظر بوده است

۳۲۸  
 را به افريقيه یسک حذيفة بن عتبة بن ربيعه قرار گرفت، ید بن ابشته شد و واليت مصر بر حممکچون عثمان : گويد

 را بر مصر واليت داد، و او در سال یونک سفيان به خالفت رسيد، معاوية بن حديج سیه معاوية بن ابک ینفرستاد و هنگام
 را ی آجنا خطه شهر افريقيه رفت و دریعقبه به غزا.  را گسيل داشتیپنجاه عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط فهر

شت و برده گرفت و آن قلعه ک از قريوان فرستاد و او آن دژ را بگشود و بی ارطاة را به دژیگويند عقبه بسر بن اب. ردکترسيم 
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از .  وجود داردیي نار آن معدن نقرهک است به نام جمانه و در ی شهرکشود و نزدي یه امروزه دژ بسر ناميده مکمهان است 
بسر دو سال پيش از .  بن نصري به اين دژ گسيل داشت و او هشتاد و دو ساله بود و دژ را بگشودیبسر را موسه ک شنيدم یسک

  .و اهللا اعلم. رده بودک روايت یمطالب) ص( از پيامرب ی، وی، جز واقدیسانکبه زعم . به دنيا آمده بود) ص(وفات پيامرب 
 مصر را بر یو.  حذيفه بر مصر غالب شدیه حممد بن ابکا آنعبد اهللا بن سعد مهچنان واليت داشت ت:  گويدیواقد

رد، و ک را بر مصر واليت داد، و سپس او را عزل ی اهللا عنه قيس بن سعد بن عباده انصاری رضیآنگاه عل. عثمان بشورانيد
بيمار شد، و سپس حممد رد و او در قلزم ک ی اشتر را والکرد، و مالکر صديق را واليت داد و او را نيز عزل ک بیحممد بن اب

  شت وک را معاوية بن حديج بیو. ر را بار ديگر واليت داد و به مصر باز گردانيدک بیبن اب
__________________________________________________  

اجلزائر العربية : ین حقتور احساکالد. کر(اند  ه در اصل مهه آهنا قريوان بودهک است ی به مهني نام در جهان عرب باقیهاي قريه ()] (
  ).ی الشمال االفريقیفاح اجمليد، املسلمون فکارض ال

۳۲۹  
 به واليت مصر رسيد و در روز فطر سال چهل و ی معاويه عمرو بن عاصیاز سو.  داد و آتش زدی جایدر پوست درازگوش

رد و ک را عزل یمعاويه و.  شدی پسرش عبد اهللا بن عمرو والیپس از و.  چهل و سه، مهان جا وفات يافتیدو، و به قول
 به دست آورد و باز به مصر یمعاوية بن حديج را واليت داد، و او چهار سال در مصر مباند، و سپس به غزا رفت و غنائم

 با چهار هزار تن یو. ، عقبه را معاويه بر مغرب واليت دادیبه قول.  را گسيل داشتیآمد و عقبة بن نافع بن عبد قيس فهر
 از اشجار و یقريوان موضع جنگل. ردکرد و خطه قريوان افريقيه را ترسيم ک افريقيه رفت و آن را فتح ینان به غزااز مسلما

 صاحل و مستجاب یه مردکابن نافع . ان زيست در آن نبودکشنده امک یژدمهاکه از درندگان و مارها و کدرختان گز بود 
  .گرخيتند یه درندگان بچگان خود برگرفته مک یه را براند، بسانرد و خداوند آن مهک خويش را دعا یالدعوه بود، خدا

يست؟ کشود از آن  یه امروز ديده مک ی افريقيه به گونه پيوسته و جمتمعی گفتم بنای بن علیبه موس:  گويدیواقد
مان نيز رد و بساخت، و سپس مردک از آن معلوم یي خطه.  بودیه آن را بساخت عقبة بن نافع فهرکس کخنستني : گفت

  .ن پرداختند و در آن مسجد جامع بنا شدکها و مسا  به ساخنت خانهیمهراه و
 در ايام ی سرح در عهد خالفت عثمان به شهادت رسيد، و به قولیدر افريقيه معبد بن عباس در غزوه ابن اب: گويد

  . استوارتر استین خرب شهادت يافنت وکجنگ وفات يافت، ل
 را بر مصر و یرد و مسلمة بن خملد انصارک سفيان، معاوية بن حديج را عزل یوية بن ابمعا:  و ديگران گويندیواقد

رده خود را بر مغرب گمارد، و چون يزيد بن معاويه به خالفت رسيد، عقبة بن نافع کمغرب واليت داد و او ابو املهاجر آزاد 
   ی است، و در آن حواله پشت طنجهک رفت، ی سوس ادنیرد و او به غزاکرا به مقام خويش اعاده 

۳۳۰  
 پسرش معاوية بن یيزيد بن معاويه مبرد و برا.  شود يا با او جبنگد، پس بازگشتی متعرض ویسکه کآن یجوالن داد، ب

ناره گرفت و ک و از خالفت )۱( مردمان را به مناز مجاعت فراخواندیو.  است بيعت گرفته شدیه مهان ابو ليلکيزيد 
 کسپس عبد املل. م رسيد و فتنه ابن زبري رخ دادکآنگاه نوبت خالفت به مروان بن ح. و ماه مبردنشني شد و پس از د خانه

 برادر خود عبد العزيز را بر مصر واليت داد و او کعبد املل.  سر به راه شدندیبن مروان واليت يافت و مردمان در قبال و
 از روميان از یه مجاعتکرد و به برقه بازگشت و خرب يافت کزهري تونس را فتح .  را بر افريقيه گماردیزهري بن قيس بلو

رد و با آنان مصاف داد و خود و ک از سواران عزم ايشان یپس با فوج. اند ردهک ی خود پياده شده فتنه بر پایشتيهاک
  . آنان را قبور شهداء خوانندی مهان جا است و قربهایگور و. مهراهانش شهيد شدند

 بود، جبنگيد و او را منهزم ساخت و یي اهنهکه خود که بربرها ک به واليت رسيد و با ملینسپس حسان بن نعمان غسا
 یه مسقف به طاقهاک قرار داشتند یاين قصرها خود درون قصر.  در ناحيه برقه آمد و در آهنا منزل گرفتیبه قصرهاي

شت و از که بربر جبنگيد و او را بکر، با ملسپس حسان بار ديگ. اخها را قصور حسان ناميدندکاز آن پس، اين .  بودیهالل
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ه ک از بربر نزد عبد العزيز آوردند یبردگان: گفت یابو حمجن نصيب شاعر م. بربرها بردگان گرفت و نزد عبد العزيز فرستاد
  .ام هرگز زيباتر از چهره ايشان نديده

__________________________________________________  
ه مرا صالحيت منصب خالفت ک چند بر مسند خالفت نشست، مردم را آورده بر منرب بر آمد و گفت یه روزکزيد پس از آنمعاوية بن ي «)۱(

  )خواند مري، حبيب السري، جلد دوم(» ...نيست 
۳۳۱  

و در  بشوريدند و ای را بر افريقيه واليت داد و اهل آن ديار بر ویلثوم بن عياض بن وحوح قشريکهشام، :  گويدیلبکابن 
 شد و آن ديار را ی در عهد جاهليت بر افريقيه مستولی محريیافريقيس بن قيس بن صيف:  گويدیلبکابن . شته شدکآجنا 

پس به نام .  اند)۱(»بربره«اينان چه بسيار : شت و درباره بربرها گفتکاو جرجري پادشاه افريقيه را .  خواندندیبه نام و
  .بربر خوانده شدند

رد، در ک چون اراده ساخنت شهر قريوان را یه عقبة بن نافع فهرکردند کفريقيه از شيوخ خود روايت  از اهل ایمجاعت
. گويد ی در آجنا حمل اذان ساخته بود، اذان میه وک ی در موضعی مسجد آن بود و در خواب ديد مردی برایر موضعکف

  .ردکپس مسجد را بنا ه آن مرد ايستاده بود منرب ساخت، و سکپس چون صبح شد، در مهان حمل 
 ابو العباس به واليت افريقيه رسيد و شهر ی از سویه حممد بن اشعث خزاعکرد ک روايت یحممد بن سعد از واقد
  . گماردی ویرد و عمر بن حفص هزار مرد را به جاک را عزل یسپس منصور و. ردکقريوان و مسجد آن را مرمت 

   فتح طنجه
ه در اصل از عني التمر بود به واليت افريقيه ک بنو اميه را ی بن نصري موالی موسعبد العزيز بن مروان:  گويدیواقد

 واليت يافنت او به سال یبه روايت. خلم بودۀ  ديگر از عشريی و به قولی از طايفه اراشه از قبيله بلی به قولیو. گسيل داشت
  هشتاد و نه در

__________________________________________________  
  . شنونده نامفهوم باشدی پر سر و صدا، به ويژه اگر برای به معن)۱(

۳۳۲  
ه در طنجه اقامت گزيد و در ک بود یسکرد و او خنستني ک طنجه را بگشود و در آن منزل یو.  بودکزمان وليد بن عبد املل

 روز ی بيست و اندی سوس اقص رسيدند، و بني او ویسواران او تا سوس ادن. ردک را حتديد یي  مسلمانان خطهیآجنا برا
 از ايشان ی اهل آن بلد را مغلوب ساخت و از ايشان بردگان گرفت و آنان از در طاعت درآمدند و عامل ویو. راه بود

  . خود طارق بن زياد را بر طنجه گمارد و خود به قريوان افريقيه بازگشتیسپس موال. صدقات بستاند

   فتح اندلس
 آن بلد را یه غزاکس بود ک اندلس رفت و او خنستني ی بن نصري به غزای عامل موسطارق بن زياد:  گويدیواقد

 رسيد و طارق او را امان داد، ی گذرگاه اندلس بود، به ویه والکاليان . ار در سال نود و دو اجنام شدکرد، و اين کمباشرت 
 به نربد پرداختند و او آن را ی، اهل اندلس با وچون به آجنا رسيد.  به اندلس بردیشتک و يارانش را با یه وکبر اين قرار 

ه اصل اين قوم از که پندارند از قوم اشبان است کپادشاه اندلس چنان . ار به سال نود و سه به اجنام رسيدکاين . بگشود
 یودسر خینده و در قبال وکه مسلمانان را به خطر افک تند به طارق نوشت یي  بن نصري نامهیآنگاه موس. اصبهان باشد

وشيد و او ک خاطرش ی خود به قرطبه اندلس رفت و طارق به جلب رضایموس. ورزيده و فرمود تا از قرطبه فراتر نرود
 به فرجنه است بگشود و در آجنا خوان کت اندلس و در خبش نزديک مملیرسکه ک داد و طارق شهر طليطله را یخرسند
ه بيمار ک، کبه دمشق در سال نود و شش آن را به وليد بن عبد املل بن نصري در بازگشت خود یموس.  به چنگ آوردیبزرگ



 ۱۵۵

   چون سليمان بن. ردکبود، هديه 
۳۳۳  

رد و سليمان از کرد و يزيد بن مهلب وساطت کصد هزار دينار مؤاخذه ک بن نصري را به يی به واليت رسيد موسکعبد املل
  .او درگذشت
 بنو خمزوم را بر مغرب ی املهاجر موالیامساعيل بن عبد اهللا بن ابه عمر بن عبد العزيز به خالفت رسيد، ک یهنگام
 به یهاي و در پيش گرفت و قوم بربر را به اسالم خواند، و سپس نيز عمر بن عبد العزيز نامهک نيی رفتاریو. واليت داد

  . شدی مغرب مستولها را در چند ناحيه برايشان خبواند و اسالم بر منظور دعوت آن قوم نوشت و امساعيل آن نامه
رده حجاج بن يوسف را بر افريقيه و ک مسلم آزاد ی به خالفت رسيد، يزيد بن ابکچون يزيد بن عبد املل: گويند

 از ايشان واژه ک دست هر يی بربر بودند و روینگهبانان و.  در سنه صد و دو به افريقيه رفتیو. مغرب واليت داد
 مهداستان شدند یشنت وک ديگر سگاليده بر کن آمد و از سريه او ملول گشتند و با يار بر ايشان گراکاين .  داغ زد)۱(یحرس
 را واليت داد و او گردن یلبک، بشر بن صفوان )۲(يزيد. شتندک مناز مغرب برون رفت او را در منازگاهش بیه براک یو شب

هشام بن .  و انگيخنت مردم بر او متهم شده بود به قتل يزيدیه وک بزد، زيرا )۳( بن نصري را به خاطر يزيدیعبد اهللا بن موس
 نيز بشر بن صفوان را به واليت گمارد و او به سال صد و نه در قريوان مبرد، و هشام، عبيدة بن عبد الرمحن کعبد املل

د الرمحن بن رده بنو سلول را به اين مقام گمارد و او عبک را به جايش واليت داد، و پس از او عبد اهللا بن حبحاب آزاد یقيس
   ی به پريوزیو.  سوس و ارض سودان فرستادی را به غزای عبيدة بن عقبة بن نافع فهریحبيب بن اب

__________________________________________________  
  .ورت و گاردک اسی به معن)۱(
  .به قتل رسيده استم ک مسلم، حای، يزيد بن ابی و دومی خليفه اموک، يزيد بن عبد امللی يزيد اول)۳، ۲(

۳۳۴  
 نباشد و یه آن زنان را جز پستان واحدک از زنان آن بلد نصيبش شد کنيزکس مانند آن را نديده بود نائل آمد و دو که ک

  .ايشان را تراجان خوانند
شته شد و پس ک به افريقيه رفت و )۱( واليت يافت و در سال بيست و سهیلثوم بن عياض قشريکپس از ابن حبحاب، 

رد و در مهان ديار مبرد، در ک برادر بشر بن صفوان را واليت داد و او با خوارج نربد یلبک هشام حنظلة بن صفوان بن یز وا
 با او به ی به خالفت رسيد، عبد الرمحن بن حبيب فهرکچون وليد بن يزيد بن عبد املل. ه مست واليت داشتک یحال

 غلبه یپس بر آن نواح.  بودیو آن به خاطر آثار جدش عقبة بن نافع فهر دل بست بود )۲( بر آن ثغریو. خمالفت برخاست
 را به مغرب یآنگاه يزيد بن وليد به خالفت رسيد و او عامل. رد و حنظله از آجنا بازگشت و عبد الرمحن برقرار ماندک

ار ساخت و ک آشیربدار نامه نوشت و فرمانینفرستاد، و چون مروان بن حممد واليت يافت، عبد الرمحن بن حبيب به و
مروان . اتبه داشتک و می دوستی بود و با عبد احلميد بن حييی خالد بن ربيعه افريقیاتب وک.  او بفرستادی برایهداياي

آنگاه بربرها و . عبد الرمحن را بر آن ثغور گمارد و پس از او الياس بن حبيب، و سپس حبيب بن عبد الرمحن را واليت داد
 با هفتاد هزار و به یدر اواخر خالفت ابو العباس، حممد بن اشعث خزاع. ردندکارج بودند بر آهنا غلبه ه از خوکاباضيان 

. ردکومت داشت و شهر قريوان را مرمت ک به افريقيه آمد و چهار سال بر آن بالد حی با چهل هزار تن به عنوان والیقول
   یسکاز .  بشوريدندیآنگاه سپاهيان بلد و ديگران بر و

__________________________________________________  
  . ظاهرا منظور صد و بيست و سه است)۱(
ان مقابله و کنند و امک یفار زيست مک ديگر آن یه سوک دار االسالم است ی ايالت و منطقه سرحدیه مجع آن ثغور است به معنک ثغر )۲(

  .نربد با ايشان موجود است
۳۳۵  

ه گروه کاهيان مقيم در آن بر او تاختند و او چهل روز در قصر خود با ايشان به نربد گذرانيد تا آنه اهل شهر و سپکشنيدم 



 ۱۵۶

جنگيدند غلبه يافت و  ی میه با وک یسانک آمده بودند و ديگران، گرد آمدند و بر یه مهراه وک یفرمانربدار، از خراسانيان
 بنو اميه بود ی شبيه نامهایيه يا سفيان يا مروان و يا اسم ديگره نامش معاوکرد و هر کآنان را بر حسب امسهايشان تقسيم 

 یرد و عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة بن ابکپس منصور او را عزل .  جز آن بود زنده گذاشتیه را نامکشت و هر کب
افريقيه آمد و از  به یو. شد و مورد حتسني منصور بود یه هزار مرد ناميده مکاو مهان است .  را واليت دادکیصفره عت

 از اهل ی اباضیآنگاه ابو حامت سدرات.  بنام عباسيه بنا هنادی بالد بربر رسيد و در آجنا شهریآجنا به غزا رفت و تا اقص
 ی از اهل بيتش شهيد شدند، و آن ثغر از فرمان برون شد و شهری جبنگيد و او و مجاعتینده بود با وکرده که آزاد کسدراته 

 با پنجاه هزار تن یو. پس از هزار مرد، يزيد بن حامت بن قبيصة بن مهلب به واليت رسيد. ويران گشته ساخته بود، ک
يزيد روان شد تا در اطرابلس به ابو .  دادی عظيم به ویرد و مالکرد و ابو جعفر منصور تا بيت املقدس او را بدرقه کعزميت 

پس از يزيد بن حامت، روح بن حامت و سپس .  انتظام يافتید بر وشت و به افريقيه در آمد و آن بلکحامت رسيد و او را ب
  .شتندک تاخته او را بیريان بر وکفضل بن روح به واليت رسيد و لش

ه مهراه سياه ک بود یسانک اهل مروروذ از مجله یاغلب بن سامل متيم:  بنو اغلب مرا گفتیامحد بن ناقد موال
 ی از سپاهيان آن ثغر بود گروهی تونسیه مردکحريش .  را بر مغرب واليت داد اوی هادیجامگان از خراسان بيامد و موس

. ردکاغلب برون تاخت و با حريش نربد . ردکه در قريوان افريقيه بود، شتافت و او را حماصره ک اغلب یرا گرد آورد و سو
   رسيدی به ویه تريکدر اين معر

۳۳۶  
آنگاه حريش و سپاهش هزميت يافتند . دانستند یسان حريش نيز منکودند و خرب ب یيارانش از اين حادثه ب. و مرده بيفتاد

شته شد و اغلب که به سوق االحد معروف است، ک یحريش در موضع. شتندکرده بکو ياران اغلب سه روز ايشان را تعقيب 
  .نام شهيد يافت

بيت املال تاخته به اندازه ارزاق خود،  با دوازده مرد مهراه خود به یو. ابراهيم بن اغلب از ممتازان سپاه مصر بود
عامل آن ثغر در . ه بيش از ده روز راه با قريوان فاصله دارد، رفتندک به نام الزاب یو نه بيشتر، بر گرفته گرخيتند و به موضع

غري ايشان،  و یه در الزاب بودند، از سپاهک یسانک رشيد هارون بود و ابراهيم بن اغلب بر یآن زمان هرمثة بن اعني از سو
ه از طريق اطاعت خارج نشده و راه ک هرمثه هدايا فرستاد و راه مالطفت در پيش گرفت و به او نوشت یرياست يافت و برا

ه داشت ک یي هرمثه او را بر ناحيه. ار واداشته فقط نياز و ضرورت بوده استک را بر آن یمعصيت نپيموده است و آنچه و
  .اهم ساختار او را فرکفاف کواليت داد و 

ه مايه ک هناد، چنان ی سوء به جای به واليت رسيد و اثری پس از وکیچون هرمثه از آن ثغر بازگشت، ابن ع
رد ک اشارت یو.  امور آن بالد فرستدیدار  را به واليت و عهدهیسکه چه کرد کرشيد با هرمثه شور .  مردمان شدیسرپيچ

ه ک نوشت و خرب داد یي پس رشيد به ابراهيم نامه. يت آن ثغر را به او دهده ابراهيم را به صالح خواند و برگزيند و تولک
 بپيمايد و شيوه کی او در نظر گرفته است، تا طريق نيیجرمش را خبشيده و از لغزشش درگذشته و توليت بالد مغرب را برا

 از سپاهيان یآنگاه مرد. انضباط آوردارها را به کابراهيم به واليت آن ثغر رسيد و در آجنا مباند و . نصيحت در پيش گريد
 پيوسته، ارزاق خويش ی برداشت و سپاهيان آن ثغر نيز به وینکآن بلد به نام عمران بن جمالد سر به خمالفت و طاعت ش

  .ردند و ابراهيم را در قريوان به حماصره گرفتندکرا طلب 
۳۳۷  

 از خراج مصر با ايشان بود، آن را به مجاعت یو مالر نويسان و مأموران عطايا بيامدند، ک نپاييد تا لشین ديرکل
رد و اطراف آن، ک آن است بنا یه مشال قريوان و در فاصله دو ميلک را یابراهيم قصر سفيد. نده شدندکدادند و آنان پرا

 با گچ و یعردند و آن ناحيه را به گونه شهر درآورد و مسجد جامکه در آهنا ساختمان ک را به مردم اختصاص داد یزمينهاي
رد، و اندازه مسجد را دويست ذراع در دويست ذراع ک مرمر بساخت و سقف آن را از چوب سرو آزاد بنا یآجر و ستوهنا

 داد، و آن شهر را ینکه مشارشان به پنج هزار رسيد و آنان را پريامون خود سکرد ک خبريد و آزاد ی بردگانیو. قرار داد
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  . و آباد استه امروزه پر مجعيتکعباسيه ناميد 
 تاهرت بساخت، و او نيز آن را ک نزديی و نه شهریحممد بن اغلب بن ابراهيم بن اغلب در سال دويست و س

 اندلس نامه نوشت و به خاطر تقرب ی امویرد و به فرمانرواک اين شهر را ويران یافلح بن عبد الوهاب اباض. عباسيه ناميد
  . بفرستادی ویصد هزار درهم براک يیموآن ا. ردکار آگاه ک، او را از اين یبه و

متر يا بيشتر، فاصله ک کینامند و بني آن و برقه پانزده روز، اند یبريه مکه آن را االرض الک است یدر مغرب سرزمين
حبله .  نبودندین رومک بودند، لیاهل اين شهر نصار. ه آن را باره خوانندک است بر ساحل دريا یاست و در آجنا شهر

رده که گويند آزاد ک آن شهر رفت ی به غزایسپس خلفون بربر.  نيافتی توفيقیه اغلب به جنگ ايشان رفت، ولردکآزاد 
 خاست به نام مفرج بن سالم، و بيست ی به پای، مردیپس از و.  اهللا آن را بگشودیل علکربيعه بود و در آغاز خالفت املتو

 داد و ی را آگاهیار خود، وک نوشت و از یي حب بريد در مصر نامه شد و به صایرد و بر آهنا مستولکو چهار دژ را فتح 
 آن موضع یه به امامت ناحيه خود گمارده شود و والکه خود و مسلمانان مهراهش مناز خنواهند داشت، مگر آنکنوشت 
  گردد

۳۳۸  
پس از او، . شتندکو او را ب شوريدند ین اطرافيانش بر وکل. ردک نيز بنا ی مسجد جامعیو. تا از مشار متغلبه بريون آيد

 یه فرستاده وکقبل از آن .  اهللا فرستاد و از او عهدنامه و فرمان واليت طلبيدیل علک نزد املتویي رد و فرستادهکسوران قيام 
ل مبرد و املنتصر نيز وفات يافت و خالفت او شش ماه بود و املستعني امحد بن حممد بن املعتصم به خالفت کبرسد، متو

  .ندک یرده امري املؤمنني دستور داد تا سوران را بر ناحيه خود والک اوتامش، آزاد ی به عامل خود در مغرب يعنرسيد و
رده امري املؤمنني بر آن ناحيه که اوتامش به قتل رسيد و وصيف، آزاد ک خارج نشده بود یهنوز فرستاده سوران از سر من رأ

  .ردکآن مقام تنفيذ  را فرمان داد و بر یواليت يافت و خليفه، و

  فتح جزاير دريا
ه در آجنا کس بود ک سقليه رفت، و او خنستني ی سفيان به غزای در ايام معاوية بن ابیندکمعاوية بن حديج : گويند

 بيست و چند شهر سقليه را فتح یاوالد اغلب بن سامل افريق. رد و پس از آن، غزوات سقليه مهچنان ادامه داشتکغزا 
 یل علکامحد بن حممد بن اغلب قصريانه و دژ غليانه سقليه را در عهد خالفت املتو. ست مسلمانان استه در دکردند ک

 از طال و نقره و مرصع ی در سقليه اسريان گرفت و در آجنا بتهايیعبد اهللا بن قيس بن خملد دزق:  گويدیواقد. اهللا بگشود
 یين بتها را به بصره فرستاد تا به هندوستان محل و فروخته شود و هبامعاويه ا. به جواهر بيافت و آهنا را نزد معاويه فرستاد

   رد و جنادة بنک ی و دريا نربد مکی سفيان در خشیمعاوية بن اب: گويند.  از آن دريافت داردیخوب
۳۳۹  

و معاذ ر و عمر ک حديث روايت شده و ابو بیه از وک است یسانکجناده از مجله .  را به رودس فرستادی اميه ازدیاب
 در یرودس سرزمني پر درخت. وفات جناده به سال هشتاد رخ داد و او رودس را به عنوه بگشود. رده بودکبن جبل را ديدار 

رودس از خرمترين جزاير و : گويند.  از مسلمانان در سال پنجاه و دو در آجنا پياده شدندیبه فرمان معاويه مجاعت. دريا بود
  . شريين موجود استی و ميوه و آهباک و در آن، درختان زيتون و تااندازه آن حدود شصت ميل است

 ايشان در رودس ساخته شد یه براک یي ه مسلمانان هفت سال در قلعهکرد ک و ديگران روايت یحممد بن سعد از واقد
دمان را به نوبت به معاويه مر. رده و باز گرددکاقامت گزيدند و چون معاويه مبرد، يزيد به جناده نوشت تا قلعه را خراب 

 اميه در سال پنجاه و چهار یجنادة بن اب. خواند ی مردم قرآن میجماهد بن جرب در رودس مقيم بود و برا. فرستاد یآجنا م
ت داشتند، جماهد و تبيع بن که در اين فتح شرک یسانکاز مجله . ونت دادکارواد را بگشود و معاويه مسلمانان را در آن س

 را در رودس به او تعليم یخوان ، قرآنیر بودند و در آجنا جماهد قرائت قرآن را به تبيع آموخت و به قولعب االحباکامرأة 



 ۱۵۸

 از آن گشوده و سپس یدر عهد وليد خبش.  اقريطش رفتیجناده به غزا.  قسطنطنيه استکی در نزديیي ارواد جزيره. داد
رد، و سپس در خالفت مأمون، ک از آن را فتح ی قسمتیداندر عهد خالفت رشيد محيد بن معيوق مه. باب فتح آن بسته شد

. ردک را بگشود و در آن نزول ی آن جزيره رفت و دژ واحدی به غزای معروف به اقريطشی اندلسیابو حفص عمر بن عيس
  .هايشان ويران شد  در آن مناند و قلعهی اقريطش فتح شد تا از روميان احدک اندکاز آن پس، اند

۳۴۰  

   صلح نوبه
ه کرد ک حبيب و او از ابو اخلري روايت یثري و او از يزيد بن ابک و او از وليد بن یحممد بن سعد از حممد بن عمر واقد

پس عقبة .  اطراف فرستاد تا آنان را منقاد گرداندی را به شهرهای سوارانیچون مسلمانان مصر را گشودند، عمرو بن عاص
ه کد گسيل داشت و سواران مسلمانان به ارض نوبه وارد شدند، هم چنان  بوی عاصیه برادر مادرک را یبن نافع فهر

  . رو به رو شدندیمسلمانان در نوبه با جنگ شديد. رفتند ی روميان نيز به آجنا میها صائفه
 بسيار و چشمان برون آمده ی جمروح شده با زمخهاینوبيان با ايشان مصاف دادند و با تري آنان را بزدند تا مهگ

 سرح به واليت مصر ی بود تا عبد اهللا بن سعد بن ابیوضع به مهني قرار باق. ناميدند» )۱(حدقه زن«ند و نوبيان را بازگشت
ه هر سال که بر اين قرار کرد، نه بر قرار جزيه بلک خواسته آنان را اجابت یو. رسيد و نوبيان خواستار صلح و معاهده شدند

  .دم به ايشان دهندسيصد رأس بدهند و مسلمانان برابر آن گن
 و او از ی معافری بن هانی و او از ابراهيم بن جعفر و او از عمرو بن حارث و او از ابو قبيل حيیحممد بن سعد از واقد

 را از ايشان جرارتر یدو بار در خالفت عمر بن خطاب در نوبه حضور يافتم و قوم: ه گفتکرد ک از شيوخ محري روايت کیي
ه از ما بود ک یجا فرود آورم؟ جوانک تري خود بر یميل دار: گفت ی میه به مسلمک آنان را ديدم  ازکیي. در جنگ نديدم

   ازکانداختند و تقريبا هيچ ي یبسيار تري م. ردک پنداشت و گفت بر فالن موضع و او خطا نیشايد شوخ
__________________________________________________  

  .دهند یم را هدف قرار مه حدقه چشک یسانک ی يعن)۱(
۳۴۱  

ن از کنيم، لکباره با مششري محله که يک بر ما تاخته مصاف دادند و ما خواستيم یروز. شد ی زمني ديده منیتريهايشان رو
آنگاه با . صد و پنجاه چشم از دست رفته بودکمشردم ي. ردندکور کعهده ايشان برنيامدمي، و ما را به تري زدند و ديدگان را 

عمرو از در صلح در .  دارند و آسيبشان فراوان استکی غنيمت چيز اندی به از صلح نيست، برایارکبا اينان : فتيمخود گ
 سرح واليت يافت و با آنان ینار رفت و عبد اهللا بن سعد بن ابکه از مقام خود کنيامد و مهواره با ايشان به ستيز بود تا آن

  . چشم بودک ديده خود را در نوبه از دست داد و يیدنکمعاوية بن حديج :  گويدیواقد. ردکصلح 
بني ما و : ه گفتکرد ک حبيب روايت یابو عبيد قاسم بن سالم از عبد اهللا بن صاحل و او از ابن هليعة و او از يزيد بن اب

 گندم و عدس یه ما مقدارک است، بر اين قرار یي  نيست و آنچه ميان ما و ايشان هست عقد هدنهی و ميثاقیسودانيان عهد
  . نداردیخريد بردگان ايشان چه از خودشان باشد يا از ديگران منع. به ايشان دهيم و آنان به ما برده دهند

ه ما با کصلح ميان ما و نوبه بر اين قرار است : ه گفتکرد کابو عبيد از عبد اهللا بن صاحل و او از ليث بن سعد روايت 
اگر زنان يا پسران خود را .  به ما دهند و ما برابر آن به ايشان گندم دهيمینگند و بردگاننيم و آنان نيز با ما جنکآنان قتال ن

 سرح با اهل نوبه صلح ی و ديگران، عبد اهللا بن سعد بن ابیبه روايت ابو البختر. بينم ی در خريد آنان منیبفروشند، منع
  .برابر آن گندم بگريند ما بياورند و در یه هر سال چهار صد رأس براکرد، بر اين قرار ک

نند هر سال سيصد و شصت برده، به آحاد و مجاعات، بياورند و در مقابل گندم و ک بفرمود تا نوبيان را ملزم یمهد
    نوبيانیبه تازگ.  آن را بستانندیه و جامه و فرش يا هباکسر



 ۱۵۹

۳۴۲  
 از اين بابت مورد یه در عهد خالفت مهدک در هر سال بر ايشان واجب نيست، چنان )۱(ه دادن اين بقطکاند  ردهکادعا 

نند، و اگر به آنان دست نيابند ک یه اين بقط را از بردگان دمشن فراهم مکايت برده بودند ک شیمطالبه قرار گرفته و به و
نسان  ايشان منظور شود بديی برای بفرمود تا در اين باب ختفيفیپس مهد. بايد از اوالد خود بدهند تا اين مشار فراهم آيد

 يافت نشد و در ديوان مصر آن یي  دليل نوشتهی در دفاتر بارگاهی اين دعویبرا. نندک سال را ادا که هر سه سال بقط يک
  .را بيافتند

 داد و او ی به معدن مصر فرستاد و توليت آن را به وی را به نام حممد بن عبد اهللا معروف به قمی اهللا مردیل علکاملتو
 )۲( چون به معدن رسيد، از قلزم آذوقه به بالد جبهیو. ار بدرقه حجاج مصر را به او سپردکو راه حجاز و رد ک یرا بر قلزم وال

شتيها رسيدند و او و مهراهانش از آن آذوقه قوت ساختند کدر آجنا . ه به عيذاب معروف استک آمد یرد و به ساحلکمحل 
  ثري، سوارک یشاه جبه با گروه. )۳(ردک قيام یم بر وک یتا به قلعه شاه جبه رسيد و با گروه

__________________________________________________  
  .شد ی بار ادا مکه هر سال و يا هر سه سال يکل از بردگان ک خراج متش)۱(
  . بوده استی اين دريا حدود سودان فعلی در سواحل غربیي  قلزم حبر امحر است، و بالدجبه نام منطقه)۲(
 یردند و مانع بردن طال از معدنک یه جبويان به ارض مصر تاخت و تاز مک رخ داد یايت ابن اثري و ديگران جنگ جبه از آن رو به رو)۳(

. رده گرخيتندکه مسلمانان از ترس معدن را رها ک ايشان قرار داشت و معدنچيان را به قتل رسانيدند، چنان که در خاکشدند  یم
 بيشتر جبويان شد و یار سبب دلريکاين . دن به آن بسيار دشوار بود، و خليفه دست از آنان بداشت صحراء و رسيیموضع آنان آن سو

سان ک را گسيل داشت و او مهراه سواران و معدنچيان و ی، قمیل عباسکمتو. محالت خود را بر منطقه صعيد مصر افزون ساختند
   یشتکه امري مصر در اختيارش هناد، به جبه رفت، و چند ک یديگر

۳۴۳  
چون اشتران آواز جرسها را شنيدند جبويان را .  برگرفت و به گردن اسبان زدی جرسهايیاشتران افسار زده بر او تاخت و قم

ه پدر او نيز از سالطني جبه بود بر کاش   خواهرزادهیپس از و. شته شدک جبه یوه و بيابان زدند و فرمانرواکبرداشته سر به 
 رفت و در سال سيصد و ی رود و او به سر من رأیه نزد وک اهللا نپذيرفت مگر آنیل علکمتو. درکار آمد و طلب هدنه کسر 

  . باز گردانيدیه خراج و بقط دهد، و او را با قمک صلح شد، بر اين قرار ی با وکچهل و ي
د و اين از مجله ار مسلمانان در معدن طال نشدنکردند و ديگر مانع کپس اهل جبه از مهادنه برخوردار شده خراج ادا 

  .شروط بر پادشاه ايشان بود

  اغذکامر 
 خنستني بار ی بن مروان براکعبد املل. آمد ی اعراب میرفت و از روم دينار برا یاغذ به روم مکاز مصر : گويند

داوند باشد ر خکه مشتمل بر ذک و نظاير آن }۱: ۱۱۲{ مانند قُلْ ُهَو اهللا أََحٌد یاغذ عباراتک ی طومارهایمقرر داشت باال
 ینيد و گر نه روک کار را ترکاين . ه ما را خوش نيايدکنگاريد  ی میاغذها مطالبک ی روم نوشت مشا روکمل. بنگارند

راه ک گران آمد و اکاين گفته بر عبد املل: گويد. ه مشا را ناخوش آيدکرد کر خواهيم ک ذیدينار، پيامربتان را به الفاظ
 ابا هاشم، یا: س فرستاد و گفتک گويد، پس نزد خالد بن يزيد بن معاويه کبود تره هناده ک را یويکداشت سنت ني

   یمعضل
__________________________________________________  

  .حامل آذوقه را جداگانه از طريق دريا اعزام داشت تا از آن راه به جبه روند ()] (
۳۴۴  

 ینند و براکه با آن معامله نکن کامري املؤمنني، دينارهايشان را حترمي  ی پاسخ داد دل آسوده دار ایو. رده استک یرو
مرا از اين غم :  گفتکعبد املل. نکافران خوش ندارند، از طومار حذف مکن و آنچه را اين ک ضرب یهاي هکمردمان س

  .ردک خدايت از غم برهاند و دينار ضرب یرهانيد



 ۱۶۰

 دور از -دادند یرده او را به ربوبيت نسبت مهکر ک نام مسيح را ذقبطيان سر لوحه طومارها: م گويدکعوانة بن ح
  .منودند ی بسم اهللا الرمحن الرحيم، صليب رسم میه بس برتر است و جاکخداوند 

 در اين سر لوحه داده که عبد امللک ی از تغيريی خاطر وی روم از آنچه گفته شد و گرانکراهت ملکاين بود سبب 
. ندک روميان را حترمي یرد تا دينارهاک اشارت کخالد بن يزيد به عبد املل: مسلمة بن حمارب گويد به نقل از یمدائن. بود
  .شد یاغذ به روم محل منکار بايستاد و ک اين یرد و مدتکاغذ به بالد روم را منع ک معامله به دينار و ورود یو

   ر صديقک دوران خالفت ابو ب)۱(گشودن سواد
   ازی با مردانی سلمة بن ضمضم شيبان بن حارثة بنیمثن: گويند

__________________________________________________  
به روايت . گريد ی حاصلخيز عراق را در بر می خبشهایه در حال حاضر متامک است ی بزرگ از ايران عهد ساسانیي  سواد نام منطقه)۱(

  ناميدند و سواد یشور ايران مک قلب یيعن» دل ايرانشهر« را ايرانيان سواد) یدان معاصر بالذر یجغراف(ابن خرداد به 
۳۴۵  

 یقيس بن عاصم بن سنان منقر.  جويا شدیر صديق رسيد و از وکخرب به ابو ب. تاخت یطايفه خويش بر سواد مه
د  خویپس مثن.  استی بن حارثه شيبانی مثنیو.  نيستیآوازه و جمهول النسب و از خاندان وضيع ی بیاو مرد: گفت

ه اسالم آورند واليت ده تا با اين عجميان اهل کام   از طايفهیسانک خليفه رسول اهللا، مرا بر یا: ر آمد و او را گفتکنزد ابو ب
 بنوشت و او به خفان رفت و قوم خود را به اسالم خواند و آنان مسلمان ی وی برایر در اين باب عهدکابو ب. فارس جبنگم

  .شدند
 را از مدينه به ی، وی نوشت و او را بفرمود تا به عراق رود و به قولیي  نامهی بن وليد خمزومر به خالدکسپس، ابو ب

مذعور بن .  پيونددیند و به وک بن حارثه نيز نوشت تا به خالد گوش فرا دارد و از او اطاعت یر به مثنکابو ب. عراق فرستاد
 خواسته بود تا او را بر حماربت یود را نگاشته بود و از و نوشته، حال خود و حال قوم خیي ر نامهک به ابو بی عجلیعد

ه رهسپار کند و هر گاه که او مقيم شود اقامت که به خالد پيوندد و هر جا ک نوشت یر به وکابو ب. اهل فارس واليت دهد
  .ندک ی را مهراهیشود و

 -یه سويد بن قطبه ذهلکه بصره رسيد  پيوست و پيش آمد تا بی بن حارثه در آجنا به ویچون خالد به نباج رسيد مثن
   ر بنک از طايفه ب- ی جز ابو خمنف قطبة بن قتاده ذهلیسان ديگرکو به گفته 

__________________________________________________  
، )آن را حلوان ناميدنده اعراب ک(شاد پريوز  : اين استاهنا چنني بودینامها. مشتمل بر دوازده استان و شصت شهرستان بوده است ()] (

 ماسپان، یان، به زک، عال، شاد هبمن، اردشري باب)ر ناميدندکسکه اعراب آن را ک(شاد هرمز، شادقباد، بازجيان خسرو، شاد شاپور 
تيسفون . صد و بيست و پنج فرسنگ و عرض آن هشتاد فرسنگ بوده استکطول سواد ي. هبقباد باال، هبقباد ميانه، هبقباد پايني

  ).ک و املمالکاملسال: ابن خرداد به(خت ايران نيز در سرزمني سواد قرار داشته است پايت
۳۴۶  

آن زمان . رده بودکوفه ک با یه مثنکند که با بصره مهان ک از قوم خود در آجنا بود و قصد آن داشت یوائل مهراه مجاعت
اند و به زعم من فقط به خاطر  ردهکمن اجتماع اهل ابله بر ضد : سويد به خالد گفت. وفه نبود و فقط حريه وجود داشتک

ه روز از بصره خارج شوم و شبانگاه بازگشته کپس مصلحت آن است :  گفتیخالد به و. اند ه از من دست بداشتهکتوست 
  .ردکآنگاه اگر بامدادان بر تو تازند با ايشان نربد خواهيم . رگاه تو درآميکبا يارامن به لش

رگاه سويد کرده بازگشت تا به لشک شب فرود آمد راه خود ديگر کی حريه رفت و چون تاريیورد و سکار بکخالد اين 
 سويد یه از بازگشت خالد از بصره آگاه شده بودند رو سوکچون صبح شد اهل ابله . رسيد و با ياران خود به آن داخل شد

به ايشان يورش بريد، من در آنان : لد گفتخا. ندندکريان او را بديدند پريشان شده بپراکثرت مشار لشکردند و چون ک
ستشان دادند و خداوند کپس بر آنان محله برده ش. نده استکه خداوند بر دهلايشان ترس افکبينم  ی را می مجاعتیسيما



 ۱۶۱

  . در دجله بصره غرق شدندیشت و مجعک از ايشان را بیسان بسيارک
شريح بن عامر :  گويدیلبکه کا بود به اسارت گرفت و چنان ه در آجنکآنگاه خالد به خريبه رفت و آن را بگشود و هر 

 ی به رودیه وکو نيز گويند . آن بلد مسلحه عجمان بود. ر بن هوازن را بر آن بگماردکبن قني از طايفه بنو سعد بن ب
زم حريه روان سپس به ع.  در مذار به جنگ پرداختیرد و با مجعکمعروف به هنر املرأه آمد و با مردم آن ناحيه مصاحله 

ه ذليل و منقاد کوبيدمي کما اين عجمان را در ناحيه تو چنان ب:  واليت داد و به او گفتیشد و سويد بن قطبه را بر ناحيه و
  .تو شدند

ر کابو ب.  خواستی نوشت و از او ياریي ر نامهکه در ناحيه ميامه بود به ابو بک یه خالد هنگامکروايت شده است 
   جرير بن

۳۴۷  
م ک رسيد و با او مهراه شد و به حیگشت به و یه خالد از ميامه باز مک یجرير زمان.  فرستادی وکمک را به یاهللا جبلعبد 

  .و اهللا اعلم. مران مذار تاختکخالد بر ح
ه خالد از ميامه به مدينه آمد، و سپس از کاند، اين است  آنچه اصحاب ما از اهل حجاز بر آن متفق:  گويدیواقد

  .طريق فيد و ثعلبيه به عراق رفت و آنگاه به حريه آمدآجنا از 
رد ک مسلمانان را به تري بستند آن را فتح یه اهل شهر ساعتکر گذشت و پس از آنکسکخالد بن وليد از زندورد : گويند

.  و به اليس آمد و توابع آن را به امان بگشود و به هرمزجرد آمد و اهل آن را نيز امان داد و آن بلد را مفتوح ساختیو درن
خالد با .  مصاف دادی او شتافت و در هنر الدم با وی سوی بن حارثه شيبانیرد و مثنک خروج یمران عجم بر وکجابان ح

  . مسلمانان در قبال پارسيان باشندکمکه جاسوس و راهنما و کرد، بر اين قرار کاهل اليس صلح 
 و اعراب ی وک ميان ملی در نقاط مرزیسرک یها م مسلحهکه حاکها آمد و ازاذبه،   رودخانهیخالد به حمل تالق

  .ردک یبود، با او تالق
 به عزم حريه روان شد و عبد ی را منهزم ساختند، و سپس خالد به خفان آمد و به قولیرده وکمسلمانان با آزاذبه نربد 

  .فه ازد بوده استنام بقيله، حارث و از طاي.  رسيدیاملسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيله به و
ه پس از نعمان بن منذر ک فروه پسر اياس، ی و به قولی و اياس بن قبيصه طائی بن قبيصة بن مسعود شيبانیو نيز هان

ردند ک هر سال صلح ی هشتاد هزار درهم برای ابرويز بر حريه بود، پيش خالد آمدند و با او به صد هزار و به قولیسرکعامل 
  .مانان بر اهل فارس باشند و معابد و قصورشان ويران نگردده جاسوس مسلکو قرار شد 

ه عبد املسيح به استقبال کرد ک است، روايت یلبک ی بن قطامیه مهان شرقک ی وليد بن قطامیابو خمنف از ابو املثن
   یخالد آمد و مرد

۳۴۸  
جا کاز : گفت. شت پدرمبه پ: رسد؟ گفت یجا مک شيخ دورترين نشانت به یا:  را گفتیخالد، و. ساخلورده بود

امان از دست تو، بر چه قرار : گفت. ام در جامه: ؟ گفتیجايکآه از تو، در : گفت. م مادرمکاز ش: ؟ گفتیا آمده
آه از تو، دارم به زبان آدميان : گفت. )۱(شمک ی، به قيد نيز میبل: ؟ گفتیعقل دار: گفت.  زمنيیبر رو: ؟ گفتیا گرفته

پس : گفت. بر سر صلحم:  يا صلح؟ گفتیبر سر جنگ: گفت. دهم یز جواب آدميان را به تو ممن ني: گفت. گومي یسخن م
ره در باب صلح کآنگاه به مذا.  پيدا شودیامي تا صاحب حلم  ناخبردان ساختهیآهنا را برا:  چيست؟ گفتیاين دژها برا

  .صد هزار بپردازندکه هر سال يکردند، بر اين قرار کپرداخته مصاحله 
ه بر مسلمانان غائله که از عراق به مدينه محل شد و بر آنان شرط شد ک بود یاز ايشان گرفته شد خنستني مالآنچه 

  .ار به سال دوازده اجنام شدکاين .  پردازندیبرنيانگيزند و بر اهل فارس به جاسوس
 چهارده درهم یهر مردبر . شنيدم در حريه شش هزار مرد بود: ه گفتکرد ک بن آدم روايت یحسني بن اسود از حيي

 در اين )۲(ه در مجع به هشتاد و چهار هزار به وزن پنج بالغ گشت و آن برابر شصت به وزن هفت بودکبه وزن پنج مقرر شد 



 ۱۶۲

    ايشانیباب برا
__________________________________________________  

 دوم را یشيدن نيز آمده است و عبد املسيح مهني معنک و به بند  به مفهوم بسنت- خردی يعن- مصطلح آنی واژه عقل عالوه بر معن)۱(
ه پيداست عبد املسيح با کاند و مهان گونه  ردهک از مورخان نقل یاين گفت و شنود را بسيار. رده استکقرين » قيد«گرفته و آن را با 
 گرفنت خماطب ی گوينده و به بازیشانه زبان آوره نک خارج از انتظار و مقصود داده است، ی مشابه الفاظ پاسخهایاستفاده از معان

  .بوده است
ه هر ده عدد آن پنج مثقال وزن داشت، و اين مقدار ک بود ی مجعا هشتاد و چهار هزار درهم مقرر شد و اين از آن گونه درمههايی يعن)۲(

مراجعه شود به فصل (ن داشته است ه هر ده عدد آن هفت مثقال وزک یمعادل بوده است با شصت هزار درهم از آن نوع درمههاي
  ).تابکمربوط به نقود در مهني 

۳۴۹  
با خالد بن وليد به عراق : ه گفتک نقل شده است یاز يزيد بن نبيشه عامر. ام ه من آن را خواندهک نوشته شد یي عهدنامه

له و قصر عدسيان حصار سپس به حريه رفتيم و اهل آن در قصر سفيد و قصر ابن بقي. آمدمي و به مسلحه عذيب رسيدمي
  .ردندکما اسبان را در عرصه اين قصرها به جوالن در آوردمي و آنگاه با ما صلح . گرفتند

لب بوده ک از طايفه یه او نيز زنکاند و نام ايشان به مادرشان منسوب است  لبکعدسيان از طايفه :  گويدیلبکابن 
  .است

 به یه خرمي بن أوس بن حارثة بن الم طائکرد ک روايت ی و او از شعب از ابن جمالد و او از پدر خويشیوفکابو مسعود 
ند کاگر خداوند حريه را بر تو بگشايد دختر بقيله را به من ده، و چون خالد خواست با اهل حريه صلح : گفت) ص(پيامرب 

  .دختر بقيله را به من داده، او را مشمول صلح مساز) ص(پيامرب :  گفتیخرمي به و
 را از قرارداد صلح یپس خالد و. ردندک ی را گواهیه هر دو از انصار بودند گفته وکعد و حممد بن مسلمه بشري بن س

 با خرمي ی تناسبی پري بود و از جهت سنیاو زن. ردندک به هزار درهم خريداريش یه از وکرد و او را به خرمي داد ک یمستثن
. اش حاضر بودند چند برابر آن مبلغ را به تو بدهند ، خانوادهیت بر تو او را ارزان فروخیوا: به خرمي گفتند. نداشت
 از طايفه یه دختر بقيله را مردکدر حديث است . وجود داشته باشد» ده تا صد تا« باالتر از یردم عددک یگمان من: گفت

  .ن خرب خنست استوارتر استکرد، لکتقاضا ) ص(ربيعه از پيامرب 
در آجنا سواران عجم به .  را به بانقيا فرستادید پدر نعمان بن بشري انصارخالد بن وليد بشري بن سع: گويند

بشري بر آنان يورش برد و منهزمشان ساخت و .  بباريدندیرده و تري بر مهراهان وک ی تالقی فرخبنداذ با ویفرمانده
  ن گشوده زخم برداشته بود بازگشت و آن زخم در عني التمر دهاک یسپس در حال. شتکفرخبنداذ را ب

۳۵۰  
  . بودی، خالد خود با فرخبنداذ مصاف داد و بشري نيز مهراه ویبه قول. و از آن مبرد

 برون آمد و از قتال ی بن صلوبا نزد وی اهل بانقيا فرستاد و بصبهری را سویآنگاه خالد، جرير بن عبد اهللا جبل
 ديگر، ابن ی بدهد به قول)۱(یار درهم و طيلسانه هزکرد، بر اين قرار ک صلح یجرير با و. ردکپوزش طلبيد و صلح عرضه 

شته شد و نربد خنيله به پايان رسيد جرير کچون مهران . ردکصلوبا نزد خالد آمد و آن پوزش خبواست و صلح بر اين قرار ب
ه کر آنند ک منیسانک. توب بدادکبه بانقيا آمد و مال موضوع صلح را از آنان و نيز از اهل حريه بگرفت و ايشان را رسيد م

.  دو بار به عراق آمدیو:  گويندیابو خمنف و واقد.  جز عهد خالفت عمر بن خطاب به عراق آمده باشدیجرير در زمان
ر فرستاد و او ک نوشت و اموال حريه و آن طيلسان و هزار درهم را نزد ابو بیي  بن صلوبا عهدنامهی بصبهریخالد برا: گويند

  . اهللا عنهما خبشيدی رضیطيلسان را به حسني بن عل
 روايت یم و او از عبد اهللا بن مغفل مزنک و او از حجاج بن ارطاة و او از حی بن عبد اهللا خنعکابو نصر متار از شري

  . بسته نشدیبا اهل سواد، جز مردم حريه و اليس و بانقيا، عهد: ه گفتکرد ک
نصور و او از عبيد بن حسن و يا از ابو احلسن و او از  بن آدم و او از مفضل بن مهلهل و او از میحسني بن اسود از حيي

  . بنو صلوبا و حريهی جبل جايز نيست مگر اراضیفروش زمني در اين سو: ه گفتکرد کابن مغفل روايت 



 ۱۶۳

: ه گفتکرد ک بن آدم و او از حسن بن صاحل و او از اسود بن قيس و او از پدر خويش روايت یحسني بن اسود از حيي
  .ردميک صلح یمي و با اهل آن به فالن و فالن چيز و زين اشتربه حريه رسيد

__________________________________________________  
  . ردای نوع)۱(

۳۵۱  
  . دادميی از يارامنان زين نداشت و آن را به وکیي: رديد؟ گفتکپرسيدم با آن چه 
ه چون خالد بر حريه فرود آمد با اهل کرد کيد بن هالل نقل  و او از محی بن حييی مرمي و او از سریابو عبيد از ابن اب

  : گفتیضرار بن ازور اسد. ردندکرد و جنگ نکآن صلح 

  خنواهد برد  یه من در بانقيا ديدم خوابش مکه بيند آن زمخها کدر بانقيا خواب به چشمم ره نيافت و هر 

خالد در بازگشت از بانقيا به فالليج : گويند. ته شدشکه ضرار در ميامه کامجاع اصحاب ما بر اين است :  گويدیواقد
 رخ نداد و خالد به حريه بازگشت و به او خرب ینده شدند و جنگکآن مجاعت پرا.  از عجمان در آن بودندیه مجعکآمد 

 متيم  از بنوی و حنظلة بن ربيع بن رباح اسيدی بن حارثه شيبانیپس مثن.  عظيم در تستر استیه جابان با مجاعتکرسيد 
 بگرخيت و خالد به انبار رفت و ی او گسيل داشت و چون آن دو به جابان رسيدند، ویاتب گويند سوک حنظله یه به وکرا 

 که نزديکه مهان سوق العتيق است ک آمد و او را به سوق بغداد رهنمون شد ی نزد ویسکآنگاه . اهل آن بلد حصار گرفتند
 خود را از زرينه و یبن حارثه را فرستاد و او بر آن بازار بتاخت و مسلمانان دستها یخالد مثن. شاخه هنر صراة قرار داشت

ه خالد در آجنا بود و کسيمينه بينباشتند و آنچه محلش سهل بود برگرفتند و شب را در سيلحني به سر آورده به انبار آمدند 
ه انبار غله عجمان در آجنا بود و کخاطر آن است نام انبار به . اهل آن را در حماصره گرفتند و اطراف شهر را آتش زدند

چون اهل انبار آنچه را بر ايشان نازل شده بود بديدند، با . گرفتند ی ارزاق خود را از آجنا میسان نعمان و حمافظان وک
   هک یخالد به چيز

۳۵۲  
 را به بغداد فرستاد و خود ی، خالد مثنیبه قول.  هنادی باقیردند و او ايشان را بر جاکرد صلح ک را جلب ی ویرضا

  . نيستین اين خرب استوارکل.  او روان شد و بر آن شهر محله برد، و سپس به انبار باز گشتینيز از پ
ه اهل انبار را عهد و کرد ک روايت ی بن آدم و او از حسن بن صاحل و او از جابر و او از شعبیحسني بن اسود از حيي

  . هستیعقد
 چهار صد هزار درهم و هزار یه مردم آن شهر در زمان خالفت عمر در قبال اداکردند کايت کمشايخ اهل انبار مرا ح

 جرير با ايشان یبه قول.  بودیردند و عاقد صلح جرير بن عبد اهللا جبلک خود صلح ی در هر سال نسبت به نواحی قطوانیعبا
  .رد و اهللا اعلمکبه هشتاد هزار درهم مصاحله 

 نزد خالد بن وليد آمد یه مردکو گويند . زيند ی در آن بلد می وی از موالیمجع. بار را بگشودجرير بوازيج ان: گويند
 یخالد مثن. آمدند ی از قضاعه در آن گرد میر بن وائل و طوائفکلب و بکه قوم کرد ک انبار هدايت ی آن سویو او را بر بازار

آنگاه خالد به عني التمر . شت و برده گرفتک، برداشت و ببن حارثه را گسيل داشت و او بر آن بازار تاخت و هر چه بود
اهل دژ برون آمده به نربد پرداختند، و . مسلحه بزرگ عجمان در آجنا قرار داشت. آمد و دژ آن شهر را در حماصره گرفت

خالد از . بيدندخالد و مسلمانان ايشان را در حماصره بداشتند تا امان طل. سپس به دژ پناه بردند و در آن حصار گرفتند
 را بيافت و به اسارت یه آجنا بود، مجاعتک یي نيسهکدر . شت و برده گرفتکرد و دژ را به عنوه بگشود و بکدادن امان اباء 

 ی ابا نام داشت و محران از موالیه پدر وک گويند یمجاعت.  بودیه از مجله ايشان محران بن أبان بن خالد مترکگرفت 
 حتقيق ی را برایرد، و سپس وک تعلق داشت و عثمان او را خبريد و آزاد ی مسيب بن جنبه فراز خنست بهیو. عثمان بود

   درباره



 ۱۶۴

۳۵۳  
مهچنني .  را از نزد خود براند و محران به بصره رفتین محران به عثمان دروغ گفت و او، وکل. وفه فرستادکعامل خود به 

ريين و انس بن سريين و معبد بن سريين بزرگترين اين برادران،  بن سی حييیسريين پدر حممد بن سريين و برادرانش يعن
 شاعر و یو نيز ابو عمره جد عبد اهللا بن عبد االعل. ردک آزاد ی انصارکاز مجله آن اسريان بودند و اينان را انس بن مال

مره پدر عبيد جد  را آزاد ساخت، و یه قيس بن خمرمة بن مطلب بن عبد مناف وکيسار جد حممد بن اسحق صاحب سريه 
 در حره بوده است، از مجله یه صاحب قصرکحممد بن زيد بن عبيد بن مره، و جد نفيس بن حممد بن زيد بن عبيد بن مره 

و نيز از مجله ايشان .  بوده استی زرقی انصاریعبيد بن مره پسر معال: ابن حممد و پسرانش گويند. مهان اسريان بودند
  .رفت ی بنو اميه به مشار میه از موالک مغرب بود مک بن نصري حاینصري پدر موس

  .اند ردهکاند اين مطلب را روايت  یه اوالد آزادشدگان وک در ثغور ی موسیموال
 ی بن نصري دو عرب از طايفه اراشه از قوم بلیابو فروه عبد الرمحن بن اسود و نصري پدر موس:  گويدیلبکابن 

 یسکل اجلليل شام به اسارت گرفته شدند و اسم نصري نصر بود، و سپس تصغري شد و ر در جبکبودند، و هر دو در ايام ابو ب
:  گويدیلبک.  او زاده شد و لنگ بودی برایفر مرک به نام یي  در قريهیو موست از بنو اميه او را آزاد ساخت و به شام بازگش

  .ن با بنو ضبه بود ايشای آن دو تن برادر و از اسريان عني التمر بودند و رشته والیبه قول
 خريد، و سپس یابو فروه و نصري از اسريان عني التمر بودند و ابو فروه را ناعم اسد:  گويدی بن حممد مدائنیعل

 نيز با ايشان بود و به عثمان یردند وکه مردمان به عثمان محله ک یزمان.  واداشتینکار قربک خبريد و به یعثمان او را از و
   از مال صدقه. یتو خنستني آهناي: پاسخ داد.  بازدهیا ستاندهآنچه را به ظلم : گفت

۳۵۴  
 بود و ربيع وزير منصور ی فروه از بزرگان موالیپسرش عبد اهللا بن اب. یار گفتک اين کن به ترک، لینکخريدمت تا قرب حفر 

به .  بر تن داشتی اسارت پوسته در حنيک داده شد یلقب ابو فروه از اين رو به و.  فروه بودیفرزند يونس بن حممد بن اب
 به دست آمدند و سريين اهل ی از نواحکی در يیي نيسهکرد و اين اسريان در ک، خالد با اهل دژ عني التمر صلح یقول

  .ليسا اسري شدکسانش آمده بود و مهراه ديگران در ک ديدار یجرجرايا بود و برا
ه خالد بن وليد با اهل کرد ک روايت یاو از اشعث و او از شعب بن آدم و او از حسن بن صاحل و یحسني بن اسود از حيي
از حسن بن صاحل :  گويدیحيي. ردک را تنفيذ یر بنوشت و او صلح وکرد و در اين باب به ابو بکحريه و اهل عني التمر صلح 

 مقرر یينهايشان چيز مقرر است و بر زمیه بر عهده خودشان چيزکاند  آيا اهل عني التمر نيز مانند اهل حريه: پرسيدم
  .یآر: نيست؟ گفت
 را ی مقابله با خالد مجاعتیرده طايفه منر بن قاسط در عني التمر براک سریهالل بن عقة بن قيس بن بشر منر: گويند

  .گرد آورده بود
  .ردکشت و مصلوب ک را بی جنگيد و بر او ظفر يافت و ویخالد با و

  .ا عقة بن قيس بن بشر شخصا بر عهده داشت قوم منر ریآن روز فرمانده:  گويدیلبکابن 
 عمري بن ینار وکدر .  سپرده شدکار او را بساخت و مبرد و در عني التمر به خاک یزخم بشري بن سعد انصار: گويند

  .ردندکه در عني التمر تري خورده و شهيد شده بود، دفن کرئاب بن مهشم بن سعيد بن سهم بن عمرو را 
و او شبانه بر . ه از آن بنو تغلب بود فرستادک یي  التمر بود نسري بن ديسم بن ثور را به چشمهه در عنيکخالد بن وليد 

 از قوم یي  را به حمل قبيلهیند و در مقابل وکه آزادش ک خواست ی از اسريان از ویمرد. ردکشت و اسري کايشان تاخت و ب
  .ندکربيعه هدايت 

۳۵۵  
ريت در صحرا آمد، کو بر آنان شبيخون زد و غنائم و بردگان گرفت و به ناحيه ترد و نسري به آن قبيله آمد ک چنان یو

  .و مسلمانان غنائم به چنگ آوردند
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رباء آمد و اهل آن را امان داد و ايشان که نسري به عکرد کايت ک به نقل از حممد بن مروان مرا حیوفکابو مسعود 
 مسلمانان ی بردان آمد و اهل آن شروع به گرخينت از پيش رو و مهراهانش طعام و علوفه بياوردند، سپس بهی ویبرا
خمرم : ابو مسعود گويد.  سپس به خمرم آمدیه وکگويد .  نيست و مهان به منزله امان بودکیبا:  به ايشان گفتیو. ردندک

 در آجنا منزل گزيد یرث از اوالد خمرم بن حزن بن زياد بن انس بن ديان حاکیه يکخواندند تا آن یرا آن زمان به اين نام من
  . از آن پس به اين نام خوانده شدیلبکو به روايت هشام بن حممد 
 ی بن علیردند و آن قصر را امروزه قصر عيسکنار قصر شاپور زده شده بود عبور که در ک یآنگاه مسلمانان از پل

  .خوانند یم
سپس بازگشته به . و جنگيده منهزمش ساختنده نگاهبان قصر بود برون آمد و مسلمانان با اکخرزاد پسر ماهبنداذ 

  .عني التمر آمدند
 به ی بن حارثه پس از نربد پل و بازگشتش با مسلمانان، نسري و حذيفة بن حمصن را با سوارانیمثن:  گويدیواقد

 بسيار یشريت رفتند و مواک از بنو تغلب تاخته به تیايشان بر قوم. خفان فرستاد و آن در عهد خالفت عمر بن خطاب بود
ريت را امان که نسري و حذيفه اهل تکرد، گويد کايت ک من حیعتاب بن ابراهيم بنا به آنچه ابو مسعود برا. نصيبشان شد
  . ايشان بنوشتندی برایي داده عهدنامه

د  خالیه نسري از سوکهم او گويد .  هنگام فتح طريهان و موصل اين عهدنامه را به انفاذ رسانيدیعتبة بن فرقد سلم
   از آهنایويکن و قطربل تاخت و غنائم نيک مسیها بن وليد گسيل شد و بر قريه

۳۵۶  
 بر تو باد، به خانه و ديار یرمحت خدا:  بن حارثه گفتیخالد از عني التمر به شام رفت و به مثن: گويند. به چنگ آورد
  .خويش باز گرد

  :شاعر گويد.  سر نزدیاز تو هيچ قصور و سست

هراس مأوايشان را بگرفتيم و اسبان به زير سم  یر و بر قبيله قضاعه بتاختيم بکحرگاهان بر قوم ببا افواج خويش س
   را یوفتند هر بزرگزاده گردنفرازکب

  : گويدیديگر. )۱( انبار بودندیه در بازار آن سوک یسانک یيعن

   بودند ی از قبيله وی بود و حاضران نربد مجعی را در عال نربدیمثن

  .)۲(ن است و مراد سوق بغداد استکل، بالد انبار و بادوريا و قطربل و مسمنظور از عا
__________________________________________________  

 بن حارثه بر آن مجاعات تاخت و بازار را یر بن وائل و قضاعه در آن گرد آمده بودند و مثنکلب و بکه عشاير ک ی مهان بازاری يعن)۱(
  .ردکغارت 

استان عال از مجله اين . رده بودندکه قبال گفته شد، ايرانيان سرزمني سواد را به دوازده استان و شصت شهرستان تقسيم کان گونه  مه)۲(
با اين توضيح، مراد از عبارت منت اين . گرفته است ین را دربرمک انبار و بادوريا و قطر بل و مسیدوازده استان بوده و شهرستاهنا

 انبار و غريه بوده و طبعا یه شامل شهرهاک استان عال را مورد نظر دارد ی داشته متامی در عال نربدیگويد مثن ی م شاعریه وقتکاست 
  . اجنام پذيرفتی مثنیه از سوکن به طور دقيق مهان محله به سوق بغداد مورد نظر است کل. گرفته است یسوق بغداد را هم در بر م

۳۵۷  

 یه بر حذر بودند دلريکاف افتد مسلمانان که در ايوان شکرفت  ی، و میسرکد از تاخنت اين فوج در هراس افتا
ه کاش روان شدند،  یو ديگران از پ، ردک سپردن ره آسان بیاز گردش حوادث عربهتا توان گرفت وک یيافتند آر

   )۳(ارها مهه بر دنباله رفنت استک

  : از ايشان گفتکیچون مسلمانان به خرزاد برخوردند، ي
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 و دست ک رسيدمي به هر ماديان الغر ميان و باريیه پايني ديدگاه به وکبرد آنگه  ی هراسان پناه از ما مهیپارس
  افران کسپرند خيل  ی اين سان ره گريز میآموز

 در ماه ربيع االول سال یرفنت خالد به شام در ماه ربيع االخر و به قول.  تل عقرقوف استیمنظور از ديدگاه، بلند
  .م شدسيزده اجنا

ه خالد از عني التمر به دومه آمد و آن را بگشود، و سپس به حريه رفت و از آجنا روانه شام شد، کاند   گفتهیمجاعت
  . از عني التمر اجنام شدیه رفنت وکتر اين است  ن خرب صحيحکل

__________________________________________________  
ه در ک یشعر.  بن حارثه بودیرد مثنکه آنان را به جنگ با ايرانيان تشجيع ک یسکردند و خنستني ک ی مسلمانان از محله به ايران حذر م)۳(

  .ندک یته اشاره مکمنت نقل شده به مهني ن
۳۵۸  

   خالفت عمر بن خطاب
 اهللا عنه به خالفت رسيد، ابو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمري بن عوف بن عقدة یچون عمر بن خطاب رض: گويند

 نوشت و او یي  بن حارثه نامهی عبيد را با هزار تن به عراق فرستاد و به مثنیغرية بن عوف بن ثقيف، پدر خمتار بن اببن 
و به . ردک را با ابو عبيد مهراه یند و سليط بن قيس بن عمرو انصارک رود و از او سخن شنود و اطاعت یرا بفرمود تا نزد و

  . بردبار بايدین جنگ پر از مصائب است و آن را مردکدادم، لي ی به تو م واليت رایاگر تو عجول نبود:  گفتیو
 ی ویرد و خلقک یگذشت آنان را به جهاد و غنائم ترغيب م یه مک از اعراب یپس ابو عبيد روان شد و به هر مجاعت

 شتافت و ی ویسوپس . ثري در تستر استک ی با مجعیه جابان عجمکرا مهراه شدند و چون به عذيب رسيد، خربدار شد 
 از یه مجعک آمد یسپس به درن.  بودند منهزم ساخت و از ايشان اسريان گرفتیه مهراه وک را یبا او مصاف داد و مجاعت
 یابن االندرزعز با و. ه در بارومسا بودک جالينوس شتافت یرد و سوک یر متوارکسکآنان را به . عجمان در آجنا بودند

 را به زندورد فرستاد و او یابو عبيد، مثن.  چهار درهم بدهد و مسلمانان باز گردندیت هر سره بابکرد، بر اين قرار کصلح 
  .اند ردهک ینکه اهل شهر عهد شکرد کمشاهده 

دهقان آن بلد با .  فرستادی را به زوابیپس با ايشان جبنگيد و ظفر يافت و اسريان گرفت، و عروة بن زيد اخليل طائ
  .مسا منعقد ساخت مهانند صلح باروی صلحیو

۳۵۹  

   نربد قس الناطف يا نربد پل
انوشروان به قصد . ايرانيان چون از اجتماع تازيان با خرب شدند، مردان شاه ذو احلاجب را گسيل داشتند: گويند

بست تا به سبب  یه ابروان خويش را مک او را هبمن لقب داده بود و ذو احلاجب از آن رو نام گرفته بود ی وکترب
رده شد، و اهل کار کنند و اين ک بنا یابو عبيد فرمان داد پل. ، نام او رستم بودیبه قول.  چشمش نيفتدی رویردگساخلو

  .ردندک کمکبانقيا در ساخنت پل 
اند و ابو عبيد  ردهک ی خود عبور می، اين پل در گذشته وجود داشته و از آن اهل حريه بوده و از آن به آباديهایبه قول

 پل از مروحه گذشتند و با ذو کمکسپس ابو عبيد و مسلمانان به . ه خراب و منقطع گشته بودکرد، زيرا کآن را اصالح 
 سخت یجنگ.  چند پيل، به مهراه داشتیي ، و به گفتهی غرق اسلحه و پيلی چهار هزار سپاهیو. ردندک یاحلاجب تالق

ه از کردم ک ی ابو عبيد، من تو را هنیا: قيس گفتسليط بن .  از مسلمانان شدیدرگرفت و جراحات فراوان عارض بسيار
پس سليط جبنگيد تا . ین تو نپذيرفتک، لی خبواهکمک و به امري املؤمنني نامه نوشته ی روی و به سويینکاين پل عبور ن

  شت؟کتوان  یجايش مکاين حيوان را از : ابو عبيد پرسيد. شته شدک
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  .را بزدپس يورش برد و خرطوم پيل . از خرطومش: گفتند
ان هجوم آوردند و ابو عبيد کمشر. ردک نيز بر پيل محله برد و پايش را بريد و او را واژگون یابو حمجن بن حبيب ثقف

  .شته شدک
شته شد و سپس پسرش کم به دست گرفت و کپرچم را برادرش ح. ، پيل بر او نشست و زير آن حيوان مبردیبه قول

 علم را بگرفت، و سپس مردمان را باز گردانيد، در ی بن حارثه ساعتینگاه مثنآ. شته شدکجرب به دست گرفت و او نيز 
   ديگرکه از يک یحال

۳۶۰  
 یابو زبيد طائ.  گروه برابر بودکه با نربد يکرد، چندان ک یدر آن روز عروة بن زيد اخليل جنگ سخت. ردندک یحراست م

 به یمثن.  بودی نصرانیار خود به حريه آمده و مردک یا بریو.  جبنگيدی مسلمانان در خبش غربیشاعر نيز به هوادار
به گفته ابو .  عمر بن خطاب بنوشت و به دست عروة بن زيد بفرستادیرد و خرب واقعه را براکاليس آمد و در آجنا درنگ 

. ربد پل بودشتگان واقعه نکرفت، از  یبه مشار م) ص( آورندگان قرآن در عهد پيامرب -ه از گردک یخمنف، ابو زيد انصار
  :ابو حمجن بن حبيب گويد. اين واقعه روز شنبه آخر ماه رمضان سال سيزده رخ داد: گويند

ه نام ک، ی جوانانینشانه بسيار است سو ی بی ما آيد بر سر راهش بياباهنایه سوکچگونه توانست ام يوسف 
بر مجع انصار در منزلگاههايشان  .اند ردهکاند و اسبان و اشتران راهوار خود را رها  آورانشان در طف مبرده

   از مشا سر بازگشنت ندارد؟یسکامروز : بگذشتم و پرسيدم

 حازم روايت ی خالد و او از قيس بن ابیثري و او از زائده و او از امساعيل بن ابکابو عبيد قاسم بن سالم از حممد بن 
. شته شدندک از اصحاب او یان پل را بريدند و مجعک از ياران خود از بانقيا گذشت و مشریابو عبيد با مجع: ه گفتکرد ک

  .روز مهران در آغاز سال و روز قادسيه آخر آن بود:  گويندیامساعيل و ابو عمرو شيبان
۳۶۱  

   نربد مهران يا نربد خنيله
ه بر او عبيد و سليط گذشته ک یي رد و به خاطر حادثهک سال درنگ کعمر بن خطاب ي: ابو خمنف و ديگران گويند

  .بود
سپس عمر مردم را . ردک ی بن حارثه در اليس بود و اعراب را به جهاد دعوت میمثن.  از عراق به ميان نياوردیرکذ

. ه بر آن شد خود به غزا رودک یگرفتند تا جاي یار را به جد منکرده ک هنان ی از وی گسيل به عراق خبواند و آنان رویبرا
 ترغيب یسرک عراق خواند و به غنائم آل یعمر آنان را به غزا.  شام داشتندیغزا از طايفه ازد نزد او آمده اراده یمجع

جرير بن عبد اهللا با طايفه جبيله از سراة . آن مجاعت اختيار انتخاب را به عمر دادند و او بفرمود تا به عراق روند. ردک
عمر .  شوندک به دست آورند، مال آنچه راک و قومش چهار يیه وکرد به عراق رود، به شرط آنکبيامد و پيشنهاد 

  . عراق رفتیرد، و او سوک را اجابت یخواسته و
 ديگر، یسانکبه زعم . ردک از راه بصره رهسپار شد و با مرزبان مذار مصاف داد و او را هزميت ی ویبه زعم مجاعت

  .ثعلبيه به عذيب رفت از طريق فيد و یه وکديگران گويند .  خالد بن وليد بر مرزبان مذار تاختی به مهراهیو
ه عمر خنستني بار پس از قتل ابو کرد ک روايت ی هند و او از شعبیعفان بن مسلم از محاد بن سلمه و او از داود بن اب

، اگر من پس از وضع مخس، ثلث یآيا ميل رفنت به عراق را دار:  گفتیوفه فرستاد و به وکعبيد، جرير بن عبد اهللا را به 
 شده و کتا آن زمان شريويه هال. مسلمانان به سال چارده در دير هند گرد آمدند: گويند. یبل: نم؟ گفتکغنائم را از آن تو 

   یو. نون نوبت به يزدجرد بن شهريار رسيده بودک يافته و ای پادشاهیسرکپوران دختر 
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۳۶۲  
  . را با دوازده هزار سپاه گسيل داشتیمهران بن مهر بنداذ مهدان

ه مهران کرده است کسيف روايت .  دير االعور رسيدکیلت دادند تا از پل گذشت و به نزدي مهیو مسلمانان به و
دو : گويند. شته شدک در آجنا یه وک است یه آن را بويب خوانند و اين مهان حملک رسيد یپس از عبور از پل به موضع

از آن پس .  آن را بپوشانيدی روکگشت و خا بويب در زمان فتنه از استخوان آدم انباشته شد تا با سطح زمني برابر یهپلو
ون و بنو سليم واقع است و در کاين موضع ميان س. شود ی از آن مجله يافت مینند، چيزک یاوش مکه آن موضع را کهر زمان 

  .رفت یشد و در جوف فرو م ی میسرايان سرريز آب فرات در آن جارکزمان 
 بن حارثه یعم طايفه جبيله جرير بن عبد اهللا و به گفته قوم ربيعه مثنرئيس سپاه به ز. مسلمانان در خنيله اردو زدند

مسلمانان و .  نيز رئيس ويژه خود را داشتیه هر قومکشد، ضمن آن ی ديگر، هر روز فرمانده سپاه عوض میبه قول. بود
د و مسعود بن  از شجاعت بدایويک آن روز آزمون نيیندک ديگر مصاف دادند و شرحبيل بن مسط کدمشنانشان با ي
 درآمدن برادرم مشا را سست نگرداند، زيرا ی انبوه مسلمانان، از پایا:  گفتیمثن. شته شدک بن حارثه یحارثه برادر مثن

 واحد و از دل و جان و با استقامت و صرب يورش بردند تا خداوند یپس بسان تن. ه اين گونه مبريدکه هبترين مشا آن است ک
 که جنات يافتند، اندکشنت ايشان پرداختند و آنان کمسلمانان به تعقيب و . ردک را هزميت افرانکشت و کمهران را ب

رگاه خود کشب فرا رسيد و مسلمانان در لش.  آن روز آنقدر مششري زد تا مششريش مخيده شدیقرط بن مجاح عبد. بودند
شنت مهران را مباشرت ک ی حسان بن ضار ضبجرير بن عبد اهللا و منذر بن. مجع شدند و اين واقعه به سال چهارده رخ داد

   شديدینزاع. شنده او منمک:  گفتیام، و ديگر شتهکمن او را :  گفتکیردند، و يک
۳۶۳  

 حصن بن معبد بن زرارة بن یبه قول.  رای سلب ویو جرير باق. مر بند مهران را برداشتکميان آن دو در گرفت و منذر 
  .ود بیشندگان وک نيز از مجله یعدس متيم

ر و سورا، و کسکر، و کسک به مناطق بني حريه و ی در پیدادند و پ ی خود ادامه میمسلمانان مهچنان به يورشها
 یه ديد با نگاهکآنان به دژ مليقيا آمدند . بردند یبربيسما و صراة جاماسب، و بني فلوجتان و هنرين و عني التمر تاخت م

ف داده، کعجمان جرأت از . ه در طف واقع بود، براندندک یا نگاههايبود، و آن را بگشودند و عجمان را از ديد ب
 و ک و هنر امللیوثک از مسلمانان از هنر سورا گذشتند و به یبرخ. ارشان رو به ضعف هناده بودکشان سست گشته و  سيطره

 یآوردند، زندگان ی رسيدند و با آنچه از تاخت و تاز خويش به چنگ میلواذک از ايشان به یبادوريا آمدند و برخ
  .ه بني نربد مهران تا قادسيه هجده ماه فاصله بودکگويند . گذرانيدند یم

   نربد قادسيه
 یه بر ضد ايشان گرد آمده بودند، به وکثرت مشار اهل فارس را کمسلمانان به عمر بن خطاب نامه نوشته : گويند

عباس بن عبد املطلب و .  سپاه پرداختیبه گردآورعمر خواست تا خود به جنگ رود و .  دادند و مدد طلبيدندیآگاه
 ماند و سپاهيان و افواج گسيل یردند تا به جاک اشارت ی اهللا عليه و سلم به وی از مشايخ اصحاب رسول اهللا صلیمجاعت

  .ردکدارد، و او چنان 
رد و کعنه پيشنهاد رفنت  اهللا ی رضیمن عزم ماندن دارم، و به عل: عمر گفت.  به رفنت او دادی طالب رأی بن ابیعل

  .ردکاو اباء 
۳۶۴  
 ی ديگر شد و سعد بن ابی وی را گسيل دارد، و سپس رأیآنگاه عمر خواست تا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عدو

  .وقاص را فرستاد
به .  شجاع و تريانداز استیاو مرد: عمر گفت. الب بودک بن اهيب بن عبد مناف بن زهرة بن کنام ابو وقاص مال



 ۱۶۹

ه سعد به عراق رفت و سه ماه در ثعلبيه مباند تا کگويند .  سعيد بن زيد بن عمرو آن زمان در شام به غزا مشغول بودیقول
  . ملحق شدند، و سپس در سال پانزده به عذيب رفتیمردمان به و
ش شدت يافت و نزد ند و او دردک را بفرمود تا با دمشن بني قادسيه و عذيب نربد یسعد و.  بن حارثه بيمار بودیمثن

 پيش از آمدن رستم به قادسيه ی به گفته واقدیوفات مثن. ردکاح کسانش برده شد و ميان ايشان مبرد و سعد با زنش نک
  .بود

سپس رهسپار شد و چهار .  اهل مهدان بودی و به قولی اهل ریو. ردکرستم به پيش آمد و در برس اقامت : گويند
 نسبت به مسلمانان به عمل آورد و يا با آنان جبنگد و مسلمانان ميان یه اقدامکآن یرد، بکماه بني حريه و سيلحني اقامت 
ان کمشر. رگاه داشت، پيشاپيش گسيل داشتکه در طيزناباذ لشکرستم، ذو احلاجب را . عذيب و قادسيه اردو زده بودند

عده مسلمانان بني . شد یابيان ناميده مکه درفش ک داشتند ی پيل و پرچم بزرگیصد و بيست هزار تن بودند و سکحدود ي
 فرات را مورد غارت قرار ی سفالینه تا ده هزار تن بود و هر گاه به علوفه و طعام نياز داشتند، سواره به بيابان رخيته نواح

  .فرستاد یعمر از مدينه گوسفند و گوشت برايشان م. دادند یم
رد، و پس از آن اجازت کار را عتبة بن غزوان کصري شد، و اين بصره در فاصله نربد خنيله و جنگ قادسيه مت: گويند

 نگذشت ین چيزکل.  فرمان بنوشتی وی خويش بگمارد و عمر نيز برایخواست تا به حج رود و مغرية بن شعبه را به جا
   یه مغريه به آنچه به وک

۳۶۵  
ه ک را یسانکسپس عمر، او و .  مدينه رفت به واليت بصره منصوب گشت، و مغريه بهی، و ابو موس)۱(هتمت زدند متهم شد

 دهد و ی نوشت تا به سعد ياریچون نربد قادسيه فرا رسيد، عمر به ابو موس. بر او شهادت داده بودند به بصره باز گردانيد
 فرستاد و مغريه در جنگ قادسيه حضور يافت، و سپس به ی وکمک چهار صد تن به یاو مغريه را با هشتصد تن و به قول

 سعد فرستاد و ی را به ياریشوح مرادکعمر به ابو عبيدة بن جراح نيز نامه نوشت و او قيس بن هبرية بن م. ينه رفتمد
قيس . ه از جنگ فارغ شده بودندک رسيد   به مسلمانانی ديگر زمانی در نربد قادسيه حاضر بود، و به قولیه وکگويند 

  .هفتصد تن به مهراه داشت
 سعد فرستاد، عتبة بن غزوان بود و مغريه یه مغريه را به يارک آنیبه قول. ال شانزده رخ دادنربد قادسيه روز آخر س
 را به خاطر آنچه بدان متهم شده بود به مدينه یه وکه به واليت بصره رسيد و عمر پس از آنکپس از بازگشت از قادسيه بود 

  . دادیبه ووفه را که مست واليت ک ی را باز پس نفرستاد مگر هنگامیبرد، و
عمر به ابو عبيده : ه گفتکرد ک روايت ی از عبد الواحد بن زياد و از او جمالد و او از شعبیعباس بن وليد نرس

 ی با ویخلق. ار خوانده شده بودند به قادسيه فرستادکه به اين ک یشوح را مهراه مجعک نوشت، و او قيس بن میي نامه
 غنيمت خواستند و او در اين باب یاز و. رده بودکه سعد جنگ را فتح ک یدر حالبودند و او با هفتصد تن شتابان برسيد، 

  . را از غنيمت بدهيدیشتگان رسيده است، سهم وکه اگر قيس پيش از دفن کبه عمر بنوشت و عمر پاسخ داد 
   ازکی خواست يیس نزد سعد فرستاد و از وکرستم : گويند

__________________________________________________  
  . داستان اين اهتام در صفحات بعد خواهد آمد)۱(

۳۶۶  
اسواران او .  بنشيندینار وک ختت رستم رفت تا یسعد، مغرية بن شعبه را بفرستاد و او سو. اصحابش را نزد او گسيل دارد

  : گفتیرستم با او سخن بسيار گفت و آنگاه به و. ار باز داشتندکرا از اين 

 به مشا خواهيم یما چيزهاي. ار برنيانگيخته استک معاش و شدت رنج به اين ی جز تنگی را چيزه مشاکدامن  یمه
  . ردکداريد بر مشا صرف خواهيم  ی از آنچه دوست میي امال سري شويد و پارهکه بدان کداد 



 ۱۷۰

  : مغريه گفت

 داد و بفرمود تا با ی از وی پريو ما فرستاد و ما را سعادت اجابت وی اهللا عليه و سلم را سویخداوند پيامرب خود صل
  .)۱( يعطوا اجلزيه عن يد و هم صاغرونینيم، حتکه خمالف دين ماست جهاد کهر 

 و گر یه اين دعوت را بپذيرکخوانيم  ی اهللا عليه و سلم مهی يگانه و اميان به پيامربش صلیما تو را به پرستش خدا
  . م استکنه ميان ما و مشا مششري حا

ه مهه که آفتاب فردا به چاشتگاه خنواهد رسيد، مگر آنکسوگند به خورشيد و ماه : شيد و گفتک یفريرستم از خشم ن
ه بر اسب الغر خود سوار بود و ک یال حول و ال قوة اال باللّه، و بازگشت، در حال: مغريه گفت. مشا را به قتل خواهيم رسانيد

  . پاره پاره بر تن داشتیي ده بود و جامه از عصب گردن اشتر پيچيیه به زهک با خود داشت یمششري
رب ک ی عمرو بن معدیو.  را نزد بزرگ پارسيان فرستد و او را به اسالم خبواندیه مجاعتکعمر به سعد نوشت 

جا کقصد : آنان بر رستم بگذشتند و او نزدشان آمد و گفت.  گسيل داشتی را با گروهیندک و اشعث بن قيس یزبيد
  پيامرب ما:  مبادله شد و گفتندیالم زيادکميان ايشان . رومي یرگ مشا منزد بز: داريد؟ گفتند

__________________________________________________  
  .۲۹سوره توبه، آيه . ه جزيه دهند از دست خود و ايشان خوار و مقهور باشيدک تا آن)۱(

۳۶۷  
 ماست، برگرييد، کاين خا:  خبواست و گفتک از خایيلپس زنب.  مشا پريوز خواهيم شدکه ما بر خاکوعده داده است 

:  پرسيدندیاز و.  در آن برخيت و برفتک خود را بگسترد و از آن خایرب به پا خاست و پيش آمد و رداک یعمرو بن معد
  ؟یردکار از هبر چه کاين 

نزد پادشاه آمدند و او را به اسالم آنگاه . ه سرزمني ايشان از آن ما شود و بر آن چريه شوميکآن را به فال گرفتم : گفت
رسانيدم و به  ی نبوديد، هر آينه به قتلتان میاگر مشا فرستادگان:  خشمگني شد و بفرمود تا باز گردند، و گفتیو. خواندند
  . نوشت و او را به خاطر فرستادن ايشان نزد خود مورد عتاب قرار دادیي رستم نامه

 ی داشت، و به قولی بر آن فرماندهی سعدیحوية بن عبد اهللا بن قتاده متيمه زهرة بن ک مسلمانان )۱(سپس عالفه
عجمان سواران خويش و . ردند و مهني سبب جنگ شدک یرده ايشان قتادة بن حويه بود، با سواران عجم تالقکسر

 يورش آورد و یبيدرب زک یعمرو بن معد.  دادند و جنگ مغلوبه شد و آن به هنگام پسني بودیمسلمانان عالفه خود را يار
. ردکار اين چنني بايد ک، )۲(من ابو ثورم:  خود بر زين هناد و گفتی از سران پارسيان را به حدت بربود و پيش روکیي

   ه فيل را از خرطومکمششريهايتان را بر خرطومشان زنيد، زيرا :  از فيلها را به مششري بزد و گفتکیآنگاه خرطوم ي
__________________________________________________  

 از سواران را یي شد دسته یشان متام م ه زاد و علوفهکمسلمانان هر گاه . شدند ی يافنت علف و آذوقه گسيل میه براک دسته سواران )۱(
ه و چارپايان زدند و با آذوقه و علوف یآمدند و دست به غارت م یه مناسب بود فرود مک یداشتيد و آنان رهسپار شده در حمل یگسيل م

  ).اخبار الطوال: یابو حنيفه امحد بن داود دينور(گشتند  ی باز میغارت
انا ابو : ه عمرو در آن حلظه بسرودک بيت شعر است ک از يیجزئ) من ابو ثورم(اين مجله . رب بوده استک ینيه عمرو بن معدک ابو ثور )۲(

  ).ريخناسخ التوا( ذو النون اضرهبم ضرب غالم جمنون یثور و سيف
۳۶۸  

  .شتکتوان  یم
 ی خويش بر اردو و مردمان گمارده بود، زيرا خود به بيماری حليف بنو زهره را به جایسعد، خالد بن عرفطه عذر
ه مهان زن ک دختر حفصه از طايفه بنو تيم اهللا بن ثعلبه ی سلمیزن او يعن.  گرفته بودینکدچار آمده و در قصر عذيب س

 یا:  زد و او گفتی وی به رویسعد سيل!  ندارندیديگر سواران مثنائ! یآه از مثن: هکفت  گی بن حارثه بود، مهیمثن
  ؟)۱(سعد، غريت و ترس با هم

 يافت به سعد پيوست و به ی رهايی به باضع رانده بود، و چون از آن جای را عمر به علت شراخبواریابو حمجن ثقف



 ۱۷۱

رگاه سعد نيز شراب نوشيد و سعد او را کابو حمجن در لش. مده بودنده مهراه سعد آک نبود یسانک او از مجله یگفته واقد
ه به جنگ رود، و سپس بازگشته به غل کند ک از زبراء ام ولد سعد خواست تا رهايش یو. ردک یبزد و در قصر عذيب زندان

  .ندکه اگر رهايش سازد به وعده عمل ک را به خداوند سوگند داد یزبراء و. و زجنري تن دهد
افت و پيل سپيد را به مششري بزد و سعد، او کحمجن بر اسب سعد سوار شد و بر عجمان تاخت و صف آنان را شابو 
به .  سپس به زندان خويش بازگشتیو. اين اسب، اسب من است و اين محله، محله ابو حمجن: رد و گفتک یرا نظاره م

  .ت استوارتر استن خرب خنسک داده بود، لی دختر حفصه اسب سعد را به وی سلمیقول
  ه پس ازکبه خدا :  گفتیار رستم ساخته شد، سعد به وکچون 

__________________________________________________  
ند و ک ی زده و در خانه مانده است و با اين حال، تظاهر به غريت میه سعد از ترس جنگ خود را به بيمارک اين بوده است ی منظور سلم)۱(

اين مجله در زبان عرب ضرب . زند ی می سيلیرا بر زبان آورده به چهره و)  بن حارثهی مثنیيعن(م شوهر پيشني خود  نایچون سلم
  ).یرکمجهرة االمثال، نوشته ابو هالل حسن بن عبد اهللا بن عس. کر(املثل شد و مباند 

۳۶۹  
  .آنچه از تو ديدم ديگر هيچ گاه تو را به خاطر شراب خنواهم زد

 شجاعتها یدر آن روز طليحة بن خويلد اسد. ه من نيز ديگر هيچ گاه شراب خنواهم نوشيدکبه خدا : فتابو حمجن گ
!  مجاعتیا: شوح گفتکقيس بن م.  نرسيدین به سر وکافت، لکاله خودش بشکه ک زد یي نشان داد و بر جالينوس ضربه

اين . نندکتر و پذيراتر نسبت به مرگ جلوه يباکشته شدن است، مگذاريد اين ناخمتونان از مشا شکمرگ آزادگان به 
  .ردک شديد بیبگفت و نربد

ه که پر از آثار ضرب و مششري و طعن نيزه بود و دانسته نشد ک یشت و جسد او را بيافتند، در حالکخداوند رستم را ب
 مهه بر او یر اسد و ضرار بن ازوی و قرط بن مجاح عبدیرب و طليحة بن خويلد اسدک یعمرو بن معد. يستکشنده او ک

شت ک ی، رستم را زهري بن عبد مشس جبلیبه قول. ه ضرار در نربد ميامه به قتل رسيده بودکگفت  ی میواقد. تاخته بودند
نربد قادسيه .  بودی هالل بن علفه تيمی، قاتل ویو باز به قول.  ديگر، عوام بن عبد مشس او را به قتل رسانيدیي و به گفته

شب صفني نيز به اين نام خوانده شده .  نام گرفت، صورت پذيرفت)۱(ه شب هريرکمجعه و شب شنبه،  پنجشنبه و یروزها
ه مسلمانان از نربد فارغ شده ک رسيد یه زمانکشوح در جنگ قادسيه حضور نداشت، بلک، قيس بن میبه قول. است
  .بودند

 بن ی بن ربيعه مهراه ابو امامه صده سلمانکرد ک و او از شيوخ خويش روايت ی از سهمیامحد بن سلمان باهل
 یسانکت داشت، و سپس عازم عراق شد و مهراه ک مسلمانان در آجنا مشاری شام رفت و در نربدهای به غزایعجالن باهل

    آمدند شتابان بهی ياریه براک
__________________________________________________  

شيدند ک ی منیه آن شب تا صبح جنگ ادامه داشت و سپاهيان دم از سخن فرو بسته و فريادکت در روايت اس.  هرير زوزه سگ را گويند)۱(
  ).امل يف التاريخکال: ابن االثري(شد  ی شبيه زوزه از آنان شنيده میو تنها صداي

۳۷۰  
  .شته شدکوفه اقامت گزيد و در بلنجر کقادسيه رفت، و در آن رخداد حضور داشت، و در 

ما موضع خود : وبيدند و گفتندک یي  از عجم پرچم خويش را در حفرهیمجاعت: ش از راويان گويد به نقل خويیواقد
. شت و پرشان را بگرفتک را بی بر آنان تاخت و مهگیپس سلمان بن ربيعه باهل.  خنواهيم گفتکرا تا دم مرگ تر

شتند تا به که رسيدند بکت و آنان به هر  فوج تعقيب فراريان گسيل داشیه سعد، خالد بن عرفطه را به فرماندهکگويند 
ه در آجنا بود به نام هنر ک یرد، و هنرکرام و احسان ک را ایه وک به نام بسطام وارد شد یبرس رسيدند و در آجنا خالد بر مرد

 بزد یي رد و بر او نيزهک محله ی به ویثري بن شهاب حارثک. خالد از صراة گذشت و به جالينوس رسيد. بسطام شهرت يافت
پارسيان به مدائن . شت، و اين گفته استوارتر استک یاو را زهرة بن حويه سعد:  گويدیلبکابن . شتک او را بیو به قول



 ۱۷۲

  .شته شده بودند، به عمر بنوشتکه ک را ی و مرگ آنانیگرخيته به يزدگرد پيوستند و سعد خرب پريوز
ت جستم و آن زمان کمن در نربد قادسيه شر: ه گفتکرد ک مرا روايت ی از پدر خويش و او از جد ویابو رجاء فارس

ها کآن دو.  است)۱(ه مراد از آن مغازلک ک دوکگفتيم دو یردند، مک ی ما رها می سویچون تازيان تري.  بودمیجموس
 یسکرد و آن برجامه ک ی رها مکیمان خود ناوک از مردان ما از کی يیگاه. ارمان ساخته شدکباريد تا  یمهچنان بر ما م

 مردان ما را یم و جوشن دوالک ايشان زره حمی از تريهایه تريکشد  ی میرد و زمانک ی منیارکشد و از آن بيشتر  یآويزان م
  .افتکش یم

__________________________________________________  
 کل خاص آن به دوکزيان را به سبب حقارت و ش تایايرانيان به ريشخند تريها و زوبينها.  استک دوی مغازل مجع مغزل و آن به معن)۱(

  .ردندک یزنان تشبيه م
۳۷۱  

شت، ربيعة بن عثمان بن ربيعه از طايفه بنو نصر بن ک را در نربد قادسيه ی عجمکه يکس کخنستني :  گويدیلبکهشام بن 
  :طليحه در روز قادسيه اين شعر بگفت. ر بن هوازن بن منصور بودکمعاوية بن ب

  ارزار بودند ک در دل که اسبان تيز تک زدم آنگه یي ا ضربهمن جالينوس ر

  : با ديدن نربد گفتیابو حمجن ثقف

اند  شيدهکرده و به رسن برک رها یي وبند و مرا به گوشهک یه ستوران، آوردگاه را به زير سم مهکاين غم مرا بس است 
  رسد  یس منک ندامي به گوش ندم، و بسته است درها به پيش رومي، وکه برخيزم آهن فرو افکهر گه 

  : گفتیو زهري بن عبد مشس بن عوف جبل

ندم به مششري بزرگ پارسيان رستم مغرور و جامه ديبا به تن را اين سان ک افکمن زهريم و پسر عبد مشسم بر خا
   نفس يافتم یردم و تشفکاطاعت خدا 

  : داشت، چنني گفته در نربد حريه و قادسيه حضورک یالبکاشعث بن عبد احلجر بن سراقه 
۳۷۲  

ه به عشريه ک ی بر مردیه مرا به ننگ نسبت دهند واکندم مگر از بيم آن، ک نيافیبم را در سيلحني و قصر از پاکمر
   داشتند یه پريان من بر معد و محري سرورکخويش بر من بنازد حال آن 

  : از مسلمانان در آن روز گفتکیو ي

 چون برفتيم، )۱(ه سعد به دروازه قادسيه پناه برده بودک یرد در حالک نازل ه اهللا نصرت خويشکردم تا ک ینربد مه
   )۲(اند  از آنان بيوه مناندهکه هيچ يک بيوه شده بودند جز زنان سعد یزنان بسيار

  : استی از آن شخص ديگریه به قولکشوح اين شعر بگفت کقيس بن م

، ی القری را بياوردم به وادی اوژن گردنفر از غرقه اندر سالحاسبان را بياوردم از صنعاء تا به زير سم گريند هر شري
 برآمد، به قادسيه رسيدمي به ی ماهکاش به سرزمني شام چو ي ی و از پکلب وانگه به يرموکزان سپس به ديار 

    شأنیزادگان عال  بردمي و بر مرزبانیسرک بود پس آجنا يورش بر سپاه یهايشان به خون رنگني مهکه قوزک یحال

__________________________________________________  
  . وقاص از بيم جنگ به خانه پناه برد و زنده ماند و زنانش بيوه نشدندیه سعد بن ابکخواهد بگويد  ینايه مک شاعر به )۲، ۱(

۳۷۳  

ه بر کدم، آنسان  بر سر زیردم او را ضربتک پر جالل کدهند آهنگ جايگاه آن مل یو چون ديدم سواران جوالن مه



 ۱۷۳

 نزد کار نيکه ک خري عطا فرمود زيرا ی، در آجنایند يزدان ز پک ی ناصاف بود و نیه نک یزمني فرو غلتيد به مششري
  . زاينده استیخدا

  :و عصام بن مقشعر گفت

مششري ه چون مهه فرو مانند او به پيش رود به ک را ی مردی پايدار)۱(ديد ینگريست و م یاش مرا در قادسيه مک یا
  ها زمن و دلريانه يورش آرم  ن ضربهکند و به نيزه مردافکه دم تيغ بشکآب ناديده چندان زمن 

  :و طليحة بن خويلد گفت

  ؟یوير هپناور چگونه يافتک شب هنگام به منزلگه سواران آمد تو راه خود از یسليم
 یه تيغ براک بود گر، به روز قادسيه،  وسيع و جنگيدنیار پرداخنت به تاخت و تازهاک، پس از تو ما را ی سليمیا

   یهنادم، تو نيز بود ی بر آنان میهند

__________________________________________________  
  . دو شاعرندیها  و اميمه حمبوبهی نيز سليمیدر دو قطعه بعد. گردد ی ضمري فعل به حمبوبه شاعر باز م)۱(

۳۷۴  

   یديد یر برابر طعن نيزه و ضرب تيغ مه مرا دیمحله و گريز، و نيز استوار

  : گفتیو بشر بن ربيعة بن عمرو خثعم

شود ما در بيابان عذيبيم و  یه غروب خنستني ستارگان آغاز مکشبح اميمه پس از نيمه شب بر من پديدار شد آنگه 
رده کبيابان سفر ه خيالش در ظلمات به ک شگفت است اين، جز آن ی نیه چه راه دورکخانه او در حجاز است، وه 

ه سعد بن کند ک یشيده است اشترم بر در قادسيه ناله مهک بلند و با مهابت سر بریوهکه پيش روميان ک یاست، حال
رامت است و پر آز است ک ی آزارش رساست، بی خوبیم است و نکوقاص امري من گشته است سعد را شرارت حا

ه کمنود آن شب  یه جنگ بس دشوار مکر در قادسيه آنگه ند، ضرب مششريهاميان را بکبياد آور، خدا هدايتت 
  .نندک را عاريت گريند و پرواز یي  از سپاه را آرزو اين بود دو بال پرندهیگروه

 ی اين پريوزیقتل و:  شهادت يافت و عمر از اين مصيبت اندوهگني شد و گفتیآن روز سعد بن عبيد انصار: گويد
  .ردکرا منغض 

۳۷۵  

   فتح مدائن
 عظيم از اهل یعب گذشتند، خنريخان با مجعکمسلمانان پس از نربد قادسيه به پيش راندند و چون از دير : دگوين

 از گردن خنريخان بياوخيت و هر دو بر یزهري بن سليم ازد.  ديگر به جنگ پرداختندکمدائن به ايشان برخورد و با ي
سپس سعد و . شتکرد و او را بکمش را پاره ک، بگرفت و شمر خنريخان بودکه بر ک را را یزهري خنجر. زمني درغلتيدند

 ینه ماه و به قول. وفهک است در ناحيه یردند و در شهر هبرسري گرد آمدند و آن شهرکمسلمانان برفتند و در ساباط نزول 
 و چون دست از ردندک یاهل شهر با مسلمانان نربد م.  تازه خوردندیه دو بار خرماک یهجده ماه در آجنا مباندند تا جاي

ردند، يزدجرد پسر شهريار پادشاه فارس کچون مسلمانان آن شهر را فتح . شدند یشيدند، باز به شهر اندر مک یجنگ م
.  نبطيان او را برزبيال خواندندیاز مهني رو. اخ سفيد مدائن پايني فرستادندک هناده از یآماده گريز شد و او را درون زنبيل

 یسال. ان را مهراه بربدکودک و خزانه خود و زنان و کواران به حريه رفت و بيت املال و امتعه سبيزدجرد مهراه بزرگان اس
ردند و ناحيه کسپس مسلمانان از آب عبور .  بود و طاعون مهه اهل فارس را فرا گرفته بودیه يزدگرد گرخيت، سال قحطک



 ۱۷۴

  . مدائن را گشودندیشرق
چون عجمان از قادسيه گرخيتند، آنان را : ه گفتکرد کو از ابو وائل روايت عفان بن مسلم از هشيم و او از حصني و ا

  . ايشان برفتيم تا به دجله رسيدميیاز پ.  گرد آمدندیوثکردمي و در کدنبال 
پس از آب گذشتيم و آنان را منهزم . از آن بگذرمي. شويد ی چه منتظر اين خمتصر آب میبرا: مسلمانان گفتند

  .ساختيم
۳۷۶  

 یهنگام: ه گفتکرد ک سربه و او از ابن عجالن و او از ابان بن صاحل روايت ی و او از ابن ابین سعد از واقدحممد ب
ه پارسيان از قادسيه هزميت يافتند بقية السيف آنان به مدائن رفتند و مسلمانان به دجله رسيدند و آن شهر چنان پر آب ک

رفت برداشتند و پل را  ی میه به خبش شرقک را ی پارسيان سفائن و پلهايناگهان. ه هرگز مانندش را نديده بودندکشده بود 
 از مسلمانان پيش آمد و با یمرد.  سراغ نداشتندیسعد و مسلمانان اندوهگني شدند، زيرا راه عبور ديگر. آتش زدند
. نندکتا بارها را محل ردند و به صاحبان سفائن بفرمودند کنان عبور کرد و گذشت و آنگاه مسلمانان نيز شناکاسب شنا 

  .امي، و گرخيتند ه به جنگ جنيان آمدهکبه خدا : پس پارسيان گفتند
 از ابو عمرو بن عالء روايت یم، و نيز ابو عبيده معمر بن مثنکعباس بن هشام از پدر خويش و او از عوانة بن ح

ه خالد کداشت و هنوز سعد نرسيده بود  مقدمه سپاه گسيل ی وقاص خالد بن عرفطه را به فرماندهیه سعد بن ابکردند ک
 یه از ايشان خواهد، جالکه هر کردند کسپس به روميه رفت و بر آن بايستاد تا اهل شهر بر اين قرار صلح . ساباط را بگشود

ه طريق اطاعت و مناصحت در پيش گريد و خراج بپردازد و مسلمانان را ک ماند به شرط آنیه خواهد، بر جاکند و هر کبلد 
 ی در قرية الصيادين رهنماي)۱(یي  نيافت و به خماضهی پلیو.  در سر نپروردیند و بر ضد ايشان انديشه خيانتک یاهنماير

ردند کن مهه مسلمانان به سالمت عبور کردند، لک به آنان یپارسيان شروع به تريانداز. شد و در آجنا سواران به آب زدند
   کيزيد بن مال تن از قبيله طيئ به نام سليل بن کجز ي

__________________________________________________  
  .ردک از آن عبور یي  پل يا سفينهکمک یتوان ب ی دارد و بدين سبب میمترکه عمق ک خماضه آن قسمت از آب است )۱(

۳۷۷  
  . نديدی جز او آن روز آسيبیسک و یسنبس

در نربد مدائن : ه گفتکرد ک روايت ید بن سعيد و او از شعب و او از جمالیعبد اهللا بن صاحل از شخص مورد وثوق
پروريدند، و  ی میسرک یه ايشان را از آفاق جهان آورده و براک را به چنگ آوردند یسرکنيزان ک از یانکنيزکمسلمانان 
 که منکگمان آن خود رخيتند به یافور بر گرفته به ديگهاکه آن روز مسلمانان کگويد . نيزان بودک از آن کیمادر من ي

  .ار مدائن و جلوالء بپرداختکسعد در سال شانزده از :  گويدیواقد. است

  )۱(نربد جلوالء وقيعه
 ی گرد آورده سویه يزدجرد گروه عظيمکردند، سپس خرب يافتند ک در مدائن درنگ یمسلمانان چند روز: گويند

 وقاص را با دوازده ی وقاص، هاشم بن عتبة بن ابی ابپس سعد بن. اند ايشان فرستاده است و آنان در جلوالء جمتمع شده
 یعجمان عيال و بارها. اند ردهکه حصار گرفته و خندق حفر کهزار تن جانب ايشان گسيل داشت و آنان عجمان را بديدند 

: مانان گفتندمسل.  ايشان روان بودیه نگريزند و امداد از حلوان و جبال سوکخود را در خانقني هناده و هم عهد شده بودند 
  ار ايشان را بسازمي، و به مصاف عجمانک برسد ی بيشترکمکه کشايسته است پيش از آن

  __________________________________________________  
 آن یاين روشتگان ميدان نربد و اطراف آن را فرا گرفت، و از کشته شدند و اجساد کصد هزار تن کدر جنگ جلوالء ي: گويد ی ابن اثري م)۱(

ارزار و ک آسيب یلمه وقيعه نيز به معنک)  مصدر جتليل، پوشانيدن و مهه جا را فرا گرفنت استیاز مجله معان(موضع را جلوالء ناميدند 
  .صدمه قتال است



 ۱۷۵

۳۷۸  
سر .  داشتندیرب بر سواران و طليحة بن خويلد بر پيادگان فرماندهک ی بر ميمنه و عمر بن معدیندک یحجر بن عد. رفتند

  .رده عجمان در آن روز خرزاد برادر رستم بودک
  .ه مسلمانان مانند آن را نديده بودندک در گرفت یقتال شديد

آنگاه . ه تيغها خم گشتکست و آنقدر مششري زده شد که سناهنا بشکچندان تري باريدن گرفت و ضرب نيزه فرود آمد 
پارسيان گرخيتند و مسلمانان به تعقيبشان .  و منهزمشان ساختندندندک بریجا يورش بردند و عجمان را از جاکمسلمانان ي

هاشم بن عتبه، جرير بن عبد . رگاه خود بازگشتندک حايل شد و به لشکیه تاريکردند تا آنک یشتار فجيعکرفتند و از آنان 
  . بسيار بر جلوالء گمارد، تا ميان مسلمانان و دمشنانشان حايل باشدیاهللا را با سواران

ردند و به مهروذ ک دجله ی سواد از مست شرقید از حلوان برفت و مسلمانان شروع به تاخت و تاز در نواحيزدگر
. شته نشودک از ايشان یسکه از هر جريب چند درهم بدهد و در مقابل کرد، بر اين قرار کدهقان مهروذ با هاشم صلح . آمدند

سپس به بندجنني آمد و اهل . ار مسلمني متهم ساخته بودک در  را به خدعهیه وکشت، از آن رو کره را بکهاشم دهقان دس
ه کجرير بن عبد اهللا به خانقني رفت . ه جزيه و خراج دهند و او ايشان را امان دادک امان طلبيدند، به اين شرط یآن از و

 بر آن چريه شدند و به ه مسلمانانک از سواد دجله مناند، مگر آنیي شت و ناحيهکبقيه عجمان آجنا بودند و او آنان را ب
  .دست ايشان افتاد

ه دختر که مادرش عاتک گويد در نربد جلوالء عمرو بن عتبة بن نوفل بن اهيب بن عبد مناف بن زهره یلبکهشام بن 
 مهراه یپس از واقعه جلوالء سعد به مدائن رفت و مجع: گويند.  داشتی سعد بر مردمان فرماندهیابو وقاص بود، از سو

  .نربد جلوالء در آخر سال شانزده رخ داد. بلد رفتند، و سپس به ناحيه حريه آمد به آن یو
۳۷۹  

 دهقان بابل و خطرنيه، و رفيل دهقان عال و ی دهقان فالليج و هنرين، و بسطام بن نرسیمجيل بن بصبهر: گويند
 را یب متعرض ايشان نشد و اراض ديگر از دهقانان اسالم آوردند و عمر بن خطای، و مجعیوثک و کفريوز دهقان هنر املل

  .از دستشان نگرفت و جزيه را از گردن آنان بينداخت
 وقاص را مهراه ی وقاص، هاشم بن عتبة بن ابیه سعد بن ابکرد ک از عوانه و او از پدرش روايت یوفکابو مسعود 

 ی مسلط شد و متامیآن نواح گسيل داشت و او از راذانات گذشت و به دقوقا و خانيجار آمد و بر یندکاشعث بن قيس 
  . رفت و تا حد شهرزور رسيدک سن بارما و بوازيج امللی را گشود و سویوره باجرمک

: ه گفتکرد ک حبيب روايت ی و او از ابن هليعة و او از يزيد بن ابک بن آدم و او از ابن مباریحسني بن اسود از حيي
ه مردم از تو ک یا گفته. ات به دست من رسيد اما بعد، نامه: ت وقاص نوشیعمر بن خطاب پس از فتح سواد به سعد بن اب

ه ک بنگر تا یه نامه مرا دريافت داشتکپس از آن. ینکه خداوند به ايشان داده ميانشان تقسيم ک را یاند غنائم خواسته
ن کن ايشان قسمت  و آن را پس از وضع مخس ميا)۱(اند  آوردهی اسب و اشتر خويش چه اموال و چارپايانکمکسپاهيان به 

 مسلمانان قرار گريد، چه اگر آن را ميان ینند باز گذار تا منبع عطاياک یار مک آهنا یه روک یسانک یو زمني و هنرها را برا
  . خنواهد ماندی به جایه پس از ايشان خواهند آمد چيزک آنان ی براینکحاضران قسمت 
   هللا بن خازميع و او از فضيل بن غزوان و او از عبد اکحسني از و

__________________________________________________  
ه ک از سوره حشر است ۶اين عبارت اشاره به آيه . اند ردهکه سپاهيان با تاخت و تاز اسبان و شتران خود حتصيل ک ی غنائم و اموالی يعن)۱(

  .در صفحات قبل شرح آن گذشت
۳۸۰  

:  گفتیه وکگويد . قابل خريد و فروش نيست: رض سواد پرسيدم، گفتاز جماهد در باب ا: ه گفتکرد کروايت 
  . مهه مسلمانان استکه سواد به عنوه فتح شد و تقسيم نشد، پس ملکزيرا 



 ۱۷۶

ه عمر بن کرد کيسان و او از سليمان بن يسار روايت ک سربه و او از صاحل بن ی و او از ابن ابیوليد بن صاحل از واقد
، قرار داد و ايشان را از اهل ذمه شناخت و بر خودشان جزيه )۱(اند ه در صلب مردان و رحم زنانک  آنانیخطاب سواد را برا

  . نيستندیاند و قابل بردگ پس اين مجاعت اهل ذمه.  آنان خراج مقرر داشتیو بر اراض
ار عمر در اين باب ک  و من او را از)۲(ء قرار دهد یه اهل سواد را فک قصد آن داشت کوليد بن عبد املل: سليمان گويد

  .آگاه ساختم و خداوند او را از آن مقصود باز داشت
ه عمر بن کرد ک بن آدم و او از اسرائيل و او از ابو اسحاق و او از حارثة بن مضرب روايت یحسني بن اسود از حيي

عمر .  شدی نصيب هر مردپس سه برزگر. خطاب اراده تقسيم سواد بني مسلمانان را داشت و بفرمود تا ايشان را بشمارند
 مسلمانان ی برایبگذار آنان ماده معاش:  گفتیرد، و علک اهللا عليه و سلم در اين باب شور یبا اصحاب رسول اهللا صل

  .)۳(ردک را فرستاد و او چهل و هشت، و بيست و چهار، و دوازده بر قرار یعمر، عثمان بن حنيف انصار. باشند
ه کرد ک روايت ی ثابت و او از ثعلبة بن يزيد و او از علیاجلح و او از حبيب بن اب و او از کابو نصر متار از شري

  .ردمک یرديد، هر آينه سواد را ميان مشا قسمت مک ی ديگر دراز منک يیاگر دست به رو: گفت
__________________________________________________  

  . آيندگانی برای يعن)۱(
  .مشار آرد جزء غنائم به ی يعن)۲(
  . مقرر داشتی درهم بر عهده اهال۱۲ و ۲۴ و ۴۸ بر حسب استطاعت ی يعن)۳(

۳۸۱  
 یه گفت اهل سواد را عهدکرد ک بن آدم و او از اسرائيل و او از جابر و او از عامر روايت یحسني بن اسود از حيي

 ی و او از شعبی و او از حممد بن قيس اسدی بن آدم و او از صلب زبيدیحسني از حيي. )۱(اند م تن در دادهکنباشد و به ح
 چون به دريافت ی نداشتند، ولیدر اصل عهد:  دارند؟ او گفتیآيا مردم سواد عهد:  را بپرسيدندیه وکرد کروايت 

 و او از جابر و او ک بن آدم و او از شريیحسني از حيي.  ايشان استیخراج از ايشان رضايت داده شد اين به منزله عهد برا
  . نباشدیاهل سواد را عهد: ه گفتکرد کعامر روايت از 

مهاجران در : ه گفتکرد ک و او از جعفر بن حممد و او از پدرش روايت ک و او از مالیعمرو ناقد از ابن وهب مصر
دامن با  یمن:  گفتیروز. ردک ینشست و در باب امور آفاق گفت و گو م یردند و عمر با ايشان مک یمسجد جملس به پا م

 اهللا عليه و یه رسول اهللا صلکدهم  یشهادت م: عبد الرمحن بن عوف برخاست و گفت.  در پيش گريمیوسان چه رفتارجم
  .نيدکتاب رفتار کبا آنان مانند اهل : سلم گفت

ه قوم جبيله در نربد کرد ک حازم روايت ی خالد و او از قيس بن ابیحممد بن صباح بزاز از هشيم و او از امساعيل بن اب
اگر من :  آمد، به او گفتی آنان قرار داد و چون جرير نزد وی مردمان بودند و عمر ربع سواد را براکقادسيه چهار ي

 یه مشار مردمان فزونکبينم  ین مکماندم، ل ی مشا هنادم استوار میه براک بودم، بر مهان قرار یمسئوليت یننده بکقسمت 
 را به دريافت هشتاد یآنگاه عمر و. ردندکرد و قومش نيز مهان ک چنان یو. پس آن را به ايشان باز گردانيد. يافته است

    از قومیزن: گويد. دينار مأذون داشت
__________________________________________________  

  .اند نند، رضا دادهک یه مسلمانان درباره ايشان جارک یمک به هر حی يعن)۱(
۳۸۲  

عمر . نون من آن را پس خنواهم دادکت رسيده و سهم او از سواد مسلم است و اکدر من به هالپ: رز گفتکجبيله به نام ام 
 رام یه مرا بر اشترکمن تسليم خنواهم داشت، مگر آن: گفت. اند ردهک دعوت مرا اجابت یرز، قوم تو مهگک ام یا: گفت

  .ردک چنان عمر. ی و مشتم را از زر پر سازینکشيده باشند، سوار ک سرخ یه بر آن جلک
ه عمر ربع سواد را به قوم جبيله داد و آن را کرد کحسني از ابو اسامه و او از امساعيل و او از قيس و او از جرير روايت 

اگر من قسمت : جرير بن عبد اهللا با عمار بن ياسر نزد عمر آمدند، و او گفت: قيس گويد. سه سال در دست خود داشتند
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ايشان . ه آن را باز گردانيدک من بر اين است ین رأکهنادم، ل ی آنچه را داريد برايتان به جا م نبودم هر آينهیننده مسئولک
 بن يونس و او از ی از عيسیحسن بن عثمان زياد. ردند و عمر جرير را به دريافت هشتاد دينار مأذون داشتکچنان 

 بن آدم و او یمحيد بن ربيع از حيي. ردکدينار عطا ه عمر به جرير بن عبد اهللا چهار صد کرد کامساعيل و او از قيس روايت 
 برابر دو هزار ی آن عطايیه به جاکرد که عمر با قوم جبيله در خصوص ربع سواد مصاحله کرد کاز حسن بن صاحل روايت 

  . از آنان داده شودکبه هر ي
ه کرد ک او از پدرش و او از جدش نقل  و او از عبد احلميد بن جعفر و او از جرير بن عبد اهللا ویوليد بن صاحل از واقد

 آنچه را از سواد به تصرف در آورده بودند مقرر داشت و چون غنائم جلوالء گرد آمد، جرير ک و قومش چاريی ویعمر برا
ه خود و قومش به که اگر جرير را نظر بر اين است کسعد در آن باب به عمر بنوشت و عمر پاسخ داد . ردکربع آن را طلب 

    مشابه)۱(یعلخاطر ج
__________________________________________________  

  .شد ی در نظر گرفته میي  فرد يا عشريهی برا- ی بويژه در ازاء خدمات جنگ-یه به سببک بود ی جعل پاداش و سهم)۱(
۳۸۳  

 حساب خود را با او دارند،  اگر به خاطر خدا جنگيده ویاند، پس جعل ايشان را بدهيد، ول  جنگيده)۱(جعل مؤلفة قلوهبم
: جرير گفت. اند، و هر چه به سود يا زيان ايشان است آنان را نيز شامل خواهد بود آنگاه مانند مهه مسلمانان حمسوب

  . نيستیو است و ما را به ربع نيازکسخن امري املؤمنني درست و ني
ايت ک حیم و او از ابراهيم خنعک بن حیو از عل بن آدم و او از عبد السالم بن حرب و او از معمر و ایحسني از حيي

  :ه گفتکرد ک

زمني تو به عنوه : عمر گفت. ام، خراج را از زمني من بردار من مسلمان شده:  نزد عمر بن خطاب آمد و گفتیمرد
  .گرفته شده است

رد، کمر سواد را فتح ه چون عکرد ک روايت یخلف بن هشام بزاز از هشيم و او از عوام بن حوشب و او از ابراهيم تيم
 یبرا: رد، و گفتکعمر اباء . امي ه ما سواد را به مششري خود و به عنوه گشودهکن، زيرا کآن را ميان ما قسمت :  گفتندیبه و

: گويد.  ديگر به نزاع افتيدکنم و مشا بر سر آب با يکه تقسيم که پس از مشا آيند چه خواهد ماند، و بيم از آن دارم کآنان 
 بر ايشان مقرر داشت و آن را ميان مسلمانان تقسيم ی هناد و جزيه سرانه و خراج ارضیل سواد را بر زمينهايشان باقعمر اه

  .ردکن
ه عمر بن خطاب عثمان بن حنيف کرد ک روايت یقاسم بن سالم از امساعيل بن جمالد و او از پدرش و او از شعب

   و شش هزار هزار جريب بيافت و بری سواد فرستاد و او در آجنا سی را به مساحیانصار
__________________________________________________  

 خود جلب یاند با احسان و حمبت دهلايشان را به سو وشيدهک یه مسلمانان مکاند   از اشراف و بزرگان عرب بودهی املؤلفة قلوهبم مجع)۱(
ه در ک به خاطر آنی به خاطر مسلمان شدن خود و اتباعشان بود و گاهیشد، گاه یه مه به آنان پرداختک یبه گفته ابن قتيبه عطاياي. نندک

  ).تاب املعارفک: ابن قتيبه(ه از آزار و ايذاء ايشان مصون مانند ک به منظور آن بود ی خويش پايدار مانند و باالخره زمانیمسلمان
۳۸۴  

ه آن را ک از آن اهل سواد بوده یي ه آن قفيز پيمانهکمرا گفتند : قاسم گويد.  مقرر داشتی و قفيزی، درمهیهر جريب
  . است)۱(یه اين مهان خمتوم حجاجک بن آدم گويد یحيي. اند ناميده یشابرقان م

ه ک یه عمر در سواد بر هر جريبکرد ک روايت ی و او از حممد بن عبد اهللا ثقفیعمرو ناقد از ابو معاويه و او از شيبان
 مقرر داشت و بر هر جريب علوفه پنج درهم و پنج قفيز، و بر هر ی و قفيزی خواه باير، درمهداير و. آب بدان رسد، خواه

 سرانه چهل و هشت، و بيست و چهار، و یرد و بر هر مردک نیرکرد، و از خنل ذکجريب اشجار ده درهم و ده قفيز وضع 
  .دوازده قرار داد



 ۱۷۸

 عروبه و او از قتاده و او از ابو جملز الحق بن محيد ید بن اب و او از سعيیقاسم بن سالم از حممد بن عبد اهللا انصار
 امر یرد و عبد اهللا بن مسعود را براکريان آن بلد کوفه و لشک مناز اهل یه عمر بن خطاب عمار بن ياسر را متولکرد کنقل 

ه کرا سهم ايشان قرار داد  ی زمني فرستاد و روزانه گوسپندیار مساحک یقضا و بيت املال ايشان و عثمان بن حنيف را برا
 ی را مساحیعثمان بن حنيف اراض.  ديگر از آن دو تن ديگر باشدی از آن مهراه با زوائد گوسپند از آن عمار و نيمینيم
ر شش درهم، و بر هر جريب کستان ده درهم، و بر هر جريب نيشک از خنل ده درهم، و بر هر جريب تایرد و بر هر جريبک

  .ردکبر هر جريب جو دو درهم مقرر داشت و در اين باب به عمر نوشت و او آن را تنفيذ گندم چهار درهم، و 
رد ک و او از اعمش و او از ابراهيم و او از عمرو بن ميمون روايت ی بن آدم و او از مندل عنزیحسني بن اسود از حيي

  :ه گفتک
    دجله و عثمان بن حنيفیعمر بن خطاب، حذيفة بن ميان را به آن سو

__________________________________________________  
 پيمانه ی چيز است و آن نوعک و شابرقان و قفيز هر سه يیآيد، در اين روايت مراد از خمتوم حجاج یه از منت نيز بر مک مهان گونه )۱(

  .غالت بوده است
۳۸۵  
 بن آدم و او از مندل و یحسني از حيي.  قرار دادندیمه و دریرا به مناطق نرسيده به دجله فرستاد و ايشان بر هر جريب قفيز

ه بر سواد واليت داشت، کمغرية بن شعبه : ه گفتکرد ک روايت ی و او از حممد بن عبد اهللا ثقفیاو از ابو اسحاق شيبان
گويد . ردکر کرا ذنجد کرويد و نام ماش و انگور و شبدر و  یدر ناحيه ما عالوه بر گندم و جو انواع حاصل ديگر نيز م: نوشت

  .ردک از آهنا هشت مقرر داشت و خنل را منظور نک بر هر يیه وک
ر و او از ابو سعيد بقال و او ک بن آدم و او از ابو بیر بن عياش و او از حسني بن اسود و او از حييکخلف بزاز از ابو ب

 و ی، و بر هر جريب جو درمه)۱(و جريبه عمر بن خطاب بر هر جريب گندم دو درهم و دکرد کاز عيزار بن حريث روايت 
  . درهم مقرر داشتکشت آن ميسر باشد، هر دو جريب يکه ک، ی، و بر هر زمني ويرانیجريب

ه عمر بر هر جريب مو ده درهم، کرد کر بن عياش و او از ابو سعيد و او از عيزار بن حريث روايت کخلف بزاز از ابو ب
 نا ی درهم، و بر هر دو خنل خرماک يیجريب پنبه پنج درهم، و بر هر خنل فارسو بر هر جريب شبدر ده درهم، و بر هر 

  .ردک درهم وضع کمرغوب ي
ه عمر بر هر جريب کرد ک عروبه و او از قتاده و او از ابو جملز نقل یعمرو ناقد از حفص بن غياث و او از ابن اب

  .خنلستان هشت درهم مقرر داشت
ه کرد ک روايت ی بن امساعيل و او از شعبیاو از عبد الرمحن بن سليمان و او از سر بن آدم و یحسني بن اسود از حيي

   عمر بن خطاب
__________________________________________________  

ار که  غالت بیگري  اندازهی برایي  نيز داشته است و از آن مجله به مفهوم پيمانهی ديگری جريب عالوه بر واحد مساحت زمني، معان)۱(
  .ه به احتمال معادل چهار قفيز بوده استکرفته  یم

۳۸۶  
عثمان بن حنيف را فرستاد و او بر اهل سواد نسبت به هر جريب شبدر پنج درهم، و هر جريب مو ده درهم مقرر داشت و 

  .ردک وضع نیشت شود چيزک جريب کنسبت به آنچه زير ي
خراج سواد : ه عمر بن عبد العزيز گفتکرد کو از مسور بن رفاعه نقل  سربه و ای و او از ابن ابیوليد بن صاحل از واقد

وليد از . ار آمد، اين خراج به چهل هزار هزار درهم رسيدکچون حجاج بر سر . صد هزار هزار درهم بودکدر عهد عمر ي
ه عثمان کرد کر خويش روايت  امامة بن سهل بن حنيف و او از پدی و او از عبد اهللا بن عبد العزيز و او از ايوب بن ابیواقد

  . و خراج در زمان واليت او به صد هزار هزار درهم رسيد)۱(را مهر بر گردن زد» علج«بن حنيف پانصد هزار و پنجاه هزار 
 و ی و او از مصعب بن يزيد ابو زيد انصاریندک اشعث ی بن ابی و او از حييکیوليد بن صاحل از يونس بن ارقم مال



 ۱۷۹

 نام یو. شود، فرستاد یه از فرات مشروب مک ی طالب مرا بر مناطقی بن ابیعل: ه گفتکرد کايت کاو از پدر خويش ح
  رد وکر کها را ذ رستاقها و قريه

__________________________________________________  
 یشد و گاه ی بر آن پلمب نقش میالمتردند و عک یبستند و حمل گره آن را پلمب م ی می بر گردن اهل ذمه طنابی در اوايل عصر اسالم)۱(

 اوقات به یبرخ. ناميدند یآن پلمب و نقش را خامت و اين عمل را ختم م. بستند یم مک سرب يا فلز ديگر حمیي هکفقط طناب را با ت
 مبسوط  دریسرخس.  از مهني گونه بوده استیارکزنار بسنت نيز . ردندک ی داغ می دست اشخاص با آهن عالمتیار روک اين یجا

ه اهل ذمه بايد زنار بر ميان بندند و بر گردهنايشان خامت از سرب يا مس هناده شود و يا ک از اينکیرده حاکخود به چند فرمان اشاره 
 از صاحبان حرف به ی دست را نسبت به برخی عمل ختم يا عالمت هنادن بر رویگاه). مکمبسوط، جلد ي(جرس بر گردن ببندند 
 از آن را در مورد ضرابان پول و منونه ديگر را در مورد نگاهبانان یي  منونهیه بالذرکچنان . دادند ید اجنام مسبب امهيت خاص مور

  . قنسرين نام اين شهر نقش شدی از نواحکی دست تازه مسلمانان يیه روک مورد ديگر نيز گفته است کدر ي. رده استکر کذ
۳۸۷  

مرا فرمود تا بر هر جريب . ومقان و هنر جوبر و هنر درقيط و هبقباذات را نام برد و هبرسري و ریوثک و کاز آن مجله هنر املل
 درهم، و بر هر جريب گندم کشت متوسط يک صاع گندم، و بر هر جريب ک درهم و نيم و يکزراعت پر حمصول گندم ي

ل و اشجار هر دو باشد هر ه در آهنا خنک یو بفرمود تا بر بستاهناي. نمکم حاصل دو ثلث درهم و بر جو نصف آن وضع ک
ه سه سال بر آن گذشته و به سال چهارم رسيده و هبره دهد ده درهم مقرر دارم، و از هر کجريب ده درهم، و بر هر جريب مو 

نجد و پنبه ک نستامن، و نيز بر سبزيها و خيار و حبوب و یخورند چيز یه عابران ميوه آن را مکها  خنل جدا افتاده از قريه
نند، هر نفر چهل و ک ی طال به دست میشوند و انگشتر یه بر يابو سوار مک یو مرا بفرمود تا بر دهقانان. نمکع ن وضیچيز

 دوازده یسان، هر مردکهشت درهم، و بر بازرگانان ميانه حال هر نفر بيست و چهار درهم در سال، و بر مزدوران و ساير 
  .درهم قرار دهم

 خمتلف یاين خراجها: از حسن پرسيدم: ه گفتکرد کاو از حسن بن صاحل روايت  بن آدم و یمحيد بن ربيع از حيي
  از چه روست؟

 ديگر مقرر شده است و ی به حنوی اين خراجها را برقرار ساخته و سپس در وضعيت ديگریس در وضعکهر : گفت
  . از بازارها و دهانه رودها مورد نظر بوده استی اراضکی و نزديیدر اين مسأله دور

ردند و کومت تقاضا کاما مقامسه سواد را مردم در اواخر خالفت منصور از ح:  بن آدم گفتیه حييکاو گويد هم 
  . بفرمود تا آن روش، جز در مورد عقبه حلوان، اجنام پذيردیار اجنام پذيرد منصور مبرد، و سپس مهدکه اين کپيش از آن 

 ی مشروب از دجله را مساحیه حذيفه اراضکرد ک ثقه روايت  از عبثر ابو زبيد و او از اهلیعبد اهللا بن صاحل عجل
   که او نزديک منسوب است، زيرا ی حذيفه به ویپلها. رد و خود در مدائن مبردک

۳۸۸  
 دست و قبضه کبردند اندازه ي یار مکه او و ابن حنيف به ک یذراع. ردک ی آهنا را نوسازیرده بود، و به قولکآن پلها منزل 

ه اجنام پذيرفت نسبت به اهل سواد ک یهاي یه تقسيم باملناصفه پس از مساحک یهنگام. ده اهبام بودشيکآن و انگشت 
 یه از اراضک است یي شود معادل مخس نصفه ی گرفته می اقطاعیه از زمينهاک یعشر: اتبان گفتندک از ی شد، برخیعمل

 نيز مهچنان مخس ی پس از اجنام مساحیاقطاعه بر هر جريب زمني کشود و بدين حلاظ شايسته است  ی اخذ م)۱(استان
  .ار به مهني منوال جريان يافتکشود مقرر گردد، و  ی جريب زمني استان گرفته مکآنچه از ي

ه عمر حذيفه و ابن حنيف را به کرد کثري بن هشام و او از جعفر بن برقان و او از ميمون بن مهران روايت کابو عبيد از 
  .ه بر آن دو فتح شدک بود یخنستني جايخانقني فرستاد و آن بلد 

  .خنست اهل ذمه را مهر بر گردن زدند، و سپس خراج گرفتند
 حره از پدر ی بن ابک به نام عبد امللیمرد: رد و گفتکيع و او از عبد اهللا بن وليد مرا روايت کحسني بن اسود از و

 سواد را یه عمر بن خطاب ده نوع زمني از زمينهاک ردکه آگاهترين مردمان نسبت به امور سواد بوده است، نقل کخويش، 
  .ام ردهکه هفت نوع آن را به خاطر دارم و سه نوع را فراموش کجزء خالصه قرار داد 



 ۱۸۰

__________________________________________________  
ه سواد را به دوازده استان و شصت طسوج به روايت معجم البلدان، پادشاهان ايران منطق.  استی اين واژه مهان لفظ استان فارس)۱(

 یه سخن از اراضکتاب نيز کدر منت . ن بوده استک انبار و بادوريا و قطربل و مسیمثال استان عال شامل طسوجها. رده بودندکتقسيم 
ب داده شده از مشول  به تيول اعرایه آنچه از اين اراضک ی سواد است، با اين ويژگی استاهنایاستان در ميان است، مراد مهان اراض

 آن سرزمني بوده و یه در دست مردم اصلک شناخته شده است ی اراضی استان خارج گرديده و اين واژه، مشتمل بر باقیعنوان اراض
  .مشمول مقامسه قرار گرفته است

۳۸۹  
تگان را جزء  گرخيیشتگان جنگ و اراضک ی و زمينهای و هر دير يزيدیسرک متعلق به یها و مرداهبا و اراض  بيشهیو

 یه در ايام حجاج بن يوسف ديوان آتش گرفت و هر مجاعتکاين وضع برقرار بود تا آن: گويد. ها قرار داد مهني خالصه
  .ردندک به خود را تصرف ک نزديیها خالصه

رد کنقل  حره و او از پدرش ی بن ابک و او از عبد اهللا بن وليد و او از عبد امللک از ابن مباریابو عبد الرمحن جعف
ه از ک ی و زمينهايیسرک متعلق به ی گرخيتگان و اراضیشتگان جنگ و اراضک یه عمر بن خطاب در ناحيه سواد زمينهاک

 خويش یها رده بود جزء خالصهک خالصه خود یسرکه ک را کی و نيز هر ملی يزيدی بود، و مرداهبا و ديرهایآن اهل بيت و
ه واقعه مجاجم رخ داد، مردم ديوان را آتش زدند و ک یهنگام. زار هزار درهم رسيدها به هفت ه  اين خالصهیقرار داد و هبا

 حسني و عمرو ناقد از حممد بن فضيل و او از اعمش و او از )۱(.ردکه اطرافش بود تصرف ک را یهاي  خالصهیهر مجاعت
قطاعا به عبد اهللا بن مسعود داد و اسبينا  را در هنرين ایه عثمان زمينکرد ک بن طلحه روايت یابراهيم بن مهاجر و او از موس

 از یعبد اهللا بن صاحل عجل. را اقطاع عمار بن ياسر و صعنبا را اقطاع خباب بن ارت و قريه هرمز را اقطاع سعد قرار داد
هللا داد و ه عثمان بن عفان نشاستج را به اقطاع به طلحة بن عبد اکرد ک روايت یامساعيل بن جمالد و او از پدرش و او از شعب

  .ه آن را فروختک را به اقطاع داد یبه اسامة بن زيد نيز زمين
__________________________________________________  

وجه تسميه (وفه ک ک است نزديیه موضعکاين جنگ در دير اجلماجم رخ داد .  جنگ ميان عبد الرمحن ابن اشعث و حجاج بن يوسف)۱(
  ). آمده است ديگریدير اجلماجم در جا

۳۹۰  
ه عثمان بن عفان به پنج تن از کرد ک بن طلحه نقل یشيبان بن فروخ از ابو عوانه و او از ابراهيم بن مهاجر و او از موس

 و زبري بن عوام و خباب بن ارت و ی زهرک بداد و ايشان عبد اهللا بن مسعود و سعد بن مالیاقطاعات) ص(صحابه پيامرب 
 خود در ازاء ثلث و ربع یه از زمينهاکه مهسايگامن بودند ديدم کمن ابن مسعود و سعد را :  گويدهم او. اسامة زيد بودند
  .جستند یحمصول هبره م

: ه گفتکرد کايت ک بن طلحه حی و او از موسی و او از اسحاق بن حييیوليد بن صاحل از حممد بن عمرو اسلم
 رها شده به ی و زمينهایسرک خالصه ک از امالیو. فان بودرد عثمان بن عک معني یه در عراق اقطاعاتک یسکخنستني 

 و اسبينا را یه متصل به زراره است اقطاع وائل بن حجر حضرمک را یپس نشاستج را اقطاع طلحه و زمينهاي. اقطاع بداد
طه و  محام أعني اقطاع خالد بن عرفک را نزديی و زمينی بن حامت طائیاقطاع خباب بن ارت و روحاء را اقطاع عد

  . قرار دادی را در ساحل فرات اقطاع جرير بن عبد اهللا جبلی و زمينیندکطيزناباذ را اقطاع اشعث بن قيس 
 رمحه اهللا چهار هزار درهم یه علکشنيدم : ه گفتکرد ک بن آدم و او از حسن بن صاحل روايت یحسني بن اسود از حيي

 مرا گفت یوفکامحد بن محاد .  آنان بنوشتی برایبر قطعه پوست یبر عهده اهل بيشه برس مقرر داشت و در آن باب فرمان
ه ک است یي اين گودال حفره: گويند یم.  استیه بيشه برس مقابل قصر منرود در بابل است و در آن گودال عميقک

  .دانند ی آن را موضع چاه آب میاند، و برخ  قصر را از گل آن برآوردهیآجرها
ه در کند ک ايشان حفر ی برای وقاص خواستند هنریه دهقانان انبار از سعد بن ابک ابو مسعود و ديگران مرا گفتند

 آنان ی به سعد بن عمرو بن حرام بنوشت تا آن هنر را برایو. رده بودندک پارسيان حفر آن را تقاضا یگذشته از فرمانروا
  سعد،. ندکحفر 



 ۱۸۱

۳۹۱  
ه حجاج به ک یزمان.  گفتندکن نبود، پس آن را ترکافنت آن ممکشوه رسيدند و کندند تا به ک را گرد آورد و آن را بیمردان

 از حفاران روزانه چه اندازه که هر يکبنگريد تا : ارگران را از هر ناحيه گرد آورد و به مباشران خود گفتکواليت رسيد 
پس آن . ار متام شودکتا نيد کند، مانع حفر نشويد و بر آن هزينه ک یه بر مک است ی وزن چيزیاگر وزن آن مساو. خورد یم
  .اند وه را به حجاج، و هنر را به سعد بن عمرو بن حرام نسبت دادهک

يل او هنر را به کو. نند و آن را ريان نام هنادکرا حفر » حمدود« بفرمود تا هنر معروف به )۱(خيزران ام اخللفاء: گويد
 خبش بگمارد و از اين رو، آن هنر را حمدود ک ي را به حفریرد و هر قومک را معني یرد و حدود هر خبشکچند قسمت 

 یه شاپور جدشان را بر نغيا از نواحک هستند ی مدعی بن فرخزادان مروزیاوالد شيل. یاما هنر معروف به شيل. ناميدند
صور ه در ايام منک ی است به نام شيلیه آن، منسوب به مردکديگران گويند . ردک او حفر یانبار گمارد، و آن هنر را برا

  . داشتینار آن پاليزکدار حفر آن شد و در  عهده
ار تا زمان مرگ منصور نامتام ماند و در کاين . نندکاين هنر قدمي بود و مدفون گشته بود و منصور فرمود تا آن را حفر 

ار نيز به کاين . نندک آن احداث ی دهانه قدميی باالیي ه منصور دستور داد دهانهکگويند .  به پايان رسيدیخالفت مهد
  . آن را اجنام دادیپايان نرسيد و مهد

__________________________________________________  
  . و هارون الرشيد بودی اهلادی موسی اين سلسله يعنیه مادر دو تن از خلفاک ی خليفه عباسی خيزران مهسر مهد)۱(

۳۹۲  

   وفهکر متصري کذ
ه عمر بن خطاب به سعد کرد کاو از عبد احلميد بن جعفر و ديگران روايت  و یحممد بن سعد از حممد بن عمر واقد

ه بني آن حمل ک هجرت مسلمانان و پريوان ايشان برگزيند، ی را برایه حملک نوشت و به او دستور داد یي  وقاص نامهیبن اب
  .هد به انبار آمد و خواست تا منزلگاه را در آجنا قرار دیو.  دريا فاصله نباشدیو خود و
آنگاه به . و نيافتک ديگر رفت و آن را نيز نيیپس به حمل. داد ین مگس فراوان در آن موضع مردمان را آزار مکل

ها در منازل خويش فرود آمدند و مسجد شهر   را به اقطاع به مردمان داد و قبيلهیرد و منازلک یوفه رفت و آن را حدود بندک
  .ام گرفتار به سال هفده اجنکاين . را نيز بساخت

 و او از پدر خويش و مشايخ یلبک و او از شيوخ خويش و نيز از هشام بن ی بن مغريه اثرم از ابو عبيده معمر بن مثنیعل
رد و با اهل روميه، و هبرسري صلح کار قادسيه بپرداخت، عزم مدائن ک وقاص از یه چون سعد بن ابکرد ک روايت یوفک

رد بنداذ را به عنوه بگرفت و سپاهيان را در آجنا منزل داد و ايشان آن ک اسبانرب و منعقد ساخت، و سپس مدائن را بگشود و
  .را به تصرف در آوردند

وفه کويفه نرسيده به ک به یمه و به قولک ديگر برد و او آنان را به سوق حیه سپاه را به جاکآنگاه عمر به سعد نوشت 
 نامند و یوفانکل از شن را ک شیي ه موضع دايرهک، و نيز گويند  اجتماع استیوف به معنک تیبه قول: اثرم گويد. برد
داد و سعد به عمر  یه پشه مسلمانان را آزار مکگويند . وفه خوانندکه در آن ريگ و گل و شن باشد ک را ی ديگر زمينیمجع

  ن باشند واعراب به منزله اشترا:  نوشتیعمر به و. شندک ی دچار آمده و آزار میزدگ ه مردم به پشهکنوشت 
۳۹۳  

  .ه شتران را مناسب باشدک مناسب حال آنان نيست، مگر آنیچيز
 یسعد، ابو اهلياج اسد. ن و ميان من و آنان دريا را فاصله قرار مدهک ايشان جستجو یونت و بقاء را براک قابل سیپس جاي

 آنگاه عبد املسيح بن بقيله نزد سعد .ندک مردمان تعيني حدود یه زمينها را براکرد ک بن جناده را مأمور کعمرو بن مال
پس او را به موضع .  مرتفعتر است)۱(ه از فالت پايينتر و از مباقکرد ک هدايت خواهم یتو را به سرزمين:  گفتیآمد، و به و
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  .خواندند یه آن را سورستان مکرد، ک ی راهنمايیوفه امروزک
ه تري به زمني ک را یند و حملک جهت وزش باد قبله رها  دری را بفرمود تا تريیوفه رسيد، مردکچون به موضع مسجد 

 رو به یرد و آنگاه تريک ديگر در جهت وزش باد مشال رها ساخت و حمل فرود آن را نشان یسپس تري. خورد، عالمت هناد
فرود آن  در جهت باد صبا بينداخت و موضع ی آن را با زمني عالمت گذارد و نيز تريی تالقیوزش باد جنوب انداخت و جا

 قوم نزار و اهل مين دو قرعه یرد و براک بلند و اطراف آن تعيني یآنگاه مسجد و دار االماره خود را در مقام. ردکرا معني 
  .ه خبش هبتر شهر بودکه قرعه خنست سهمش باشد، جانب چپ را گريد که هر کرد کمعني 

 و در وراء آن عالمتگذاريها یه نزار در خبش غرب نصيب ايشان شد و خطیقرعه به نام اهل مين در آمد و ناحيه شرق
  . صحن مسجد و دار االماره منظور گشتیمعني گشت و منطقه داخل عالمات برا

 مهچنني دار االماره یو. م ساختکرد و آن را مستحکمغرية بن شعبه مسجد را توسعه داد و زياد نيز در آن بنا احداث 
  .را بساخت

__________________________________________________  
  .گري است  مباق، زمني پست و پشه)۱(

۳۹۴  
وفه ک نيز در یعمرو بن حريث خمزوم. ردمک صرف )۱(وفه هجده صدک مسجد ی از ستوهنایبر هر ستون: گفت یزياد م

  .ردکاحداث بنا 
ردند و ميداهنا و ک یاهايبعدا عمال ديگر در آجنا بن. ردک ی خويش معني می را زياد هنگام رفنت به بصره به جایو

وفه اوالد عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد اهللا بن خمزوم کوچه عمرو در کصاحب : گويد. ردندکها را تنگ  وچهک
  .بن يقظه بودند

 اهل ی يعن-ما: ه گفتکرد ک روايت ی هند و او از شعبی از يزيد بن هارون و او از داود بن ابیوهب بن بقيه واسط
قرعه ما به مست شرق . وفه از ما هستندکه بيشتر اهل ک یبين یمگر من. وازده هزار تن بودمي و نزاريان هشت هزار تن د-مين

  .درآمد، و از اين رو خطه ما در اين ناحيه قرار دارد
اث وفه بيفزود و در آن بنا احدکه مغريه بر مسجد کرد ک از مسلمة بن حمارب و ديگران روايت ی بن حممد مدائنیعل

گزاردند و  یه مردم مناز مکوفه و مسجد بصره آن بود کسبب رخينت ريگ در مسجد . ردکسپس زياد نيز بر آن اضافه . ردک
  .ردندک ی مکان داده پاکردند، آن را تک ی آلوده شده بود بلند مکه به خاکچون دست خود را 
پس مسجد را .  مناز استیادن دست از سنتهاان دکنند تکه با گذشت زمان مردم تصور کاز آن بيم دارم : زياد گفت

ار که مسئول ک یسانک. ريزه بياورند و آن را گرد آورده در صحن مسجد برخيتند وسعت داد و بر آن افزود و بفرمود تا سنگ
يد  از سنگ را بياورینوع: گفتند ی را بر اين وظيفه گمارده، میگرفتند و افراد ی سنگريزه بودند بر مردم سخت میگردآور

پس اين .  به دست آوردندیردند و از اين راه مالک یدهيم و چند گونه سنگريزه برگزيده مشابه آهنا را طلب م یه ما نشان مک
  :هکمثل بيامد 

__________________________________________________  
  . هزار و هشتصدی يعن)۱(

۳۹۵  
  . »چه خوش است امارت هر چند بر سنگ باشد«

ار قطع سنگ از ک يا پسرش ی ثقفکه حجاج بن عتيکاين مثل از آن رو گفته شد : نقل از ابو عبيده گويداثرم به 
ه کچه خوش است امارت هر چند :  به چنگ آورد و مردم گفتندی مسجد بصره را بر عهده گرفت و مالیوهستان اهواز براک

وفه مقصوره ساخت و که زياد در مسجد ک شد و گويد وفه در سال هجده اجنامکآمدن به : ابو عبيده گويد. بر سنگ باشد
  .ردک آن را جتديد یخالد بن عبد اهللا قسر
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 به خود اختصاص یه مسلمانان در مدائن مباندند و زمينهايکرد ک نقل ی طائی از هيثم بن عدیحفص بن عمر عمر
 وقاص در یزا يافتند و سعد بن اب یبيمار شهر را ناسازگار و ی مسلمانان آب و هوایول. ردندکدادند و در آن مسجدها بنا 

  .اين باره به عمر بنوشت
 یمسلمانان به آن نظر. ويفه ابن عمر را برگزيدکسعد، . ونت دهک مست غرب سیعمر پاسخ داد آنان را در جاي

آن را خد ه ک آمدند و به الظهر رسيدند یوفه امروزکندند و چون آب گردش را فرا گرفته بود خارج شدند و به موضع کاف
  .پس آن را برگزيدند.  چوپان و شقايق روييده بودک و اقحوان و درمنه و مشی دشتیناميدند، و در آن، شب بو یالعذراء م

 بن عمري خاص ميهمانان کگفتند، و خانه عبد املل یوفه و حريه را ملطاط مکه بني کوفه مرا گفت ک از اهل یشيخ
  .گزيدند یپس در آن خانه منزل م. آيند، منظور دارند یه از اطراف مک یسانک یا را بریي عمر دستور داده بود خانه. بود

 وقاص در یه سعد بن ابکرد کايت ک از پدر خويش و او از ابو خمنف و او از حممد بن اسحاق حیلبکعباس بن هشام 
   یويکچوبني ني

۳۹۶  
 را فرستاد و او آن در یمد بن مسلمه انصارعمر بن خطاب، حم. شيدک بی از نی و دور آن پرچين)۱(بر قصر خود بنهاد

  . درباره او گفته نشدی چيزین جز خوبکل. )۲(ردکوفه اقامه کو پرچني را آتش زد و سعد را در مساجد 
 بن عمري و او از جابر بن مسره روايت ک از ابو عوانه و او از عبد امللی و ابراهيم عالف بصریعباس بن وليد نرس

من : سعد گفت. خواند یه او مناز را خوب منکردند و گفتند ک وقاص نزد عمر سعايت ی سعد بن ابوفه ازکه اهل کردند ک
 آخرين را به ی و دو تا)۳(دک خنستني را به ریدو تا. شوم یخوامن و از آن منحرف من یرا با آنان م) ص(مناز رسول اهللا 

وفه ک را فرستاد تا درباره او در یسانکعمر .  اسحاق ابویرود ا یاز تو گمان چنني م: عمر گفت. نمک ی برگزار م)۴(حذف
 از یردند تا به مسجدک ثنا کی به خري ياد و به نيیه از وک از مساجد نرفتند، مگر آنیآنان به هيچ مسجد. نندکسؤال 

ند و ک یمنه به مساوات تقسيم کاگر از ما پرسيد، گوييم :  از آن قوم به نام ابو سعده گفتیمرد.  عبس رسيدندیمساجد بن
  خداوندا، اگر او: ه سعد گفتک گويد یو. دارد ی عدالت روا منیدر دعاو

__________________________________________________  
رده که در مداين ديدار ک یسرک کوشکرد، به نشان ک خود بنيان ی براکیوشکوفه که سعد وقاص در ک در ناسخ التواريخ نقل شده است )۱(

ردار او را استوار کريان نيز کلش. ردک خود نصب کوشکوفه آورد و بر در ک بود برگرفت و از مداين به یسرک کوشکه بر کر بود و آن د
  . خويش هنادندیوفه آوردند و بر در سراهاک فراوان از مداين به یداشتند و درها

  .ندکد، بيان  از او داریايتکه شکرد تا هر ک را در مساجد شهر بر مردمان عرضه ی وی يعن)۲(
  .د خالف آن استک طمأنينه و تطويل در مناز و رک سريع خواندن و تری حذف به معن)۴، ۳(

۳۹۷  
:  گويدکعبد املل. نکها  ور گردان و او را عرضه فتنهکگويد عمرش را دراز، فقرش را دائم و چشمش را  یدروغ م

پريم و به بال :  ابا سعده؟ گفتی ایچون: ا گفتند ریو.  استیه دستخوش صد سالگکها ديدم  وچهکسپس، من او را در 
خداوندا، هيچ : وفه گفتکسعد درباره اهل :  گويدی در حديث ديگریعباس نرس. نفرين سعد مرا گرفت. ام دچار آمده

 عبيد يا یه خمتار بن ابکشنيدم :  مرا گفتیعباس نرس.  نباشندی راضی مباد، و آنان از هيچ امريی از ايشان راضیامري
  .وفه شرف را خوش دارند و مردن را ناخوشکمردم :  جز او گفته استیسک

 یرب زبيدک یه عمرو بن معدکرد ک روايت ی از امساعيل بن جمالد و او از پدرش و او از شعبیحسن بن عثمان زياد
 ک را تریو: گفت. ردک پرسش ی مردم از ویپس از فتح قادسيه نزد عمر بن خطاب رفت و عمر از او درباره سعد و رضا

 و ی اعرابک يیدر جوامنرد. ورزيد یرد و چون مادر راستني بر آنان مهر مک یها را مجع م  مردم ذرهیه براک یردم، در حالک
گويا : عمر گفت. ندک یم به برابرک حی به عدل، و اجرایتقسيم به مساوات، و داور.  استی نبطک خراج يیدر گردآور

: ، گفت- نوشته و در آن عمرو را ثنا گفته بودیي  سعد نيز نامه- ديگر مدح گوييدکزد من از يه نکايد  مشا دو تن قرار هناده
ه کآنگه : گفت.  عمرو، مرا از جنگ خرب دهیا: گفت. دانستم گفتم یه آنچه مک امري املؤمنني، بلیهرگز چنني نيست ا
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 - مرا از جنگ: گفت. ند، تلف شودک یه سستکر يبا بود، شهرت يابد و هکه بر آن شکس ک تلخ دارد و آن یگرم شود، مذاق
 یمهچون برادر است و گاه: گفت. نيزه: گفت. نک سؤال یه خواهک را ک امري املؤمنني، هر يیا: گفت. افزارها خرب ده

  .ندکخيانت نيز 
ه بال ک است یآن حفاظ: گفت. سپر: گفت. ند و هم مصيب بودکپيام آور مرگ است، هم خطا : گفت. کناو: گفت
   یبر دورش مه

۳۹۸  
: گفت. مششري: گفت. م استک حمین حصارکمزاحم سوار است و عذاب پياده، ل: گفت. زره: گفت. چرخد

. )۱(ردکتب مرا ذليل تو : عمرو گفت. مادر خودت به عزايت نشيند: عمر گفت. ه مادرت به عزايت نشيندکاينجاست 
ردند و گفتند ضعيف است و از سياست کايت ک شیاز و. اده عمر، سعد را معزول و عمار بن ياسر را واليت دکگويد 

 یوفه، اگر برايشان مردکامان از مردم : عمر گفت.  سال و نه ماه بودکوفه يک بر یواليت و. ردکپس او را نيز عزل . خرب یب
س مغرية بن شعبه سپ.  را حقري مشارندی را بر آنان واليت دهم ویدهند، و اگر ضعيف ی بگمارم او را به فجور نسبت میقو

 زد؟ یه بر تو هتمت زده بودند دست خواهک از آن گونه یارکنم، آيا ديگر به ک یوفه والکاگر تو را بر : را خبواند و گفت
رد و مهچنان در آن مقام بود تا عمر وفات کوفه ک یمغريه پس از فتح قادسيه به مدينه رفته بود و عمر او را وال. نه: گفت
يا تو : رد و وليد بر سعد وارد شد، سعد گفتکوفه واليت داد و سپس او را عزل ک بن عفان سعد را بر آنگاه عثمان. يافت

 بن سعيد بن یسپس وليد نيز عزل شد و سعيد بن عاص. ام  و يا من پس از تو به محاقت گراييدهیا  شدهکپس از من زير
  . بن اميه واليت رسيدیعاص

ه رستم در نربد قادسيه چهار هزار تن کدام شنيدم کاز مسعر بن : فيان مرا گفتوک از کی به نقل از يیوفکابو مسعود 
ه هر جا متمايل باشند اقامت کايشان امان خواستند، بر اين شرط . ناميدند یبه مهراه داشت و آنان را سپاه شهان شاه م

 ی پذيرفته شد و با زهرة بن حويه سعدخواسته آنان. ه خواهند حليف شوند و در حق ايشان عطايا مقرر گرددکنند و با هر ک
  از بنو متيم حليف شدند و سعد آنان را در

__________________________________________________  
مفهوم آن اين است ).  للنومی اضرعتنیاحلم(رد کتب مرا درمانده خواب : امل آن چنني استک است و صورت ی از امثال تازی مثل)۱(

  .ردکليل تو ه احتياج مرا ذک
۳۹۹  

ه او را کاند   داشتهیاين عجمان بزرگ.  هزار مقرر داشتک از ايشان يک هر يیه خود خواستند منزل داد و براک یجاي
 از آن مجاعت را به شام یسپس، زياد به امر معاويه برخ.  ديلم از مهني رو مصطلح شده است)۱(اند و محراء خوانده یديلم م

ابو مسعود گويد . ه در آجنا بودند، پيوستندک ی نيز به بصره رفتند و به اسوارانیبرخ. ام خواندندبرد و آنان را پارسيان ش
ام، و   گويد من از جهينهیسکه که گويند من از محراء ديلم هستم، مهان گونه کخوانند، چنان  یه اعراب عجم را محراء مک

 ديلم مقيم بودند و چون مسلمانان به کیسواران در نزديگفت، اين ا یه مک شنيدم یسکاز : ابو مسعود گويد. امثال آن
  .وفه آمدند و در آجنا مقيم شدندک مهانند اسواران بصره اسالم آوردند و به یقزوين آمدند، آنان به شرايط

 یپس از و. ابرويز به ديلم رفت و چهار هزار تن را بياورد و آنان را خدمه و خاصان خود قرار داد:  مرا گفتیمدائن
شته شد و جموسان گرخيتند، ديلميان کت جستند و چون او کيز ايشان مهني منزلت داشتند و با رستم در نربد قادسيه مشارن

ه در دين ک نباشد، هبتر آن است ی ندارمي و اينان را بر ما نظر خوشیما از اينان نيستيم و پناهگاه: جدا شدند و گفتند
اين مجاعت چه خواهند؟ مغرية بن شعبه : سعد گفت.  يابيم، پس جدا شدندمسلمانان داخل شومي و از طريق ايشان عزت

 نزد سعد بازگشت یو. شومي یما به دين مشا داخل م:  دادند و گفتندیخرب خود را به و. ارشان پرسيدکنزد ايشان آمد و از 
  ودند، و در فتح جلوالء نيزسعد آنان را امان داد و مسلمان شدند و در فتح مدائن مهراه سعد ب. و او را آگاه ساخت



 ۱۸۵

__________________________________________________  
  .شد یاين واژه به ملل غري عرب سفيد پوست اطالق م.  وصف محراء به خاطر رنگ پوست است)۱(

۴۰۰  
  .ردندکوفه منزل کسپس رهسپار شده مهراه مسلمانان در . ت داشتندکشر

 از ی اثري به مردی و صحرایدشت سبيع به اوالد سبيع بن سبع بن صعب مهدان: د گويیلبکهشام بن حممد بن سائب 
ان عبد احلميد به عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن خطاب عامل عمر بن عبد کد. بنو اسد به نام اثري منسوب است

يف بن منر بن يقدم بن عنزة بن اسد  بن حرب بن طرک بنو قرار به طايفه بنو قرار بن ثعلبة بن مالیوفه و صحراکالعزيز بر 
ه کرخيتند تا آن ی در آن مکوفه بود، و زباله و خاشاک اهل یدان ه دار الروميني زبالهکگويد . بن ربيعة بن نزار منسوب است

ه  قرار داد و عنبسی دهد و او آن را اقطاع ویه آن را به اقطاع وک خواست ک از يزيد بن عبد امللیعنبسة بن سعيد بن عاص
سوق يوسف در حريه به يوسف بن عمر : ابو مسعود گويد. ردک نقل ی آن را به صد هزار و پنجاه هزار درهم از آن جاکخا

ه عامل هشام بر عراق بود، ک عقيل یم بن ابک پسر عم حجاج بن يوسف بن حی عقيل ثقفیم بن ابکبن حممد بن ح
  .منسوب است

 وقاص منسوب است و یرده سعد بن ابکه محام اعني به اعني آزاد کتند  بن حممد و ابو مسعود مرا گفیابو احلسن عل
 یه وک بود ی اهل رستقاباذ فرستاد و آن هنگامیه حجاج بن يوسف او را نزد عبد اهللا بن جارود عبدکاين اعني مهان است 

 ی گماردن ديگریبرا ک بر سر اخراج حجاج از عراق و تقاضا از عبد امللیسر به خمالفت برداشته و مردم نيز با و
ابو . شتمک ی، هر آينه تو را میاگر فرستاده نبود: رد عبد اهللا گفتکچون اعني رسالت خود ادا . مهداستان شده بودند

 از یه اعشک از طايفه عباد به نام جابر تعلق داشت و او برادر حيان است ی به مردیه محام پيش از وکشنيدم : مسعود گويد
  .رده بودک یاعني محام را از ورثه جابر خريدار. صاحب آب بند جابر در حريه نيز بود یو. رده استکاو ياد 

۴۰۱  
ه جزء قبيله ازد است و ازديان از ک بنو عمرو بن مازن، ی از ازد يعنیمعبد بنو مازن در حريه به قوم:  گويدیلبکابن 
  . وقاص منسوب استیه محام عمر به عمر بن سعد بن ابکهم او گويد . اند، منسوب است غسانيان

 بن ثعلبة بن هبثة بن سليم بن کوفه به بنو جبله منسوب است و آنان اوالد مالکشهارسوج جبيله در : گويند
 یدشت عرزم به مرد. مردم به غلط جبيله گويند. ه نسب اين قوم متأثر از نام اوستکمنصوراند، و جبله مادر ايشان است 

 آتش ی و سفال آميخته بود و گاهی آجنا نامرغوب و بانیخشتها. زده است یخشت مه در آجنا کبه نام عرزم منسوب است 
رد ک وصيت یه ابراهيم خنعکرد کابن عرفه از امساعيل بن عليه و او از ابن عون روايت . ردک یگرفته ديوار را دچار حريق م

  .و هند بوده است از بنیه اين عرزم مردکوفه گويند ک از اهل یبرخ.  بر گور او ننهندیخشت عرزم
  :گويد یه مک منسوب است، یجبانه بشر به بشر بن ربيعة بن عمرو بن منارة بن قمري خثعم

  ه سعد بن وقاص بر من امري است کنالد  یاشترم بر دروازه قادسيه مه

سانيان ه خراک یهنگام. چرده بود  سياهیه مردکشد  ی به نام عنتره حجام ناميده میوفه موضعکدر : ابو مسعود گويد
 یمهانند آن موضعها.  آن حجام عنتره گفتند و نام آن موضع به مهني حنو در زبان مردم مباندیوفه آمدند به جاکبه 

  .ه او را رستم و صليب نيز گويند و در حريه واقع استک رواس، و بيطار حيان ک حجام فرج، و ضحای است به نامهایديگر
   يزيد بن عمرو بن عدسزراره به زرارة بن :  گويدیلبکهشام بن 

۴۰۲  
 ی سفيان آن را از وی بود و معاوية بن ابیا بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعه منسوب است و آن خانه وکاز طايفه بنو ب

يم کدار ح: گويد.  آن را به اقطاع بستاندیه حممد بن اشعث بن عقبه خزاعکبگرفت، و سپس در مشار خالصه در آمد تا اين
 و قصر مقاتل به مقاتل بن حسان بن ثعلبة بن اوس بن یائکيم بن سعد بن ثور بکوفه به حکخواب فروشان در حمله رخت

وفه به سواد کسواديه در : و گويد.  القيس بن زيد مناة بن متيم منسوب استیابراهيم بن ايوب بن حمروق از طايفه بنو امر
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  .د بن زيد بن ايوب بن حمروق بوده جدش محاک منسوب است ی بن زيد شاعر عبادیبن زيد بن عد
 ک به مالک و اقساس مالی بن طارق بن جرب بن مهام عبدکنار فرات است، به صالبة بن مالکه در کقريه ابو صالبه 

 از طايفه اياد از یبن قيس بن عبد هند بن جلم از طايفه بنو حذاقة بن زهر بن اياد بن نزار منسوب است، و دير اعور به مرد
  : درباره اين دير گويدیابو داود اياد. شد، منتسب است یه اعور ناميده مکمية بن حذاقه قوم بنو ا

   از اين خانه ی بر مادر ايل حذاقیگويند وا یه زائرانش مهک یدير

 عدل یسوا به معن. دير سوا نيز به مهني طايفه منتسب است. دير قره به قره از طايفه بنو امية بن حذاقه منسوب است
 از رواة، سوا یبه گفته برخ. ردندک یآمدند و در باب حقوق فيما بني سوگند ياد م ی آجنا میردم به انصاف خواهاست و م

بني ايشان و طايفه بنو هبراء بن عمرو بن . دير اجلماجم از آن طايفه اياد بوده است: گويد.  از آن طايفه بوده استینام زن
 یمجاعت.  بودیيع اهللا بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن حاف جنگحاف بن قضاعه و طايفه بنو قني بن جسر بن ش

   شته شدند و چون آن واقعهکاز قوم اياد در اين جنگ 
۴۰۳  

ها را خارج  ردند و مججمهک آن موضع را حفر یسانک سپردند، و سپس ک اين دير به خاکشتگان خود را نزديک شد، یسپر
  . استی بن قطامیاين روايت از آن شرق. ميدندساختند و آن دير را دير اجلماجم نا

 ايشان را بر یها شت و مججمهک از پارسيان را بی مجاعتی الرماح بن حمرز ايادکمال:  گويدیلبکحممد بن سائب 
  .آن دير بياوخيت پس آن را دير اجلماجم ناميدند

دير هند از آن مادر عمرو بن . وده است متعلق بی به مجاعت ديگریعب از آن قوم اياد بوده و به قولکه دير کگويند 
  .نده بوده استک از قوم یه زنک عمرو بن منذر بن ماء السماء بوده یهند يعن

 بن ی به بنو عدیمعبد بنو عد: گويد.  خانه اشعث بن قيس استک نزديیندک یخانه قمام دختر حارث بن هان
رده است و به ضيزن بن معاويه بن کاذ بوده و اسم آن تغيري طيزناباذ در اصل ضيزناب: گويند. ذميل از قوم خلم منسوب است

دختر ضيزن ربة اخلضر .  منسوب است و نام سليح عمر بن طريف بن عمران بن حاف بن قضاعه بوده استیعبيد سليح
  .النضريه، و مادرش جيهلة دختر تزيد بن حيدان بن عمرو بن حاف بن قضاعه بوده است

 بن ک از قوم بنو هالی بن خمرمة بن محني اسدک منسوب است، مسایوفه به وک در که مسجد مساک یسک: گويد
  :اش گويد ه اخطل دربارهک است یسکعمرو بن اسد بوده و او 

مشردم و  ی میند من او را آهنگرک ی مهیار خري پيشگامک تا دم مرگ بر ی ساخت وی هبر خاندانش مايه فخرکمسا
  ها اش آن شراره هن امروز رخت بر بست زجامکشناختم ل یم

۴۰۴  
 به اخطل کمسا. )۲(ه آهن ساخت و اوالدش به اين خاطر مطمح عيب و عار بودندک بود یسک خنستني )۱(کهال

وفه ک طالب از ی بن ابی از بيم علکمسا. یردک و هجو ی مرا مدح گويیه خواستک ی داشتیچه درد.  بر تویوا: گفت
 شيطان بن زهري بن شهاب بن یو.  است به نام بنو شيطانیي وفه حملهکدر : يد گویلبکابن . رده بودکگرخيته در رقه مقام 

 بن یحمل خانه عيس:  گويدیلبکابن .  بن زيد مناة بن متيم بوده استک بن حنظلة بن مالک سود بن مالیربيعة بن اب
 بن عبد مشس یة بن عبد العزه امروزه به اين نام معروف است به عالء بن عبد الرمحن بن حمرز بن حارثة بن ربيعک یموس

وچه ابن حمرز به هم او منسوب است و ک. م بوده استکوفه حاک چهارم که در ايام ابن زبري بر يکبن عبد مناف تعلق داشته 
 وقاص یه خواهرش را عمر بن سعد بن ابک یندک مشر ی است منسوب به عمرية بن شهاب بن حمرز بن ابیي وچهکوفه کدر 

  . زاييدی وی را براداشت و حفص بن عمر
  . از قوم بنو متيم منسوب استی رياحی شبث به شبث بن ربعیصحرا
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  . منسوب استیوفه به حجري بن جعد مجحکخانه حجري در : گويند
ه يوسف بن عمر او را ک منسوب است ی جعفیرمة بن محريک بن عک به مباری در مقربه جعفکه چاه مبارکو گويد 

و .  عمرو بن اميه منسوب استی معيط بن ابیآسياب عماره به عمارة بن عقبة بن اب. ه بود از سواد واليت دادیبر قسمت
ر بن که جبانه سامل به سامل بن عمار بن عبد احلارث از طايفه بنو دارم بن هنار بن مرة بن صعصعة بن معاوية بن بکگويد 

 بردخت یصحرا: گويند. برند یشيبان نسب مهوازن منسوب است، و بنو مرة بن صعصعة به مادرشان سلول دختر ذهل بن 
   به

__________________________________________________  
  . نيز از آن مجله بوده استکه مساک ک قوم بنو هالک جد مشتر)۱(
 را کان و قوم هاله دامن بازماندگک است ی ديگر نشانه مهني عيب و عاریار آهنگران و از سوک اشاره به وضع ی شراره جامه از سوي)۲(

  .گرفته بود
۴۰۵  

  . بن خالد بوده استیه نامش علک منسوب است یبردخت شاعر ضب
 بن نصر بن قعني بن کمسجد بنو عنز به بنو عنز بن وائل بن قاسط و مسجد بنو جذميه به بنو جذمية بن مال: گويند

 صرافان واقع یاهناکدر آجنا د.  منسوب استی به بنو جذمية بن رواحه عبسیحارث بن ثعلبة بن دودان بن اسد و به قول
وان بن زبينة بن حارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض ک مقاصف بن ذی است منسوب به بنیوفه مسجدکدر : گويد. است

مسجد بنو هبدله به بنو هبدلة : گويد. س منانده استکه از آن طايفه هيچ کبن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن 
ه خانه ابو ارطاة به ارطاة ک مهدان منسوب است و گويد یوفه به جعد موالکنده، و چاه جعد در ک معاويه از قوم بن املثل بن

درباره آن خانه ابن .  نسبت داردک بن خالد بن مالیلبک منسوب است و خانه املقطع به مقطع بن سنني ی جبلکبن مال
  :رقاع گويد

  ه ميهمانان خانه مقطع را شناسند کن  منار ديده سواد آن باز شناسد آن سایدر ذ

 تعلق یلبکه قصر عدسيان در مست حريه به بنو عمار بن عبد املسيح بن قيس بن حرملة بن علقمة بن عدس کگويد 
بردند و او مادر رماح و مشظ پسران عامر املذمم بوده  ی میلبک بن عوف که نسب به جده خود عدسه دختر مالکداشته 
ه متعلق به آل منذر ک حريه یردن قصرهاک مربوط به خراب یاغذهاکه در کرد کايت کريه مرا ح از اهل حیشيخ. است

 آن را یاند و هبا  از مصاحل حاصل از ختريب اين قصرها ساختهیوفه را با قسمتکه مسجد جامع کرده است کبوده مشاهده 
  .اند ردهک جزيه اهل حريه حساب یبه پا

ه ک را ی مادر خود معبدی از طايفه جبيله برایرز قسرکه خالد بن عبد اهللا بن اسد بن کابو مسعود و ديگران مرا گفتند 
   امروزه

۴۰۶  
  .وفه است، بنا هنادک )۱(ة الربيدکس

.  آهنا پديد آوردی از آجر و گچ برایرد و طاق هاللک را احداث یاهنايکه خالد دکو گفت .  بودی نصرانی زنیمادر و
برادرش اسد بن عبد . ه به نام قصر خالد شناخته شدک ساخت یرد و در القريه قصرکا حفر  هنر معروف به هنر جامع ریو

رد و مردم را به آجنا انتقال داد و آن قريه را سوق ک بنا یه به سوق اسد معروف است بگرفت و در آن بازارک را یي اهللا قريه
 عازم خراسان بود یه به عنوان والک ی هنگامیو.  بوده استی عتاب بن ورقاء رياحکناره ديگر هنر، ملک. اسد ناميدند

  . مهان بازار قرار دادکرگاهش را نزديکلش
وفه را بساخت، و سپس خالد بن ک در ايام واليت خود بر عراق پل یعمر بن هبرية بن معيه فراز: ابو مسعود گويد

 از کیه به گفته يکو نيز گفت . بار مرمت شدو از آن پس نيز چند . وشيدکرد و در استواريش بک آن را اصالح یعبد اهللا قسر
 ی در عهد جاهليت بود سپس فرو رخيت و به جای از طايفه عباد از قوم جعفیه آن را بساخت مردکس کشيوخ، خنستني 
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 سفيان، و سپس ابن هبريه و پس از او خالد بن عبد اهللا و يزيد بن ی، زياد بن ابیدر عهد اسالم.  ديگر ساخته شدیآن پل
    آن مهت گماشتند، و پسی بن هبريه در بناعمر

__________________________________________________  
ها  ز يا ايستگاهکدر اين مرا. شد یشور خودمان چاپارخانه ناميده مکه در گذشته نه چندان دور در کة لربيد يا دار الربيد مهان است ک س)۱(

 گرفته یه واژه بريد از فارسکدر اين. ناميدند ی مکچاپاريان را اصحاب السل. شدند یمت نگاه داشته ک آماده حریمهواره ستوران
 و ديگران یدر جممع البحرين به نقل از زخمشر(ر نشده است ک آن ذی برایسانکه وجه تسميه يکشده اتفاق نظر موجود است، هر چند 

 را یه در آغاز بريده دم بوده است، زيرا دم استران چاپارک ی است فارسیشده و لفظ یه بريد در اصل به استر اطالق مکآمده است 
 یه طک را یشد بريد خواندند، و نيز مسافت یه سوار اين ستوران مک را یي اين واژه معرب و خمفف شد، و سپس فرستاده. اند بريده یم
  ). را، به مهني نام خواندندی فاصله ميان دو پست چاپاریرد، يعنک یم

۴۰۷  
  .نيز چندين بار اصالح شداز بنو اميه 

رد و در آن منزل گزيد و کنار فرات بنا کوفه ک را در یه يزيد بن عمر بن هبريه شهرکابو مسعود و ديگران مرا گفتند 
 آن موضع را یو. ندکوفه اجتناب ک رسيد و به او بفرمود تا از جماورت اهل یه نامه مروان به وک از آن مانده بود کیاند
  .ه به قصر ابن هبريه معروف است، بساختک را یار جسر سورا قصرنکرد و در ک کتر

 ساخت و نام شهر را یرد و در آن بنايکار آمد به آن شهر رفت و آنچه ناقص مانده بود متام کچون ابو العباس بر سر 
 نام ابن هبريه از بينم یه مک گفت چنان یو. دادند ین مردم به عادت گذشته آن را به ابن هبريه نسبت مکل. هامشيه هناد

سپس انبار را . ردک ساخت و در آن منزل ی آن گفت و در برابرش هامشيه ديگرکپس به تر. اين موضع برخنواهد افتاد
ابو جعفر منصور .  سپرده شدک اقامت برگزيد و شهر معروف خود را در آجنا بساخت، و پس از مرگ مهان جا به خایبرا

ه ميل ک یلک آن افزود و شهر را به شیرد و به بناکرد و آنچه از آن مانده بود متام ک منزل وفهک او نشست و در هامشيه یبه جا
رد و آن را مدينة السالم کرد و مدينه خود را بساخت و بغداد را متصري کان کسپس از آجنا به بغداد نقل م. ردکداشت جمهز 
منصور، عبد الرمحن بن حسن بن حسن . ردکداشت مرمت ه از دجله آغاز و تا صراة ادامه ک شهر را ی قدميیناميد و بارو

وفه کمنصور در . رد و قرب او مهان جا استک ی طالب را به خاطر دو پسرش حممد و ابراهيم در هامشيه زندانی بن ابیبن عل
 یروه به قصر ابو اخلصيب معروف شد، ک را یاش، ابو اخلصيب مرزوق قصر ردهکرصافه را ساخت و به فرموده او آزاد 

 یرد و منصور در آجنا به ديدن وک خود بنا یه ابو اخلصيب آن قصر را براکگويند .  بساختی وی برایهنک ی بنایها پايه
  .رفت یم

    القيسیه نعمان بن امرک بود ی قدمي و پارسیاما خورنق قصر
۴۰۸  

. رده بودکتاف بنا کرام بن شاپور ذو اال هبرام گور بن يزدجرد بن هبیپسر شفيقه بنت ابو ربيعة بن ذهل بن شيبان آن را برا
 بن یعد. رد و به سياحت پرداختک خود را رها که ملکو اين نعمان مهان است . ردک ی میهبرام گور را نعمان نگاهدار

رد، ابراهيم بن سلمه از داعيان خراسان و جد عبد که ظهور کچون دولت مبار. رده استک در شعر خود از او ياد یزيد عباد
  .ه در خالفت مأمون و املعتصم در بغداد بود، خورنق را به اقطاع گرفتک، ین اسحاق قاضالرمح

  .ه پيش از آن وجود نداشتکرد ک عشريه رباب بود و او گنبد خورنق را در خالفت ابو العباس احداث یابراهيم موال
ه چون مسلمانان مدائن را کرد کت وفه روايک و او از مشايخ اهل یهيل حضرمک بن سلمة بن ی از حييیوفکابو مسعود 

پس به عمر درباره آن . شته بودندکرده بودند، آن را ک برخورد یپيش از آن به هر فيل.  بيافتندیردند، در آجنا فيلکفتح 
  . يافت شد فيل را بفروشندیفيل بنوشتند عمر به ايشان نوشت، اگر خريدار

سپس بر آن جل بپوشاند و به . داد یآن را به مردمان نشان م مباند و ی از اهل حريه فيل را خبريد و نزد ویمرد
 - معيط زن مغرية بن شعبهیه ام ايوب دختر عمارة بن عقبة بن ابک فيل نزد او بود تا آنیمدت. گردش در شهرها پرداخت

پس . در خويش بودند و آن زمان در خانه پک خواست تا فيل را متاشا -  برگزيده بودیه پس از مغريه، زياد او را به مهسرک
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رد و به کشود نگاه داشتند و ام ايوب متاشايش  یه امروزه باب الفيل ناميده مک ی در مسجدیفيل را بياوردند و آن را جلو
  .ردک خبشيد و او را روانه یصاحب فيل چيز

ه فيل را نظاره ک ین آن زیبه قول. ه بيفتاد و مبرد و آن در را باب الفيل خواندندک چند بر نداشته بود ین فيل گامکل
 را سوار بر خر از اين در یه فيلک به مردم چنني منايانيد ی ديگر جادوگری معيط بود و به قولیرد، زن وليد بن عقبة بن ابک

   یه اين گفته باطلکرده، کخارج 
۴۰۹  

. لفيل خوانده شده مخره بزرگ مسجد را از اين در بر پشت فيل به درون بردند و بدين سبب باب اکو نيز گويند . است
خرب اول از اين مجله .  از واليان از اين در به زور وارد شد و آن را به فيل منسوب ساختندکیه فيل يک گويند یسانک

  .استوارتر است
 پدر یو.  بن عبد اهللا منسوب استیرده حممد بن علکوفه به ميمون، آزاد که دشت ميمون در کابو مسعود مرا گفت 

  . دروازه شام صاحب طاقات بوده استکه در بغداد نزديکست ابو بشر بن ميمون ا
 ام سلمه به ام سلمه دختر يعقوب بن سلمة بن عبد اهللا بن وليد بن مغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم مهسر یصحرا

 را یر مردار حفر خندق شهر گرفت و هکوفه را به که منصور اهل کرد کايت کابو مسعود با من ح. ابو العباس منسوب است
وفه را به خاطر گرايش به طالبيان و هتييج بر ضد ک اهل یو. ار ملزم ساختکبه پرداخت چهل درهم بابت هزينه اين 

  .داشت یومت مذموم مکح
وفيان را سر تازيان که عمر در نامه خود کرد کيع و او از اسرائيل و او از جابر و او از عامر روايت کحسني بن اسود از و

: ه عمر گفتکرد ک ثابت و او از نافع بن جبري بن مطعم نقل یيع و او از سفيان و او از حبيب بن ابکحسني از و. ردکخطاب 
 روايت ی اسحاق و او از شعبیيع و او از يونس بن ابک از ویحسني و ابراهيم بن مسلم خوارزم. اند وفهکبرترين مردمان در 

يع و او از قيس بن ربيع و او از مشر بن عطيه کحسني بن اسود از و. مبه رأس اسال: وفه نوشتکه عمر خطاب به اهل کرد ک
اند، از ثغور اعراب دفاع  آنان نيزه خدا و گنج اميان و مججمه عرب: رد و گفتکوفه ياد که عمر از اهل کرد کايت کح
  .رسانند ی مکمکنند و به اهل شهرها ک یم

وفه قبه ک: ه گفتکرد ک و او از جندب و او از سلمان روايت یمر عاک شريی بن عبد اهللا بن ابکابو نصر متار از شري
  .اسالم است
   وفه باشد، يا قلبشکه در ک مناند، مگر آنیه مؤمنک بيايد یزمان

   ۴۱۰  
  .ندکوفه ک یهوا

   امر واسط عراق
سجد خنستني م: ه گفتکرد ک بن آدم و او از حسن بن صاحل روايت ی حاسب از حييیعبد احلميد بن واسع ختل

 یمسجد مدائن سپس وسعت يافت و بنا. ردندکه در سواد بنا شد مسجد مدائن بود و آن را سعد و اصحابش بنا ک یجامع
  . و شش در مدائن مبردیه در سال سکار به دست حذيفة بن ميان اجنام گرفت کاين . م گشتکآن مستح

ر واسط را در هشتاد و سه يا هشتاد و چهار ه حجاج شهکگويد . وفه و سپس مسجد انبار ساخته شدکپس از آن مسجد 
 نيزار بود و از اين رو واسط القصب یواسط سرزمين. ردک و قبة اخلضراء را در آن شهر بنا ی و قصریبساخت و مسجد

 جز بلد خود یحجاج واسط را در جاي: ابن قريه گفت.  بودیوفه فاصله واحدکبني واسط و اهواز و بصره و . شد یخوانده م
  . جز اوالد او خواهد رسيدیسانکو به ساخت 

 کار واسط بپرداخت به عبد امللکه چون حجاج از کرد کايت ک از مردم واسط به نقل از شيوخ آن شهر مرا حیشيخ
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  :بن مروان نوشت

  . ام ام و آن را واسط ناميده ردهک بلند ميان جبل و مصران بنا ی را در زمينیمن شهر

  .خوانند ی م)۱(ونرشيکبه مهني سبب اهل واسط را 
نند و فعله کپس بفرمود تا هنر صني را حفر . ندکر منزل کسکه در صني کحجاج پيش از ساخنت واسط قصد آن داشت 

   شند تا راه گريز و فرار در پيشکگرد آورد و دستور داد آنان را به زجنري 
__________________________________________________  

  . زمني بلند استینرش به مهان معک )۱(
۴۱۱  

 نام اين یو. ندک را بی نيل و زابیرد و واسط را پديد آورد و در آن منزل گزيد و هنرهاک تغيري ی وین، سپس رأکل. نگريند
رد و شهر معروف به کنار اين دو هنر را احياء ک یحجاج اراض.  قدمي منشعب گشته بودیه از زابک هناد ی زابیهنر را از آن رو

 سفيان آهنا یرده معاوية بن ابکه عبد اهللا بن دراج، آزاد کرد ک را کیآنگاه قصد امال. ديد آورد و آن را متصري منودنيل را پ
 بر آهنا یرده و آب بندهايک معاويه احياء یزارها برا ه و منابع آب ناشناخته و باتالقها و بيشهک موات مترویرا از بني اراض

 را بربيد ک آن امالیها یحجاج ن. وفه را بر عهده داشتکه اتفاق مغرية بن شعبه امر خراج ه بک بود یزده بود، و آن در ايام
  .ردکشت ک بن مروان در اختيار گرفت و کو آهنا را به نفع عبد املل

 ساخنت قصر خود و مسجد یند و براک را از زندورد و دوقره و داروساط و دير ماسرجسان و شرابيط بیحجاج درهاي
ن حجاج به گفته ايشان کاند، ل ردند و گفتند ما را بر شهرها و امواملان امان دادهکاهل اين شهرها فزع . ط بردجامع به واس

  .ردک نیالتفات
  :رد و فرزدق در اين باب گفتک را حفر ک هنر مباریه خالد بن عبد اهللا قسرکگويد 

  خورند  ی سگان سپيد و سياه غوطه مهک ماه در آب هنر مبارکه پس از يکپندارم 

  : چنني گفتی طوالنین سپس در شعرکل

  ابش ز ديگر رودها فزون بودک بدادند یخليفه حق را به مهت خالد هنر
۴۱۲  

شيده را دجله، چون هنگام مد به پيش ک سواد و درختان سر بریشتزارهاکند ک یردار نامش سرياب مهک به کمبار
  د شنک یه به ريسمان قطارش مهک است ی اشتر پريیآيد، گوي

 ک به هشام بن عبد امللیه خالد بن عبد اهللا قسرکاز مشاخيمان شنيدم : حممد بن خالد بن عبد اهللا طحان گفت
.  بود، پارسيان پيش از تو ساخته بودندیار شدنکاگر اين : هشام نوشت.  دجله بسازدی بر رویه به او اذن دهد پلکنوشت 

  .نک است، اقدام یار اجنام شدنکه اين ک ین داراگر اطمينا: خالد بار ديگر نوشت، و او پاسخ داد
ها را بر عهده  ه آب، پل را بربد و هشام غرامت هزينهک نپاييد ین ديرکرد، لکرد و مال بسيار بر آن انفاق ک اقدام یو

  . قرار دادیو
 اطراف گرفته  آنچه آب را ازیناميدند، يعن ی آن را بساق میهنر معروف به بزاق قدمي است و در زبان نبط: گويند

آورد و مردم آن را  ی از آب فرات را در خود گرد می سيب و قسمتیها  بيشهی اضافیاين هنر آهبا. سازد ی می خود جاریسو
يالن ام جعفر، زبيده دختر جعفر بن منصور، بود ک از وکیرد يکه آن را حفر ک یسکاما هنر ميمون، خنستني . بزاق ناميدند

 ی به نام قريه ميمون قرار داشت، و سپس در ايام الواثق عمر بن فرج رخجیي  دهانه هنر در قريه.ه سعيد بن زيد نام داشتک
  . از هنر جدا نشودکر مين و تربک هنادند تا ذین نام ميمون را مهچنان بر آن باقکل.  ديگر انتقال دادیحمل دهانه را به جا
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رد و حاصل ک اطراف آن را احياء ینند و اراضک را حفر  بفرمود تا هنر الصلهیه مهدکرد کايت کحممد بن خالد مرا ح
 بودند یه خواهان اقامت در اين اراضک یشاورزانکبر . ردک خبشيدن به اهل حرمني و نفقه ايشان منظور ی را برایاين اراض

   یشرط
۴۱۳  

هنر امري . تقسيم شوده پس از گذشت پنجاه سال، حاصل باملناصفه ک است و آن اينیه امروزه نيز در حق ايشان جارکشد 
  . استی جاری وی، و در زمني اقطاعی بن علیمنسوب به عيس

 از بطائح یي آن را با سفينه. ردک را به حجاج هديه یه حممد بن قاسم از سند پيلکحممد بن خالد ما را گفت 
عة الفيل و فرضة الفيل شود برون آوردند و آن موضع را مشر یه مشرعة الفيل ناميده مک )۱(یي و در مشرعه. گذرانيدند
  .خواندند

  )۲(امر بطائح
   یه پارسيان از زوال پادشاهک از اهل علم مرا گفتند یمجاعت

__________________________________________________  
  .ار آماده شده باشدک اين یه در آجنا ورود به آب يا خروج از آن آسان باشد، يا براک است یي  مشرعه نقطه)۱(
 آب یانال در آمده و در معرض جرياهناکه قعر آهنا به صورت کگردد  ی اطالق میبطائح مجع بطيحه است و آن بر مناطق گود و علفزار )۲(

به طور خاص آنچه در منت به اين عنوان . آيد یم و بيش مستمر قرار دارد و بدين حنو غالبا به صورت تاالب در مک ی از طغياهنایناش
شت بوده و بر اثر طغيان فرات ک آباد و زير یه در اصل اراضک فرات و دجله است ی سفالی در نواحیسيع و باتالق ویي ر شده منطقهکذ

شده و  ی در ساحل شط مجع می زيادیه به تدريج گل و الکها اين بوده است   پيدايش بطيحهیسبب طبيع. و دجله زير آب رفته است
امل به رودخانه کتوانست به طور  یرخيت من یه به اطراف مک یه در زمان طغيان، آبک یوبرده است، به حن یها را باال م نارهکارتفاع 

 به یها در نوشته. گردد یهن باز مک بسيار یها به زماهنا سابقه پيدايش بطيحه. شد یباز گردد و اين سبب پيدايش باتالقها و آبگريها م
   ور در افسانهک بني النهرين، مذیه طغيان باستانکبعيد نيست . شاره شده است از اين بابت ای به سوابق روشنیادکجا مانده از اقوام آ

۴۱۴  
 منشعب از یها دجله به صورت شاخه. دانستند یداد نشانه آن م یه رخ مک را یها و طوفاهناي گفتند و زلزله یخويش سخن م

پيوست  ی به دجله بصره م-ها شاخه مهچون ديگر ی اصلی و نيز آن جمرا-ه تتمه آب در آن جريان داشتک، ی اصلیجمرا
 به آن ی حادث شد و توجهیاف عظيمکر شکسک یدر زمان قباد بن فريوز در خبش سفال. خواندند یه آن را العوراء مک
 ک اندیارها مهتکقباد سست عنصر بود و بر .  آباد را غرقه ساختی از زمينهایه آب غالب آمد و بسيارک یردند تا جايکن

ار آن آب برسند و آب بندها بساخت و توانست ک رسيد بفرمود تا به یچون پسرش انوشروان به فرمانده. داشت یمبذول م
 ابرويز یسرک را نزد یعبد اهللا بن حذافه سهم) ص(ه رسول اهللا ک یدر سال.  باز گرداندی از زمينها را به آبادانیي پاره

ه قبل و پس از آن ک عظيم حاصل شد یات و دجله زيادت سال ششم، در آب فری سال هفتم هجرت، و به قولیفرستاد، يعن
رد و کن آب غلبه کافها را مسدود سازد، لکوشيد تا شکابرويز .  پديد آمدی بزرگیافهاکس مانندش را نديده بود و شکهيچ 

   را دری نواحیشتزارها را به زير گرفت و بسيارکبه حمل بطائح سرازير شد و عمارات و 
__________________________________________________  

يفيت مربوط به ک از مهني یل بسيار شديدک بسيار قدمي ساحل فرات زير آب رفته بود شیه بر اثر آن مدنيت سامکهن گيلگمش، ک ()] (
رات سطح آب  رخ داد و بر اثر طغيان مهزمان و عظيم دجله و فیه مشابه آن در اواخر عهد ساسانکها بوده است، چنان  پيدايش بطيحه

ل زمني به ک نقاط ميزان آب و شیدر برخ.  زير آب رفتیافته شد و منطقه عظيمکبندها ش  باال رفت و سدها و آبیي سابقه یبه حنو ب
 به ی مقابله با اين پديده طبيعی را برای عظيمیشکانال ک و یشکساسانيان سيستم زه. اند ردهک یه با قايق از آن عبور مک بوده یحنو

مناطق . ر شده استکتاب ذک از آن در منت ی بسياریها ه منونهک نيز اين تالش ادامه داشت یورده بودند و در دوران اسالموجود آ
  .رود ی از بطائح به مشار می موجود است جزيینون نيز در عراق سفلکه هم اک ی و بزرگکوچک یباتالق

۴۱۵  
ا را بر عهده گرفت و مال فراوان در ميانه رخيت و فعله افهکار مسدود ساخنت آن شک خود یسرک. آن حدود غرقه ساخت

ن از عهده آب کل. افها به دار آوخيتک از آن شکینار يک روز ک چهل تن از سدسازان را در يیي به گفته. شتکبسيار ب
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 ین التفات بدایسکآمد و  یافها پديد مک آنگاه تازيان به سرزمني عراق آمدند و عجمان سرگرم جنگ شدند و ش)۱(.برنيامد
 یشد و چون معاوية بن اب یها وسيعتر و عريضتر م پس بطيحه. رد و دهقانان از مسدود ساخنت بيشتر آهنا عاجز بودندک یمن

 بطائح را ی از اراضیار خراج عراق گمارد، و او خبشهايکرده خود را به کسفيان به واليت رسيد عبد اهللا بن دراج، آزاد 
  .درک و احياء ی بازيابی ویبرا

 غلبه بر آب به یبندها برا ار را با قطع نيزار و بسنت آبکرسيد و او اين  ی به پنج هزار هزار میميزان درآمد اين اراض
  .اجنام رسانيد

 یه مناره حسان در بطائح نيز به وک ضبه و صاحب حوض حسان در بصره، یرده بنک، آزاد یسپس حسان نبط
. ردک از اين زمينها را احياء ی برخک هشام بن عبد امللی حجاج و نيز برایيد براار آمد و در ايام ولکمنسوب است، بر سر 

 بود به نام هنر اجلنب و راه چاپار به ميسان و دستميسان و اهواز در یر هنرکسکها در  ه پيش از پيدايش بطيحهکگويند 
 یها ه بيشهک پديدار شد ی راه چاپار در خبشیزارهاي ها وسعت يافت، بيشه ه بطيحهک یهنگام.  اين هنر بودیجهت جنوب

نون در کآن هنر ا.  بزرگ استیها  آن بيشهیه معنک خوانده شد یبريد نام گرفت و آنچه در خبش ديگر پديد آمد اغمربث
  . احياء شده جريان داردیه به تازگک کی خشیاراض

__________________________________________________  
 روز بزد و پول فراوان بر بساط رخيت، که خسرو چهل آب بند در يکگويد  یرده و مک نقل یداستان را به حنو ديگر ابن خردادبه اين )۱(

  ).ک و املمالکاملسال: ابن خرداد به( نبخشيد ین سودکل
۴۱۶  

ز  ابرويیو پادشاه) ص(ها پس از مهاجرت پيامرب  ه بطيحهکرد کايت ک به نقل از شيوخ خود مرا حیوفکابو مسعود 
ردن آن عاجز ماند و هنرها ک از مسدود یسرک پديدار شد و ی عظيمیافهاکه شکبر ايرانيان پديد آمد و آن بدين سبب بود 

افها ادامه کسپس در ايام جنگ مسلمانان با عجمان مدآب و پيدايش ش. ها پديد گشتند رد و در نتيجه بطيحهکفيضان 
 از اين یبنو اميه برخ. ها باز هم گسترش يافتند و بزرگتر شدند  آن بطيحهرد و بر اثرک نی به بسنت آهنا توجهیسکيافت و 

افها بار ديگر پديد که شک را نيز آب فرا گرفت، زيرا ین چون زمان حجاج فرا رسيد، آن اراضکل. ردندکزمينها را احياء 
ه ايشان را به معاضدت ابن کا داشت، زير ی به بسنت آهنا مبذول منیآمد و حجاج به خاطر زيان زدن به دهقانان عنايت

 هشام احياء یها را برا  بطيحهی از زمينهای نيز برخیحسان نبط. ردک ی بر خويش، متهم میاشعث، به هنگام خروج و
  .ردک

ه در ايام ک بود یسانک از فرماندهان سپاه منصور بود و از مجله کیي.  منسوب استیه هنر ابو اسد به وکابو اسد 
  .ردکوفه وارد ک را به ی در بصره به آن شهر گسيل شدند و هم او عبد اهللا بن علی علاقامت عبد اهللا بن
رگاه خود را در فاصله بني کرده امري املؤمنني را گسيل داشت و او لشکه منصور ابو اسد، آزاد کري مرا گفت کعمر بن ب

 ی بن ابیبد اهللا بن حسن بن حسن بن عل با ابراهيم بن عیدر آن هنگام عيس. ردک ی بر پای بن موسیخليفه و سپاه عيس
ديگران جز او . ردک بطيحه حفر که به نام هنر ابو اسد معروف است، نزديک را یابو اسد هنر. طالب به جنگ مشغول بود

 دهانه یپس و. نندکتوانستند از آن عبور  ی منیها به خاطر تنگ نار دهانه اين هنر متوقف شد، زيرا سفينهکابو اسد : گويند
  . منسوب گشتیرد و از اين رو هنر به نام وکر را فراخ هن

۴۱۷  
ها افزود و در ناحيه فرات نيز   پديدار شد و بر وسعت بطيحهیافهايکه نيز شکه در ايام دولت مبارکابو مسعود گويد 

  . از آهنا احياء شدیه برخک پديد آمد یزارهاي بيشه
 حادث شد، و حجاج در اين باره به وليد بن یافهايکايام حجاج شه در کرد کايت کابو مسعود به نقل از عوانه مرا ح

وليد اين رقم را فزون . شود یه هزينه مسدود ساخنت آن به سه هزار هزار برآورد مک بنوشت و او را خرب داد کعبد املل
 و معتمد تو حجاج ه مشاورکپردازم و در مقابل، پس از آن یمن هزينه آن را م:  را گفتی وکمسلمة بن عبد املل. دانست
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  .ماند به اقطاع به من ده یه باز، آب در آهنا مک را ی پستیرد، زمينهاکسه هزار هزار درهم را صرف 
ند کپس هنر سيبان را ب.  را عايد شدی ديگر وک پيوسته به يی در خبشهایرد و زمينهايکوليد خواسته او را اجابت 

 تا )۱( را در پناه وليد قرار دادندی بسيارکمردم نيز امال. ردک را آباد ی اراض را در آجنا منزل داد و آنیو مزدوران و زارعين
 سيبان جزء اقطاعات داود یرد، متامکار آمد و اموال بنو اميه را قبض که بر سر کچون دولت مبار.  مصونيت يابندیبه نام و
 خالفت ک و در زمره امالیرثه او خريدار حقوق و حدود از وی بن عبد اهللا بن عباس قرار گرفت، و سپس با متامیبن عل
  .درآمد

   امر مدينة السالم
   بود و منصوریبغداد از قدمي بر پا: گويند

__________________________________________________  
  .ن ديگر آسوده شوند و جتاوز قدرمتندایردند و خود مزارع او شدند تا بدين ترتيب از تعدکيت زمني را به وليد واگذار ک مالی يعن)۱(

۴۱۸  
رد و چون خرب کصد و چهل و پنج آغاز کار را به سال يک بساخت و اين یي  جامع در آورد و در آن مدينهیآن را به گونه شهر

ها و خزائن و » بيت املال«سپس . وفه باز گشتک رسيد به یخروج حممد و ابراهيم، پسران عبد اهللا بن حسن بن حسن به و
ه ک را یي ار ساخنت ديوار مدينهکوفه به بغداد برد و آن شهر را مدينة السالم ناميد و کال صد و چهل و شش از ديواهنا را در س

 بغداد را در سال صد و چهل و هفت به پايان رسانيد و ی قدميی بارویرده بود و مهه امور مربوط به آن و نيز بناکخود بنا 
.  سپرده شدک حليف بنو اميه به خای چاه ميمون بن حضرمک و نزديه وفات يافتکخود به سال صد و چهل و هشت در م

 ناميدند، زيرا هنگام رفنت به یرگاه مهدک بساخت و اين ناحيه را لشی مهدی بغداد برایمنصور رصافه را در ناحيه شرق
ه او را به خراسان کد  منصور بر آن قرار گرفته بوی و در آن زمان رأ-  بازگشتیه از رک یزمان.  در آجنا اردو زده بودیر

 در یپيش از نزول مهد.  بودک باز در رصافه فرود آمد و آن به سال صد و پنجاه و ي- ندکگسيل دارد تا در آجنا اقامت 
 باب ک و شرقيه معروف است، نزديیه به قصر الوضاح و قصر املهدک را ی منصور بفرموده بود تا قصر ویناحيه شرق

  .رخ بسازندکال
.  منسوب شدیاهل انبار بود و توليت اجنام هزينه بر آن قصر را بر عهده داشت و قصر به نام و از یوضاح مرد

ان ک مالی مدينة السالم را از برخیرد و قنطرة اجلديدة را بر صراة بزد و اراضکمنصور دو مسجد در مدينة السالم بنا 
اتبان کان و کاع خانواده خود و سرداران و سپاهيان و نزديرد و اقطک ی بادوريا و قطربل و هنر بوق و هنر بني خريداریها قريه

نند و ايشان را به پرداخنت ک بنا یاهنايک از بازارها پديد آورد و بازرگانان را بفرمود تا دیي رخ جمموعهکدر . خويش قرار داد
  .ردکخراج آهنا ملزم 

   ه خمرمک به نقل از پدر خويش با من گفت یلبکعباس بن هشام 
۴۱۹  

ه ناحيه پل بردان از آن کرد و گفت ک در آجنا منزل یه خمرم بن شريح بن حزن حارثکد را از آن رو بدين نام خوانند بغدا
  . بن حطيم صاحب حطميه معروف بغداد بوده استیسر

ه صاحليه بغداد به صاحل بن منصور منسوب است گويند حربيه به حرب کردند کايت ک از اهل بغداد مرا حیشيوخ
زهرييه معروف به باب التنب به زهري بن .  جعفر در موصل بودیه رئيس شرطه جعفر بن ابک منسوب است یهللا بلخبن عبد ا

 کی ترکه پسر خيزران بود و مبارک است ی بن مهدیحممد از مردم ابيورد منتسب است و عيساباذ منسوب به عيس
  . او را بر عهده داشتیسرپرست

. ناميدند و از بزرگان دولت بود یه او را عبدويه مک از قوم ازد منسوب است ید براثا به مرکیقصر عبدويه در نزدي
 بن یرده علک آزاد یجمالد شرو.  اقطاعا بدادیه خانه سليمان بن جمالد در آن قرار دارد به وک را یمنصور موضع: گويند
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. دروازه مهلهل به هم او منسوب است.  را در مدينه به مهلهل بن صفوان به اقطاع سپردیو نيز قطعه زمين. عبد اهللا بود
 خبواند و او اين ی از او خواسته بود شعریحممد بن عل.  نام داشتی بن عبد اهللا بود و مهلهل حييیرده علکصفوان آزاد 

  : شعر را خبواند

   شب ما در ذو حشم روشن باشیا

  .ردکچون اين شعر از مهلهل است، حممد او را نيز مهلهل خواند و آزادش 
ه به نام هم او شهرت يافته که پشت منطقه شبيب بن واج قرار دارد به اقطاع عمارة بن محزه داد ک را یي صور ناحيهمن

 بشر نيز به )۱(طاقات.  بستان قس در ناحيه دروازه شام به اقطاع ميمون پدر بشر بن ميمون دادک را نزديکیاست، و مل
  -مهچنني به شبيل آزاد.  بن عبد اهللا بودی علردهکميمون آزاد . مهني بشر بن ميمون منسوب است

__________________________________________________  
 منتسب بوده است، مانند طاقات ام عبيده، طاقات بشر، ی به شخصک چند حمله و نقطه بغداد به نام طاقات معروف بوده و هر ي)۱(

  . و غريهکیطاقات ابو سويد، طاقات الع
۴۲۰  

ه دايه ايشان و کبه ام عبيده .  دار يقطني به اقطاع داد و مسجد معروف به شبيل مهان جاستک را نزديید زمينرده خوک
به منريه آزاد .  منسوب استی جسر به وکیطاقات ام عبيده در نزدي.  را به اقطاع دادکی بود ملیرده حممد بن علکآزاد 

  . به هم او منسوب استین منريه در خبش شرقدرب منريه و خا.  بدادی نيز اقطاعیرده حممد بن علک
، معروف است به اقطاع به ريسانه یرده حبيب بن مسلمه فهرک رغبان، آزاد یه به نام مسجد بنک را یو نيز موضع

 به مهرويه یدرب مهرويه در ناحيه شرق.  بن جعفر يا جعفر بن جعفر بن منصور ملحق شدی به قصر عيسکاين مل. داد
  .ردک او را آزاد یه از اسريان سنفاذ بود و مهدک  منتسب استیراز

ه وفات يافت و ک آخر خالفت خويش در بغداد مباند و سپس از آجنا به حج رفت و در میمنصور مهچنان تا ساهلا
ه در ک یي  غالبا در بغداد و در ابنيهیو. رد و سپس به ماسبذان رفت و در آجنا مبردک در بغداد اقامت ی پس از ویمهد
آنگاه رشيد هارون . رد و مهان جا مبردک در بغداد اقامت ی بن مهدی موسیسپس هاد. برد یرده بود به سر مکاباذ بنا عيس

 در آن شهر منزل گزيد، و سپس به الرافقه رفت و در آجنا مقيم شد، و سپس به خراسان رفت و در طوس وفات یبن مهد
شته شد و مأمون عبد اهللا بن رشيد از خراسان بيامد و در آن شهر ک رد و مهان جاکحممد بن رشيد در بغداد اقامت . يافت

  .مباند، و سپس به غزا رفت و در فذندون مبرد و در طرسوس دفن شد
رشيد اين قصر را هنگام حفر قاطول . ردکآنگاه املعتصم به بغداد آمد و از آجنا به قاطول رفت و در قصر رشيد منزل 

 کمعتصم نزدي. ردک یشد، مشروب م یه ارزاق سپاه از آهنا تأمني مک را ی ناميد، زيرا زمينهايرد و قاطول را ابو اجلندکبنا 
   رده خويشک، آزاد کرد و آن قصر را به اشناس ترک ساخت و در آن منزل یقاطول بناي

۴۲۱  
ميم به متصري سر من  گفت و تصکن آن را ترکل. ردک را آغاز یي رد و ابتدا ساخنت مدينهکداد و مهت به متصري آن ناحيه 

 در ناحيه بازار یرد و در آن شهر مباند و مسجد جامعکار را به اجنام رسانيد و مردمان را به آجنا منتقل ک گرفت و اين یرأ
. رخ فريوز منزل گزيدندک بودند در ی ویه مجعک یرده معتصم با سردارانکاشناس آزاد .  ناميدیرد و شهر را سر من رأکبنا 
معتصم به سال دويست و بيست و هفت در سر من .  معروف به عربايا منزل دادیها رداران خود را در خانه از سی برخیو
  . وفات يافتیرأ

سپس جعفر . رد و مهان جا مبردک ناميد منزل ی ساخت و آن را هارونیه در سر من رأک یهارون الواثق در بناي
 را کی ساخت و امالی زيادی منزل گزيد و بناهایسيد و در هارون و دو به خالفت ریل در ذو احلجه سال دويست و سکاملتو

 خمتصه خويش ساخته بود، اقطاع مردمان قرار داد و از اين طريق زمني ی سر من رأیه املعتصم در آن سوک یدر حائر
ه آن را رد و بفرمود منارک بساخت و بر آن هزينه بسيار انفاق ی مهچنني مسجد جامع بزرگیو.  عايد آنان شدیزياد
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مردم در اين مسجد گرد آمدند و مسجد . ردکبرافرازند تا آواز مؤذنان در آن بلند شود و از فرسنگها بتوان آن را مشاهده 
  .ردندکخنست را رها 

.  در آجنا به مردم بدادیرد و در آن اقامت گزيد و اقطاعاتکليه ناميد و عمرانش ک بساخت و آن را متویسپس شهر
رد و منازل و قريه معروف به ماحوزه را جزء آن قرار ک بنا یسرکرخ معروف به فريوز و قاطول منتسب به ک  اين شهر را بنيیو

ه در آن اقامت گزيد چند ماه به طول ک یاز زمان شروع به ساخنت شهر تا هنگام.  بساختیداد و در آن شهر مسجد جامع
ل در شوال سال چهل و هفت مهان جا مبرد و در آن ک متو.اجناميد و در اول سال دويست و چهل و شش در آجنا مقيم شد

  شب املنتصر به جايش نشست و
۴۲۲  

  . رفت و در مهان شهر وفات يافتیروز سه شنبه ده روز از شوال مانده از آجنا به سر من رأ
 بود یانسک ناحيه طف مانند عني الصيد، قطقطانه، رهيمه و عني مجل و متعلقات آهنا از آن یسارها چشمه: گويند

ه بر ک یه شاپور بني مقر خود و اعرابک بودند ی خندقیها  ما وراء سواد گمارده شده بودند اينها چشمهیها ه بر مسلحهک
ها را به آن اعراب داده بود تا بر   اين چشمهیشاپور اراض. نده بودک خندق گمارده شده بودند و ديگر تازيان یها مسلحه

  . بر عهده ايشان قرار دهدیراجه خکآن ینند بکار کشت و کآهنا 
 تازيان بر -نصرت داده بود) ص( و آن زمان خداوند اعراب را به وجود پيامربش - فرا رسيد)۱(چون يوم ذو قار

ه مسلمانان به حريه آمدند ک یهنگام.  ديگر در دست عجمان مباندیردند و برخکها غلبه   از اين چشمهیبرخ
ه دست اعراب بود بر ک یهاي ن چشمهکل.  مدفون شد و عجمان بگرخيتندک خاه دست عجمان بود درک یسارهاي چشمه

  .رده بودند مشمول عشر شناخته شدکه عمران ک یسارها بر ايشان مباند و زمينهاي  ماند و آنان اسالم آوردند و چشمهیجا
بودند به مسلمانان رده ک بلد یه صاحبانش جالکها  نار چشمهک یار قادسيه و مدائن به اجنام رسيد اراضکچون 

 مربوط به آهنا در ی طف و زمينهایها چشمه. واگذار شد و به اقطاع آنان درآمد و اين زمينها نيز مشمول عشر قرار گرفت
  . شد و عمال مدينه توليت صدقات آهنا را بر عهده داشتندی جند تلقیها م توابع مدينه و قريهکح

 را یها و اراض  اهللا بر سواد واليت يافت اين چشمهیل علک املتویسوه اسحاق بن ابراهيم بن مصعب از ک ین زمانکل
   خود افزودیبه مجع

__________________________________________________  
  .وفهک است ميان واسط و یذو قار حمل.  رخ دادیميان اعراب وائل و ايرانيان نربد) یاوايل قرن هفتم ميالد( در اين روز )۱(

۴۲۳  
ه تا امروز نيز وضع به مهني منوال ک آن مواضع را جزء سواد قرار داد یو.  اخذ عشريه آهنا را بر عهده گرفتندی وو عمال
  . مشروب از آهنا نيز مشمول مهان ترتيب قرار گرفتیه اراضکها احياء شد   چشمهی برخیدر عهد اسالم. است

 ین به گفته مردکل. چشمه به اين نام منسوب گشت عني اجلمل مبرد و آن ک نزديیه شترک از مشايخ مرا گفت کیي
و گويند عني الصيد را از آن رو به اين نام . ناميدند یه او را مجل مک بود یننده اين چشمه مردک واسط احياء یاز اهال

  .شد ی در آن مجع میه ماهکخوانند 
 از مسلمانان به آن کی يیروز. ود مدفون شده بیها ه عني الصيد از مجله چشمهکريز مرا خرب داد ک از مردم کیي

. ندن پرداخت تا آب برآمدک اسبش در زمني فرو رفت و او از اسب پياده شد و به ینقطه آمد و در حال جوالن ناگهان پا
سپس . ردند، تا به حال پيشني خود بازگشتک کمکردن چشمه ک ک و گل و پاک گرد آمدند و او را به برداشنت خایقوم

  . تعلق گرفتی بن علیاين چشمه به عيس
لثوم دختر ک از اين فرزندان ام یعيس. ردک ی طالب خريداری بن ابی آن را از فرزندان حسن بن حسن بن علیعيس

  .ردک واگذار ی در عوض خالفت به حسن بن علی ديگرکمعاويه عني صيد را با امال.  داشتیحسن بن حسن را به زن
 ی آب از آن جارک اندکه اندکرمان بديد ک از حجاج اهل یمرد. بود مدفون شده یعني الرحبه نيز از مجله آهبا
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 چشمه و یعيس. ردک آمد و او را بر آن چشمه هدايت ی بن موسی نزد عيسیچون از حج بازگشت به عنوان راهنماي. است
رد و کار ک شت وک اطراف را یرد و زمينهاک ی بازيابی وی چشمه را برایرمانکزمني اطرافش را به اقطاع گرفت و آن 

خوانند و وضع  یه آهنا را عرق مک است یهاي  هيت چشمهیدر چند فرسنگ. ردکه سر راه عذيب است، غرس ک را یخنلهاي
   یآهنا مشمول مهان ترتيب است و عشريه اراض

۴۲۴  
  .شود یم هيت پرداخت مکمشروب از آهنا به حا

ها و خنلها و درختان را ديدند،   قريهیچون تازيان فراوانه کرد کاثرم از ابو عبيده و او از ابو عمرو بن عالء روايت 
ه در نظر آيد و سرزمني سواد را از اين رو سواد ک بيش از اين نديدمي و سواد نشانه چيزها است یهرگز سواد: گفتند

  .خواندند
 کد اهل بازار هر ي به بازار رفت و ديیه علکرد ک روايت ی موسیقاسم بن سالم از حممد بن عبيد و او از حممد بن اب

 ايشان است، هر یه بازار مسلمني مهچون مصالک را ندارند، زيرا یارکآنان حق چنان : گفت. اند  را متصرف گشتهیانکم
ابو عبيد از مروان بن معاويه و .  نگفته از آن اوستک خود را تریه جاک ی روز تا زمانک را گريد، مهان يیه زودتر موضعک

ه در کرفتيم و هر  یدر زمان مغرية بن شعبه پگاه به بازار م: ه گفتکرد کبيد و او از پدرش نقل او از عبد الرمحن بن ع
ه آجنا است ک نشيند، مادام یه در موضعکهر : ار آمد، گفتکنشست تا شب بر آن حق داشت و چون زياد بر سر  ی میموضع
  . معاويهی عمر و بار ديگر از سویار از سو بک شد يیوفه والکمغريه دو بار بر : مروان گويد.  حق استیبر آن ذ

   ینقل ديوان از پارس
 عراق یه ديوان خراج سواد و باقکرد کايت ک سيف به نقل از شيوخ خويش با من حی بن حممد بن ابی علیمدائن

ن عبد صاحل ب. اتب خويش قرار دادک را ی زادان فروخ بن بريیو.  بود تا حجاج بر عراق واليت يافتیمهچنان به پارس
. پدر صاحل از اسريان سجستان بود. نوشت ی می و پارسیرده بنو متيم نيز با زادان فروخ بود و نزد او به تازکالرمحن آزاد 

   زادان فروخ، صاحل را به خدمت حجاج
۴۲۵  

بينم  یه مک من نزد امري راه يامب و چنان یتو سبب شد:  صاحل به زادان فروخ گفتیروز. برد و دل حجاج از صاحل شاد شد
چنني گمان مرب، : زادان فروخ گفت. ار نياندازدکه مرا بر تو مقدم ندارد و تو را از کاو از من خرسند است و اطمينان ندارم 

ه اگر کبه خدا : صاحل گفت. يابد یار حماسبات خويش منک ی را برایسکچه او بر من بيش از تو نيازمند است، زيرا جز من 
:  را گفتیپس و. ردک از آن را برگردان و او چنان یسطر: گفت. ردکار را توامن ک برگردامن اين یب حساهبا را به عریخبواه

  . در او نديدی فرستاد و مرضیرد و حجاج طبيب خويش را نزد وکاو متارض . نکمتارض 
الرمحن بن حممد سپس زادان فروخ در ايام عبد . ار سازدکرا آشه خود کرد کخرب به زادان فروخ رسيد و به او اشارت 

حجاج . رفت ی میگشت يا به منزل ديگر یشته شد و آن زمان بريون از خانه بود و به خانه خود باز مک یندکبن اشعث 
 را از آنچه در باب نقل ديوان ميان او و زادان فروخ گذشته بود با خرب یرد و صاحل وکاتب خويش ک او یصاحل را به جا

مردان شاه، پسر زادان فروخ، او را . ار بگماردکند و صاحل را بر اين ک نقل ی را به عربه ديوانکساخت و حجاج بر آن شد 
آن را نيز توامن : ؟ گفتینکويد را چه : گفت. نويسم عشر و نيم عشر یم: ؟ گفتیدهويه و ششويه را چگونه نويس: گفت

ند، مهان کات را از جهان بر داوند ريشهخ: گفت. شود یه افزوده مک است یي ويد، نيف است، و آن خرده و اضافه. نوشت
ند، ک یار خود دارکند و از اين که از نقل ديوان اظهار عجز ک داد یصد هزار درهم به و. یندک را بریه ريشه پارسکگونه 

 بود صاحل یفايت مردکچه با : گفت یاتب مروان بن حممد مک یعبد احلميد بن حيي. ردک او نپذيرفت و ديوان را نقل یول
ه حجاج به صاحل بن کرد ک صلت نقل ی عمر بن شبه از ابو عاصم نبيل و او از سهل بن اب.اتبان داردک بر یچه منت بزرگو 
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   داد و او ديوان رایعبد الرمحن مهلت
۴۲۶  

  .ردکنقل 

    حلوان- جبالیفتحها
 را به جرير بن ین بسيار وقاص سوارایار جلوالء وقيعه فارغ شدند، هاشم بن عتبة بن ابکچون مسلمانان از : گويند
سپس سعد نيز حدود سه .  باشدیرد و او را بر جلوالء بگمارد تا ميان مسلمانان و دمشنانشان حايلک ملحق یعبد اهللا جبل

اند رهسپار  یه نزد وک یسان ديگرک ايشان گسيل داشت و او را بفرمود تا مهراه آن عده و یهزار تن از مسلمانان را سو
 آن موضع رسيد يزدگرد به ناحيه اصبهان گرخيت و او حلوان را به صلح بگشود، بر اين کیرير به نزديچون ج. حلوان شود

سپس سعد جرير .  نشودی متعرض ویسکه خواهد بگريزد که از آنان دست بدارد و بر جان و مال امانشان دهد و هر کقرار 
رد و قرماسني را کن آن را فتح نکل. ير رهسپار دينور شد بر حلوان گمارد و آنگاه جریرا مهراه عزرة بن قيس بن غزيه جبل

ه عمار بن ياسر ک در آن شهر اقامت گزيد تا آنیآنگاه به حلوان رفت و به عنوان وال.  مهانند صلح حلوان بگشودیبه صلح
 بن قيس را به جرير عزرة.  رودی اشعری ابو موسیه عمر بن خطاب دستور داده است او به يارک نوشت یوفه آمد و به وکبه 

  . رسيدی اشعری خود بر حلوان گمارد و رهسپار شد و در سال نوزده به ابو موسیجانشين
چون معاويه : ه گفتکرد ک وقاص نقل ی و او از حممد بن جناد و او از عائشه دختر سعد بن ابیحممد بن سعد از واقد

ه کدانست  ی سر پل حلوان اجنام داد ديده بود، مه حجرک را یارکاگر معاويه : شت، پدرم گفتک را بیندک یحجر بن عد
   ی از او برایچه فوائد عظيم

۴۲۷  
  . در اين شهرندیردند و اعقاب وک از اوالد جرير بن عبد اهللا در حلوان مقام یمجاعت:  گويدیواقد. اسالم متصور است

  فتح هناوند
 )۱( و قومس و اصبهان و مهدان و ماهانیو ره به سال نوزده يزدگرد از حلوان گرخيت مردم فارس ک یهنگام: گويند

يزدگرد مردان شاه ذو احلاجب را امري ايشان . نار يزدگرد مجع شدند و آن به سال بيست بودکها نوشتند و   ديگر نامهکبه ي
.  صد هزار تن بودیان در آن روز شصت هزار و به قولکمشار مشر. ابيان رايت خويش را برون آوردندکرد و آنان درفش ک

ار که کن از آن ترسيد کل.  آنان رودیه خود به غزاکرد کعمار بن ياسر از ايشان به عمر بن خطاب خرب داده بود و او قصد آن 
ار غزا گسيل که جنگجويان شام و مين را از آن دو بلد به کردند کاو را اشارت . شدک ديگر به تفرقه یاعراب در جند و جاها

پس به اهل . ندکند روميان به اوطان خود باز گردند و حبشه بر مهسايه خود غلبه ک چنني ه اگرک خوف آن داشت یدارد، ول
از اهل بصره نيز .  مانندی حفظ شهر و ديار خويش به جایوفه نوشت تا دو ثلث ايشان رهسپار شوند و ثلث ديگر براک

 به یا پس نامه. ها رود به پيشواز نيزهار که پيش از هر ک خواهم گمارد ی را به امريی را گسيل داشت و گفت مردیگروه
اگر : و گفت.  سپاه بگماردی بود نوشت و او را به فرماندهیه مهراه سائب بن اقرع ثقفک ینعمان بن عمرو بن مقرن مزن

  ، و اگریشته شود جرير بن عبد اهللا جبلک حذيفة بن ميان امري خواهد بود و اگر او یشته شوک
__________________________________________________  

  ).وفه و ماه بصرهکماه ( دينور و هناوند ی يعن)۱(
۴۲۸  

ر و کسکنعمان عامل . شته شود مغرية بن شعبه، و اگر مغريه هم به قتل رسد اشعث بن قيس امري سپاه خواهد بودکاو نيز 
  . و او از مدينه عازم شد در مدينه بود و عمر شفاها او را به واليت سپاه گماردیتوابع آن بود و به قول

ه عمر بن کرد ک و او از علقمة بن عبد اهللا و او از معقل بن يسار روايت یشيبان از محاد بن سلمه و او از ابو عمران جون
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هرمزان گفت اصبهان سر است و . نيم يا از اذربيجانک تو چيست از اصبهان آغاز یرد و پرسيد رأکخطاب با هرمزان شور 
  . باهلا و سر مهه به زمني خواهد افتادیاگر سر را برب. لاذربيجان دو با

من تو را به : نار او بنشست و چون منازش به پايان رسيد گفتکعمر به مسجد آمد و نعمان بن مقرن را بديد و : گويد
نگ  جیتو برا: عمر گفت. و استک جنگ نيین براک مجع خراج باشد نه، لینعمان گفت اگر برا. گزينم یعامليت برم

ردند و مغرية بن شعبه نيز از ک را مدد یوفيان وک.  دهندیوفه بنوشت تا او را يارک و او را گسيل داشت و به اهل یرو یم
 تا پيش )۱( را به نيزه بدريدینعمان مغريه را نزد ذو احلاجبني فرمانده عجمان به هناوند فرستاد و او فرش و. ايشان بود

  .ه من رسوملکشند و مغريه گفت کمردان شاه بفرمود تا او را به زير . ردک جلوس مردان شاه رسيد و سپس بر ختت او
 ی و هر پنج تن به زجنريیآنان خود را هر ده تن به زجنري.  ديگر مصاف دادندکان با يکآنگاه مسلمانان و مشر

  . پيش از آغاز قتال بودردند و اينک را جمروح یه ما را به تري بزدند و مجاعتکگويد . نندکبسته بودند تا فرار ن
__________________________________________________  

ه بساط را سوراخ ک ی وقت بودی آهن بن نيزه را بر بساط هنادیرسول مهچنان پيش او رفت«: تاب جتارب السلف آمده استک در )۱(
  .»یردک

۴۲۹  
ماند تا خورشيد فرو رود و  یرد منتظر مک یروز آغاز من یاگر نربد را در ابتدا) ص(ه پيامرب کشاهد بودم : نعمان گفت

س کنم هر که چنان کبار خنست . آورم یمن علم خود را سه بار به اهتزاز در م: سپس گفت. باد بوزد و نصرت نازل شود
ند و کفش خويش نظر افک به مششري خود، يا شايد گفت به بند یبار دوم هر مرد. ندک حاجت خود یوضو سازد و قضا

س ديگر ک منتظر یسکند و سومني اهتزاز چون ان شاء اهللا رخ دهد يورش بريد و کار شود و وضع خود را مرتب کآماده 
  .ردک ی می سنگينیزره بر و. ردندک خود را به جنبش در آورد و آنچه فرموده بود بیپس لوا. نشود

 نيز از استر خويش به یمرد پارس. رسيده به قتل کس بود کپس جبنگيد و مردمان نيز جبنگيدند و نعمان خنستني 
اش را از ظرف   بود و چهرهی در او باقیه هنوز رمقک ی سر نعمان آمدم در حالیباال: گويد. مش دريده شدکزير غلطيد و اش

 و نصرت او ی خدائیردند؟ گفتم پريوزکمسلمانان چه : گفت. ؟ گفتم معقلیه هستکتو : گفت. ه مهراهم بود بشستمک یآب
  . تو مژده ميدهمرا بر

  .به عمر بنويسيد. احلمد هللا: گفت
 یمن مژده برا: ه گفتکرد ک روايت ی بن زيد بن جدعان و او از ابو عثمان هندیشيبان از محاد بن سلمه و او از عل

و اهللا : انا للّه و انا اليه الراجعون و سپس بگريست و من گفتم: گفت. شته شدک: رد؟ گفتمکنعمان چه : عمر بردم و او گفت
  .شناسد ین خداوند آنان را مکل: گفت. دامن یه نامشان را منکشته شدند کديگران نيز 

 بن زيد و او از ابو عثمان ی و سلم بن قتيبه مجعيا از شعبه و او از علیامحد بن ابراهيم از ابو اسامه و ابو عامر عقد
 سر هناد ی رسيد دست خود را رویمان بن مقرن به وعمر بن خطاب را ديدم، چون خرب مرگ نع: ه گفتکرد ک روايت یهند

  .ردکو گريسنت آغاز 
    و او از هناس بن قهمیقاسم بن سالم از حممد بن عبد اهللا انصار

۴۳۰  
 - ی و يا از عمر بن سائب و عمر از پدر خود، بنا به ترديد انصار- و او از قاسم بن عوف و او از پدرش و او از سائب بن اقرع

ه خود در کآنگاه داستان عمر را باز گفت . س مانند آن نديده بودکه ک بر مسلمانان صورت گرفت ینان يورشه چکرد کنقل 
ار گمارده بود و نامه خود را مهراه سائب فرستاده و سائب را کصدد رفنت به جنگ برآمده و سپس نعمان بن مقرن را بر اين 

و سپس به تعريف نربد پرداخت و .  را پنهان نداردیند و حقک اظهار ن رایبر غنائم واليت داده بود و بفرموده بود تا باطل
  . حذيفه علم بر گرفت و خداوند ايشان را فاتح ساختیشته شد و پس از وکه در هناوند ک بود یسکگفت نعمان خنستني 
گنجينه خنريخان :  نزد من آمد و گفت)۱(آنگاه ذو العوينتني. ردمکآن غنائم را گرد آورده سپس تقسيم : سائب گويد



 ۱۹۹

  .در قلعه است
گويد نزد عمر . ه هرگز مانندش را نديده بودمک بود یاز قلعه باال رفتم و دو جعبه يافتم و در آهنا گوهرهائ: گويد
آه از تو، چه : چون مرا بديد گفت.  نداشت و دور مدينه به گردش و تفحص مشغول بودی از خربها آگاهیو. رهسپار شدم

آهنا را برب و :  بگفتم و موضوع دو جعبه را نيز بيان داشتم و او گفتیشته شدن نعمان را با وکان نربد و ؟ من داستیخرب دار
 از قريش به نام عمرو بن حريث نزد من آمد یوفه بردم و جوانکمن آهنا را به . نکبفروش و هبايش را ميان مسلمانان قسمت 

 از دو جعبه را به حريه کیسپس ي. دادند خبريد یزندان و جنگجويان مه به عنوان عطايا به فرک ی وجوهیو آهنا را در ازا
 بود ی اضافه مباند و اين خنستني مال گزافی ویه هر دو را از من خريده بود بفروخت و آن ديگر براک یبرد و آن را به هبائ

  ه درک از صاحبان سريه گفت کیي. آورد یه به دست مک
__________________________________________________  

  . جاسوسی يعن)۱(
۴۳۱  

 ديگر جدا شدند و باز روز مجعه به جنگ کسپس دو گروه از ي.  چهارشنبه و پنجشنبه نربد برقرار بودیهناوند روزها
 به نقل از ابو خمنف یلبکابن . رده بود بيان داشتکپرداختند و داستان واقعه را مانند آنچه محاد بن سلمه روايت 

ه نعمان بن مقرن در اسبيذهان فرود آمد و اشعث بن قيس را بر ميمنه و مغرية بن شعبه را بر ميسره قرار داد و کد رکايت کح
فتح هناوند به سال نوزده : گويد. شته شد و مسلمانان ظفر يافتند و آن فتح را فتح الفتوح ناميدندکنعمان . به نربد پرداختند

  .داد سال بيست رخ یروز چهارشنبه و به قول
.  بودکه واقعه هناوند به سال بيست و يکرد ک و او از حسن و حممد روايت یر هذلک و او از ابو بی از عبقریرفاع

  .ردندک مشابه آن نقل یعب روايتک و او از ابو معشر و او از حممد بن ی از عبقریرفاع
 یو.  داشتیمردمان فرماندهست يافت مسلمانان پريوز شدند و حذيفه آن روز بر کگويند چون سپاه عجمان ش

  .ردندک یهناوند را در حصار گرفت و اهل شهر برون آمده با مسلمانان نربد م
ه هشت سوار به مهراه داشت دنبال ک از ايشان را ی مردی بن عبيد عبسکست دادند و مساکمسلمانان ايشان را ش

. ندک تسليم شد و سالح خود بر زمني افیو.  مناندیسک شت تا جز آن مردک آمد بیه به مقابله با وک از آنان را کرد و هر يک
 گويد یه وکرد که سخن او را فهميد و ترمجه ک را بياورد ی مردکگفت و مسا ی سخن می به پارسیو. ردک او را اسري کمسا

 بتو ی هر چه خواهیدرکه تو مرا اسري کنم و به او جزيه دهم و از اينکمرا پيش امري خود بريد تا با او بر سر اين سرزمني صلح 
 را نزد حذيفه برد و او یپس و. دينار: گفت. نامت چيست: از او پرسيد. یا شتهکخواهم داد زيرا بر من منت هناده و مرا ن

    هناوند بر اموال و ديوارها و منازلیه خراج و جزيه دهد و اهل شهر وکرد بر اين قرار کبا حذيفه صلح 
۴۳۲  

 یآورد و با و یآمد و برايش هديه م ی مکاز آن پس دينار نزد مسا. )۱(را ماه دينار ناميدند پس هناوند. خويش امين باشند
  .بر سر الفت بود

وفه و دينور را اهل بصره فتح کهناوند را اهل : ه گفتکرد ک بن سعيد و او از پدرش روايت ک از مباریوفکابو مسعود 
. ه خراجش ميان ايشان تقسيم شود پديد آمدک یبه افزودن بر مناطقوفه بسيار شد نياز کردند و چون مشار مسلمانان در ک

بدينسان تفاوت . ه هناوند جزء اصبهان بودک آن هناوند به بصريان تعلق گرفت زيرا یوفه شد و به جاکپس دينور از آن اهل 
 ناميدند و آن در خالفت معاويه وفهکپس آنگاه هناوند را ماه بصره و دينور را ماه . وفه شدکخراج دينور و هناوند عايد اهل 

  .بود
ه حذيفة بن ميان از مجله انصار بود و او مهان حذيفة بن حسيل بن جابر کردند کايت ک از اهل علم مرا حیمجاعت

پدر حذيفه روز احد .  از قوم عبد االشهل بودیعب بن عدک حليف بنو عبد االشهل است و مادرش رباب دختر یعبس
بفرمود تا ديه او را ) ص(شت و رسول اهللا کافر است که ک به خطا و به گمان آنی بن مسعود هذلاو را عبد اهللا. شته شدک



 ۲۰۰

ه با مين جتارت کخواندند زيرا  یگفت حسيل را ميان م ی میواقد.  را به خاطر مسلمانان ببخشيدین حذيفه وکبپردازد ل
فه، حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن نام حذي:  گويدیلبک.  آمدیرد و چون به مدينه آمد گفتند ميانک یم

. اند  فاصلهیه ميان ايشان پدران چندکدهند حال آن ی نسبت میه حذيفه را به وکو جروه مهان ميان است . جروه است
  استیسانش گفتند او ميانک رخيته و به مدينه گرخيته، با بنو عبد االشهل حليف شده بود و یجروه در عهد جاهليت خون

   ی ميانیزيرا با قوم
__________________________________________________  

  . استی هپلوی شهر و ناحيه و به احتمال بسيار واژه فارسی ماه به معن)۱(
۴۳۳  

  .حليف شده است

   قذف دينور و ماسبذان و مهرجانصلح 
ه از بصره گسيل شده بود به هناوند آمده ک یه سپای از هناوند روان شد و او خود به فرماندهی اشعریابو موس: گويند

ردند و آنگاه ک جنگ ی روز با وکپس به دينور رسيد و پنج روز آجنا مباند و تنها ي.  دهدیبود تا نعمان بن مقرن را يار
ا اجابت  اين خواسته ریابو موس. اهل دينور به جزيه و خراج تن در دادند و بر جاهنا و اموال و اوالد خويش امان خواستند

اهل ماسبذان با او جننگيدند و مردم سريوان با .  از سواران بر آن بلد گمارد و به ماسبذان رفتیرد و عامل خود را با مجعک
 از سپاهيان را یهائ  دستهیابو موس.  مهانند صلح دينور ببستند و پرداخت جزيه و خراج به گردن گرفتندی صلحیابو موس

 یابو موس. ردک ماسبذان را پيش از واقعه هناوند فتح ی گويند ابو موسیمجع. حيه چريه شد آن نایگسيل داشت و بر اراض
 یرسکه ک مادر حممد بن سائب را به صيمره فرستاد ی دختر خويش يعنی شوی، سائب بن اقرع ثقفیعبد اهللا بن قيس اشعر

ن و برده گرفنت و خواسنت زرينه و سيمينه ه از رخينت خوکقذف است و او آن شهر را به صلح بگشود بر اين قرار  مهرجان
استوارترين خرب اين است . قذف را بگشود  مهرجان)۱(یها ورهک ی متامیو. درگذرد و ايشان جزيه و خراج زمني بپردازند

  .ردک را فتح ی سائب را از اهواز گسيل داشت و او آن نواحیه ابو موسک
__________________________________________________  

  . رجوع شود۲۹۱وره به زير نويس صفحه ک درباره مفهوم )۱(
۴۳۴  

ه چون کرد کايت کوفه حک و او از شيوخ اهل ی از پدرش و او از سيف بن عمر متيمیحممد بن عقبة بن مصرم ضب
 از طايفه ضبة، یزنمسريه نام . ردندکخوانند عبور  یه آن را سن مسريه مک یمسلمانان در جبال به نربد پرداختند از قله شرق

 داشت و از مهني رو آن قله یرفت و او دندان یه از مجله مهاجران به مشار مکعب بن ثعلبة بن ضبه بود کاز عشريه معاوية بن 
  .)۱(را سن مسريه خواندند

قدمي ه از کنار آن پلها کاو در .  منسوب استی نعمان به نعمان بن عمرو بن مقرن مزنیه پلهاک گويد یلبکابن هشام 
  .رگاه خود را داير ساختکبر پا بود لش

 از ی الغصه حارثیثري بن شهاب بن حصني بن ذکه کرد کايت ک از پدر خويش و او از عوانه حیلبکعباس بن هشام 
 پيش از خروج کی اندیو. داشت ی طالب درافتاد و مردم را از پيوسنت به حسني باز می بن ابیهواداران عثمان بود و با عل

  : گويدی راجع به وی عبيد در سجعیخمتار بن اب. ار او مبردک عبيد و يا در آغاز یبن ابخمتار 

ه من قرب کتاب است، کننده ک گريد، و نازل ی دهد، و حساب به زودیيفر به سختکه کاما سوگند به خداوند ابرها، 
  . نمک یذاب را نبش مهک یثري بن شهاب آن مفترک

سپس .  رسيدی و دستبی زياد و مغرية بن شعبه عامالن معاويه به واليت ریز سو معاويه و نيز ای از سوی مدتیو



 ۲۰۱

 یار وک به وساطت ی مرادیه شريح بن هانکند و مضروب ساخت تا آنکرد و او را در دمشق به زندان افک قهر یمعاويه بر و
    خويشیها ز خواسته او ای و پريوی ویيزيد بن معاويه از هواداريها. ردکنزد معاويه رفت و او را خالص 

__________________________________________________  
مردم آن قله را به .  مسريه برجسته بوده و جلوتر از ساير دنداهنايش قرار داشته استی از دنداهناکیي.  دندان استی سن به معن)۱(

  )معجم البلدان: ياقوت(اند  رده و سن مسريه ناميدهک او تشبيه یدنداهنا
۴۳۵  

 را در کی واليت دهد و امال)۱(قذف و حلوان و ماهان خرسند بود و به عبيد اهللا بن زياد بنوشت تا او را بر ماسبذان و مهرجان
زهرة بن حارث . ثري معروف است و در ناحيه دينور قرار دارد بساختکه به قصر ک قرار داد و او قصر خود را یجبل اقطاع و

  . به دست آوردکین شهاب در ماسبذان امالثري بکبن منصور بن قيس بن 
ار بنو ک آخر یه خشرميان خنستني بار در روزهاکرد کايت ک مرا حی بن هبريه اسدک از فرزندان خشرم بن مالکیي

  .ردکوچ کوفه به آن بلد ک ايشان از ینيا. اميه به ماسبذان آمدند
 یثري بن شهاب سوزنک. مر قبايش پاره شدک بود و ه زياد در سفرکرد کايت ک با من حی به نقل از هيثم بن عدیعمر

  .ه مهراه داشت به در آورد و آن را بدوختک را یاله خود زده بود و خنکه بر کرا 
 جبال واليت ی از نواحیپس او را بر برخ.  را عبث نگذارندی و چون توئی صاحب حزمیتو مرد:  گفتیزياد به و

  .داد

   فتح مهدان
وفه گمارده شده بود، جرير ک عمر بن خطاب به عامليت ی پس از عزل عمار بن ياسر از سوهکگويند مغرية بن شعبه 

 به یتري. اهل مهدان به مقاتله و دفاع از شهر پرداختند.  را به مهدان فرستاد و آن در سال بيست و سه بودیبن عبد اهللا جبل
رد و هر چه خواست او بود بر من روشن کن مزين ه چهره مرا بداکآن را به حساب خداوند دادم : چشم جرير خورد و گفت

    مهانند صلحیسپس مهدان را به صلح. نون نيز در راه خويش مهان را از من باز گرفتکا. شد
__________________________________________________  

   هناوند و دينور)۱(
۴۳۶  

 آن یردند و بر اراضک جنگيده از شهر خود دفاع ین با وباز اهل مهدا. هناوند بگشود و آن در آخر سال بيست و سه بود
  .چريه شدند

جرير هناوند را به سال بيست و چهار، شش ماه پس از وفات :  گويدیواقد. ردکسپس جرير آن بلد را به قهر تصرف 
ه سپاه را داشت  مقدمیه مغرية بن شعبه عازم مهدان شد و جرير فرماندهکاند  ردهک روايت یسانک. ردکعمر بن خطاب فتح 

  .ردک یثري بن شهاب حارثکو او مهدان را بگشود و آن شهر را ضميمه متصرفات 
 عثمان بن ی وقاص چون از سویه سعد بن ابکرد کم روايت ک و عوانة بن حیعباس بن هشام از پدرش و او از جد و

اهل .  و مهدان واليت داد)۱( را بر ماهی لؤوفه واليت يافت عالء بن وهب بن عبد بن وهبان از طايفه بنو عامر بنکعفان بر 
رد بر اين ک تن در دادند و او با ايشان مصاحله یم وکردند پس او با ايشان جبنگيد و آنان به حکمهدان غدر و نقض عهد 

و  بپردازند تا به مسلمانان دهد و در مقابل متعرض مال یه خراج زمني و جزيه سرانه دهند و صد هزار درهم به وکقرار 
  : گويدیلبکابن . حرمت و اوالد ايشان نشود

  .ردک منتسب است و او بر آن دژ بايستاد تا آن را فتح ی بن نسري بن ثور عجلیقلعه معروف به ماذران به سر
ه در کسر را از آن رو بدين نام خواندند  یه سکسر با من گفت  ی به نقل از شيوخ اهل سیزياد بن عبد الرمحن بلخ

ه به کناميدند  یسر صدخانيه م یسر را پيشتر س یس. اند سر ناميده ی تپه قرار دارد و لذا آنرا سی سین سرها پست ميایزمين



 ۲۰۲

  .شود یه به صد چشمه بالغ مک است ی بسياریها در آجنا چشمه. سر و صد چشمه است ی سیمعن
 موضع چراگاه ستوران و اغنام اين. ردان و ديگران استک یها نون نيز چراگاه رمهک آن هم ایسر و حوال یس: گويند

   یمهد
__________________________________________________  

   هناوند)۱(
۴۳۷  

 یو. ار منصوب شده بودک قرياط در مدينة السالم بر اين یرده او سليمان بن قرياط صاحب صحراکامري املؤمنني بود و آزاد 
چون در .  خبشيده بودی طيفور برده ابو جعفر منصور بود و او را به مهد. نيز داشتی به نام سالم طيفورکیار شريکدر اين 

نده شدند، اين ناحيه را پناهگاه و مقر خويش قرار دادند و ک راهزنان و مفسدان بسيار پديد آمده در جبل پرایخالفت مهد
مرز مهدان و دينور و اذربيجان قرار ه آن موضع در کشد زيرا  ی منیي بردند و از آنان مؤاخذه یرده به آجنا پناه مک یراهزن
ه در ک ی نوشتند و از تعرض آنان نسبت به ستوران و گوسفندانیش خرب ايشان را به مهدکسليمان بن قرياط و شري. داشت

 نوشت و یي  ايشان فرستاد و به سليمان و سالم نامهی را سوی سپاه عظيمیمهد. ايت بردندک شیاختيار داشتند به و
 گريند و ستوران و اغنام را به منظور دست نيافنت ینند و خود و ياران و چوپانانشان در آجنا مأوک بنا یي نهبفرمود تا مدي

م ساختند و کردند و آن را مستحکسر را بنا  یپس مدينه س. ان حمفوظ دارندکرود در آن م یه بيم جتاوزشان مک یسانک
وره برزه و کتوابع دينور و رستاق جوذمه از توابع اذربيجان جزء ونت دادند و رستاق ما ينهرج از کمردمان را در آجنا س

 برايش تعيني یي  درآمد و عامل جداگانهیا ورهکسر به صورت  یردند و با اين رستاقها سکرسطف و خابنجر را به آن منضم 
  .پرداختند یه خراج را به او مکشد 

رده بر آن کردند و او بفرمود تا آن بلد را مرمت کان سر را وير یدر خالفت رشيد بر مشار راهزنان افزوده شد و س
 از اوالد ايشان در آن بلد زيست یه مجاعتک را بر آجنا بگمارد ی بسازند و هزار مرد از ياران خاقان اخلادم سغدیحصن

يد تا بر آن وشک یعثمان اود. سر فرستاده شد ی به عامليت سی عجلی مرة الردينیدر اواخر ايام رشيد مرة بن اب. نندک یم
   یناحيه غالب شود ول

۴۳۸  
 مهچنان در یمرة بن ردين.  بر بيش از آن نيز مسلط شدی بود و حتیه در دست وک از اذربيجان ینتوانست و مره بر خبش

ان پس از آن مه. ردکه فتنه بروز کرد تا آنک یه فيما بني بود ادا مک یي سر را بر قرار مقاطعه یايام حممد بن رشيد نيز خراج س
  . خالفت قرار گرفتک خارج شد و جزء امالیسر از دست و یشد و در خالفت مأمون س یخراج از عاصم بن مره اخذ م

 یم شد اهل مفازه جالک بر جبل حایه چون جرشکردند کايت کسر است با من ح یه در جوار سکمشايخ اهل مفازه 
  .ی عبدیام مهام بن هان داشت به نی سرداریجرش.  آن ديار گفتندکردند و به ترکبلد 

 و او بر مهه آنچه در مفازه بود مسلط شد و حق بيت املال را نيز )۱( خود را در پناه او قرار دادندکثر اهل مفازه امالکا
  .ار ناتوان ماندندکه مهام مبرد و اوالدش از قيام به اين کرد تا آنک یادا م

 از ی از فرزندان مهام و مردکیاسان عازم مدينة السالم بود يشته شدن حممد بن زبيده از خرکه مأمون پس از ک یزمان
ردند و گفتند مهه اهل آن بلد کايت ک حی برخوردند و داستان مفازه را با وی مفازه به نام حممد بن عباس به ویاهال

 راهزنان و ديگران ه تقويت شوند و ازک او شوند به اين شرط )۲( خبشند و خود مزارعی را به وکه رقبه امالکرضايت دادند 
پس آن موضع جزء . نند و در عمران و اداره بلد اعانت دهندکمأمون بپذيرفت و بفرمود تا ايشان را تقويت . مصون مانند

  . خالفت قرار گرفتکامال
 برايش یه سفارشک خواست یو.  نزد حجاج آمد و حجاج به او صله داد)۳( اخيليهیه ليلکرد کايت ک با من حیمدائن

  ل خودبه عام



 ۲۰۳

__________________________________________________  
  . مراجعه شود۴۱۷ به زير نويس صفحه )۱(
  . مراجعه شود۴۱۷ به توضيحات ذيل صفحه )۲(
  . شاعره عرب)۳(

۴۳۹  
  . بنويسد و چون به ساوه رسيد مبرد و در آجنا دفن شدیدر ر

   اشان و اصبهانک و )۱(قمفتح 
رد و سپس به قم ک آن را سري ی از هناوند بازگشت به اهواز رفت و متامیعبد اهللا بن قيس اشعر یچون ابو موس: گويند
اشان فرستاد و ک بود به ی بن قيس متيمکه نامش ضحاک بر آن شهر بايستاد و آن را بگشود و احنف بن قيس را یآمد و ايام

 را در سال بيست ی عبد اهللا بن بديل بن ورقاء خزاععمر بن خطاب.  ملحق شدیاو آن شهر را به عنوه بگشود و به ابو موس
 به اصبهان گسيل ی نوشت و بفرمود تا او را با سپاهیي  نامهی اشعری عمر به ابو موسیو سه به اصبهان فرستاد، و به قول

يه بپردازند و ه مردمش خراج و جزک را پس از نربد به صلح بگشود بر اين قرار یرد و عبد اهللا بن بديل جکدارد و او چنان 
 بود یه در سپاه وکعبد اهللا بن بديل احنف بن قيس را . ه در دست دارند امين باشندک یبر جاهنا و اموال خويش جز سالح

 ارض اصبهان و توابع یابن بديل بر متام. ردندک مصاحله ی با وی مهانند صلح جیبه يهوديه فرستاد و اهل آن بلد به صلح
  .ردک اصبهان یسپس عثمان سائب بن اقرع را وال. س از خالفت عثمان عامل آن بلد بود سال پکآن چريه شد و تا ي

 اميه ی بن امساعيل و او از سليمان بن مسلم و او از خال خود بشري بن ابی بنو هاشم از موسیحممد بن سعد موال
رد و آنان بر کدند پس جزيه پيشنهاد رکن اباء کل. رد و بر ايشان اسالم عرضه داشتک بر اصبهان نزول یه اشعرکرد کروايت 

   یاين قرار با و
__________________________________________________  

  .، قم با تشديد ثبت شده استی در منت اصل)۱(
۴۴۰  

 را بر ی با آنان جبنگيد و خدا ویاشعر.  به صبح رسانيدندینکردند و شب را به صلح گذرانيدند و به عهد شکمصاحله 
  .دامن یمن اين داستان را به اهل قم مربوط م: حممد بن سعد گويد. ن نصرت دادايشا

 یه عمر، ابن بديل خزاعکرد کحممد بن سعد از هيثم بن مجيل و او از محاد بن سلمه و او از حممد بن اسحاق روايت 
رد و به اهل ک را حماصره ی پس و.شد یه فادوسفان ناميده مک بود یي مرزبان اصبهان مرد ساخلورده. را به اصبهان فرستاد

 مرد ی مردمان را نسبت به خود بديد سیچون آن پريمرد نافرمان. شهر نامه نوشت و ايشان را از معاضدت او بر حذر داشت
رمان که از شجاعت و فرمانربداريشان مطمئن بود برگزيد و از شهر خارج شده بگرخيت و روانه کاز ترياندازان خويش را 

 یمرد عجم.  او رفتی از پی به عبد اهللا بن بديل رسيد و با سواران بسياریخرب و.  يزدگرد رفته به او بپيونددیشد تا از پ
  .رود ی تريشان به خطا منیبين یه مکاينان . بر جان خود بترس:  رفت و گفتی بلندیملتفت او شد و بر باال

 یابن بديل به مبارزه عجم. ردک با تو مبارزه خواهيم )۱(ینک مبارزه ی تو را به تري خواهيم زد و اگر خواهینکاگر محله 
 ی آدمیا:  سپس گفتیعجم. افت و بند زين را بربيدکه بر قرپوس زين آمد و آن را بشک بزد ی بر ویي شتافت و او ضربه

ه کنم بر اين قرار ک ه با تو باز گردم و با تو صلحک یميل آن دار. بينم یشم چون تو را خردمند و دلري مکدوست ندارم تو را ب
 یسکه بگريزد که خواهد کند از اهل ذمه شناخته شود و هر که خواهد در آجنا اقامت ک اهل شهرم جزيه دهم و هر یاز سو

  متعرض او نشود و شهر را به تو سپارم؟
 و یا را دن مردم اصبهان مشیا: رد و گفتک را بگشود و به آنچه پذيرفته بود وفا ی بازگشت و او جیابن بديل با و

  وفا يافتم و یب



 ۲۰۴

__________________________________________________  
  . نربد تن به تن استی مبارزه به معن)۱(

۴۴۱  
وه برفت و بر آن چريه شد و از حلاظ ک اصبهان از دشت و یگويند ابن بديل مهه جا. ردم سزاواريدکبر آنچه درباره مشا 

 از کی آن در يیه فتح اصبهان و اراضکو گويند .  اهواز داشت با ايشان نيز در پيش گرفته با اهلک را یخراج مهان رفتار
  .دو سال بيست و سه يا بيست و چهار اجنام شد

اشان که قم و ک رسيد ی گسيل داشت و او به ابو موسیه عمر بن خطاب عبد اهللا بن بديل را با سپاهکروايت شده است 
آنان .  داشتی احنف بن قيس فرماندهی اشعریبر مقدمه سپاه ابو موس.  اصبهان رفتندیارده بود و مجيعا به غزکرا فتح 

.  به ارض اصبهان تاخته بر آن غلبه يافتندیرد و مهگک را فتح یه گفتيم گشودند و سپس ابن بديل جک یيهوديه را به شرح
  .ردندک يهوديه را فتح  ویاشان و عبد اهللا بن بديل جک قم و یه ابو موسکترين خربها آن است  درست

 در اصبهان ی ثقفیه مشهد عثمان بن عاصکرد کايت ک از طايفه ثقيف با من حی به نقل از مردیابو حسان زياد
  .است

 از اشراف اهل اصبهان در جفرباد از رستاق ثيمره یه گروهکرد ک از شيوخ خويش مرا نقل ی متيمیحممد بن حيي
 درآمدند ی از در فرمانربداریايشان پس از فتح ج.  دارند)۱(یف به ماربني معقلهائبزرگ در هبجاورسان و نيز در دژ معرو

  .راه داشتند مسلمان شدندکه خراج دهند و چون از دادن جزيه اکبر اين قرار 
 اصبهان شد و از آن زمان عنربيان به اصبهان ی والیه در ايام مروان، هذيل بن قيس عنربک و ابو يقظان گويند یلبک
 بن ادريس بن معقل یابو دلف قاسم بن عيس.  اشتغال داشتی و شريدوشیار عطرسازکه جد ابو دلف به کگويند . رفتند
   ه مس ناميدهک مهدان ی از قرایا سان خود به جبل آمد و در قريهک از ی با مجعیجد و.  استیعجل

__________________________________________________  
  .ناهگاهم و پکان مستحک م)۱(

۴۴۲  
 بر یه مالک از جتار کیادريس بن معقل بر ي.  به دست آوردندکیاين مجاعت ثرومتند شدند و امال. شد منزل گزيدند یم

وفه بردند و در آجنا ک را به یو. رد و سپس مال خود را بگرفتک خفه یرد و به قولک داشت محله برد و او را خفه یعهده و
سپس .  بودک بر عراق در عهد خالفت هشام بن عبد امللین واليت يوسف بن عمر ثقفندند و آن در زماکبه زندان اف

 به یهنه بود بساخت و حال ابو دلف قاسم بن عيسک یه دژکرد و قلعه آن را کرج رفت و بر آن غلبه ک بن ادريس به یعيس
رج ابو دلف کونه شهر درآورد و آن را رج را به گکرد و کومت بيافت و آن دژ را بزرگتر ک عظيم نزد حیقوت گرائيد و منزلت

  . بزرگ استی از شهرهایرج شهرکامروزه . خواندند
رده سر به خمالفت برداشته بودند و از دادن خراج کاهل قم عصيان .  را به قم فرستادی بن هشام مروزیمأمون عل

  .ردندک یامتناع م
رد و رئيس ايشان کاو چنان .  او گسيل داشتکمک یا را بریجنگ پردازد و سپاهيان   را بفرمود تا با آنان بهیپس و

 درهم از آنان یرد و هفت هزار هزار و اندکسان ک يک شهرشان را ويران و با خایشت و باروک بن عمران بود بیه حييکرا 
  .اهل قم پيش از آن نسبت به دو هزار هزار درهم به تظلم آمده بودند. خراج بستاند

 بن بغا عامل خود بر جبل را ی موسیو. ل نيز سر از فرمان بتافتندک املعتز فرزند املتوآنان در خالفت ابو عبد اهللا
ثري از اهل آن ک یشهر به عنوه گشوده شد و مجع. رده بودند جبنگدکه در طربستان ظهور ک ايشان فرستاد تا با طالبيان یسو
  . فرستندی از بزرگان شهر را نزد ویاملعتز بنوشت تا مجاعت. شته شدندک

۴۴۳  



 ۲۰۵

    ابرويز بن هرمز بن انوشروانیسرکشته شدن يزدگرد بن شهريار بن ک
 از یار هناوند فراغت يافتند وکيزدگرد از مدائن به حلوان و سپس به اصبهان گرخيت و چون مسلمانان از : گويند

ابو .  دست نيافتین بر وک او شتافت لیرد و عبد اهللا بن بديل بن ورقاء پس از فتح اصبهان در پکاصبهان به اصطخر فرار 
ار ک نيز بر اين ی ثقفی العاصیعثمان بن اب. ن از عهده بر نيامدکرد لک به اصطخر رسيد و عزم فتح آن ی اشعریموس

 فارس جبز یريز در سال بيست و نه به بصره آمد و تا آن زمان متامکعبد اهللا بن عامر بن .  او نيز نتوانستیوشيد ولکب
 در اصبهان یه به هنگام اقامت وکه به طربستان رود و آن بدين خاطر بود ک بود و يزدگرد بر آن شد اصطخر و جور فتح شده

 ین سپس رأکل.  را خرب داده بودی آن ناحيت ویرده بود به آن ديار رود و از نفوذ ناپذيرکمرزبان طربستان به او پيشنهاد 
.  او گسيل داشتی را از پی و هرم بن حيان عبدی سلمابن عامر، جماشع بن مسعود. رمان گرخيتکاو ديگر شد و به 

 ی شدند و فقط معدودکدر آجنا مردمان به بوران دچار شدند و سپاهيانش هال. رمان فرود آمدکجماشع برفت و در بيمند 
  .ه در آجنا بود قصر جماشع ناميده شد و جماشع نزد ابن عامر بازگشتک یقصر. جنات يافتند

پس مرزبان .  نگفتی با ویرب سخنک وارد شد و او از یرمان بر وکمرزبان .  نشسته بودرمانک يزدگرد در یروز
 خود دارد و اگر خداوند یه جاک ی، پادشاهی را هم نداریي ومت قريهک حینند و گفت تو شايستگکبفرمود تا او را بريون 

  و. رفتپس يزدگرد به سجستان . انداخت ی سراغ داشت تو را به اين روز منیدر تو خري
۴۴۴  

  .وشيدک ی داشت و در تعظيمش مهی را گرامیپادشاه آن بالد و
  .ردک ترش ی روی خراج طلبيد و او بر وی گذشت يزدگرد از ویچون چند روز

 یروئ ه به حدود مرو رسيد ماهويه مرزبان مرو با تعظيم و گشادهک یيزدگرد چون اين بديد روانه خراسان شد و هنگام
 کنيز. رد و او را خلعت داد و بنواختک رفتار ی به مهربانی طرخان به ديدار او آمد و يزدگرد با وکز را پذيره شد و نيیو
يزدگرد بر سر خشم آمد و . ردک ی بنوشت و دختر يزدگرد را خواستگاریي  ماه نزد او مباند و سپس رهسپار شد و نامهکي

 یو. ینک یه دختر مرا خواستگارکچيز بر تو جرأت داد  چه ی از بندگان من بيش نيستیي  بنويسيد تو بندهیبه و: گفت
 نوشت و او را بر یي  نامهکماهويه به نيز. بفرمود تا ماهويه مرزبان را به حماسبه آورند و از او حساب اموال را خبواست

 باز ی به و پادشاهيشیست خورده و رانده بيامد و تو بر او منت هناده خواستکه شک یسکاين : يزدگرد بشورانيد و گفت
  .نويسد ی به تو می آنچنانیي نون نامهکگردد ا

ان با يزدگرد جبنگيدند و کتر. ان رهسپار شد و در جنابذ فرود آمدک با ترک مهداستان شدند و نيزیشنت وکپس بر 
  .هزميت يافتند

ن کرو آمد لآنگاه به شهر م. شته شدند و اردويش به چپاول رفتک روان شد و يارانش ی وین گرد باد شن سوکل
ه ماهويه کگويند . نار مرغاب رفتک در یپس از اسب فرود آمد و روان شد و به خانه آسيابان.  نگشودندیدروازه را بر و

 آسيابان را برانگيخت و ی پنهانیو به قول. شتندک را بفرستاد و او را در خانه آسيابان بیسانک آگاه شد یار وکچون از 
ه قاتل پادشاه زنده مباند و بفرمود کشايسته نيست : سپس ماهويه گفت. شتکرد را بشد و او يزدگک را بیگفت تا و

    پيش آورد و او بنوشيد و مستیرد و او خبورد و شرابک حاضر ی ديگر آسيابان طعامیبه قول. شتندکآسيابان را 
۴۴۵  

  .شد و چون شب فرا رسيد تاج خويش بدر آورد و بر سر هناد
اش برگرفت و او را  شته شد ديهيم و جامهکند و چون کرد و آسياسنگ بر گرفت و بر او افکع آسيابان بديد و در آن طم

  .شت و تاج و جامه بگرفتکسپس ماهويه آگاه شد و آسيابان و خاندانش را ب. ندکبه آب اف
 را از آسيابان فرستادگان او. ه يزدگرد از آمدن فرستادگان ماهويه آگاه شد و بگرخيت و به آب اندر شدکو نيز گويند 

 یمر بند و تاج و انگشترک. شيدکمرا م: يزدگرد گفت.  را در آب بيافتندیپس و. طلبيدند و او گفت از خانه من برون رفت



 ۲۰۶

 از کیي. ندک خوردن فراهم ی برای خواست تا بدان نانیردند و او از ايشان چيزکپس او را رها . خود را به مشا خواهم داد
پس از آن .  شدی حمتاج چهار درهم خواهیه بزودکبه من گفته بودند : داد و يزدگرد خنديد و گفت یآنان چهار درهم به و

ه نزد پادشاه تازيان بريد تا با کشيد بلکمرا م: يزدگرد گفت.  فرستاد بر او هجوم بردندی ویه ماهويه به جستجوک یمجاعت
ردند و سپس ک خفه یرده يزدگرد را با زهک مجاعت امتناع ن آنکل. نم و مشا در امان مانيدک در باب خود و مشا مصاحله یو

ان ک گويند فريوز پسر يزدگرد نزد تریسانک. ندندکاش را به آب اف ردند و جثهک یا يسهک را درون یجامه او برگرفته و
  .ان مباندک دادند و او نزد تری زنیشتافت و ايشان به و

    و قومسیفتح ر
ه عمر بن خطاب دو ماه پس از واقعه هناوند به عمار کرد ک او از ابو خمنف روايت  از پدر خود ویلبکعباس بن هشام 
    را با هشت هزار تنیوفه نوشت تا عروة بن زيد اخليل طائکبن ياسر عامل خود بر 

۴۴۶  
ايشان را  نيز ی گرد آمدند و اهل ریعروه به آن سامان رفت و ديلميان به مقابله و. ردک فرستد و او چنان ی و دستبیبه ر

سپس برادرش . ندکشت و از ريشه برک را بر ايشان ظفر داد و آنان را بیخداوند و. مدد دادند و با او به نربد پرداختند
 یه وک را پيش عمر فرستد و آن بدين جهت بود یرد تا وکحنظلة بن زيد را بر آن بلد گمارد و خود نزد عمار آمد و تقاضا 

عمر چون او .  او برده باشدی را نيز برایخواست تا خرب سرور خبش ینون مک عمر برده بود و ای را قبال برا)۱(خرب نربد جسر
ه به ما نصرت داد و کن کر ک آن خداوند را شیبه جا:  عروه گفت.}۱۵۶: ۲ {إِنَّا ِللَِّه َو إِنَّا إِلَْيِه راجُِعونَ: را ديد گفت

 یبرادرم را به جا: گفت. ی را نفرستادیسک و یچرا مناند: عمر گفت.  باز گفتیپريوزمان ساخت و داستان را به و
  :عمر او را بشري ناميد و عروه گفت. خويش هنادم و خواستم خود نزد تو آمي

ها بر خود  هراسند چنني نشانه یه از مرگ مکه بر خود داشتم بر اهل قادسيه تاختم آنان ک جنگجويان یها با نشانه
ون خنيله به جنگ رفتم و بسيار خون برخيتم و زمخها برزدم در نربد ديلميان يقينم  پريامیهنند پيش از آن روز یمن

   با محيتم،یه من مردک از هبر محيت بود، چون )۲(يابند و اين ی آورم هزميت مهی رویه هر گه بر قومکشد 

__________________________________________________  
  .دتاب رجوع شوک مهني ۳۶۰ به صفحه )۱(
  :تاب آورده نشده، و آن چنني استکه در منت ک است ی اشاره به بيت قبل)۲(

  ردکف پامي را تر کردند و خون تا ک خويش قبامي را پاره پاره یها ردم تا به نيزهک یآنقدر پايدار
۴۴۷  

  روم  ی ايستادن نيامب آنگه به راه خويش می برایو اگر مورد

گويند چون عروه بازگشت . شنت مهران سهيم بودک بن زيد در نربد خنيله در کمالمنذر بن حسان بن ضرار از طايفه بنو 
نربد عروه ديلميان و اهل .  فرستادی سپاه وی براء بن عازب را به فرماندهی و به قولیحذيفه، سلمة بن عمرو بن ضرار ضب

 گويند و او را عارين نيز یان زينب را تازيیزينبد.  بايستادیسلمه بر دژ فرخان بن زينبد. رده بودکتوان  ی را بیر
 شوند و جزيه و خراج ادا یه مردم آن ديار ذمکرد بر اين قرار ک پس از حماربت با سلمه صلح یفرخان بن زينب. ناميدند یم
 نربند و یشند و به بردگک از ايشان را نیه احدک و قومس پانصد هزار بداد به اين شرط یفرخان از جانب مردم ر. نندک

 نيز با سلمه ی ری اهل دستبای از سویو. نند، و خراج ايشان مهانند خراج اهل هناوند باشدکهايشان را ويران ن هدکآتش
  .ی مهدانی و خبشی رازی دو خبش است خبشیدستب. ردکصلح 

 یها اهل بلد حصار نگرفتند و دروازه.  را به قومس فرستادی براء بن عازب سوارانی و به قولیسليمان بن عمرو ضب
ثري بن کوفه واليت داد مغريه، کرد و مغرية بن شعبه را بر که عمر بن خطاب عمار را عزل ک یهنگام. دامغان را گشودند



 ۲۰۷

ه اهل ک رفت بديد ی هناده بود و چون به ریو به جاک نيیثري در نربد قادسيه اثرک. ردک ی و دستبی ری را والیشهاب حارث
ثري به ک. ن جبنگيد تا باز از در اطاعت درآمدند و خراج و جزيه به گردن گرفتنداند پس با آنا ردهک یآن نقض فرمانربدار

  .ردک ديلم رفت و با آنان جبنگيد و با برب و طيلسان نيز غزا یغزا
 و یثري بن شهاب بر رکه کرد ک و ديگران روايت ی و او از ابن عياش مهدانی از هيثم بن عدیحفص بن عمر عمر

  گري بود و  از پا زمنيیو. شت و خوش رفتار و با حزم بود و قزوين واليت دایدستب
۴۴۸  

شد دو پايش مانند دو  یچون بر اسب سوار م. اش خواهد بود جز من گري باشد سر بار خانواده ه زمنيکگفت هر  یم
  و پنجی و جوال دوزی و خودی و جوشنی از مهراهانش سپرکرفت هر ي یهر زمان به غزا م. ماند یت مکحر یخيش ب

ه چون ک داشت یي  خبيل بود و باديهیمرد. داشت ی با خود بر می و زنبيلیي  و توبرهی و قيچیتان و درفشکسوزن و نخ 
 غالم یا:  گفتی؟ روزیپدر، مگر جاسوس بر ما گمارده بود ی بیا: گفت یشد م ی بر او وارد میسکهناد اگر  یپيش رو م
  .ندارم ی چيزیمن جز نان و سبز: گفت.  دهیما را طعام

: گويد.  بودی و دستبی ری والی به جنگ ايران و روم رفتيم؟ در ايام معاويه نيز مدتیمگر جز با نان و سبز: گفت
رد و ک آمد و آن ديار دچار آشوب بود و او آن را اصالح یوفه واليت يافت به رک دومني بار بر ی وقاص برایچون سعد بن اب

  .و سپس بازگشت ديلم رفت یدر سال بيست و پنج به غزا
ه در زمان حذيفه فتح شد مداما سر به ک پس از آنیه رکرد ک روايت ی ری بن ضريس قاضیر بن هيثم از حييکب

 از جانب عثمان بر یه ابو موسک ی در زمانیعب انصارکه آخرين بار قرظة بن کشد تا آن یداشت و باز فتح م یعصيان بر م
ه ک یگزيدند و در مسجد ی منزل می در قلعه زينبدیعمال ر.  استوار ماندوفه واليت داشت آن را بگشود و از آن پسک

  .خواندند ی قلعه ساخته شده بود مناز مجعه میجلو
 جنگ ديلم ی برایمسلمانان از دستب. شيده شدک قلعه ی بارویه آن سوک قرار گرفت یاين مسجد در حمصوره ديوار

  .شدند یرهسپار م
  . اهللا عنه بر او مناز خواندی رضیوفه رسيد و مهاجنا مبرد و علکواليت  به ی علیقرظه سپس از سو: گويد

، يزيد بن حجبة بن عامر بن تيم اهللا بن ثعلبة بن یه علکرد کايت ک حیعباس بن هشام از پدر خود و او از جد و
  .ندک او را به زندان افیرد علک واليت داد و چون در خراج اختالس ی و دستبیابه را بر رکع

۴۴۹  
 خارج شده بودند ی از فرمان برداریاهل ر.  رفتی ری خود به غزایابو موس. يزيد از زندان خارج شد و به معاويه پيوست
  .و او آن بلد را برقرار وضع خنستش بگشود

نون که هم اک را ی در عهد خالفت منصور بيامد و مدينه ریه امري املؤمنني مهدک با من گفت یجعفر بن حممد راز
رد و ک اخلصيب بنا ی را به دست عمار بن ابیرد و مسجد جامعک حفر یزيند بساخت و اطراف آن خندق یر آن ممردمان د

 ی باروی آن سویتر وتاهکرد و ديوار کر ک آن را سال صد و پنجاه و هشت ذینام خود را بر ديوار مسجد بنوشت و تاريخ بنا
 و ی حممديه را مدينه داخلیمردم ر.  را حممديه هنادی و نام مدينه ر با آجر بنا شد،)۱(یه بر گرد آن فارقينکمدينه بساخت 

نند و ک بفرمود تا آن دژ را مرمت یمهد.  داخل حممديه استیدژ زنبد. نامند ی میخبش فاصل دو ديوار را مدينه خارج
  . بر مسجد جامع و دار االماره مشرف است و بعد به زندان بدل شدیدژ زنبد. ردکدر آن منزل 
  .نامند یه ايشان را بنو حريش مک هستند ی خاندانیدر ر: دگوي

خواندند و  ی می را در زمان جاهليت ارازیشهر ر: گويد.  به آجنا آمدندی مدينه ریاين خاندان پس از بنا
. اند  را از آن گرفتهی حممديه بوده و نام ری در شش فرسنگیاراز.  پنهان شده استکه آن شهر در دل خاکگويند  یم
 یه شاعر غطمش بن اعور بن عمرو ضبکو گويد . ردک به نام سريوان منزل یي  در قريهی در آغاز ورود به ریمهد: يدگو

  :درباره قلعه فرخان گفته است



 ۲۰۸

    مرگ مهاره در حال درخشيدن استی داعی نفرين شده در رکوشکبر سر آن 

__________________________________________________  
  . رجوع شود۲۹۴ه مفهوم واژه فارقني به زير نويس صفحه  دربار)۱(

۴۵۰  
چه :  گفتیقتيبه به و.  آمدی با قتيبة بن مسلم به ریه شعبکرد ک روايت ی ری بن ضريس قاضیر بن هيثم از حييکب
 بن جبري سعيد: گويد. )۱(ه اگر باشد خوارترين منايد و چون نباشد گرانبهاترينکآن : ؟ گفتیدار یتر م  را دوستیشراب

  . بنوشتی از ویرد و تفاسريک مالقات ی با وک آمد و ضحاینيز به ر
 یگشت مبرد و آن سو ی رفت و چون از آجنا باز می ریه به غزاکس بود ک خنستني یرب زبيدک یگويد عمرو بن معد
 بن محزه بود ی علنامش.  دفن استی در ری حنویسائک.  سپرده شدکرمانشاهان به خاک به نام یروذه و بوسنه در موضع

 یاو با مهد.  مرده استیحجاج بن ارطاة در ر.  رفتیه اراده رفنت به خراسان را داشت به رک ی رشيد هنگامیو به مهراه
 به جابر از طايفه بنو زيبان بن تيم اهللا بن ثعلبه یقصر جابر در دستب:  گويدیلبک. اش ابو ارطاة بود نيهک رفت و یبه ر

  .منسوب است
ه مأمون در بازگشت از خراسان بر سر راه مدينة السالم از ک مهچنان دوازده هزار هزار درهم بود تا آنیراج رخ: گويند

  . اهل آن شهر تسجيل منودیرد و اين ميزان را براکسر ک ی گذشت و دو هزار هزار از خراج ریر

   فتح قزوين و زجنان
 یه دژ قزوين را به پارسکردند کايت ک با من حیز مردم ر ایر بن هيثم به نقل از شيخک از اهل قزوين و نيز بیمجع

   بني قزوين.  مورد حفاظت آمده استی ملحوظ نظر يعنیه به معنکشوين گويند ک
__________________________________________________  

  . آبی يعن)۱(
۴۵۱  

ه از آن بلد حفاظت کدارند  یاز اسواران نگاه م را یدر اين شهر اهل فارس مهچنان جنگجويان. وهستان قرار داردکو ديلم 
نند و اگر صلح در ميانه باشد به ک یاگر قزوينيان با ديلميان در حال صلح نباشند اين اسواران به دفع ايشان اقدام م. نندک یم

يگر  و خبش دی رازی و مهدان قسمت شده و خبشی ميان ریدستب. ورزند یحفاظت بلد از دزدان و ديگران اشتغال م
  .شد ی خوانده میمهدان

وفه شد جرير بن عبد اهللا را بر مهدان واليت داد و براء بن عازب را بر قزوين گمارد ک یه مغرية بن شعبه والک یهنگام
 یپيش از آن از دستب.  ديلميان رودیرد از آجنا به غزاک او فتح یو او را بفرمود تا به آن بلد رود و اگر خداوند شهر را برا

 حنظلة بن زيد اخليل روان شد تا به اهبر رسيد و بر دژ آن بلد بايستاد و یپس براء به مهراه. شدند ینگ رهسپار م جیبرا
 ی آن برجستگیرده و روکها را با پوست گاو و پشم سد  چاه. رده بودندک بنا یهائ  چاهی از عجمان رویه بعضک بود یآن دژ

  . جبنگيدند و سپس امان خواستندیاهل دژ با و.  بوده دژ بر فراز آن بنا شدهکپديد آورده بودند 
رد ک اهل هناوند منظور داشته بود امان داد و به مهان قرار با آنان صلح یه حذيفه براک یبراء ايشان را به مهان شرايط

  .و بر ارض اهبر چريه شد
د به ديامله پيام داده از  خود آگاه شدنی دژ قزوين رفت و چون اهل قزوين از عزميت مسلمانان سویسپس به غزا

 جنگ یبراء و مسلمانان گرد شهر را گرفتند و اهل قزوين برا. نندکه چنان کديلميان وعده دادند . ايشان نصرت طلبيدند
چون قزوينيان اين بديدند طلب صلح . نندک مسلمانان دراز ی سویه دستکآن یوه بايستادند بکبريون آمدند و ديلميان بر 

   اهل قزوين از جزيه.  اهل اهبر بود به ايشان نيز داده شدیه براک یمهان قرارردند و صلح به ک



 ۲۰۹

۴۵۲  
ه که به هر ک به اين شرط ی قزوينيان مهانند اساوره بصره اسالم آوردند يعنیبه قول. راه داشتند و اسالم آوردندکدادن ا

به .  ديلم موسوم گرديدند)۱(ند و به محراءوفه منزل گزيده با طايفه زهرة بن حويه حليف شدکپس در . خواهند بپيوندند
براء پانصد مرد را به .  ايشان مشمول عشر شناخته شدی ديگر پس از مسلمان شدن در سرزمني خود مباندند و اراضیقول

ر کب.  نداشت اقطاع ايشان قرار دادی بر آهنا حقیسکه ک را ی بر آنان گمارد و زمينهائی طليحة بن خويلد اسدیفرمانده
   :راء بوده است خبوانده مهراه بک قزوين اين شعر را از جد پدرش ی از اهالیمرد: دگوي

ان نادرست که گمان مشرکه ابن عازب با سپاه خويش بيامد، بدانستند کديلميان چون به جنگ پرداختند، آنگه 
  بودمي  سنگالخ و بياباهنا را درنورديده یوههاکگون   تريهیه چه بسيار در ظلمت شبهاکاست زيرا 

 یزمان.  گيالن و برب و طيلسان رفت و زجنان را به عنوه بگشودیردند و به غزاکرد تا خراج ادا کبراء با ديلميان غزا 
 ی ديلم در خبشیوفه رسيد به غزاک عثمان بن عفان به واليت ی عمرو بن اميه از سوی معيط بن ابیه وليد بن عقبة بن ابک
پس از وليد، سعيد . رد و سپس بازگشتکجان و گيالن و موقان و برب و طيلسان نيز غزا ه مست قزوين است رفت و در اذربيک

  .ردک ديلم رفت و شهر قزوين را متصري ی بن اميه به واليت رسيد و به غزای بن سعيد بن عاصیبن عاص
__________________________________________________  

  . رجوع شود۳۹۹حه  درباره لفظ محراء به توضيح ذيل صف)۱(
۴۵۳  

  . داشتند)۱(یآمد و در آجنا بناهاي یوفه به مشار مکقزوين ثغر اهل 
ه کرد ک روايت ی از خلف بن متيم و او از زائدة بن قدامه و او از امساعيل و او از مره مهدانیامحد بن ابراهيم دورق

اه ما با معاويه جبنگد عطاء خود را برگريد و به ديلم راه دارد مهرکه اک از مشا کهر ي:  اهللا عنه گفتی طالب رضی بن ابیعل
ه من جزء اين گروه بودم و ما عطاياميان را گرفتيم و به ديلم رفتيم و مشار ما چهار هزار کمره گويد . ندکرود و با ديلميان قتال 

  .يا پنج هزار تن بود
 را به جنگ ی اهللا عنه ربيع بن خثيم ثوری رضیه علکرد ک از ابن ميان و او از سفيان روايت یعبد اهللا بن صاحل عجل

  . چهار هزار تن از مسلمانان گماردیديلم فرستاد و او را به فرمانده
ه عوام ک بود یه مسجد ربيع بن خثيم در قزوين معروف است و در آن مسجد درختک از مردم قزوين مرا گفت کیي

 بدل یاشته و سبز شده و به درختکل خويش را آجنا به زمني ه ربيع، خالکگفتند  یشيدند و مک ی به آن دست مک تربیبرا
. ردکل، عامل طاهر بن عبد اهللا بن طاهر آن درخت را از بيم فريفته شدن مردم بدان قطع کدر عهد خالفت املتو. شده است

روف است و  معیه به شهر موسکرد ک را مقابل آن بنا یرفت به قزوين آمد و شهر ی می به ریهادی ه چون موسکگويند 
 آن شهر شد ی والیرده وک آزاد یعمرو روم.  وقف منودیرد و آن را بر امور شهر موسک ی را به نام رستم آباد خريداریزمين

 از یشود و مجع ی خوانده مکه به نام شهر مبارک ساخت ی دژکی ترکمبار.  حممد بن عمرو به اين مقام رسيدیو پس از و
  .اند  در آن مقيمی ویموال

__________________________________________________  
ن در عني حال مجع نيز هست و مفرد آن بنيانة است کبنيان مصدر است ل. در ترمجه لفظ بنيان آورده شده است» بناها« واژه )۱(

  ). املخصص، البناء و ما اشبهه- املعروف بابن سيدةی بن امساعيل النحویابو احلسن عل: مالحظه شود(
۴۵۴  

 رفتند و یاهل قزوين نزد و. ه رشيد از مهدان گذشت و عزم خراسان داشتک:  با من گفتیحممد بن هارون اصبهان
ه به ديده کاو را از موقعيت خويش نسبت به بالد خصم و فايده ايشان در جماهدت با دمشنان آگاه ساختند و از او خواستند 

پس در هر سال ده هزار درهم .  قائل شودینند ختفيفکاصل هر قصبه ادا ه بايد بابت حک یارفاق به ايشان بنگرد و در عشر
  . بر عهده آنان قرار گرفت)۱(خراج مقاطعه



 ۲۱۰

 تا )۲( خود را در محايت او قرار دادندکاهل زجنان امال. قاسم پسر رشيد به واليت جرجان و طربستان و قزوين رسيد
 نوشتند و یها به نام و نند و بيع نامهک و ستم عامالن را از سر خود دفع  راهزنانیاريهاک يابند و بتوانند تبهیبدينسان پناه

 کيت امالکه اهل آن با حفظ مالکقاقزان مشمول عشر بود زيرا . )۳( استکزجنان امروزه جزء امال. خود مزارعان او شدند
 خود را در پناه قاسم قرار کآنان نيز امال. رده بودندک را احياء یخويش مسلمان شده و پس از اسالم آوردن اين اراض

 مهچنان یدستب.  قرار گرفتک بدهند و قاقزان نيز جزء امالی عالوه بر عشر بيت املال به ویه عشرکبه اين شرط . دادند
 ک به ابو مالینک از بنو متيم بنام حنظلة بن خالد میه مردک و خبش ديگر جزء مهدان، تا آنی جزء ریخبش. دو خبش بود

من : گويد یه مک هم ديار حنظله او را شنيد یمرد.  آن تابع قزوين شدیوشيد تا متامک بیار دستبکود در ه در قزوين بک
  .کی و تو ابوهالیردکتو آن را تباه :  گفتیآن مرد به و. مکردم، من ابو مالک کی را يیدستب

__________________________________________________  
  . رجوع شود۱۱۴ به توضيحات ذيل صفحه )۱(
  . مالحظه شود۴۱۷ زير نويس صفحه )۲(
  . دربار خالفت استک جزء امالی يعن)۳(

۴۵۵  
ردان طريق فتنه و فساد پيش گرفتند که در ايام خروج عبد الرمحن بن حممد بن اشعث، ک و ديگران مرا گفتند یمدائن

  . ايشان گسيل داشتی را با اهل دمشق سوی عبسیو حجاج، عمرو بن هان
 ديلميان رود و او با دوازده هزار تن یسپس حجاج او را بفرمود تا به غزا. شتک را بیردان در آوخيت و مجعکبا  یو

 از مجله یه حممد بن سنان عجلک ايشان جزء آن سپاه بودند یوفه و موالکهشتاد تن از بنو عجل اهل . به جنگ آنان رفت
  :ه گفتکرد ک از پدر خويش روايت  و اوی از ابو حنش عجلیعوف بن امحد عبد. آنان بود

ه کرد کايت ک با من حیو.  مقابله با ديلميان فرستاده بود بديدمیه حجاج براک را ی از مجله آن متيميان عجلیمرد
پدر تو حاضر نبود :  تبار است به او گفتمک بود با حممد بن سنان از يیه مدعک بنو عجل را ديدم ی از موالیمرد

اين : گفت ؟ی تبارک با او از يینک یه ادعا مکنون چگونه است کند اک اعراب عوض یامري خود را با ینسب عجم
  .شناسد یه پدرت را هبتر مکگويد زيرا  یاو راست م: گفتم. خرب را مادرم به من داد

 یي  فرود آمد و سپس به قزوين رفت و در حومه شهر خانهی دستبی از قرایي  در قريهیحممد بن سنان عجل: گويند
ند خود را در معرض تلف و ما را در معرض کاگر دمشن قصد تو را : ردند و گفتندک را مالمت یاهل آن حدود و. ساخت

 در خارج شهر به ساخنت یرد و به اوالد و اهل بيتش بفرمود تا مهراه وک نی به گفته ايشان التفاتیو.  دادیوهن قرار خواه
  .ه حومه شهر ساخته شدکردند تا آنک بر پا یسپس مردم نيز به آجنا رفته بناهاي. پردازند

 در خالفت املعتصم و در ايام واليت یو.  ديلم رفتی در خالفت مأمون به غزایابو دلف قاسم بن عيس: گويند
ه با اهل آن به پرداخت خراج کاز آن مجله دژ اقليسم بود .  اين بلد را بگشودی دژهایافشني به امارت جبال رسيد و برخ

   ه آنک نيز دژ بومج رد وکصلح 
۴۵۶  

افشني .  ديگریمهچنني دژ ابالم و دژ انداق و دژها. ردکرا به عنوه بگشود و سپس با اهل دژ به قرار پرداخت خراج صلح 
  . از ديلم را بگشودی غري از ابو دلف را گسيل داشت و او نيز دژهائیسک

ه در ک مجاعت طالبيان یرده خود را سوکرگ آزاد  بن بغا بزیچون سال دويست و پنجاه و سه فرا رسيد املعتز موس
 یموس.  گرد آمده بودندیبکوک از ايشان معروف به یديامله دور مرد. رده بودند گسيل داشتکديلم و ناحيه طربستان ظهور 

  .ردکبا ديلميان جبنگيد و در بالد ايشان رسوخ 
  .شتار بسيار به عمل آوردکرد و کر آنان نازل  سخت بیردند و او بر ايشان بتاخت و بالک حماربت یديلميان با و

  : ه شاعر گويدکه قرب معاشران در راوند از توابع اصبهان است، چنانکرد کايت ک قزوين با من حی از اهالیمرد



 ۲۱۱

  ؟ه من در راوند تنهاميکدانيد  یآيا من

 کآن سه با ي. به ديلم فرستاده حجاج ک بودند یوفه جزء سپاهکه سه تن از مردم ک مرا گفت یعبد اهللا بن صاحل عجل
  .آميختند ی جز خود در منیس ديگرکديگر معاشرت داشتند و با 

نوشيدند و چون  یردند و بر گور او مهک را دفن ی از ايشان مبرد و آن دو يار ديگر وکیهم بر اين قرار ببودند تا ي
نار يار ک را ی بود ویه باقکيار مبرد و آن سپس دومني . دادند یشد جام را بر گور رخيته گريه سر م ی مینوبت جام و

افشاند، و آنگه بر گور ديگر  ی بود مکه نزديک ینوشيد و بر قرب ی سپرد و بر گور آن دو نشسته مکخنستني به خا
  : اين شعر خبواندیروز. گريست یم

ه من به قزوين تنها کيد بريد مگر ندان یه خوابتان را به پايان منکايد بينم  ه ديريست خفتهک دوستان یبرخيزيد ا
    نيستیام و در آن جز مشا دو تن مرا يار مانده

۴۵۷  

دهد مهه عمر بر مشا خواهم گريست و  ی شب و آوايتان مرا پاسخ منینم متامک یش منکمنزل گزيده بر قربهايتان و تر
   را از گريسنت بر مشا باز دارد یه افسرده دلکيست ک

  . آنان به قبور معاشران معروف استی سپرده شد و قربهاکار دو دوستش به خانکه او نيز مبرد و ک نپائيد یدير

   فتح اذربيجان
ه مغرية بن کرد کرده بود روايت ک که زمان ايشان را درک ی و او از مشاخيی از واقد اردبيلیحسني بن عمرو اردبيل

ه در آن حذيفة بن ميان به واليت کآورد  به مهراه یي وفه آمد و نامهک عمر بن خطاب به ی از سویشعبه به عنوان وال
پس از آجنا برفت تا به .  آن بودکی ارسال داشت و او در هناوند يا نزديی وینامه را برا. اذربيجان منصوب شده بود

  .رفت یزيست و خراج آن ديار نيز به مهاجنا م ی اذربيجان بود و مرزبان اذربيجان در آجنا میرسکه کاردبيل رسيد 
 ديگر نزد خود گرد آورده بود و ی را از مردم باجروان و ميمذ و نرير و سراة و شيز و ميانج و جاهایگجويانمرزبان جن

ه کرد بر اين قرار ک مهه مردم اذربيجان صلح یسپس مرزبان با حذيفه از سو.  در پيوستیچند روز با مسلمانان نربد شديد
 ويران نگردد و متعرض یي دهک برده نشود و آتشی نشود و به بردگشتهک یسکند و ک ادا )۱(هشتصد هزار درهم به وزن هشت

  ردان بالسجان و سبالن وک
__________________________________________________  

  . هر ده درهم به وزن هشت مثقالی يعن)۱(
۴۵۸  

 یو. آورند ممنوع نگردند یمه به جا ک ی خود و اجنام مرامسیساترودان نشوند و بويژه مردم شيز از رقصيدن در عيدها
  .ردک موقان و جيالن رفت و با آنان مصاف داد و به قرار پرداخت خراج با ايشان صلح یسپس به غزا
 از ی از موصل و به قولیو.  را بر اذربيجان واليت دادیرد و عتبة بن فرقد سلمکسپس عمر حذيفه را عزل : گويند

 معروف است به اذربيجان آمد و چون به اردبيل رسيد مردم شهر را بر یية االوده امروزه به نام معاوک یشهرزور، و از دشت
عمرو بن عتبه زاهد . ه با آهنا جبنگيد و ظفر يافت و غنائم گرفتک از فرمان سرپيچيدند ی نواحیبرخ.  ديدیعهد خود باق

  . بودیمهراه و
 اذربيجان یوفه به غزاکال بيست و دو از ه مغرية بن شعبه به سکرد کايت ک در روايت خويش از راويان حیواقد

ه مغريه در کرد ک از ابو خمنف روايت یلبکابن . ردکرفت و به آجنا رسيد و آن خطه را به عنوه بگشود و بر آن خراج وضع 
 یندکسپس اهل آن بلد سر از طاعت بپيچيدند و اشعث بن قيس .  غزا به اذربيجان رفت و آن را بگشودیسال بيست برا



 ۲۱۲

 ینون بر جاکرد و صلح اشعث تاک مهانند صلح مغريه با آنان مصاحله یشان جبنگيد و دژ باجروان را بگشود و به صلحبا اي
  .مانده است

ه عمر، سعد و سپس مغريه را واليت داد و باز سعد را به آن مست باز گردانيد و در کگفت  ی میابو خمنف لوط بن حيي
عمر .  حضور يافتی شهرها را به مدينه فرا خواند و سعد به اين سبب در شوریراداد سعد و ساير ام  رخیه وفات وک یسال

وفه ک او بر یه هنگام مرگ عمر مغريه از سوکديگران گويند . ارش باز گرداندک او را بر سر یه جانشني وکرد کوصيت 
عثمان آن دو را به اين . شود به واليت بصره گمارده یوفه و ابو موسکه سعد به واليت کرد کواليت داشت و عمر وصيت 

  .ردکمقامها منصوب و سپس عزلشان 
۴۵۹  

ان را در هناوند که چون خداوند مشرکرد ک روايت ی بن جماهد و او از حممد بن اسحاق و او از زهری از علیمدائن
جان رفت و اهل آن  اذربيی ماندند و او به غزایوفه با حذيفه باقک خود باز گشتند و اهل یمنهزم ساخت مردمان به شهرها

  .ردندکصد هزار صلح ک به يیبلد با و
ه عمر حذيفه را از اذربيجان کرد کايت ک حی بن جماهد و او از عاصم احول و او از ابو عثمان هندی از علیمدائن

ن چو.  عمر فرستادیرباس پيچيد و براک خرما در یعتبه حلوا.  او گماردی را به جایمعزول داشت و عتبة بن فرقد سلم
بر . ه فرستاده استک است یي هديه: گفتند. پس چيست: گفت. نه: اين پول است؟ گفتند: حلوا را پيش عمر آوردند گفت

ه از دسترنج خود يا کآن ی بیخور ی پسر ام عتبه تو حلوا می بازش گردانيد و به او نوشت اینزد و: ند و گفتک افیآن نظر
  . هناده استی پيش رویه ماهيچه اشترکاز اذربيجان نزد عمر رفتم و ديدم : عتبه گفت. یپدرت آن را به دست آورده باش

ف گرفت وليد که چون عثمان بن عفان زمام امور را به کرد ک از عبد اهللا بن قاسم و او از فروة بن لقيط روايت یمدائن
 سر از طاعت بپيچيدند و وليد به اهل آن ديار. ردک معيط را به عامليت گمارد و عتبه را از اذربيجان عزل یبن عقبة بن اب

و بر اهل موقان و برب و طيلسان .  بر مقدمه سپاه قرار داشتیعبد اهللا بن شبل امحس. سال بيست و پنج با ايشان جبنگيد
 مهانند صلح حذيفه با آنان یردند و او به صلحک اذربيجان طلب صلح یها ورهکاهل . يورش برد و غنيمت و بردگان گرفت

  : گويدیلبکابن . ردکمصاحله 
  . را بر اذربيجان واليت دادیندک و سپس اشعث بن قيس ی اهللا عنه سعيد بن ساريه خزاعی طالب رضی بن ابیعل

۴۶۰  
ه چون خداوند کرد کم بن عتبه و او از زيد بن وهب روايت ک از پدر خويش و او از سعد بن حیعبد اهللا بن معاذ عبقر

وفه در کهل حجاز به حجاز خود و اهل بصره به بصره خويش بازگشتند و حذيفه با اهل ان را در هناوند منهزم ساخت اکمشر
مشا : عمر بن خطاب نوشت. ردندک به هشتصد هزار درهم صلح یاهل آن ديار با و.  اذربيجان رفتیهناوند مباند و به غزا

ه ک را مپوشيد کا خموريد و جز جامه پاجز ذبح شده ر. ه طعام و لباس مردمش با ميته در آميخته استک هستيد یدر سرزمين
  .منظور بافته از پشم اشتر است

هنگام : ه گفتکرد ک نقل ی از عبد الواحد بن زياد و او از عاصم احول و او از ابو عثمان هندیعباس بن وليد نرس
رده که دست سحيم آزاد رد و در چرم و مند بپچيد و بک دو جعبه از حلوا آماده یو. فتح اذربيجان با عتبة بن فرقد بودم

از حلوا . طالست يا نقره و بفرمود تا آن را بگشودند. یي چه آورده:  وارد شد پرسيدیچون برو.  عمر فرستادیخويش برا
نه، آن را خمصوص تو فرستاده : اند؟ سحيم گفت فايت از آن خوردهکوست، آيا مهه مهاجران به اندازه کني: چشيد و گفت

اما بعد، نه از دسترنج تو است، نه از دسترنج . از بنده خدا عمر امري املؤمنني به عتبة بن فرقد: عمر به عتبه نوشت. است
  .خورند یهايشان م ه مسلمانان در خانهک را خنواهم خورد مگر مهان یچيز. مادرت و نه از دسترنج پدرت

ه وليد بن عقبه به کردند کايت ک به نقل از مشايخ اذربيجان با من حیحسني بن عمرو و امحد بن مصلح ازد
  .چون وليد بازگشت او را بر اذربيجان گمارد.  بودیاذربيجان آمد و اشعث بن قيس مهراه و

وفيان را ک از یوليد سپاه عظيم.  خواستیاهل بلد از فرمان سر پيچيدند و اشعث به وليد نامه نوشت و از او يار



 ۲۱۳

   حان در زبان مردم. ردک یشکپس اشعث بن قيس حان به حان سر. گسيل داشت
۴۶۱  

 از تازيان را ی مهانند صلح حذيفه و عتبة بن فرقد بگشود و مجاعتی و آن ديار را به صلح)۱( حائر استیاذربيجان به معن
سپس . ه نامشان در ديوان ثبت و عطاء در حقشان مقرر بود در آجنا منزل داد و بفرمود تا مردمان را به اسالم فرا خوانندک

  . به واليت رسيد و با اهل اذربيجان جبنگيد و بر مردم موقان و جيالن بتاختیسعيد بن عاص
 را یرح بر ضد او گرد آمدند و سعيد، جرير بن عبد اهللا جبلک از ارامنه و اهل اذربيجان در ناحيه ارم و بلوانیمجع

ه مشاخ بن کگويند . تست داد و رئيسشان را بر دژ باجروان مصلوب ساخکجرير آنان را ش.  ايشان گسيل داشتیسو
، نيز در اين جنگ با ايشان )۲(ري بن شداد بن عامر، فارس اطاللکب.  بودی در اين جنگ مهراه سعيد بن عاصیضرار ثعلب

  :مشاخ درباره او گويد. بود

  ري بنو شداخ فارس اطالل را کردند بکه در موقان رها ک یار آيند سوارانکمرا به چه 

  :خواند یه اين شعر مهک را شنيد ی يهودیه در عهد خالفت عمر مردکمهان است نانه بود و او ک از بنو یو

   متام به سر بردم یه با عروسش شبکرد، چندان کاسالم اشعث را از من غافل 

  .شتکپس او را ب
__________________________________________________  

  ).ع شود رجو۲۶به توضيحات ذيل صفحه  (ی به آبادی آبادی يعن)۱(
  . بوده استیاطالل نام اسب و.  اطالل سواری يعن)۲(

۴۶۲  
ثر اهل اين بلد اسالم آورده که اک طالب اشعث را بر اذربيجان واليت داد و او چون بيامد بديد ی بن ابیسپس عل

رد و آن شهر را ک گرفتند در اردبيل مقيم یه نامشان به ثبت رسيده و عطاء مک از تازيان را یپس مجاعت.  خوانندیقرآن مه
  .ن سپس بر وسعت آن افزوده شدکمسجد اردبيل را نيز هم او بساخت، ل. ردکمتصري 

وفه و بصره ک یه چون تازيان در اذربيجان منزل گزيدند عشاير عرب از شهرهاکحسني بن عمرو به نقل از واقد گويد 
 عجمان را خبريدند و ی از ايشان نيز زمينهایرخب.  بر آنچه توانست چريه شدیي ردند و هر طايفهکوچ کو شام به آجنا 

  . خود مزارع آنان گشتندی به تازيان واگذار شد تا حتت محايت ايشان باشد و اهل آن قریهائ قريه
ورثان را مروان بن . اند  ساخته شدهکه اخريا در زمان بابک وحش و ارشق ی بود بسان پلهایورثان پل: حسني گويد

 جزء کسپس اين مل.  شدی وک بر آن بنا منود و ملیرد و حصنک آن را احياء یبساخت و اراضم کحممد بن مروان بن ح
  .يت ام جعفر زبيده دختر جعفر بن منصور درآمدک بنو اميه ضبط شد و به ملکامال

 . ام جعفر بودیورثان از موال.  مرمت شد و از نو بنا گشتین به زودکل. ردندک آن را خراب ی ام جعفر بارویالکو
 کاوس عامل املعتصم بر اذربيجان و ارمينيه و جبال در ايام نربد با بابک بود و افشني حيدر بن یي ه بر زند قريهکگويد 
  . بساختیرد و بر آن حصنک یرگاه خود را در آجنا بر پاکافر لشک یخرم

ازگشت از جنگ موقان و  ارمينيه و اذربيجان در بیشد و مروان بن حممد وال یمراغه، اقراهروذ خوانده م: گويند
    و يارانشی بود و ستوران ویدر آجنا سرگني بسيار.  آن اردو زدکیجيالن در نزدي

۴۶۳  
. مراغه: ردند و گفتندکسپس مردم، قريه را حذف .  بيائيد)۱(به اين قريه مراغه:  گفتندیزدند و از اين رو یدر آن غلت مه
وچ ک مردمان را به آجنا ی ویالک بساخت و ویادند و او در آن بناهاي خود را در محايت مروان قرار دکاهل مراغه امال

  .ردندک بسيار شد و آن بلد را عمران یدادند و مشار ايشان به خاطر پشت گرم
ه وجناء کپس از آن.  از دختران رشيد درآمدی برخک بنو اميه ضبط شد و به متلکسپس مراغه مهراه ساير امال
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ردند و خزمية بن خازم بن خزميه در خالفت رشيد بر ارمينيه و کايفه ازد بشوريدند و فساد  طی موالی و صدقة بن علیازد
 را در آجنا یرد و سپاه انبوهکم ساخت و آن را متصري کرد و شهر را مستحک مراغه را بنا یاذربيجان واليت يافت، بارو

. اه برده در آجنا منزل گزيدند و حصار گرفتندرد مردم به مراغه پنک در بذ ظهور ی خرمکه بابک یسپس هنگام. منزل داد
سپس . ردندک مراغه را مرمت ی بن هشام باروی و علی از مجله امحد بن جنيد بن فرزندیدر ايام مأمون چند تن از عمال و

  . بساختندیمردم در حومه مراغه منزل گزيده بر آن حصن
 حممد بن بعيث ید و پس از او بعيث و سپس فرزند وحلبس پدر بعيث در آجنا منزل گزي.  بودکیوچکاما مرند قريه 

 اهللا سر به یل علک در ايام خالفت املتوی در ايام ویو.  بساختیم منودند و حممد در آجنا قصرهائکمرند را مستح
 و  فرستادی ظفر يافت و او را به سر من رأیرده امري املؤمنني با حممد جبنگيد و بر وک آزاد کوچکبغا . خمالفت برداشت

 بن جديلة بن اسد بن ی بن دعمیبعيث از فرزندان عتيب بن عمرو بن وهب بن افص. ردکديوار مرند و آن قصر را ويران 
    عتيب پسر عوف بن سنان بودهیربيعه بود و به قول

__________________________________________________  
  .ان است حمل غلت زدن ستوران و چارپايی مراغه به مهان معن)۱(

۴۶۴  
  .و اهللا اعلم. ه اين قول عتبيان استکاست 

 بن یصدقة بن عل. ه به زعم جموسان زردشت بزرگ ايشان از آن شهر برخاسته استکهن ک است یو اما ارميه شهر
ر آن  قوم ازد با اهل ارميه جبنگيد و به آن شهر وارد شد و بر آن استيالء يافت و خود و برادرانش دیصدقة بن دينار موال

  . و سپس و جناء بن رواد به اين شهر وارد شدندیرواد ازد. اما تربيز.  بساختندیقصرهائ
اما .  در آن بلد منزل گزيدندیشيد و مهراهان وک ی بر شهر حصاریو.  بساختندیو جناء و برادرانش در آجنا بناي

  .ميانج و خلباثا
ومت در آجنا ک حمله خود را در ميانج بساخت و حیر مهداندر اين دو بلد مهدانيان منزل گرفتند و عبد اهللا بن جعف

  .ردک ی به پایمنرب
رد و ک مردمان را در آجنا مجع یو.  از مهني طايفه تعلق داشتیبرزه از آن طايفه اود بود و مدينه آن به مردرۀ وکاما 

 یي اما نرير قريه. بلد برپا شد در آن ی منربی رغم آن مرد اودی و دو علیدر سال دويست و س.  بر آن شهر بساختیحصن
 بساخت و ی در آجنا منزل گزيد و در آن بنايی طائیمر بن عمرو موصل.  و خمروب وجود داشتی قدميیاخکبود و در آن 

 ساختند و آن را به گونه شهر درآوردند و بازار ی در آن قريه قصرهائیسپس فرزندان و. ردکاوالد خويش را در آجنا مقيم 
 اذربيجان بر آن یه مستقل از والکومت خاص ايشان شد چنانک حیآن بلد از سو. ردند و وسعت دادندکرمت جابروان را م

ه با اشعث ک است یسانک از اوالد ی از ايشان مرا گفت وکیي. زيند ینده مک از قوم یدر آن مجاعت. اما سراة. واليت داشتند
  . مهراه بودندیندکبن قيس 

۴۶۵  

   فتح موصل
عتبه دژ .  جبنگيدندی با ویاهل نينو.  را بر موصل گماردین خطاب به سال بيست عتبة بن فرقد سلمعمر ب: گويند

ردند بر اين ک ديگر با او مصاحله یاهل دژ. ردک قرار داشت به عنوه بگشود و از دجله عبور یه در خبش شرقک را ینينو
نان آهنا به که ساک يافت ی در موصل ديرهائیو.  دهند بلد دارد اذن رفنتیه اراده جالکه جزيه بپردازند و به هر کقرار 

 و حبتون و حيانه و معله و دامري و ی و باعذری آن و ارض باهذریها سپس مرج و قريه. ردندکشرط پرداخت جزيه صلح 
 نام بنو حر بن ه بهک یرد و به تل شهارجه و دشتکردان را بگشود و به بانعاثا از توابع حزه آمد و آن را نيز فتح ک یمهه دژها

  . موصل معروف است رسيد و مهه را بگشود و مسلمانان بر آهنا غالب شدندی صاحب ساخلویصاحل بن عباده مهدان
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ه ارميه از موصل فتح شد و عتبة بن فرقد آن را بگشود و خراجش کرد ک بن طاوس از مشايخ اهل موصل روايت یمعاف
ه عتبه به هنگام کمهچنني شنيدم :  گويدیمعاف. ز از مهني گونه بود و سلماس نيیرفت و حور و خو ی به موصل میمدت

  .و اهللا اعلم. ردکواليت بر اذربيجان ارميه را فتح 
 ی موصل را حدود بندیه اراضکس کخنستني : ه گفتکرد ک نقل ی از پدر خود و او از جد ویلبکعباس بن هشام 

  . بودیرد هرمثة بن عرفجة بارقک ونت داد و آن شهر را متصريکرد و اعراب را در آجنا سک
ه عمر بن خطاب عتبه را از موصل کرد ک روايت ی و او از ابو احملارب ضبی از ابو الفضل انصاری هرویابو موس

   ویدر موصل دژ.  را بر آن شهر واليت دادیمعزول داشت و هرمثة بن عرفجه بارق
۴۶۶  

هرمثه .  داشتندیي و يهوديان نيز حمله.  آن معابد وجود داشتکی از آن ايشان در نزديی چندیها معابد ترسايان و خانه
رد و آنگاه مسجد ک را به منظور اختصاص به ايشان حتديد یرد و اعراب را در آجنا منزل داد و مناطقکموصل را متصري 

  .جامع شهر را بنيان هناد
 یم والکطه حممد بن مروان بن حه موصل را سنگ فرش منود ابن تليد رئيس شرک یسک:  بن طاوس مرا گفتیمعاف

 بن مروان ک بن مروان پسر خود سعيد بن عبد امللکعبد املل:  گويدیواقد.  و ارمينيه و اذربيجان بودجزيرهموصل و 
 موصل را بساخت و یسعيد بارو. ردک و ارمينيه جزيره یصاحب هنر سعيد را بر موصل واليت داد و برادر خود حممد را وال

ه پيش از آن موصليان سر به خمالفت برداشته کرد زيرا که رشيد هنگام عبور از موصل آن را خراب کت اين مهان باروس
  .ردکسعيد موصل را به سنگ مفروش . بودند

ه ک از اهل موصل بودند یي ردن مردم ناحيهک غافلگري یه مسلمانان در پکردند کايت ک از اهل بابغيش مرا حیبعض
 بود و سالح در بر نداشتند مسلمانان بر آنان یه عيد اهالک یروز. رار داشت و نامش زران بود دامري قکیآن ناحيه در نزدي

ان ک موصل و اسی اراضیهرمثه پس از حدود بند: گويند. ردندکتاخته بني مردم و قلعه ايشان حايل شدند و آن را فتح 
.  وجود داشتی از آن نصاریهائ ن دو معبد و خانههن بود و در آک یي احلديثه قريه. دادن اعراب در آهنا به احلديثه آمد

ه پس از موصل پديد کتسميه اين بلد به حديثه آن است . ونت دادک از اعراب را در آجنا سیرد و قومکپس آن را متصري 
ود ه به موصل رود به حديثه آمد و آجنا را قبل از موصل حدک هرمثه پيش از آنیبه قول.  بساختیهرمثه در آجنا دژ. آمد
ه ابن رفيل در عهد حجاج بن ک ی از اهل انبار زمانیه مجعکرد و سبب ناميدن اين شهر به حديثه آن است ک و متصري یبند

   ازیردند و مجعکان ک بود از جور و ستم او به احلديثه نقل میيوسف بر آن بلد وال
۴۶۷  

  .امش را شهر حديثه هنادند ساختند و نیمردم احلديثه انبار با ايشان بودند و آنان در آجنا مسجد
وره با کريت را بر جاهنا و اموالشان امان داد و به کريت را بگشود و اهل دژ تکه عتبة بن فرقد طريهان و تکگويند 

 به نفع ی داشتند و شرايطیي ريت امان نامهکه اهل تکريت مرا گفت ک از مردم تیشيخ.  و سپس به شهر زور رفتیجرم
 موصل به نام نرساباد و هاعله و توابع آن شرايط امان نامه را نقض یردن قراک با ويران ی جرشهکايشان منظور شده بود 

  .ردک از دو دژ آن را فتح کی عياض بن غنم پس از فتح بلد به موصل آمد و يیبه زعم هيثم بن عد. ردک
  .و اهللا اعلم

  شهر زور و صامغان و دراباذفتح 
 ی از فرزندان عزره جبلکی و او از يیلبکش و او از حممد بن مروان و او از  از پدر خويیاسحاق بن سليمان شهرزور

ن کل. ه در خالفت عمر بر حلوان واليت داشتک بود یند و آن زمانکوشيد تا شهر زور را فتح که عزرة بن قيس کرد کروايت 
در .  مهانند صلح حلوان بگشودیاز عهده برنيامد و عتبة بن فرقد به جنگ آن بلد رفت و آن را پس از جنگيدن به صلح



 ۲۱۶

  .شتندک از مسلمانان را نيش زده بیژدمها مردانکآجنا 
ه جزيه و کردند بر اين قرار که اهل صامغان و درآباذ با عتبه صلح کرد کاسحاق از پدرش و او از مشاخيشان روايت 

  .ه بر آنند ممنوع نگردندک یي  طريقهی نربند و از پريویشته نشود و آنان را به بردگک از ايشان یسکنند و کخراج ادا 
   به نقل از پدر خويش و او از مشايخ شهر زوریابو رجاء حلوان

۴۶۸  
 از ايشان را یردان جبنگيد و خلقک با یو.  گشودیه شهر زور و صامغان و درآباذ را عتبة بن فرقد سلمکرد کايت کبا من ح

 را بر آن ديار و هرمثة بن عرفجه را بر موصل یعمر و. ام سيده خود تا اذربيجان ریمن در فتحها: شت و به عمر نوشتکب
  .واليت داد

 یي ه در اواخر خالفت رشيد جدا شد و عامل جداگانهکشهر زور و توابع آن مهچنان از لواحق موصل بود تا آن: گويند
پس رزق عامل . درهم بود موصل دويست یها ورهک از عامالن کرزق هر ي.  شهر زور و صامغان و درآباذ معني گرديدیبرا

  .ها ششصد درهم مقرر شد ورهکاين 

    آنیجرجان و طربستان و نواحفتح 
وفه واليت داد و ک بن اميه را در سال بيست و نه بر ی بن سعيد بن عاصیعثمان بن عفان سعيد بن عاص: گويند

 بصره نامه نوشت و ايشان را به یس والريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشکمرزبان طوس به او و به عبد اهللا بن عامر بن 
  . غالب و پريوز شود خراسان را به تصرف او دهدکه هر يکرد کخراسان دعوت 

 طربستان ی گرفت و سعيد به غزای ابن عامر بر او پيشیابن عامر به قصد آن ديار رهسپار شد و سعيد نيز برفت ول
 ی سعيد بیبه قول.  مهراه بودندیيهم السالم در اين جنگ با و طالب علی بن ابیه حسن و حسني دو پسر علکگويند . رفت

 یي ه قريهکسعيد طميسه و نامنه را . وفه به قصد جنگ طربستان رفت و اهللا اعلمکند، از ک دريافت ی فرمانیسکه از کآن
   است بگشود و با پادشاه جرجان به دويست

۴۶۹  
سعيد دره طربستان و . ردک ی اين رقم را به جنگجويان مسلمان ادا میو. ردک صلح )۱( سيصد هزار بغليه وافيهیهزار و به قول

 آن به جنگ اشتغال یمسلمانان مهواره با طربستان و نواح.  بدادندی به ویرويان و دنباوند را بگشود و اهل جبال مال
  .دنددا یار تن در مک پس از جنگيدن به اين یردند و گاهک ی به طيب خاطر خراج ادا میگاه. داشتند

ابه را بر طربستان واليت ک سفيان مصقلة بن هبرية بن شبل از طايفه بنو ثعلبة بن شيبان بن ثعلبة بن عیمعاوية بن اب
دمشن بر او خدعه . ردک ی بيست هزار تن را مهراه ویمعاويه ده هزار تن و به قول.  بودند)۲(مهه مردم طربستان حرب. داد
ها رسيدند دمشنان  شيده شدند و چون به تنگهکسد و مصقله با مهراهانش به درون بالد تر ی مهیه از وکرد و چنني وامنود ک

 شدند و مصقله نيز ک هالیه آن سپاه مهگکندند چنانکوهستان ختته سنگها بر سرشان بيفکراه بر ايشان گرفته از فراز 
  .تان باز گردد مصقله از طربسیوقت: ه گويندکردند چنانکمردمان اين داستان را مثل . شته شدک

 را بر طربستان واليت داد و او با ايشان صلح یندک سفيان، حممد بن اشعث بن قيس یسپس عبيد اهللا بن زياد بن اب
  . ببستیرد و پيمانک

__________________________________________________  
نقص  یامل و بک یه به معنکبردند  یار مکرا در مورد آن به و صفت وافيه . ناميدند ی می را بغلی اعراب درهم نقره ايران عهد ساسان)۱(

تقريبا دو . م تا پايان سلطنت يزدگرد سوم مهواره از حلاظ وزن و عيار ثابت بوده استک از زمان اردشري يیدرهم عهد ساسان. است
ها در دوران  هکاين نوع س. اند رام داشته گ۳ ر ۹۰۶ معادل یه مهه وزن واحدکاند  ردهک مانده از آن دوران را توزين یه به جاکهزار س
  . نيز مدهتا ميان مسلمانان رواج داشتیاسالم

  . بودند و با تازيان سر جنگ داشتندی مهه مردم طربستان حربی يعن)۲(
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۴۷۰  
. ستندکشتند و سر خودش را شکر را بکها را بسته پسرش ابو ب پس تنگه. سپس او را مهلت دادند تا به درون رود

  . جنات يافتن سپسکل
  . دمشن حذر داشتندک از رفنت به درون خایردند، ولک یاز آن پس مسلمانان با آن ثغر نربد م

 بن مروان که چون سليمان بن عبد امللکرد ک از پدر خويش و او از ابو خمنف و ديگران روايت یلبکعباس بن هشام 
 قتيبة بن مسلم و یه بر اثر نافرمانک ید و او به سبب حوادث صفره را بر عراق واليت دایار آمد يزيد بن مهلب بن ابکبر سر 

در راه خراسان به .  رخ داده بود عازم خراسان شدی سود متيمیيع بن ابکشته شدنش به دست وک با سليمان و یخمالفت و
د و يزيد به سليمان اجازت دا. ندکه با صول نربد ک به سليمان نوشت و از او اذن خواست یي  برخورد و نامهکیصول تر

وفه و بصره و شام و ک انبوه از مردم یبا سپاه. ه صول در آجنا بودک جيالن و ساريه رفت و سپس به دهستان آمد یغزا
ردند و يزيد بر ايشان استوار ايستاد و ما حيتاج را از ک یاهل دهستان برون آمده نربد م.  را در حماصره گرفتیخراسان و
 و مال و خاندانش در امان باشند و شهر و یه خود وکرد به اين شرط ک فرستاد و طلب صلح س نزد يزيدکصول . آنان بربيد

رد کصول به عهد خود وفا . ردک صلح یيزيد آن را بپذيرفت و به مهني قرار با و.  سپاردیمردمش و آنچه را در آن است به و
ه ک گويد یابو عبيده معمر بن مثن. ر آن بلد بگمارد خود بی را به جانشينیسکشت و کان را بکو يزيد چهارده هزار تن از تر

  .ن خرب خنست استوارتر استکشته شد لکصول 
رده ک بر اساس آن مصاحله یه با سعيد بن عاصک را یه يزيد به جرجان آمد و اهل بلد خراجک گويد یلبکهشام بن 

يزيد جهم بن زحر . ردندکو غدر پيشه سپس اهل جرجان سر از فرمان برداشتند . بودند عرضه داشتند و يزيد بپذيرفت
   ايشان فرستادی را سویجعف

۴۷۱  
 يزيد به مرو رفت و زمستان را در آجنا گذرانيد و سپس با صد و بيست هزار تن از یه به قولکگويد . و او جرجان را بگشود

  . جرجان رفتیوفه و بصره و خراسان به غزاک و جزيرهمردم شام و 
ه يزيد بن مهلب زمستان را در خراسان گذرانيد و سپس به نربد جرجان کرد کايت کن ح با می بن حممد مدائنیعل

  .ان در آجنا حصار گرفته بودندک از آجر داشت و مردم از دست تریشهر ديوار. رفت
: يزيد گفت. ردند و شاه خود را صول ناميدندکان بر اين بلد غلبه کسپس تر. خورد یناره شهر به دريا مک از دو کیي

به : رد و اراده جنگ چني را داشت، و يا شايد گفتکاند رها  ه درون بالد عربکاينان را . داوند قتيبه را شرمنده سازدخ
  .يزيد خملد بن يزيد را بر خراسان گمارد. جنگ چني رفت

و  را در حماصره گرفت یشش ماه و. رده استکه در حبريه منزل کچون يزيد به جرجان رفت صول را بيافت : گويد
ه خود و اموال و سيصد تن از خاندانش در امان باشند و حبريه را با کرد بر اين قرار کصول طلب صلح . بارها با او جبنگيد

 را با چهار هزار تن بر یرکرد و به طربستان رفت و عبد اهللا بن معمر يشکيزيد با او صلح .  سپاردیآنچه در آن است به و
  . اسپهبد گسيل داشتیرش خالد بن يزيد و برادرش ابو عيينة بن مهلب را سودهستان و بياسان عامليت داد و پس

 - مروزبانی و به قول-رگاه يزيد رسيدند و اسپهبد به مرزبانک ساخت تا به لشیست داد و متوارکاسپهبد آن دو را ش
 و یرک اهللا بن معمر يشمرزبان عبد. شک تو هستند بکه نزديک را یتو نيز تازيان. شتيمکه ما ياران يزيد را بکنوشت 

ه از اسريان ديلم بود ک مصقله را یخرب به يزيد رسيد و حيان موال. شتکه غافل در منازلشان بودند بکمهراهانش را 
  . ديگر جدا استکام هر چند دينمان از ي ه نزدتان آمدهک از مشامي یمن مرد: بفرستاد و او به اسپهبد گفت

۴۷۲  
 در برابرش را ی پايداریه توان مقابله و ياراک بر تو تازد یملؤمنني و سپاه خراسان نريوي امري ایه از سوکبيم آن دارم 
  .ینداشته باش

  .ام ام و او را آماده صلح ديده من درباره تو نظر يزيد را جويا شده
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ار زعفران ه اسپهبد با يزيد به هفتصد هزار درهم و چهار صد بکرد تا آنک یحيان مهچنان نرينگ م. نکبا او مصاحله 
  .ردکمصاحله 

من تفاوت دو وزن را : رد و حيان گفتکاسپهبد اباء . )۲(، به وزن هفتین: گفت. )۱(ده به وزن شش: اسپهبد گفت
  .نيه ابو معمر داشتک بود و یحيان از اشراف و بزرگان موال. ردکگريم و چنان  یبر عهده م

 یزيد رسيد بار ديگر به عزم آن ديار روان شد و هنگام و غدر مردم جرجان به يینکچون خرب عهد ش:  گويدیمدائن
يزيد .  بودی انبوهیزارها دور آن موضع بيشه.  دادند به وجاه رفت و در آجنا حصار گرفتی را به مرزبان آگاهیه آمدن وک

 یسپس مرد. درکردند و او منجنيق بر حصار نصب ک نربد یبارها با و.  از پيش نربدیارکهفت ماه بر آن مقام بايستاد و 
  يزيد.  استوار بايسته استینردبان:  و گفت)۳(مسلمانان را به قلعه جرجانيان رهنمون شد

__________________________________________________  
  .ه هر ده عددش شش يا هفت مثقال باشدک ی از آن نوع درمههائی يعن)۲، ۱(
مدت هفت ماه .  راه بيش نداشتکو ي... و مبرتبه استوار ...  بود به غايت بلند یي هآن قلع... «:  در تاريخ روضة الصفا آمده است)۳(

هياج نام به پريامون  ... ی مردیگر نديد تا روز ر ظفر در آينه مراد جلوهکوشش منود پيک و یسع ...يزيد بر در حصار نشسته هر چند 
 خنجري یسگ از پ. وه بودکه قلعه بر فراز آن ک روان ديد یهوکمر ک را بر ی با خود داشت و آن سگ خنجريیگشت و سگ یحصار م

ه بر حصار مشرف کوه ک رسيد از یرفت تا به موضع یم...  به غايت تنگ و درخت انبوه بود یراه. شتافت و او از عقب سگ روان شد
يزيد گفت هر چه تو . یه انعام فرمائه بر قلعه مشرف باشد چک ی منامي به موضعیرگاه آمد و يزيد را گفت اگر من راهکپس به لش. بود

   ...یخواه
۴۷۳  

. یه ببازک توانست ی مرگ را هرگز خنواهی را ببازیاگر زندگ:  گفتی سپرد و به وی را به جهم بن زحر جعفیفرمانده
 جهم در مهان حال. ردندک برون آمده باز مراجعت یرد و مجعک در ايشان اجياد یيزيد بفرمود تا هيزم آتش زدند و آن رعب

. ندکجهم آنان را از دروازه بپرا.  به نربد پرداختندی دروازه ايستاده بودند با ویه به نگهبانک یبه قلعه رسيد و مجاعت
قلعه گشوده شد و اهل آن . بري را از پشت سر شنيدندکه آواز تکخرب بودند تا آن ی پس از عصر مهچنان بیدمشنان تا خلت

. )۱( روان شدیرد تا خون در آن وادکشنت ايشان کشانيد و شروع به ک جرجان یا به وادجهم آنان ر. م يزيد شدندکتسليم ح
سپس پسر خود خملد را بر .  رسيدی در آجنا به ویسپس يزيد به خراسان رفت و هدايائ. ردک مدينه جرجان را بنا یو

 و پنج هزار هزار درهم نزد او ه بيستک نوشت و خرب داد ی به ویي پسرش نامه. خراسان گمارد و نزد سليمان بازگشت
   اين. موجود است

__________________________________________________  
 به غايت یر افروختند و مردم حصار از اين معنکيزيد فرمود تا آتش در معس... س برگزيد و روان شد کهياج از ميان سپاه سيصد  ()] (

ار کوه هنادند و اهل قلعه جمموع از حصار بريون آمده متشمر جنگ و پيک به ی يزيد روريانک الصباح لشیروز ديگر عل. متوهم شدند
گشتند و هياج با دلريان اسالم مهه شب مسافت پيموده روز ديگر نيز از رفنت نياسودند و وقت مناز پيشني به موضع معهود رسيدند و 

مريخواند، تاريخ روضة الصفا، جلد سوم، : مالحظه شود(مان برآوردند بري ايشان مسموع خمالفان گشته فرياد االکبري گفتند و آواز تکت
  ).ر رفنت يزيد بن مهلب به خراسان و فتح جرجان و طربستانکذ

 یردند و از آرد آن آسيا طعامکرفت بنابر فرموده يزيد برده مانند گوسپند ذبح  ی میه به آسيابک ینار جويکقاتالن اسريان را بر ...  «)۱(
  ).مري خواند، روضة الصفا، جلد سوم(» س ديگر را از آهنا بياوخيتندک، پيش يزيد آوردند تا خبورد و چهار هزار ردهکمرتب 

۴۷۴  
  .ندکنامه به دست عمر بن عبد العزيز افتاد و يزيد را به خاطر آن مأخوذ داشت و به زندان اف

. ه يزيد به طربستان رهسپار شدکرد کروايت م ک از پدر خويش و او از ابو خمنف يا عوانة بن حیلبکعباس بن هشام 
رد و سپس به شرط پرداخت چهار هزار درهم ک را مدد دادند و يزيد با او نربد ی طلبيد و ايشان ویاسپهبد از ديلميان يار

ه ک شد رد و نيز قرار بر آنک صلح ینقد و تا ديه هم وزن هفتصد هزار درهم در هر سال و با چهار صد اشتر مجاز زعفران با و
 یبرخ. نندک از حرير بر سر خود محل ی سيمني و بالشی و جام)۱(ی و طيلسانی سپرکه هر يکچهار صد مرد به خراج دهند 

  .ها و ظروف گشود يزيد رويان و دنباوند را با دريافت اموال و جامه. اند ردهک نقل )۲(از راويان برنس
پيشاپيش سپاه جهم بن زحر بن . شته بودندکليفه او را ه مردمش جانب غدر پيش گرفته و خکسپس به جرجان رفت 
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ابن مهلب نيز . بردند ی خود غافل به سر میها  بيامد و به شهر داخل شد و در آن هنگام مردم جرجان در خانهیقيس جعف
ده شتگان را از چپ و راست جاک بردند و یانشان را به بردگکودکشتند و ک از مردم جرجان را بی رسيد و خلقیبه و

 سخت با ايشان در یرد و رفتارکيزيد جهم را بر جرجان گمارد و او جزيه و خراج بر مردم آن شهر وضع . ردندکمصلوب 
  .پيش گرفت
 ی از دادن آن خودداریردند و زمانک ی مال الصلح ادا میه گاهکاهل طربستان مهواره بر اين روش بودند : گويند

م جانب غدر و عهد کدر ايام مروان بن حممد بن مروان بن ح. ال داشتندمنودند و بدينسان به جنگ و صلح اشتغ یم
    در پيش گرفتند و چونینکش

__________________________________________________  
  . ردا استی طيلسان نوع)۱(
  . رجوع شود۳۰۸ درباره اين واژه به زير نويس صفحه )۲(

۴۷۵  
ردند و سپس از فرمان سر پيچيده ک صلح یمردم طربستان با و. ا نزد آنان فرستادابو العباس به خالفت رسيد عامل خود ر

  .شتندکردند و مسلمانان را در خالفت منصور بکغدر پيشه 
رده ک ايشان گسيل داشت و مرزوق ابو اخلصيب آزاد ی را سوی و روح بن حامت مهلبی خازم بن خزميه متيمیو

شيد و دشوار شد کار به درازا کچون .  منسوب است مهراه آن دو بفرستادی ووفه بهکه قصر ابو اخلصيب در کخويش را 
  .ردندک را بزنند و سروريشش را بتراشند و آن دو چنان یو: مرزوق به ايشان گفت

 و من نزد ی بينیه مهکردند کاين دو تن بر من گمان خيانت بردند و با من اين :  گفتیآنگاه نزد اسپهبد رفت و به و
 یپذير  تو را بر مواضع آسيبیدارم به من ده ه استحقاقک را ی و منزلتی مرا با خود بپذيری و اگر تو مهراهتو گرخيتم

اسپهبد او را جامه پوشانيد و خبشش بداد و مورد وثوق و . رد و با تو بر ضد ايشان مهدست خواهم شدکتازيان آگاه خواهم 
 یيحت دارد و با او بر سر شفقت است و چون بر امور و اسرار وه قصد نصکمنود  یمرزوق چنني م. شور خويش قرار داد

ار دروازه شهر شد تا آن را بگشود ک ايشان بنوشت و به حيله در ی از آن داشتند برایآگاه شد آنچه خازم و روح نياز به آگاه
  . بالد شدند و مهه را مقهور ساختندیردند و راهکو مسلمانان به شهر اندر شدند و آن را فتح 

 جبنگيد ی را گرد آورد و با ویرد عمر مجعک خروج یه سنفاذ در رک یهنگام.  بودی ری از اهالیعمر بن عالء، قصاب
منصور او .  را به رسالت نزد منصور فرستادی ویجهور بن مرار عجل. ردک شديد بی نشان داد و حماربتیو از خويشنت دلري

سپس او را به واليت طربستان فرستاد و در . ردک عطا ی مرتبتی داد و حتت محايت خويش گرفت و به ویرا فرمانده
  . شهيد شدیمهاجنا در عهد خالفت مهد

۴۷۶  
ترين  ه نفوذ ناپذيرترين و سختک بن حفص بن عمر بن عالء و ما يزديار بن قارن جبال شروين را یحممد بن موس

آنگاه مأمون مايزديار را . در خالفت مأمون بگشودندتر است،  وهستان طربستان است و جنگلها و درختان آن از مهه انبوهک
  . دادی به ویبه واليت طربستان و رويان و دنباوند گمارد و او را حممد ناميد و رتبه اسپهبد

 را در مست خود ی بود و چون ابو اسحق املعتصم به خالفت رسيد ویاو مهچنان تا زمان وفات مأمون بر آن مقام باق
  .رده و جانب غدر پيش گرفتک گذشت مايزديار عصيان یه از خالفت وکاز شش سال و چند ماه ن پس کل.  گذاردیباق

 و قومس و جرجان نوشت تا به جنگ یمعتصم به عبد اهللا بن طاهر بن حسني بن مصعب عامل خود بر خراسان و ر
ملعتصم نيز حممد بن ابراهيم بن  او گسيل داشت و ای از خراسان سویعبد اهللا عم خود حسن بن حسني را با مردان.  رودیو

ه ک یر در بالد مايزديار به هم رسيدند برادر وک از سپاهيان دربار خالفت اعزام داشت و چون دو لشیمصعب را با مجع
ه ک ی به سبب استخفافیو.  استیه بر ضد مايزديار و با ايشان هم رأکفوهيار بن قارن نام داشت به حسن و حممد نوشت 

 یگري  و سختی او نيز به خاطر جباریينه به دل گرفته بود و مردم حتت فرمانروائک یداشت از و ی او روا ممايزديار در حق
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حسن نزد تو : ند و به مايزديار گفتکمني ک یه در موضع معينکفوهيار به حسن نوشت . ردندک یوهش مک را نیاو، سريه و
خواهد به تو امان  یه حسن مکاند  مرا خرب داده:  او را گفت و- اين حمل غري از آن موضع بود- آمده و در فالن حمل است

 رسيد ی موضعکیمايزديار به عزم ديدن حسن رهسپار شد و چون به نزدي. ه حضورا با تو سخن گويدکدهد و قصد آن دارد 
نده ک پراآنان در جنگل.  برون آمدی وی را خرب داد و حسن با ياران خود سویرده بود فوهيار آمدن وکمني که حسن ک

   ی از هر سویبودند و مجلگ
۴۷۷  

 پيچيده او را بدون جنگ ی را بگرفت و ياران حسن بر ویمربند وکفوهيار . مايزديار خواست تا بگريزد. ردندک یعزم و
 فرستادند و آن در سال دويست و بيست و پنج یرأ مايزديار را به سرمن.  باشدی وی برای و عقدیه عهدک آنیگرفتند ب

 بر ی خرمکاو را مهراه باب.  برگرفتند مبردی زدند و چون تازيانه را از وی را در حضور املعتصم تازيانه مفصلیو. بود
ان مايزديار بر فوهيار جسته او را در طربستان به ک از نزديیبرخ.  جملس شرطه است مصلوب ساختندیه جلوک ی ایبلند

  . طاهر بن عبد اهللا به واليت طربستان رسيدندی بن طاهر و پس از وعبد اهللا. وه آن ديار فتح شدکقتل رسانيدند و دشت و 

    دجلهیها ورهکفتح 
 در ناحيه خريبه از توابع بصره بر عجمان - قطبة بن قتادهیسانک و به گفته -یسويد بن قطبه ذهل: گويند

 خالد بن وليد در سال دوازده هک یهنگام. ردک ی در ناحيه حريه تاخت و تاز می بن حارثه شيبانیه مثنکتاخت، چنان یمه
ه خالد کو گويند .  داد و او را بر بصره بگماردیوفه را داشت سويد را در جنگ با اهل ابله يارکبه بصره آمد و عزم رفنت به 

ر بن ک از طايفه بنو سعد بن بیشت و برده گرفت و مردکه مسلحه عجمان بود بگشود و بکه خريبه را کاز بصره نرفت تا آن
نوشجان بن .  به هنر املرأه آمد و قصر را به صلح بگشودیه وکو گويند .  به نام شريح بن عامر را بر آن بگماردهوازن

 و یامن از دختر نرسک یو. ه صاحب قصر بودک است یمنظور از مرأه مهان زن.  عقد صلح ببستیجسنسما در مورد آن با و
   ی اشعریه ابو موسک تسميه آن هنر به مرأه اين است. دختر عم نوشجان بود

۴۷۸  
حممد بن . گفت از آرد آن زن برامي بياوريد ی مهواره می برايش فرستاد و ابو موسیدر آن موضع فرود آمد و آن زن حلواي

گويد خالد به  یار اهل ميامه و حبرين به بصره آمده باشد و مکه خالد بن وليد پس از فراغت از کر آن است ک منیعمر واقد
  .و اهللا اعلم. از آجنا از راه فيد و ثعلبيه به عراق رفتمدينه آمد و 

 را از جانب یه مردکرد به مسع عمر رسيد بر آن شد ک یه در بصره مک یارهائکه چون خرب سويد بن قطبه و کگويند 
 حفصه رمة بنکپس عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب از طايفه بنو مازن بن منصور بن ع. خود بر آن بلد بگمارد

حريه فتح شده و سردار :  گفتیه حليف بنو نوفل بن عبد مناف و از مهاجران اوليه بود بر بصره واليت داد و به وکرا 
تو به ناحيه بصره برو و از آجنا مردم اهواز . اند  مهران به قتل رسيده و سواران مسلمان به سرزمني بابل رسيدهیعجمان يعن

عتبه به بصره آمد و در آجنا سويد .  دهندی نتوانند برادران خود را بر ضد برادران تو يارن تاکو فارس و ميسان را مشغول 
 وجود )۱(رهکدر بصره هفت دس.  پيوستندیر بن وائل و بنو متيم مهراهش بودند به وکه از طوايف بک یسانکبن قطبه و 

عتبه . نامند یه امروزه آن را دار االزد مکبود  ی ديگر در زابوقه و سه ديگر در موضعی آن در خريبه، دو تایدو تا. داشت
  .ه مسلحه عجمان بودکرد و خود به خريبه آمد کها تقسيم  رهکياران خود را در آن دس

ه خود و يارانش ک ی نوشت و از موضعیي عتبه به عمر نامه. رده بودک یخالد بن وليد آن موضع را فتح و از عجمان هت
ه به آب و چراگاه کونت دهد ک سی پاسخ نوشت و بفرمود تا آنان را در حملیعمر به و. خت را آگاه سایرده بودند وکمنزل 
   یه بصره ريگ و سنگهاکابو خمنف گويد .  به موضع بصره آمدیپس و.  باشدکنزدي

__________________________________________________  
  . ده و روستای دستگرد به معنی معرب واژه پارس)۱(
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۴۷۹  
  . تسميه آن شهر به بصره به خاطر زمني نرم آن بوده استیبه قول.  بصره خوانده شدیاه داشت و از اين روسي

عمر هرمثة .  نبودی بافته بر افراشتند و در آجنا بنايی از مویها و خرگاه و چادرها ه مسلمانان در بصره خيمهکگويند 
 ابله یگويند عتبة بن غزوان به غزا. هرمثه سپس به موصل رفت. اد عتبه فرستیه در حبرين بود به يارک را یبن عرفجه بارق

ه از آجنا به حبرين و ک است یه ابله بندرگاهک داد ی آگاهیرفت و آن را به عنوه بگشود و اين خرب را به عمر بنوشت و به و
  . ارسال داشتیتوان رفت و نامه را به دست نافع بن حارث ثقف یعمان و هند و چني م

ما با امري ابله برون تاختيم و : ه گفتکرد ک روايت ی صاحل از مرحوم عطار و او از پدرش و او از شويس عدووليد بن
ما بر ايشان ظفر يافتيم .  ما برون آمدندی خود سوی با پيلها)۲( گذشتيم و اهل فرات)۱(سپس از فرات. بر آن بلد پريوز شدمي

  .ردميکو فرات را فتح 
ه چون مسلمانان به کرد کايت ک حیراثه ربعک بن یمحاد بن سلمه و او از پدرش و او از محريعبد الواحد بن غياث از 

خوردند به  یسازد و چون از آن م یگويند فربه م یه مکابله وارد شدند در آجنا نان سفيد يافتند و گفتند اين مهان است 
ه از پيش سينه ک نصيب شد یمرا پرياهن: گفتهم او .  نديدميیه ما چاقکگفتند به خدا  یرده مک خويش نگاه یدستها
  .يافتم یبا آن در اجتماعات حضور م.  داشت و سبز بودیگريبان

رد و جماشع بن مسعود را بر فرات بگمارد و مغريه را که عتبه ابله را فتح ک به نقل از جهم بن حسان مرا گفت یمدائن
   يوخ خود روايت از شیمدائن. توليت مناز گزاردن داد و خود نزد عمر رفت

__________________________________________________  
  . ديگر شهر فرات مورد نظر استی جا هنر فرات و جاک در اين عبارات ي)۲، ۱(

۴۸۰  
  .ه از فهرج تا فرات به صلح و بقيه ابله به عنوه گشوده شده استکرد ک

ه عمر بن خطاب عتبة بن کرد کد بن اسحاق بن يسار روايت  از عبدة بن سليمان و او از حممیعبد اهللا بن صاحل مقر
ها  مردمان در خيمه.  او گسيل داشتکمک را نيز به ی به بصره فرستاد و مردانیغزوان حليف بنو نوفل را با هشتصد سپاه

در زابوقه،  کیدو تا در خريبه، ي. ردندکره از خشت بنا ک از ايشان هفت دسیردند و چون مشارشان فزون شد گروهکمنزل 
بر . رد و آن بلد را به عنوه بگشود و به فرات آمدکآنگاه عتبه به ابله رفت و با مردم آن نربد . دو تا در ازد و دو ديگر در متيم

 برون آمد و یمرزبان مذار بر و. رد و به مذار آمدک قرار داشت و آن شهر را به عنوه فتح یمقدمه سپاه جماشع بن مسعود سلم
جنگ دستگري شد  یمرزبان ب. ه مهراهش بودند غرقه ساختک را یسانکرد و مهه کخداوند او را هزميت . اختبه نربد پرد

 ايشان ی مقابله با مسلمانان گرد آمده اراده رفنت سویه مردمش براکآنگاه عتبه به دستميسان رفت . و عتبه گردن او را بزد
پس با . نده شودکنده و دهلاشان از هراس آکويد، تا يارانشان پرا جیه در جنگ بر آنان پيشکعتبه بر آن شد . را داشتند

درنگ به ابرقباذ رفت و خداوند  یعتبه ب. شتکرد و دهقانانشان را بکآنان مصاف داد و خداوند آن مجاعت را هزميت 
  . بگشودیآن بلد را بر و
عمر اذن داد و عتبه جماشع بن .  او رود و حج گزاردیه سوکه آنگاه عتبه از عمر بن خطاب اذن خواست کگويند 
ه تا کجماشع در بصره حضور نداشت و عتبه مغرية بن شعبه را بفرمود . ردک خود معني ی را به جانشينیمسعود سلم
  ؟یده ی می را بر شهرنشينان فرمانروائی بدویآيا مرد:  را گفتیعمر و.  به جايش نشيندیبازگشت و

   ن عمر نپذيرفتکند لکفاء ار واليت بصره استعکعتبه خواست تا از 
۴۸۱  

رده و او از کمردم از عتبه درباره بصره پرسش . پس عمر مغرية بن شعبه را بر بصره واليت داد. و عتبه برفت و در راه مبرد
  .پس بدان خاطر مردمان روانه بصره شدند.  آن بلد خرب داده بودیحاصلخيز

لده زن عتبة بن غزوان بود و که از ده دختر حارث بن کد رکايت کعباس بن هشام از پدر خويش و او از عوانه ح
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  . بيامدندیره و زياد نيز مهراه وکه عمر عتبة بن غزوان را واليت داد نافع و ابو بک یزمان
  :گفت یانگيخت و م یآنگاه عتبه به نربد با اهل شهر فرات پرداخت و زنش ازده مردان را به جنگ بر م

  )۱(ردکن را در ما فرو خواهند هايشا ستتان دهند غلفهکاگر ش

ه بتواند ک وجود نداشت یسکدر ميان مسلمانان . خداوند آن شهر را بر مسلمانان بگشود و غنائم بسيار نصيبشان شد
  .ند مگر زياد و هم او تقسيم غنائم را بر عهده گرفتکبنويسد و حساب 

آنگاه عتبه نزد عمر رفت و .  داشتیلکاک خود ه بر سرک بود ی معني شد و او پسری ویروزانه دو درهم دستمزد برا
جماشع غايب بود و عتبه مغرية بن شعبه را بفرمود . رده استک خود معني یه او را به جانشينکبه جماشع بن مسعود نوشت 

ج با مغريه در املنعر. رد و از اسالم بازگشتکدر آن زمان دهقان ميسان عصيان . ه تا بازگشت جماشع بر مردم مناز گزاردک
  عمر.  دادی آگاهی را به وی نوشت و اين پريوزیي شت و به عمر نامهکرد و او را بک ی تالقیو

__________________________________________________  
به غريت زن عرب با اين گفته خود مردان را از دو بابت . شود یردن بريده مکه هنگام ختان ک است ی آلت مردی غلفه يا قلفه پوست رو)۱(

ه ک ی مردانی از سویگري امک اين کی و فيزيیلک از زنانشان، و دوم جتسم شیام گرفنت مردان ايرانکخنست انديشه . دارد یو جهد وا م
 ۱۹۵در باب قبح ناخمتون بودن ميان اعراب به توضيحات ذيل صفحه (ردند ک یه ايرانيان در آن زمان ختان منکاند، زيرا  ختان نشده
  )رجوع شود

۴۸۲  
مغريه : گفت. یآر: ؟ گفتیا  خود گماردهیه جماشع را به جاک یمگر تو به من خرب نداد:  گفتیعتبه را خبواند و به و

 به جايش نشيند و بر یه تا آمدن وکچون جماشع غايب بود به مغريه دستور دادم : عتبه گفت. اين خرب را به من نوشته است
عمر فرمان واليت بصره را به . ترند ه شهرنشينان از بدويان واليت را شايستهکوگند به آئينم س: عمر گفت. مردم مناز گزارد

  .مغريه مدهتا مباند و سپس عاشق آن زن شد.  ارسال داشتی وینام مغريه نوشت و آن را برا
 آن را یده مغريه با ميسان جنگيد و پس از نربد شديکرد کايت کعبد اهللا بن صاحل از عبده و او از حممد بن اسحاق ح

  .ردند و مغريه آن بلد را نيز به عنوه بگشودکرد و سپس اهل ابرقباد غدر پيشه کبه عنوه بگشود و بر ارض آن بلد غلبه 
ه عتبة بن غزوان ابله و فرات و ابرقباذ کرد کروح بن عبد املؤمن از وهب بن جرير بن حازم و او از پدر خويش روايت 

 ی بن حممد مدائنیعل. ردند و مغريه آن را بگشودکاهل ابرقباذ غدر . ردکان را فتح و دستميسان را بگشود و مغريه ميس
 و برادرش سعيد یه پدر حسن بصرکگويند . خواندند یگويد مردم، ميسان و دستميسان و فرات و ابرقباذ را به نام ميسان م

ه عمه ک به نام ربيع دختر نضر تعلق گرفت  از انصاری به زنیو.  ميسان بودند و يسار فريوز نام داشتیبن يسار از اسرا
از حسن روايت .  بودکه زن انس بن مالک از بنو سلمه به نام مجيله درآمد یيت زنک به ملیو به قول.  بودکانس بن مال

 مرا به رد و پدر و مادرک از بنو سلمه ازدواج یآن مرد با زن.  از بنو جنار بودندیپدر و مادر من از آن مرد: ه گفته استکشده 
حسن دو سال به پايان خالفت عمر .  ما با مهان زن استیرد و رشته والکعنوان مهريه نزد او راند و آن زن هر دو را آزاد 

    سال پس از نربد صفني از مدينه برفتکمانده در مدينه به جهان آمد و ي
۴۸۳  

  . در بصره وفات يافتیو به سال صد و ده در سن هشتاد و نه سالگ
آن .  از طايفه بنو هالل به نام ام مجيل دختر حمجن بن افقم بن شعيثة بن هزم آمد و شد داشتیمغريه با زن: گويند
رده پيامرب کرة بن مسروح آزاد کاين خرب به ابو ب. ناميدند ی مک را حجاج بن عتيیه وک از طايفه ثقيف بود یزن را شوهر

 و زياد بن عبيد یلده ثقفک و نافع بن حارث بن یمعبد بن عبيد جبله ميان قوم ثقيف به دنيا آمده بود، و شبل بن ک) ص(
م زن کاند و مغريه بر ش ه برهنهکمني مغريه نشستند تا بر آن زن برآمد پس هجوم آوردند و آن دو را بديدند کايشان در . رسيد

 ی اشعریعمر به ابو موس. ادنداز آجنا برون آمده نزد عمر بن خطاب رفتند و بر آنچه ديده بودند شهادت د. برآمده است
  .رده استکه شيطان در آن النه ک بفرستم یخواهم تو را به بلد یم: گفت
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 و عوف بن وهب ی و عمران بن حصني پدر جنيد خزاعکعمر براء بن مال. نک از انصار را با من مهراه یمجع: گفت
 یند و او سه روز پس از ورودش وکد تا مغريه را رهسپار رد و او را بر بصره واليت داد و بفرموک مهراه ی را با ابو موسیخزاع

  .ردکرا روانه 
م آن زن بر آمده که بر شکمن او را ديدم : نافع بن حارث گفت.  گرد آوردیچون مغريه نزد عمر رسيد شهود را با و

 شبل بن معبد و پس از سپس.  آوردیدان فرو برده و بريون مه ه آلت خود را چون ميل در سرمهکسپوزد و ديدم  ی را مهیو
ه مرا اميدوار کبينم  ی را میمن چهره مرد: سان شهادت دادند و چون زياد به پيش آمد عمر گفت ره به مهنيکاو ابو ب

نده خنواهد کرد و با شهادت خويش سرافکرا با اقدام خود سنگسار خنواهد ) ص( از صحابه رسول اهللا کیه يکسازد  یم
    و مسلمان شده بود و مهراه)۱(مغريه از مصر آمده. ساخت

__________________________________________________  
   مهراهان خود رایدر آجنا و. ان به مصر رفته بودک از مشری مغريه مهراه قوم)۱(

۴۸۴  
  .ت جسته بودک اهللا عليه و سلم در واقعه حديبيه شریرسول اهللا صل

دامن مغريه با او در  ین منک را هم شنيدم لی نفس بلندیم و صدا زشت پيش رو ديدیي منظره: زياد چنني گفت
آيا شهود حق را : شبل گفت. پس عمر بفرمود آن سه تن را تازيانه زدند. )۱( ندادی زياد شهادتیبه قول. آميخته بود يا نه

ار که مغريه زناکدهم  یمشهادت :  گفتیره را تازيانه زدند وکه ابو بک؟ پس از آنینک ی و حد را باطل میزن یتازيانه م
ابو . نک پس دوستت را سنگسار ینک ی میاگر تو آنچه گفته شد شهادت تلق:  گفتیعل. حدش بزنيد: عمر گفت. است

سپس عمر آنان را به .  برادر بودی مادرش مسيه با ویزياد از سو. ه ديگر با زياد هرگز سخن نگويدکره سوگند خورد کب
 نوشت و او را به واليت بصره گمارد یي  در بصره بود و عمر نامهیه ابو موسکاند  ردهکوايت  ریمجع. شهر خود باز گردانيد

  .ن خرب خنست استوارتر استکل. و بفرمود تا مغريه را اعزام دارد
 وقاص بفرمود تا عتبة بن غزوان را به بصره فرستد و او چنان یه عمر بن خطاب به سعد بن ابکروايت شده است 

 بازگردانيد و او ی را به عنوان والیرد و عمر وک سعد ناخشنود بود و به اين خاطر استعفاء ینگاريها به از نامهعت. رده بودک
رد و اهل آن را ک دجله را تفحص یها ورهک یو.  هفده بودی بر بصره در سال شانزده و به قولیواليت ابو موس. در راه مبرد

   رایاح آن نویپس بفرمود تا اراض. بر سر اطاعت ديد
__________________________________________________  

  )تاب املعارفک: ابن قتيبه(شت و آنچه با خود داشتند بگرفت و نزد پيامرب آمد و مسلمان شد کغفلت زده ب ()] (
  .ن مغرية بن شعبه استمراد از دوست عمر مها . استیافک حد ی اجرایه براکرسد  ی بدين ترتيب تعداد شهادهتا به چهار می يعن)۱(

۴۸۵  
 در سال شانزده به واليت یه ابو موسکخرب استوار اين است . ردکان، خراج وضع کردند و بر آهنا به اندازه امک یمساح

  .بصره رسيد
 داشت و او از یاتبک یه ابو موسکرد کثري روايت ک ی بن ابی و او از حييی و او از ابو هالل راسبیشيبان بن فروخ ابل

اتب خود را تازيانه بزن و او کعمر به او نوشت هر وقت نامه من به دستت رسيد .  عمر نوشتی برایي  نامهیبو موسطرف ا
  .نکار خود معزول کرا از 

   متصري بصره
ه چون عتبة بن غزوان در خريبه منزل گزيد به عمر بن کرد کايت ک بن مغريه اثرم به نقل از ابو عبيده با من حیعل

 یه مسلمانان ناگزير از داشنت منازلکنوشت و او را از اقامت خويش در آجنا آگاه ساخت و اعالم داشت  یي خطاب نامه
يارانت را در : عمر نوشت.  گريندینند و چون از نربد باز گردند در آن مأوکه چون زمستان شود در آن قشالق کهستند 
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رانه ک را بر یزمين: عتبه نوشت.  من بنويسین را برا به آب و چراگاه باشد و اوصاف آکه نزديک گرد آور یموضع واحد
عمر . اند ه نيزارها در آن پديد آمدهک است ی آن آبگريهائکه نيزار فراوان دارد و نزديکام  صحرا در مناطق حاصلخيز يافته

ه مردمان را ک نوشت یگاه و به و  به آبشخور و چراگاه و هيمهک است خرم و نزديیاين سرزمين: چون نامه را خواند گفت
 بنا ی از نی بساختند و عتبه نيز مسجدیهائ نک مسی مردمان را در آن موضع مقيم ساخت و ايشان بانیو. مهاجنا منزل ده

ار را ک اين ی زمني مسجد را به دست خود اجنام داد و به قولی عالمت گذاریه وکگويند . رد و آن در سال چهارده بودک
   حمجر بن ادرع

۴۸۶  
ار را در مورد مسجد ک خانه خود اين یلده به هنگام حدود بندک ديگر نافع بن حارث بن یرد و به قولکم سليم  از قویهبز

ه در بصره به ک است یسک اجنام شد و او خنستني ی اين امر به دست اسود بن سريع متيمینيز اجنام داد و باز به قول
. یردکرمحت خدا بر تو باد خويشنت را انگشت منا : تند را گفیجماشع و جمالد دو پسر مسعود و.  پرداختیگوئ قصه
  .)۱(ردکديگر چنان خنواهم : گفت

نامند و آن زمان دهناء خوانده  یه امروزه آن را ميدان بنو هاشم مک ی مسجد و در ميدانیعتبه دار االماره را جلو
رفتند آن نيها را بدر آورده دسته  یجنگ ممسلمانان هر زمان به . رد و زندان و ديوان را نيز جزء آن بساختکشد بنا  یم
وضع به مهني . ردندک یگشتند ساخنت بنا را جتديد م یهنادند تا از جنگ باز گردند و چون باز م ی میردند و به جاک یم

اره  مسجد و دار االمی اشعریابو موس.  بساختندیرده در آهنا منازلک ی را حدود بندیه مردم زمينهائک بود تا آنیمنوال باق
 مناز گزاردن بر مردم یه امام براکهر گاه . را با خشت و گل بساخت و سقف آن را با علف بپوشانيد و مسجد را وسعت داد

 عبد اهللا بن عامر از دار االماره یروز. رفت یگذشت و مست قبله م ی میآمد، مجاعت را پشت سر هناده از ممر مرتفع یم
رده کامري پوست خرس در بر : اعراب گفتند.  رنگ از پوست خز بر تن داشتی دودیا خارج شد و مست قبله رفت و جبه

  .است
   ه چون عتبة بن غزوانکرد ک روايت ی از اصمعیابو حممد ثور

__________________________________________________  
پس جمالد .  خود را بر افراشته بودندیمان دستهاگفت و مرد ی از مسجد قصه میي ه در گوشهکرد ک ی جمالد، اسود بن سريع را نظاره م)۱(

ه مشا که من نيامدم ميان مشا بنشينم هر چند ک یبه خدا:  گشودند و او گفتی جای ویمردمان برا . بودیپيش آمد و در او لنگ
سلمانان زشت بر حذر باشيد از آنچه م. اند ه مردمان در مشا خريه شدهکنيد ک ی میارکه ديدم ک هستيد، بلیمهنشينان صادق

  )تاب الفائقک: یزخمشر(مشارند  یم
۴۸۷  

پدرش چندان اشتر حنر . ره در آجنا زاده شد و او خنستني مولود در بصره بودک بیدر خريبه منزل گزيد عبد الرمحن بن اب
بسيار  مسجد را ی سفيان زياد را بر بصره گمارد ویه معاوية بن ابک یسپس هنگام. ه اهل بصره از آن سري شدندکرد ک

ه شايسته نيست امام از ميان مجاعت کهم او گفت . ردکرد و آن را با آجر و گچ بساخت و سقف مسجد را از ساج بنا کبزرگ 
ند و به اين خاطر دار االماره از دهناء به مست قبله مسجد منتقل شد و از آن پس امام از آن در دار االماره خارج کعبور 

  .ار داشته در مست ديوار قبله قرکشد  یم
ه مهراهش بودند کرد و بزرگان بصره را کزياد پس از ساخنت مسجد و دار االماره اطراف آن دور زد و به بنا نظاره 

  .شناسيم یمتر از اين منک حمیما بناي: نيد؟ آنان گفتندک ی مشاهده منیآيا خلل: گفت
از يونس . ه شده شايد ستربترين ستوهنا باشند از آهنا چهار بند قرار دادکه بر سر هر يک اين ستوهنا یآر: زياد گفت
 ی و به قولیحارثة بن بدرغدان.  در اين ستوهنا ظاهر نشدی و عيبیافکهرگز ش: ه گفتک روايت شده است یبن حبيب حنو
  : گويدیبعيث جماشع

ار بود کدر ه از گل سازد آن را گر نه دست آدميان به افراشتنش ک ساخت از سنگ، نه یر خدا بنايکزياد از هبر ذ
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  اند  ردهکار را شياطني بکه اين کگفتم  یمه

ه چون زياد مسجد را بساخت در صفه پيشني آن پنج ستون قرار داد و کرد کايت کوليد بن هشام بن قحذم با من ح
ه مقصوره ساخت و دار االماره را به مست قبله مسجد منتقل ک بود یسکرد و او خنستني کمناره مسجد را از سنگ درست 

   ی موالیه صاحل بن عبد الرمحن سجستانک دار االمارة را از گل و خشت ساخت تا آنیو. ردک
۴۸۸  

عبيد اهللا بن زياد .  امر خراج عراق شد و دار االماره را از آجر و گچ بساختی متولک سليمان بن عبد امللیبنو متيم از سو
ه ساخنت دو مسجد کرد و خواستم که کند ک جهاد نصيبم از خدا خواستم: وفه را توسعه داد و گفتکدار االماره و مسجد 

  .ردکه مرا فرزند خلف زياد قرار دهد و او چنان کردم ک یه ساخت و متنکوفه و بصره نصيبم سازد کمجاعت را در 
ار و قطع ک اين یمتول. وه اهواز بياوردک آن را از یزياد هنگام ساخنت مسجد ستوهنا:  گويدیابو عبيده معمر بن مثن

  . به چنگ آوردندی و پسرش بودند و از اين راه مالی ثقفکسنگها حجاج بن عتي
زياد :  از مردم گويندیه بعضکهم او گويد . ه بر سنگ باشدکچه خوش است امارت هر چند : هکپس اين مثل بيامد 

بيم آن دارم : هند و گفتد یان مکشود آن را ت ی آلوده مکه مردم به هنگام خواندن مناز چون دستشان به خاکرد کمشاهده 
ان دادن دست سنت مناز است و بفرمود تا سنگريزه گرد آورند و در مسجد که تکه مردم با گذشت زمان چنني پندارند ک

 را برگزيده به آنان یردند و سنگهائک ی مهیار گمارده شده بودند بر مردم ايراد گرفته و تندکه بر اين ک یسانک. بريزند
. ستاندند یار رشوت مکها و رنگها بياوريد و در اين   از اين گونه و به مهني اندازهیسنگهائ: گفتند یدادند و م ینشان م

  .ه بر سنگ باشدکچه خوش است امارت هر چند :  گفتیپس سخنور
لده قرار داشت و که در آن مست خانه نافع بن حارث بن کدار بود زيرا   مسجد گوشهیقسمت مشال: ابو عبيده گويد

هر زمان :  به ياران خود گفتیچون معاويه عبيد اهللا بن زياد را بر بصره واليت داد و. ردک ی از فروخنت آن اباء مفرزندش
نار بطيحه قرار داشت رفت و به عبيد که ک ی به قصر سفيدیو. نيدک خود رود مرا خرب کعبد اهللا بن نافع به دورترين امال

   او فعله گسيل. اهللا خرب دادند
۴۸۹  

ار کپسر نافع نزد او آمد و از اين . ردندکردن مسجد الزم بود خراب ک چهار گوش یه براک را ی از آن خانه قسمتداشت و
 در آن ديوار به داخل ی وی برای هر ذراع پنج ذراع به او بدهد و نورگريیه به جاکرد ک ی را راضیعبيد اهللا و. ردکوه کش

  .مسجد بگشود
رد و در ک خانه را در آن داخل ی مسجد را وسعت داد و متامیه مهدکبود تا آن یآن نورگري مهچنان بر ديوار باق

  .خالفت رشيد دار االماره نيز به مسجد افزوده شد
رده است و ک در بصره بنا یي ه زياد دار االمارهکچون حجاج بن يوسف به عراق آمد خرب يافت : ابو عبيده گويد

ار نام زياد را پايدارتر و کاين :  گفتندیبه و. ه عمارت را با آجر و گچ بسازدکن شد خواست تا نام زياد بر آن بنا نباشد و بر آ
 ی با گل و خشت و درهایهائ عامه مردم در اطراف آن خانه.  هنادیرد و بر جاکپس بنا را خراب . دتر خواهد ساختکمو

 به خالفت رسيد و صاحل بن عبد کد املله سليمان بن عبک نبود تا آنیي ردند و در بصره دار االمارهکمهان بنا احداث 
رد و سليمان بفرمود تا آن کايت کار او را در مورد دار االماره حکصاحل داستان حجاج و . الرمحن را بر خراج عراق بگمارد

عبد چون عمر بن .  با آجر و گچ بساخت و سقف آن را برافراشتی قبلیرا بار ديگر بسازند و او دار االماره را بر پايه بنا
 آن عمارت ی باالیهائ ه غرفهک بر آن شد ی را بر بصره واليت داد، عدی بن ارطاة فرازیالعزيز به خالفت رسيد و عد

  . بسازد
 تو ی زياد و آل زياد فراخ بود برایه براک یي آيا خانه. ی پسر ام عدیمادرت به عزايت نشيند ا:  نوشتیعمر به و

 بن عبد اهللا بن عباس از یه سليمان بن علک یزمان. ردکها باز ايستاد و آن را رها   غرفهی از امتام بنایتنگ است؟ پس عد
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ها را با گل بساخت و سپس آن   باال برده بود غرفهیه عدک یهاي  غرفهی ديوارهای ابو العباس به واليت بصره رسيد رویسو
   گفت و در مربدکرا تر

۴۹۰  
ه را به مست قبله مسجد بيفزود و امروزه امراء در بصره دار االماره چون رشيد به خالفت رسيد دار االمار. منزل گزيد

  .ندارند
ار آمد و او خانه نافع بن ک بر سر یه مهدک بر مسجد نيافزود تا آنیسکپس از ابن زياد : وليد بن هشام بن قحذم گويد

 و خانه ام مجيل ینه عمرو بن وهب ثقف و خایلده ثقفکره و خانه ربيعة بن ک بی و خانه عبيد اهللا بن ابیلده ثقفکحارث بن 
 جز آهنا را خبريد و به مسجد بيفزود و آن در ی ديگریها  بود، و خانهیه ميان او و مغرية بن شعبه آن ماجرک یي زن هالليه

 بن جعفر بن منصور را در یسپس هارون الرشيد عيس.  بر بصره واليت داشتیه حممد بن سليمان بن علک بود یزمان
  .ردک بصره بود بفرمود تا دار االماره را به مسجد بيفزايد و او چنان ی والهک یزمان

رد ک را بر ديوان سپاهيان عرب گمارده بود، روايت یه يوسف بن عمر وکپدرم از پدر خويش، : وليد بن هشام گويد
ر و تعداد غري جنگجويان صد ه تعداد آنان هشتاد هزاکندم و ديدم کدر ايام زياد بر مشار جنگجويان بصره نظر اف: ه گفتک

  .و بيست هزار است
  .وفه شصت هزار و غري جنگجويان آن بلد هشتاد هزار بودکجنگجويان 

.  وقاص بودیه عتبة بن غزوان مهراه سعد بن ابکرد کايت ک و او به نقل خويش از راويان حیحممد بن سعد از واقد
عتبه با هشتصد تن رفت و . هد و عتبة بن غزوان را به بصره فرستدوفه قرار دک خود را در )۱(ه قريوانکعمر به سعد نوشت 

 فرستاد و چون مشار ايشان ی وکمک را به ی خيمه زدند و عمر مردانیرد و مردمان نيز مهراه وکها بر پا   از جامهیي خيمه
   در زابوقه،کیدو تا در خريبه، ي. ره از خشت بساختندک از آنان هفت دسیفزون گشت، مجع

__________________________________________________  
  . رجوع شود۳۲۷ درباره مفهوم قريوان به زير نويس صفحه )۱(

۴۹۱  
 عتبه یسعد برا. سپس عتبه از بصره به فرات رفت و آن را بگشود و به بصره بازگشت. دو تا در بنو متيم و دو ديگر در ازد

 رود و برفت و مغرية بن شعبه یپس، از عمر اجازت خواست تا نزد و. خاطر بودنوشت و او از اين رفتار آزرده  یدستورها م
 یشود اگر امارت مرد یچه م: عمر گفت. ردکوه کچون به مدينه رسيد از تسلط سعد بر خود ش.  خود گماردیرا به جا

عتبه .  مصر بودیگشت ون عتبه از بازگشت امتناع داشت و عمر بر بازک؟ لیه از صحابه و اشراف است بپذيرک را یقريش
ن کرد لکحمجر بن ادرع حدود مسجد بصره را تعيني . ب خود به زير افتاد و مبرد و آن در سال شانزده بودکدر راه از مر

 یرد و سپس ابو موسک بنا یعتبه مسجد را از ن. گزارد یار باشد آجنا مناز مک در یه بنايکآن ی در آن نساخت و بیبناي
  . آن اقدام شدی پس از او نيز به بنا آن را بساخت ویاشعر

 روايت ی و او از حممد بن عبد اهللا ثقفی بن آدم و او از معاويه و او از شيبانی از حييی بن اسود عجلیحسني بن عل
ه در بصره به پرورش اسب ک بود یسک خنستني یو.  به ابو عبد اهللا و موسوم به نافعینک بود میه در بصره مردکرد ک

 از مسلمني ی خراج است و نه به حق احدیه نه جزء اراضک است یدر بصره زمين:  گفتید عمر آمد و به وپرداخت و نز
  .ندک یه آن زمني را اقطاع وک نيز در اين باب به عمر بنوشت و عمر به او پاسخ داد یابو موس. رساند ی میزيان

ه ک را خواندم یمن نامه عمر به ابو موس:  گفتهکرد ک روايت یسعيد بن سليمان از عباد بن عوام و او از عوف اعراب
اگر آن . ه در آن به پرورش اسبان خود پردازدک را در ساحل دجله از من خواسته است یابو عبد اهللا زمين: شد یدر آن گفته م

  .نک عطايش یشود به و ی منیزمني مشمول جزيه نيست و آب مشمول جزيه به آن جار
   وليد بن. لده طبيب عرب بودکرث بن آن مرد نافع بن حا: عباد گويد
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۴۹۲  
  :ه در آن چنني آمده بودک را بديدم یي نامه: هشام بن قحذم گويد

 یه جز او خدايکاهللا را سپاس گوئيم . سالم بر تو. از بنده خدا عمر به مغرية بن شعبه. بسم اهللا الرمحن الرحيم
پروريده  یره اسب مکرده و ک یشت مکابن غزوان در بصره  در زمان امارت یه وکاما بعد، ابو عبيد اهللا گويد . نيست
ار کدر . ه ديده استک است یرده است، و آن هبترين زمينک ی از اهل بصره پرورش اسبان منیس ديگرکه ک یدر حال

ام تا به زراعت پردازد و  ه من او را اجازت دادهکاو نسبت به زراعت و پرورش اسبان عنايت داشته باش، زيرا 
 مشمول جزيه عجمان بوده يا آب زمني مشمول جزيه در یه از مجله اراضکرده به او ده، مگر آنکشت که ک را یزمين

در ماه صفر سال هفده به دست .  و رمحة اهللاکو السالم علي. ار او مباشک متعرض کیجز به ني.  شودیآن جار
  . فاطمه نگارش يافتیمعيقيب بن اب

 بصره شوم اموال مردمش را یاگر من وال: ه گفتکرد کايت ک از ابن شربمه حعم من به نقل: وليد بن هشام گويد
ره و نافع بن حارث قرار نداد و عثمان نيز ک جز ابا بیسک را اقطاع کیرد زيرا عمر بن خطاب در آجنا ملکضبط خواهم 

 عثمان یه به نام محران موالک را یي ابن عامر نيز خانه.  عمران بن حصنيیرد جز براک معني نی در بصره اقطاعیسک یبرا
  . را اقطاعا به عمران سپردیزياد نيز زمين: ه گويندکهم او گويد .  دادیمعروف شد اقطاعا به و

 یه در بصره بنا شد خانه نافع بن حارث و سپس خانه معقل بن يسار مزنک یي خنستني خانه:  گويدیلبکهشام بن 
 را یپس زمين.  دهندی را در بصره به وی را گرفت و نوشت تا زمينی ثقفی العاصیعثمان بن عفان خانه عثمان بن اب. بود
باب عثمان در . ردکشت ک بود و عثمان آن را اصالح و یزار ه شورهک دادند یه به شط عثمان معروف شد مقابل ابله به وک

    منسوبیبصره نيز به عثمان بن عاص
۴۹۳  

عثمان بن .  تعلق داشت و او را در عني التمر به دست آورده بودیگويند محران بن ابان بن مسيب بن جنبه فراز. است
 را یه وکرد و سپس بر او خشمگني شد از آن رو کاتب خود ک آموخت و او را یعفان محران را از او خريد و نوشنت به و

 رشوت یاز و معيط به عمل آمده بود اعزام داشت و محران یه از وليد بن عقبة بن ابک یايتک تفحص در باب شیبرا
ايت يقني حاصل منود بر محران خشم گرفت ک شیرد و چون عثمان از درستکذيب کگرفت و آنچه درباره او گفته شده بود ت

ونت برگزيند و او ک سی را جز مدينه برایه جائک و او را خمري ساخت ینک یه من هستم نبايد زندگک یهرگز جاي: و گفت
عثمان اين . ردک ی را متنی دهد و مساحت زيادی را در بصره به اقطاع ویي رد خانهکا رد و از عثمان تقاضکبصره را اختيار 

ه ک را یي و ابن عامر خانه.  دهی خودت به ویها  از خانهی را مانند برخیي مقدار را زياد دانست و به ابن عامر گفت خانه
  . سپردینون به نام خانه محران در بصره است به وکهم ا

 او یاين خانه را برا.  زندان ابن زبري بودی زندانی از آن ابو جراح قاضی قاضیالد بن طليق خزاعه خانه خکگويند 
 بنو مسره در بصره یوکصاحب :  گويدیلبکابن .  از زندان ابن زبري گرخيته بودیه وکرد، زيرا ک یسلم بن زياد خريدار

و مسجد عاصم به عاصم از طايفه بنو . ن عبد مناف بودعتبة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس ب
رده عبد الرمحن بن کالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعه منسوب است و خانه ابو نافع در بصره به ابو نافع آزاد کربيعة بن 

  .ره منتسب استک بیاب
ه ک بود یسانکجاج بود و او از  مؤذن حی از آن سحامة بن عبد الرمحن بن اصم غنویخانه ابو يعقوب خطاب:  گويدیقحذم

   مهراه يزيد بن مهلب
۴۹۴  

 خانه مغرية بن شعبه کآن خانه نزدي. شته بودک را ی و)۱( در جنگ عقرکبه نربد پرداخته و مسلمة بن عبد املل
د خانه زيا.  قرار داردی ثقفی ابن عاصکره منسوب است و در مقابل آن ملک بیخانه طارق به طارق بن اب: گويند. است
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مقابل اين خانه . رده بودک یاش زياد بن عثمان خريدار  برادرزادهیه آن را براکبن عثمان از آن عبيد اهللا بن زياد بود 
 برده ی از آن سلم بن زياد بود و بالل بن ابیخانه سليمان بن عل.  جزء آن استیه خانه بابه دختر ابو العاصک است کیمل

 بيامد و در آن منزل یو سپس سليمان بن عل.  بصره بود بر آن دست انداختی وال خالد بن عبد اهللایه از سوک یدر ايام
ه آن را به ک از طايفه بنو دارم بود و فريوز حصني خواست ی ثقيف از آن مردی خمتار موالی بن ابیخانه موس: گويند. ردک

 یپس فريوز ده هزار درهم را به و. وشم تو را به صد هزار بفریمن حاضر نيستم مهسايگ: ند و او گفتک یده هزار خريدار
خانه را به ده :  خواست تا خانه خود را بفروشد و گفتیآن مرد دارم: ابو احلسن گويد. ببخشيد و خانه را برايش باز هناد

: اين خرب به فريوز رسيد و گفت.  فريوزی آن است و پنج هزار ديگر ارزش مهسايگیپنج هزار هبا. فروشم یهزار درهم م
ه مباشر ک منسوب است یخانه ابن تبع به عبد الرمحن بن تبع محري. ردک عطا یات را نگاه دار و ده هزار درهم به و هخان

.  گرفت و از او ابو برده به جهان آمدی دخترش را به زنیدمون از مردم طائف بود و ابو موس. اقطاعات زياد بوده است
  .)۲( و پسران، نان و زيره، مهه در خانه دمون استیسازگار:  گويندی داشت و اهل بصره در باب وکیدمون در بصره مل

__________________________________________________  
  . است در عراقیعقر موضع.  و يزيد بن مهلب درگرفت و به مرگ يزيد منجر شدک اين جنگ ميان مسلمة بن عبد املل)۱(
  .اند  ديگر هم قافيهک با يیدر زبان عرب» دمون«و » زيره«و » پسران «یها  واژه)۲(

۴۹۵  
 بود ی ثقفی العاصیه در بصره ساخته شد محام عبد اهللا بن عثمان بن ابک یخنستني محام:  و ديگران گويندیقحذم

دومني گرمابه محام فيل آزاد .  بن جعفر قرار داشتی قصر عيسکو آن در حمل بستان سفيان بن معاويه در خريبه و نزدي
بصره دوران .  شدیه سپس از آن عمرو بن مسلم باهلکره در بالل آباد بود ک بیاد، و سومني آهنا محام مسلم بن ابرده زيک

  . نداشتی را گذرانيد و جز اين سه محامیزياد
  :ره به پسرش مسلم گفتکه ابو بکرد کايت ک با من حیمدائن

اگر سخن : گفت. متر نيستک عوايدت از برادرانت نک لی گمارده نيستیي ه تو را بينم بر وظيفهک فرزند به خدا یا
 یام هر روز هزار درهم و گندم بسيار عايد من از اين گرمابه: گفت. چنان باشد: گفت.  به تو باز گوميیمرا پوشيده دار

 اين او. رد و او را از درآمد محام آگاه ساختکره وصيت ک بیسپس مسلم بيمار شد و به برادرش عبد الرمحن بن اب. دارم
 ی به ویوال. ساختند یها را در بصره جز به اذن واليان من ومت اجازه ساخنت محام طلبيد و گرمابهکرد و از حکراز را فاش 
 اجازه خواست و به او اذن یم بن عاصکح. ره اجازت خواست و او را نيز اذن دادک بیسپس عبيد اهللا بن اب. اجازت داد

  .و اجازه داده شد اذن طلبيد و به ایسياه اسوار. داد
  . اجازه خواست و به او اجازه داده شدی احلر عنربیحصني بن اب

 اذن طلبيد و به او اجازه ساخنت دو ی جرشیلبابه دختر اوف. ريطه دختر زياد اذن خواست و به او نيز اذن داده شد
ه او نيز ک اجازه خواست ی ضبمنجاب بن راشد.  در ناحيه اصحاب القباء و ديگر در منطقه بنو سعدکیمحام داده شد ي

پس مهواره به .  از ميان رفته بودیو آن زمان درآمد محام و.  هببود يافتیره از بيمارک بیآنگاه مسلم بن اب. مأذون گرديد
   از اين: گفت یرد و مک یعبد الرمحن لعن م

۴۹۶  
  .)۱(رد خداوند صله رحم را بر او منقطع سازدکه کار ک

فيل بر . رفت ی و انس بن زنيم می سواره مهراه ابو االسود دئلیرده زياد بود و روزکاد ه فيل حاجب و آزکگويند 
وتاه ک ی ابا اسود سخنیا: پس حسادت ورزيدند و انس گفت. ندروک سوار بود و آنان بر دو اسب بد و یاستر راهوار
  :گفت. بگو: بگومي؟ گفت

   دو ثلث محام فيل هم نبود یسرکه محام کبه جان پدرت 

  : ابو االسود گفتو
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  دور بندگان جسنت رسم ما نبود در عهد رسول 

  :ه مهان طلحة بن عبد اهللا بن خلف است گويدکابو مفرغ به طلحة الطلحات 

 از ک، ليی نيستیرامتک تو از آزاده با یندک در دمل افی دور و درازی و آرزوی طلحه مرا وعده به هزار هزار دادیا
  ه به محام فيلت برند و جامه ترمه و ديبا بپوشانندکن زايد هر چند ه بردگاک ی هستیچرده زن سيه

__________________________________________________  
مالحظه ) ه در آن حالت دعا به مشار استک(ل مثبت مهني مجله ک پريامون ش۲۰۳توضيح ذيل صفحه .  نفرين استی اين عبارت نوع)۱(

  .شود
۴۹۷  

  : گفت در بستر مرگیو مرد

   )۱(دامني ره به گرمابه منجاب توامن رفتکگفت از  ی خسته مهیه روزک ی رب آن زنیا

  : بنو اسامه گويدیعباس موال.  استیمراد محام منجاب بن راشد ضب

  در محام عمر ياد درياچه افتادم و تا شامگاهان از آن برون نرفتم 

  :  گويدیره ودربا ه زيادک منسوب است یمحام بلج به بلج بن نشبه سعد

  )۲(اند از امثال او بايد بر حذر بود و او را پاسبان هناده

ابه منسوب ک از طايفه بنو تيم اهللا بن ثعلبة بن عیه قصر اوس در بصره به اوس بن ثعلبة بن رفک گويد یلبکهشام بن 
   یارهاکه در خراسان مقيم بودند و در آجنا ک بود ی از معاريف گروهیو. است

__________________________________________________  
 مرد ی گذشت و گفت ای بر مردیزن: ه ابن سريين گفتک خواندم یبه خط ابن برد جبار صوف:  در معجم البلدان گويدی ياقوت روم)۱(

ام کر صدد اغواء و  او شتافت و دی رهنمون شد و خود از پیي دام است؟ مرد گفت مهني جا است و زن را به ويرانهکراه محام منجاب 
 ال ین و بگوک را گفتند ياد خدا یدر حال احتضار و. ه مرگ آن مرد فرا رسيدک نگذشت یرد و چندکن زن اباء کل.  برآمدیگرفنت از و
  :ردکمرد اين شعر را انشاء . إله اال اهللا

ه کلمه رب به ضم باء نقل شده ک متون یخدر بر(دامني ره به گرمابه منجاب توامن رفت کگفت از  ی خسته مهیه روزک ی رب آن زنیا
  )داند یر شد مناسب و صحيح منکه ذک ین اين نقل را با توجه به داستانکل. است» چه بسا «یبه معن

  )جممع االمثال: ی النيسابوریامحد امليدان( حمترس من مثله و هو حارس )۲(
۴۹۸  

  :درباره دوبت آن بلد گفته هنگام عبور از تدمر کاو مهان است .  را بر عهده داشتیبزرگ

 روزگاران و ساهلا از یايد روزگاران از پ  ايستادن ملول نگشتهی مرا خرب دهيد هنوز از بسيار به پای دو دختر تدمریا
  سان مشا بگذشته است ک ساهلا بر یپ

 ساخت ه مناره بنو اسيد راک یسک: گويد. منسوب است) ص( خادم رسول اهللا ی انصارکقصر انس به انس بن مال
ه امروزه به اوالد عمر بن حفص بن ک سفيان بود یقصر امحر از آن عمرو بن عتبة بن اب. حسان بن سعد از مهان طايفه بود

  . صفره متعلق استیقبيصة بن اب
 یندکه مهراه عبد الرمحن بن حممد بن اشعث ک را یسانکقصر مسريين از آن عبد الرمحن بن زياد بود و حجاج عائله 

 واقع است و پس از آن قصر عبيد اهللا یاين قصر داخل قصر ديگر. ردک ی بودند به آن قصر راند و در آجنا زندانردهکخروج 
  . ديگر قرار داردکیوشکنارش نيز کبن زياد و در 
قصر نعمان از آن نعمان . ردندک ی آن را بدين نام مسم)۲( مهان قصر زياد است و شطار)۱(ه قصر نواهقک گويد یقحذم

   انبن صهب
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__________________________________________________  
  . عرعر خری مجع ناهق به معن)۱(
م و بيش معادل اصطالحات عاميانه کردند و ک ی پيشه می و رندی و هرزگیخوار یه مکاند  گفته ی را میسانک شطار در آن عصر )۲(

فساق بغداد و شطار دست به : نويسد ی م۲۰۱ن اثري ذيل وقايع سال ه ابک است، چنانیدر زبان فارس» یلوط«و » بابامشل«و » جاهل«
: ابن اثري(بردند  یبستند و زنان و پسران را عالنيه گرفته با خود م یآنان راه بر مردم م. ار ساختندکايذاء مردم زده فسق و فجور آش

  ). التاريخیامل فکال
۴۹۹  

ه عبيد اهللا بن زياد اين قصر کهم او گويد . ردکميت ک مضر و ربيعه حه پس از مرگ يزيد بن معاويه بني دو قومک بود یراسب
اش خواهد   نيست اگر آب زياد شود غرقهی خوبک ابو حامت اين ملیا: ن گفتکل.  نعمان بن صهبان توسعه دادیرا برا

 نابود یآن جام شد و مهه چيز در ک آب یه او گفت، يعنکمهچنان بود . م شود به عطش دچار خواهد شدکساخت و اگر 
 ستوران ی بود و اين بنا به نگاهداریه مسئول اسبان وکرده عبد اهللا بن عامر منسوب است ک آزاد ی به زربیقصر زرب. شد

 و مسجد بنو عباد به طايفه بنو عباد بن رضاء بن شقرة بن حارث بن متيم یقصر عطيه به عطيه انصار. او اختصاص داشت
اش دجاجه مادر عبد اهللا بن عامر بود و آن را به عبد اهللا واگذار   از آن عمهی بن خازم سلمخانه عبد اهللا. بن مر منسوب است

  .اش دجاجه دختر امساء بود  عبد اهللا بن خازم بن امساء بن صلت و عمهیو. ردک
 بصره ه احنف بن قيس مهراه اهلکردند ک و عباس بن هشام از پدرش و او از عوانه روايت یر هذلک از ابو بیمدائن

  .ردک یان پرسش مهکان يکنزد عمر بن خطاب آمد و عمر از ي
 ی ایآر: ؟ گفتی داریتو حاجت:  را گفتیعمر و. گفت ی منی جدا نشسته و چيزی در بر گوشه سرایاحنف پالس

ان ه ميک شده ملل ديگر ی خالیها ه اهل شهرهايند در خانهکبرادران ما . ليد خريات به دست خداستک. امري املؤمنني
. امي شد اقامت گزيدهکه آب را در خود فرو ک یزار اند و ما در شوره  پر درخت است منزل گرفتهی شريين و باغهایآهبا

  .رويد ی از آن منین علفکشود ل ی منکرطوبتش خش
ممر ارزاق و درآمد ما . ی دارمي و نه حيوان شريدهیشت و زرعکما نه .  شور و مغربش بيابان استیمشرق آن دريائ

   برون آمده هبر آب شريين دویمردان ناتوان. )۱( شتر مرغ استیمهچون گلو
__________________________________________________  

  . استکرسد و بسيار اند ی ما به قلت می نيازمنديهای يعن)۱(
۵۰۰  

ه بز را از ترس دمشن و محله کمهچنان بندند  یان خود را مکودک به خاطر مهان برون آمده یپيمايند و يا زنان یفرسنگ راه م
 عدم یه راهک خواهيم شد ی مهچون اقوامینک و فاقه ما را اصالح نیاگر اين فقر ما را بر طرف نساز. بندند یدرندگان مه

  .ندک ايشان حفر ی برای نوشت تا هنریعمر فرزندان اهل بصره را جزء مستحقان عطايا قرار داد و به ابو موس. اند شده
ه به دست انسان ک است ی دارد و خور آبراهی دجله بصره خوریه دجلة العوراء يعنک از اهل علم مرا گفتند یمجاعت

  .حفر نشده است
گشت و به هنگام جزر  یشد آب به خور باز م یچون مد م. يافت ی دجله جريان میدر آن خور آب باران به سو

ه در ک قرار داشت یه به طرف بصره بود زمني گودک حد آن کيدر .  فرسنگ بودکرد و درازايش به اندازه يک یش مکفرو
اجانه با بصره سه فرسنگ فاصله .  اعراب بدان نام جزاره دادندیشد و در دوران اسالم یعهد جاهليت اجانه خوانده م

  .شود یه بر حسب آن هنر ابله جمموعا چهار فرسنگ حمسوب مک است یدارد و اين سه فرسنگ به مقياس ذراع
 یه عمر بن خطاب به ابو موسک یهنگام. گردد یشود از مهان موضع آغاز م یه امروزه هنر االجانه خوانده مک یهنر

رد و آن را سه فرسنگ امتداد داد تا به کار را از اجانه آغاز ک اين یند وک حفر ی اهل بصره هنریه براک دستور داد یاشعر
ه ک ی از آن در فاصله بني بصره و بثق احلريیسپس قسمت.  بالغ شدبصره رسيد و بدينسان طول هنر ابله به چهار فرسنگ

  . انباشته شدک فرسنگ است با خاکي
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 ديوان و بيت املال بود و عبد اهللا در آن زمان از طرف یريز والک عبد اهللا بن عامر بن ی سفيان از سویزياد بن اب
 پوشيده شده که با خاک یي ه هنر ابله را از نقطهکرد کش پس زياد به ابن عامر سفار. عثمان بن عفان بر بصره واليت داشت

   نکل. ادامه دهد تا به بصره رسد
۵۰۱  

  .ردک یورزيد و از اجنام دادنش امتناع م یار امهال مکاو در اين 
نده بود به حال خود هناد و ک ی آنچه را ابو موسیرد وک خود معني یچون ابن عامر به خراسان رفت و زياد را به جا

. ار بگماردکره را بر اين ک بی پوشيده شده بود ادامه داد تا به بصره رسيد و عبد الرمحن بن ابکه با خاک یي  را از نقطههنر
آنگاه ابن عامر از .  گريدی بود آب از او پيشکه نزديکرد زيرا ک شروع بدويدن یه عبد الرمحن آب را گشود اسب وک یوقت

به اين . یت من بربکمشار ی و بی شهرت اين هنر را خود به تنهايیتو خواست: گفتخراسان بيامد و بر زياد خشم گرفت و 
:  گويدیيونس بن حبيب حنو.  افتاد و به مهني خاطر ميان فرزندانشان نيز نقار بودیسبب ميان آن دو تا زمان مرگ جدائ

  . ديدمیمهر یمن ميان آل زياد و آل ابن عامر ب
 هنر ابله را از موضع اجانه تا بصره ادامه داد و پيش از آن مردم از ی اشعریبو موسه اکرد کاثرم از ابو عبيد روايت 

اش در دجله چهار فرسنگ باالتر از ابله بود و در  شد و دهانه یه به نام دير قاووس خوانده مکخوردند  ی آب میانکم
 چون زياد پس از اصالح هنر ابله، فيض :گويد. پوشانيد ی نبود و باد آن را میزار جريان داشت و اطراف آن زراعت شوره

 تا شهرت و ياد اين هنر را از آن خود یخواست: رد و گفتکرد، ابن عامر از خراسان بيامد و او را مالمت کبصره را حفر 
 خانه کزياد فيض را از نزدي: ابو عبيده گويد.  افتادیپس ميان آن دو و خاندانشان به خاطر مهني مطلب جدائ. یساز

  .ندکرده و حاجب خود تا حمل جسر بکاد فيل آز
ند و اين ک را بی دستور داد تا هنر ديگریه عمر بن خطاب به ابو موسکرد ک و ديگران روايت یحممد بن سعد از واقد

  .اين هنر به نام معقل خوانده شد.  اجنام دهدیار را به دست معقل بن يسار مزنک
وليد .  معاويه بر بصره واليت داشت در آن شهر وفات يافتید از سوه عبيد اهللا بن زياک یمعقل زمان:  گويدیواقد

   ویبن هشام قحذم
۵۰۲  

 یو. ندک را حفر یه هنر پر آبکرد ک به معاويه سفارش یه منذر بن جارود عبدک گويند ی سيف مدائنی بن حممد بن ابیعل
ه دست معقل بن يسار اجنام شد و هنر به نام او ار حفر هنر بک گويند یمجع. ردکبه زياد نامه نوشت و او هنر معقل را حفر 

 اجنام داد و یره يا شخص ديگرک بیار را به دست عبد الرمحن بن ابکه زياد اين ک ديگر گويند یمنسوب گرديد و مجع
ود  بکچون از آن فراغت حاصل شد و خواستند هنر را بگشايند زياد معقل را بفرستاد و او هنر را بگشود و اين به خاطر ترب

  .بود و بدين سبب مردم آن هنر را هنر معقل گفتند) ص(ه معقل از صحابه رسول اهللا کزيرا 
يست و اگر که صاحب اين هنر کبه دجله برو و بپرس :  گفتی داد و به ویه زياد هزار درهم به مردک گويد یقحذم

ه اين کگفت  یه را ديدم مکهر : شت و گفتآن مرد به دجله رفت و بازگ.  دهیه اين هنر زياد است هزار را به وک گفت یسک
  .)۱( فضل اهللا يؤتيه من يشاءکذل: زياد گفت. هنر، هنر معقل است

 به یبثق احلري. ردک ی میشوئ ه در آن هنر جامهک به نام دبيس منسوب است ی رخت شویهنر دبيس به مرد: گويند
گاه  ه چون هنر معقل به خيمهکو نيز گويند . د بوده استرده زياکگويند آزاد  یه مک حريه منسوب است ی از اهالی نبطیمرد

ديد راه يافت، آن هنر را به مست جنوب برگردانيد تا به اصحاب الصدقه در جبل رسيد و آن  یه در آن از سپاه سان مکزياد 
  .احنناء را هنر دبيس ناميدند

شود و  یه هنر االساوره خوانده مکان است رد و آن مهک خانه فيل است حفر که نزديکعبد اهللا بن عامر هنر خود را 
 سفيان و هنر ام حبيب به ام حبيب دختر زياد یهنر عمرو به عمرو بن عتبة بن اب. اند ندهکه اسواران آنرا ک گويند یبرخ

   ثري االبوابکقصر . منسوب است
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__________________________________________________  
  )۴سوره مجعه آيه (ه خود خواهد کاو را دهد  اهللا است، یارکو ک آن ني)۱(

۵۰۳  
 با مرجانه مادر عبيد اهللا یه شريويه اسوارک گويد ی بن حممد مدائنیعل. نار اين شهر قرار داشتکه آن را هزار در ناميدند ک

ه بنا به کگويد ابو احلسن .  فراوان داشت و آن را هزار در ناميدندیه درهاک او بساخت ی برایرد و قصرکبن زياد ازدواج 
 گويند در آن موضع یسان ديگرک. رده بودکه شريويه هزار در بر آن تعبيه ک آن قصر هزار در ناميده شد زيرا یسانکگفته 

  . ايشان را در آهنا مقيم ساخت و از اين رو بدان هزار در گفتندیسرکهزار سوار در هزار اتاق منزل گرفتند و 
ه زمني کرده بود ک بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عامر ادعا ینسوب است و عبد االعلهنر حرب به حرب بن سلم بن زياد م

 یچون قضاء به سود عبد االعل. ردک یحمل وقوع اين هنر از آن ابن عامر بوده است و در خصوص آن بر حرب اقامه دعو
تو شيخ و سيد . ار پشيمامنکاين نون از کردم و اکمن با تو بر سر اين هنر مرافعه :  آمد و گفتیمتام شد حرب نزد و

  .هنر از آن تو باشد. یا عشريه
 یسان و خريانديشان عبد االعلکحرب برفت و چون شب شد . خري، مال تو باشد:  بن عبد اهللا گفتیعبد االعل
ن چه به ه از آکبه خدا :  گفتیعبد االعل. ه حرب چون قضاء به سود تو فرجام يافت نزدت آمدکبه خدا : بيامدند و گفتند

ه در ک بن ارطاة منسوب است ی رئيس شرطه عدیهنر معروف به يزيدان به يزيد بن عمر اسيد.  دادم باز خنواهم گشتیو
  .زمان خود رجل برجسته مردم بصره بود

ه از ک داد ی ليثکريز هشت هزار جريب را به اقطاع به عبد اهللا بن عمري بن عمرو بن مالکعبد اهللا بن عامر بن : گويند
ه به نام هنر ابن عمري معروف است در آن ک را ی برادر بود و او هنری با وی مادرش دجاجه دختر امساء بن صلت سلمیسو

اين مهان .  را به توليت آن گماردیند و غيالن بن خرشه ضبکعبد اهللا بن عامر هنر ام عبد اهللا دجاجه را ب: گويند. ردکحفر 
   ر هنگامباک يیه حارثة بن بدر غدانک است یهنر

۵۰۴  
هايشان از آن آب بر   در خانهیضعفاء جلو. تر از اين نديدم تک پر بریهنر: اش گفت گردش با عبد اهللا بن عامر درباره

ه به واليت ک ديگر، هم او با زياد یوقت. ريزد یرسد و آهبايشان در آن فرو م یهايشان م دارند و بارهايشان در آن به خانه یم
 آن یها سازد و از دست پشه ی مک مردم را مننایها خانه.  بدتر از اين نديدمیهنر: شغول بود و گفترسيده بود به گردش م
ن ک گويند گوينده اين عبارت غيالن بن خرشه بوده، لیمجع. شوند یانشان در آن غرق مکودکاند و  در منازل خود ناراحت

  .گفته خنست استوارتر است
رد و توليت آن را به نافذ آزاد ک را حفر یعبد اهللا بن عامر هنر. ن منسوب است سفيایهنر سلم به سلم بن زياد بن اب

نون از آن اوالد فضل بن عبد الرمحن بن کاين هنر ا. رد و به نام هنر نافذ ناميده شدکرده خود سپرد و نام نافذ بر آن غلبه ک
 را در بصره به عباس بن ربيعة بن حارث یي نهعثمان بن عفان خا: ابو اليقظان گويد. عباس بن ربيعة بن عبد املطلب است

ه خوب از کننده استران لقب داشت زيرا کعبد الرمحن بن عباس رام . ردک عطا یرد و صد هزار درهم نيز به وکواگذار 
 سپس از دست حجاج یو. ردندک تبعيت یپس از گرخينت ابن اشعث به سجستان مردم از و. گرفت ی میاستران سوار

 از آل عبد الرمحن بن یرده طلحة بن عبيد اهللا است و هنر محيده به زنک نافع آزاد یان نام هنر طلحة بن ابطلحت. بگرخيت
خريتان از آن خريه . ه زن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عامر بودکمسرة بن حبيب بن عبد مشس به نام محيده منسوب است 

 متعلق یرده بود، و به قولک هبه ین تعلق داشت و آن را مهلب به ومهلبان نيز به مهان ز. دختر ضمره قشرييه زن مهلب بود
جبريان از آن جبري بن حيه و خلفان . خريه مادر ابو عيينه پسر مهلب بود. ن به نام مهلب معروف شدکبه خود او بوده ل

   یاعطليقان به اوالد عمران بن حصني خز.  پدر طلحة الطلحات بودی عبد اهللا بن خلف خزاعی اقطاعکمل
۵۰۵  

  .خالد توليت امر قضاء را در بصره بر عهده داشت. ه خود از فرزندان خالد بن طليق بن حممد بن عمران بودکمتعلق است 
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ر صديق مباشرت حفر آن را بر عهده داشت و در کرده ابو بکهنر مره از آن ابن عامر بود و مره آزاد :  گويدیقحذم
 یرده عبد الرمحن ابک عثمان آزاد یاليقظان و ديگران گويند هنر مره به مرة بن ابابو .  بر آن شهر غالب شدینتيجه نام و

 به زياد بنويسد و ی درباره ویي  از عائشه ام املؤمنني خواست تا نامهیو. رمي بودک یه مردکر صديق منسوب است کب
به : د نوشت و عنوان آن را چنني قرار داد دائر بر سفارش مره به زيایي پس عائشه نامه. ندکعنوان آن را با نام زياد آغاز 

 نامه نوشته و او را به ابو سفيان نسبت ی ویه عائشه براکه نامه به زياد رسيد و ديد ک ی سفيان از عائشه هنگامیزياد بن اب
   ام املؤمنني به: رد و به مردم گفتک ی مهربانی و مره را بنواخت و با و)۱(داده شادمان شد

__________________________________________________  
ن شهرت کل. خواندند یم) زياد پسر پدرش( به روايت ابن اثري پدر زياد به قطعيت شناخته نبود و بدين سبب او را زياد ابن ابيه )۱(

 زشت و یيفيتکليت  در دوران جاهیچنني ترتيب.  با ابو سفيان آبسنت شده و به جهان آورده استکی را از نزديیه مادر زياد وکداشت 
  .ه او را فرزند ابو سفيان بدانندکداشت  یرفت و زياد دوست م یننگني به مشار من

 جلب یسپردند و معاويه نيز در پ ی می مهم به ویارهاک راشدين ی سخنور و بسيار باهوش و اليق بود خلفایه زياد مردکاز آجنا 
 ترتيب دادند و یه جملسکبدين سان .  زياد به ابو سفيان پيش آمدی رمس ملحق ساخنتیيعن» استلحاق«اش برآمد و داستان  یدوست

 ابو سفيان یه روزک داشت و سپس مسلمان شده بود، در حضور مجع شهادت داد یفروش یه در عهد جاهليت شغل مک یابو مرمي سلول
 خارج شد در یسپس مسيه از نزد و.  تنها گذاردم آوردم و آن دو رای وی با زنان دارد، و من مسيه را براکینزد من آمد و گفت ميل نزدي

پس از اين شهادت معاويه و حاضران زياد را . و آنگاه آبسنت شد و زياد را به جهان آورد. يدکچ ی میه از موضع او قطرات منک یحال
  ) التاريخیامل فکال: ابن اثري(رمسا به ابو سفيان ملحق دانستند 

۵۰۶  
  .ان نشان داد تا عنوانش را خبوانندمن نامه نوشته و آن را به ايش

عثمان . ند و آن هنر به مره منسوب شدک در آن حفر ینار هنر ابله به مره داد و بفرمود تا هنرکسپس صد جريب زمني 
 از طايفه ی خارج شد و به اوالد صفاق بن حجر بن جبري عقویآن زمني از دست اوالد و. بن مره از بزرگان اهل بصره بود

  .گرفتازد تعلق 
 به ی در پارسکجن. ه در آن رخ دادک است یتسميه آن به خاطر منازعات. در جاه جنگ از اموال ثقيف بود: گويند

هنر . رده بودکه زياد به اقطاع واگذار ک است ی از زمينی منسوب است و جزئکانسان به انس بن مال.  عربده استیمعن
ه توانست با آن سبق کرد ک را به حجاج هديه ی اسبیو. ه منسوب است برادر قتيبیبشار به بشار بن مسلم بن عمرو باهل

هنر فريوز به . ردک آن زمني حفر ی را برای داد و او هنری چهار صد جريب زمني به اقطاع ویگريد و هفتصد جريب و به قول
رده کهنر به فريوز آزاد آن :  گويدیقحذم. منسوب است. خواندند یه او را فريوز مک یارک به پيشیفريوز حصني و به قول

رد ک هديه ک را به عبد امللی چيزیو.  منتسب استی هذلکهنر عالء به عالء بن شري.  منسوب استیلده ثقفکربيعة بن 
ه پدر هارون بن ک از قوم ربيعه منسوب است یهنر ذراع به ذراع منر. ردکه او را خوش آمد و صد جريب به عالء واگذار ک

 یه زياد و به قولک واقع است ی بازرگان منسوب است و آن در زمينیيب به حبيب بن شهاب شامهنر حب. ذراع بوده است
  .رة بن زياد منتسب استکره نيز به ابو بکهنر ابو ب. رده بودکعثمان به اقطاع واگذار 

  . بودیزار جزيره بني دو هنر شوره:  دالل مرا گفتیعقو
 خود را ببيند زياد بفرمود تا که آن جوان بيامد تا ملک یرد و هنگامک  از برادرزادگانش واگذارکیمعاويه آن را به ي

زياد آن را به .  نيستی را به من داده است و مرا بدان نيازیي امري املؤمنني بطيحه: جوان گفت. در آن آب بيندازند
   یدويست هزار درهم خريدار

۵۰۷  
شود و  ی راء صيد میدر هنر راء ماه. ردکره واگذار ک بی بن اب به روادکند و روادان را از آن ملک در آن بیرد و هنرهائک

حول کحول به مکهنر م. نار مهني هنر استک داده بود یه معاويه به اقطاع وکارض محران . تسميه آن نيز از مهني رو است
 شرطه ابن زياد ه صاحب مقربه شيبان بن عبد اهللا، و رئيسک منسوب است و او پسر عم شيبان است یبن عبيد اهللا امحس

 هنر یبه گفته قحذم.  بن مروان بودکاين هنر از اقطاعات عبد املل. گفت یحول درباره اسبان شعر مکم. بوده است
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  . منسوب استیحول بن عبد اهللا سعدکحول به مکم
 ه در طائف داشتک ی مالی از عثمان بن عفان در ازای ثقفی العاصیه شط عثمان را عثمان بن ابک گويد یقحذم

عثمان . ردک خانه خود در مدينه گرفت و عثمان بن عفان آن خانه را به مسجد اضافه ی آن را به جایرد و به قولک یخريدار
 به اقطاع ی العاصی و اميتان را به برادر ديگرش امية بن ابی العاصی حفصان را به برادر خود حفص بن ابی العاصیبن اب

ه هنر ارحاء از آن کهم او گويد .  و مغريتان را به برادر ديگرش مغريه سپردیالعاص یم بن ابکمان را به برادرش حکداد و ح
  . بودی ثقفی العاصیابو عمرو بن اب
:  به عبد اهللا بن عثمان گفتیو. نار شط به اقطاع سپردکه مهان زيادان است در کزياد مجوم را :  گويدیمدائن

شت که کداد  یسپرد و دو سال مهلت م ی را به اقطاع مکیزياد امال. نيدکشت که آن را کرد مگر آنک را تنفيذ خنواهم یاقطاع
  .ستاند ینند و گر نه باز مک

رده بنو کازرقان به ازرق بن مسلم آزاد . ره تعلق گرفتک بیره بود و سپس به عبد الرمحن بن ابکمجوم از آن ابو ب
ه جد مونس بن عمران بن مجيع ک بنو هيثم، یياد موال، و زيادان به زی بن عثمان حنفیحنيفه، و حممدان به حممد بن عل

هنر ابو اخلصيب به ابو اخلصيب مرزوق .  و حاجب بن عمر بوده، منسوب استی بن عمر حنوی عيسیبن يسار و جد مادر
  .رده منصور منسوب استکآزاد 

   ۵۰۸  
شد و سپس  یام هنر امري املؤمنني ناميده مه به نکرد و سپس آن را به پسرش جعفر خبشيد کهنر امري را در بصره منصور حفر 

ه متعلق به رشيد بود به کهنر ربا . رد و از آن بفروخت و به اقطاع دادک یآن را رشيد خريدار. به هنر امري شهرت يافت
ا  بر سر اين هنر بیم ثقفک و عبيد اهللا بن عمر بن حیريزک ی، عبيد اهللا بن عبد االعلیاما هنر قرش.  منسوب استیسورج

 و ی از آن را برگريد و لذا هنر را قرشی از ايشان نيمکه هر يکردند بر اين قرار ک ديگر مرافعه داشتند و عاقبت مصاحله کي
  . خواندندیعرب

ه هنر ک منذر بن زبري بن عوام ی اقطاعکمل. ردک آن را سد یه سليمان بن علک دجله بود ی از خورهایقندل، خور
 به اقطاع گرفت و قصر یسرکنعمان آن را در ايام . نار مهان خور واقع استکگذرد  یه از آن م حريینعمان بن منذر فرمانروا

 ی، و عمريان به عبد اهللا بن عمري ليثیهنر مقاتل به مقاتل بن جارية بن قدامه سعد.  نيز در مهان موضع قرار داشتیو
شد  ی صيد م)۱(ه در آن جوبرهک است ی جوبره موضع.ه بود و ايشان آن را سيحان ناميدندکسيحان از آن برام. منسوب است

ره، عبيدان به ک بی، عبيدالن به عبيد اهللا بن ابی احلر عنربیحصينان به حصني بن اب. و به مهني نام خوانده شده است
و عبد رة بن زياد بود و ابکعبد الرمحانان از آن ابو ب.  تعلق داشتی، منقذان به منقذ بن عالج سلمیعب منريکعبيد بن 

، و محرانان یالبک، و اسلمان به اسلم بن زرعه ینافعان به نافع بن حارث ثقف. ردک یرده هشام آن را خريدارکالرمحن آزاد 
  . متعلق بودیرده عثمان، و قتيبان به قتيبة بن مسلم، و خشخشان به اوالد خشخاش عنربکبه محران بن ابان آزاد 

   هریو. د منسوب استهنر البنات به دختران زيا:  گويدیقحذم
__________________________________________________  

  .ی ماهی نوع)۱(
۵۰۹  

زياد بن عبد الرمحن : هم او گويد. داد یه به عامه مردم مک بود یي  را شصت جريب به اقطاع داد و اين مهان اندازهیدختر
. ه گام تواند زد زمني به اقطاع دهدک را هر اندازه یارث ثقف بود بفرمود تا نافع بن حیه مباشر اقطاعات وک یبن تبع محري

  تو را بس است؟: عبد الرمحن گفت. نافع راه رفت و بند نعلينش پاره شد و بنشست
رد و تا اجانه کپس آن را پرتاب . نمکبگذار تا نعلم را پرتاب : رفتم و آنگاه گفت یدانستم تا ابله راه م یاگر م: گفت

ه در ايام کسليمانان اقطاع عبيد بن قسيط بود . اوالد سعيد بن عبد الرمحن بن عباد بن اسيد تعلق داردسعيدان به . رسيد
  .حجاج رئيس شبگردان بود
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عمران به .  به نام هم او شهرت يافتک و عبادت مباند و ملک به منظور نسک به نام سليمان در آن ملیمرد زاهد
 یرده زياد، و خالدان به خالد بن عبد اهللا بن خالد بن اسيد بن ابک به فيل آزاد ، و فيالنیعمر بن عبيد اهللا بن معمر تيم

 یو. رده زياد بودکمسماريه اقطاع مسمار آزاد .  منسوب استی به يزيد بن عبد اهللا محريیالعيص بن اميه، و هنر يزيد اباض
  . داشتیوفه نيز ديهکدر 

پيش از آن مسري اين هنر منقطع . ردکعقل را به فيض بصره متصل ه هنر مک بود یسک برده یبالل بن اب:  گويدیقحذم
 یاهنائک آن دیرد و در دو سوکبالل هنر بالل را حفر . ردک یديد نفوذ م یه زياد در آن از سپاه سان مک یي بود و به خيمه

  .ردک واگذار یبساخت و بازار را به آجنا انتقال داد و آن را به يزيد بن خالد قسر
 کیمل. ردک یرد و آن را با توجه به نام مرغاب مرو نامگذارکره مرغاب را حفر ک بیري بن عبيد اهللا بن اببش: گويند

اندازه اين .  داده بودی آن را به اقطاع وک بود و يزيد بن عبد امللیه مرغاب در آن قرار دارد از آن هالل بن احوز مازنک
رد ک را حفر ی ديگری و جانبکوچک یبر آن، هنر مرغاب و هنرها ین بشري با دست اندازکل.  هشت هزار جريب بودکمل

    بن هاللیمحري.  از آن من استکاين مل: و گفت
۵۱۰  

 بصره بود )۱( احداثیه والک بن منذر بن جارود ک به مالیخالد بن عبد اهللا قسر.  برخاستی در اين باب به دعویبا و
 را یرد و او سخن وکس نزد خالد فرستاد و تظلم ک بشري نيز سپس.  واگذاردیمرغاب و زمني آن را به محري: نوشت

:  بن منذر گفتکرد، به مالک ی می داشت و به او ياری عنايتیه به محريک، ی عمرو بن يزيد اسيدیاز اين رو. پذيرفت
  .)۲( در مرغاب بايد خواندیه ممانعت از تصرف محريک، بلیديگر آن دستور را نه واگذار. خداوند خريت دهد

 داشت و معاوية بن صعصعة بن معاويه کینار آن ملک مرغاب و یه صعصعة بن معاويه عم احنف در حوالکهم او گويد 
  . آمدی محريکمکبه 

آيا به خاطر شاش گاو : معاويه گفت. اين چراگاه اشتران و گاوان و خران و ستوران و گوسفندان ما است: بشري گفت
  ؟ی شویه بر حق ما مستولک یخواه یم یي شاخ برگشته و ما چه خر فحل آمده

 یمعاويه به و.  ما استی اقطاعکاين زمني مل:  عثمان بن عبد اهللا بن خالد بن اسيد بيامد و گفتیعبد اهللا بن اب
  .یونش رفت؟ تو مهان مردکرد و از آن گذشت و شعله به ک نی به آتش اعتنائیه مردک یا آيا شنيده: گفت

عبيد اهللا آن را به .  به مساحت چهار صد جريب بودکیره تعلق داشت و آن ملک بی بن ابسويدان به عبيد اهللا: گويند
خود را چگونه : ره به عيادت او رفت و گفتک بیه سويد بيمار شد و ابن ابکرد، زيرا ک هبه یسويد بن منجوف سد و س

  . خومبیاگر تو خبواه: گفت. یبين
   د آنچه بهاگر مهانن: خواهم، داستان چيست؟ گفت یم: گفت

__________________________________________________  
  . رجوع شود۱۱۹ اين واژه به زير نويس صفحه ی درباره معن)۱(
 مقارنه به عمل آمده - ديگر اختالف دارندک نقطه با يکه صرف نظر از اعراب فقط يک - در اين عبارت بني دو لفظ خل و حل)۲(

  .لمه دوم مرتبط استکژه خنست و مفهوم حائل شدن و ممانعت به مفهوم واگذاردن به وا. است
۵۱۱  

  .ه به نام او شهرت يافتک داد یپس سويدان را به و.  حامل خوب خواهد شدینک به من نيز عطا یابن معمر داد
يد اهللا رد و به بشري بن عبکره حفر ک بی عبيد اهللا بن ابی اقطاعکيزيد بن مهلب هنر يزيد را در مل:  گويدیمدائن

جربان .  با تو به مرافعه بر خواهم خاستینه، و هر زمان معزول شو: گفت. ه اين هنر حق من استک به من ده یي نامه: گفت
ره منسوب است و مسرقانان ک بی برذعه به ابو برذعة بن عبيد اهللا بن ابیلثوم بن جرب است و هنر ابن ابکاز آن فرزندان 
  .ره استک بیاقطاع اوالد اب

پس صد جريب را . ه هزار جريب استکرد و بديدند ک ی صد جريب بود و مساح منصور آن را مساحکل اين ملاص
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ثريان از آن ک و ی سدوسی مهيان از آن مهيان بن عدی اقطاعکمل. ردندک هنادند و بقيه را ضبط یره باقک بی آل ابیبرا
. ردک ی از آن عباد بن زياد بود و بالل آن را خريدارکاين مل.  برده تعلق داشتیثري بن سيار بود و بالالن به بالل بن ابک

 به رباح یهنر رباح. ره بودک بی، و هنر سلم منتسب به سلم بن عبيد اهللا بن ابی ضبیشبالن از آن شبل بن عمرية بن يثرب
ثري بن عبد ک: ويندگ.  منسوب استیزار عائشه به عائشه دختر عبد اهللا بن خلف خزاع رده آل جدعان و زمني شورهکآزاد 

ه به کرد ک از هنر ابن عتبه تا خستل حفر ی بر بصره بود هنریه مهان ابو العاج است و عامل يوسف بن عمر ثقفک یاهللا سلم
ن کرده زياد بود لکرده زياد تعلق داشت و بثق سيار از آن فيل آزاد کهنر ابو شداد به ابو شداد آزاد . نام خود او منسوب شد

اين .  شده بودی از تازيان خريداریزمني اصبهانيان از برخ. نو عقيل توليت آن را داشت و نامش بر آن مباند بیسيار موال
 یه به بصره آمدند راهک ی مهراه اسوارانیرده بودند و به قولکه اسالم آورده به بصره هجرت ک بودند یي اصبهانيان طايفه

   یو.  منسوب استیبه عبد اهللا بن اصبهان در بصره یخانه ابن االصبهان. آن ديار شده بودند
۵۱۲  

  .چهار صد غالم داشت و مهراه مصعب به نربد خمتار رفت و فرمانده ميمنه سپاه بود
 به عمر بن هبريه نوشت که يزيد بن عبد امللکرد ک از اوالد اهتم روايت کیعباس بن هشام از پدر خويش و او از ي

 امري ین و آنچه را زائد بر احتياج است براک یشکبه اقطاعات سر.  نيستیيبه امري املؤمنني را در سرزمني عرب نصک
 رسيد و یرد تا به زمينک ی میپرسيد و مهه را مساح یرد و درباره آهنا مک یپس عمر به اقطاعات مراجعه م. املؤمنني بستان

   :؟ گفتیا جا آوردهکاز : گفت. مال من است : گفتکيست؟ صاحب ملکپرسيد از آن 

  امي و پس از مرگ ما اوالدمان از ما به ارث خواهند برد  پدران راستني خود به مرياث بردهاز 

  .ار خود را متوقف ساختکوه سر دادند و عمر کسپس مردمان از اين رفتار ش: گويد
 و قامسان به قاسم بن عباس بن ربيعة بن حارث بن عبد املطلب تعلق یصلتان به صلت بن حريث حنف: گويند

اما هنر . ره متعلق بودکهنر خالدان االمجه به اوالد خالد بن اسيد و آل ابو ب.  قامسان را عون برادر قاسم به ارث برد.داشت
شورانيد و اين هنر به  ی ديگر مهکرد و آنان را بر يک یه بر مردمان سعايت مکزيست  ی آن مک شرير نزديیمرد. ماسوران

 زيد از طايفه بنو ی جبري بن ابکجبريان مل. گر و شرير آمده است  حيلهیعن به میماسور در زبان پارس.  منسوب شدیو
ه آن را عمر به اقطاع کگويند  یاوالد معقل م. ه زياد به اقطاع معقل بن يسار داده بودک بود کیعبد الدار بود و معقالن مل

  . ندادی را در ناحيه هنرين اقطاعیسکه عمر کداده است، حال آن
۵۱۳  

 یقحذم.  بودی عبد اهللا بن نافع بن حارث ثقفی تعلق داشت و هنر توت اقطاعیبيد اهللا بن جندل هاللجندالن به ع
ه ک به نام غوث قرار داشت ی حتت توليت مردی بود و هنر غوثی حسان نبطی از آن حسان بن ابیهنر سليمان بن عل: گويد

نده شد و از اين رو ک مرغاب کیمک هنر به عنوان شاخه ه اينک گويند یبرخ. صاحب مسلحه بود و هنر به نام او خوانده شد
 یره بود و آن را عربک بیه به هنر معقل و دجله راه داشت، از آن عبد الرمحن بن ابکذات احلفافني . آن را غوث خواندند

 حربانان از آن یع اقطاک بود، و ملی وی اقطاعیهنر ابو سربه هذل. ردک یره خريدارکرده امة اهللا دختر ابو بکالتمار آزاد 
هنر جعفر به جعفر آزاد .  بودی حباب از آن حباب بن يزيد جماشعک، و ملی العاصیم بن ابکحرب بن عبد الرمحن بن ح

  . پسر هرمز متعلق بودیسرکرده سلم بن زياد تعلق داشت و مشمول خراج بود و بثق شريين به شريين مهسر ک
.  عمر بن هبريه معروف است از آن عمر بن هبريه بودی اقطاعک به مله در ديوانکمهلبان :  گويندی و مدائنیقحذم

پيش از آن . ردک پس از ضبط اموال يزيد بن مهلب و برادران و فرزندانش به عمر واگذار ک را يزيد بن عبد امللکاين مل
امروزه اين . رت داشت شهیرده و به نام وکه زادان فروخ حفر ک بود ی جاریبه مغرية بن مهلب تعلق داشت و در آن هنر

رد و او آن را کايت کسفيان در باب آن به ابو العباس ش. باشد ی از آن اوالد سفيان بن معاوية بن يزيد بن مهلب مکمل
درست : گفتند.  از آن مغريه بوده استکه ملکآنگاه آل مهلب به مرافعه برخاستند و سفيان گفت .  قرار دادیاقطاع و
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 تو یه مهان مرياث مادرک را به ارث برد ک از ملیيش از پدر خود وفات يافت و دخترش نيمن مغرية بن مهلب پکاست ل
ار کتو را با پسر مغريه چه : گفتند.  هم داشتیمغريه پسر: گفت. رسد یگردد و به ورثه او م ی به پدرش باز میاست و باق
  است، تو از

۵۱۴  
  . هزار و پانصد جريب بودکيشان نداد و اندازه مل به این سفيان چيزکل. او خال تو است. یبر ی ارث منیو

ره بود و برادرش نافع کوسجان از آن ابو بک:  گويدیمدائن. وسه منسوب استک یوسجان به عبد اهللا بن عمرو ثقفک
  .يت بودندک مالی مدعک رفتند و هر يکرد و هر دو به آن ملک مرافعه یدر باب آن برو

. ميت برگزينيدکمرا به ح.  ديگر مرافعه داريدکه با يکبينم  یم:  به آن دو گفتوسه نيز برفت وکعبد اهللا بن عمرو 
  .ه آن را از آن خود گردانيدمک من اين است یداور: ردند و او گفتکم ک را حیآن دو و

 رهک به آب نداشت و عبد اهللا به ابو بیوسجان دسترسک یه به قولکهم او گويد .  تسليم داشتندی را به وکآن دو، مل
 ذراع پرش ی سیه وکگويند . ردندکاش را اجابت   پرش به من بدهيد و آن دو خواستهک به اندازه يیراه آب: و نافع گفت

  .ردک
يت آهنا به هنگام آمدن مسلمانان اسالم آوردند، و که صاحبانش با حفظ مالک بود یدر فرات زمينهائ: گويند

 از مسلمانان یيت مجعک از دست ايشان خارج شد و به ملکجبات متله از طريق هبه و ساير موک نيز هست ی ديگریزمينها
 را دوباره مشمول خراج قرار کحجاج اين امال.  بودی خراجیه قبال جزء اراضکدرآمد و مشمول عشر قرار گرفت حال آن

ع خراج ساخت و چون داد و سپس عمر بن عبد العزيز آهنا را به مشول صدقه باز گردانيد و جمددا عمر بن هبريه آهنا را تاب
 مهه آهنا را تابع صدقات یرد و بعد مهدک را مشمول صدقات ک از آن امالی به خالفت رسيد قسمتکهشام بن عبد املل

  . تعلق داشتیه اسلمان به وک زن اسلم بود یجعفران از آن ام جعفر دختر جمزاة بن ثور سد و س: گويد. قرار داد
 بن عبد اهللا مهراه اوست و بر سر یه عبد االعلک را ديدم یحسان نبط: ه گفتکد رک از ارقم بن ابراهيم روايت یقحذم
    اوالد هشام بنیه از حد هنر فيض هر چه هست براکدهد  یپل دستور م

۵۱۵  
ار که بر سر که دولت مبارک یزمان. ردن بداشتک رسيد دست از ذرع ینند و چون به در خانه عبد االعلک حيازت کعبد املل
 را به ی الشرقیرد و مهدک ديگر وقف اهل مدينه کابو جعفر جبان را به انضمام چند مل.  ضبط شدک آن امالیآمد متام

رده عثمان بود ک محران بن ابان آزاد ی اقطاعکعبادان مل. ردکاقطاع به دختر خود عباسه مهسر حممد بن سليمان واگذار 
محران از اسريان عني التمر بود .  از آن را زياد به او سپرده بودیخبش یبه قول.  داده بودی بن مروان به وکو آن را عبد املل

اين محران چه :  گفتی در حضور عباد بن حصني حبطیحجاج روز. ه از اوالد منر بن قاسط استکرد ک یو ادعا م
 عثمان است، ردهک حمقر بوده است و خود آزاد یه پدرش مردکگويد، اگر نسب خود را به اعراب پيوند دهد و نگويد  یم

عباد با شتاب از جملس حجاج برون آمد و محران را از گفته حجاج آگاه ساخت و او خبش . هر آينه گردنش را خواهم زد
  .آن موضع به نام عباد بن حصني شهرت يافت. ردک را وقف ی خبشيد و شرقی هنر را به ویغرب

ه ربيع بن صبح کداخت عباد بن حصني بود و گويد  پر)۱(ه در عبادان به مرابطهکس کخنستني :  گويدیلبکهشام بن 
.  ساخت و در آن به مرابطه پرداختی از مردم بصره گرد آورد و در عبادان با آن مال حصنیرده بنو سعد مالکفقيه آزاد 

به سال  از جزاير یي رد و به عزم غزا از طريق دريا روانه هند شد و مبرد و در جزيرهک ی روايات نقل میربيع از حسن بصر
  . سپرده شدکصد و شصت به خا

 یخالدان القصر و خالدان هبساء هر دو از آن خالد بن عبد اهللا بن خالد بن اسيد بود و خالدان ديگر:  گويدیقحذم
 بن ارطاة ی از هنر بصره بود و عدی خوریه هنر عدکهم او گويد .  به ابو خالد تعلق داشتینک میبه يزيد بن طلحه حنف

  مر بن عبد العزيز آن را عامل عیفراز
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__________________________________________________  
  . رجوع شود۲۰۶ به زير نويس صفحه )۱(

۵۱۶  
 ی قرار داد و يزيد شرقیرد اقطاع وکها احياء  ه سليمان آنچه را يزيد بن مهلب از بطيحهکو گويد . ردکبه بثق شريين متصل 

آنگاه .  درآمدی شخصک به صورت ملیرد و مجلگکشت و زرع ک را ی ديگری و قسمتهاو جبان و خست و رحييه و مغريتان
 قرار کرد و سپس هشام پسرش آهنا را به اقطاع سپرد و پس از او باز مورد متلک ضبط ک را يزيد بن عبد امللکاين امال
  .گرفت

 آن را کد و يزيد بن عبد امللحجاج عباسان را به اقطاع به خريه دختر ضمره قشرييه زن مهلب دا:  گويدیقحذم
سپس بار ديگر ضبط شد و ابو العباس آن را به اقطاع به .  سپردکرد و به اقطاع به عباس بن وليد بن عبد امللکضبط 

 ی بساخت و مدعیي رده زياد نامهکآب بود و قاسم بن سليمان آزاد  ی بیقامسيه از مجله زمينها: گويد.  دادیسليمان بن عل
خالديه از آن خالد بن صفوان بن اهتم بود و .  داده استی را به اقطاع به وکيزيد بن معاويه نوشته و آن مله آن را کشد 

  .پيش از آن به قاسم بن سليمان تعلق داشت
  . بن منذر بن جارود و حامتيه به حامت بن قبيصة بن مهلب متعلق بودکيه به مالکمال

اة به عمر بن عبد العزيز نامه نوشت و به اهل بصره نيز بفرمود تا  بن ارطیه عدک از مردم بصره مرا گفتند یمجع
 ینک حفر نی ما هنریاگر برا:  نوشتی سود متيمیيع بن ابکپس و.  خويش بنويسندی برای در باب حفر هنریهاي نامه

رد و در ک بن مهلب  شدن به هبز بن يزيدک نزديیار را براک اين ی عدیبه قول.  ما باشدیونت براکتواند قابل س یبصره من
  . سودمند واقع شدی ویاين مقوله برا
 آن برون یند و مردمان به متاشاک را بیند و او هنر عدک حفر یه هنرکعمر پاسخ داد و او را مأذون داشت : گويند

  .ه خود بر آن سوار بود و خويشنت پياده روان شدکرد ک ی را سوار درازگوشی حسن بصریعد. آمدند
۵۱۷  

 رفته از ی عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز به عنوان عامل يزيد بن وليد به عراق آمد، اهل بصره نزد وچون: گويند
ه ميان آن ک آب بطيحه بود و او بديد ی آب بصره و ديگرکیه در يکردند و دو شيشه نزد او بردند کايت ک آب خود شیشور

  .توانست از اين آب شريين بنوشيم خواهيم ینک ما حفر ی برایاگر هنر: پس گفتند. دو فرق است
ه به دست ما که اگر خمارج اين هنر به اندازه خراج عراق کعبد اهللا در اين باب به يزيد بنوشت و يزيد پاسخ داد 

به :  در جملس ابن عمر گفتی مردیروز. ندکپس او هنر معروف به هنر ابن عمر را ب. اش را بپرداز رسد باشد هزينه یم
ابن عمر گفت اگر تا ميزان خراج عراق هم باشد بر . نمک ی اين هنر را سيصد هزار يا بيش از آن برآورد مه من خمارجکخدا 

  .ردکآن صرف خواهم 
حجاج آب انبار . رده بودندک حفر یآوردند و آب انبارهائ یواليان و اشراف بصره آب شريين از دجله م: گويند

ه مردم نيز از ک داشتند یابن عامر و زياد و ابن زياد آب انبارهائ. شد یه آب باران در آن مجع مک در بصره داشت یمعروف
  .ردندک یآهنا استفاده م
رد و آن به سال صد و چهل و دو بود و در کرب بنا ک حبس اکه به بصره آمد قصر خود را نزديکمنصور بار اول : گويند

  : گويدیقحذم. ه در بصره است بساختک را یسفر دوم خود مصالئ
ه در ک ی ديه خويش را بر آب انبارهائیحممد بن سليمان بن عل: گويند.  استیرب مربوط به دوران اسالمکاحبس 

  .ش و مصاحل آهنا صرف شودک هزينه دوالهبا و اشتران آبیرد تا درآمد آن براکبصره ساخته بود وقف 
بصره نزد پسر عمر بن عبد العزيز در ه اهل کرد کروح بن عبد املؤمن از عم خود ابو هشام و او از پدر خويش روايت 

 کآمد قليل و اند یه مک یآب. ندک ايشان بیند و او هنر ابن عمر را براک بر ايشان حفر ی خواستند هنریواسط رفتند و از و
   بود و بيشتر آب



 ۲۳۹

۵۱۸  
صره آمد و مغيثه را حفر  به بیه سليمان بن علکآوردند تا آن یرخيت و مردم آب شريين را از ابله م یبطيحه به هنر الدير م

 حفر مغيثه هزار یرد و آب بندها بر بطيحه بزد و مانع جريان آب به هنر الدير شد و آن را به هنر ابن عمر روان ساخت و براک
 ايشان ی از آب دريا سویه آب شور است و بسيارکايت بردند کاهل بصره به سليمان ش: نيز گويد. ردکهزار درهم صرف 

ه جزء خانه ابن کسليمان حمل زندان را : گويد. رد و آب اهل بصره شريين شدک سليمان قندل را مسدود .يابد یجريان م
  .ردک در دهناء يا ميدان بنو هاشم واقع است حفر  هک را یرد و آب انبارکزياد است از مال خود خريد و آن را به زندان مبدل 

 بن رشيد ی را به علیيبيه فرات در عهد خالفت رشيد آن آباده اهل شعک بصره گويند ک از آگاهان به امور امالیبرخ
 در یو.  بر ايشان قائل شودی شوند و در مقابل از حلاظ مقامسه حمصول ختفيفیه خود مزارع وکردند بر اين قرار کواگذار 

ه ک ی به حنویهال عشريه و مشمول صدقه قرار داد و در مقامسه حمصول با اکرد و شعيبيه را جزء امالکره کاين باب مذا
 دارد، از یي نار دجله خانهک از فرزندانش در واسط کیه يک، یشعيب بن زياد واسط. رد اقدام منودک آنان را تأمني یرضا

  . به نام هم او منسوب شدکار شعيبيه پرداخت و اين ملک به یجانب و
رد، منصور به اين ک مغيثه را حفر یله چون سليمان بن عک از بصريان از مجله روح بن عبد املؤمن مرا گفتند یبرخ

 و اهل یسليمان بن عل. ار را در مورد سبيطيه اجنام دهندک را با احياء بطيحه پديد آورد و بفرمود تا اين یه ديهکر افتاد کف
 برادر ه آن زمان از دست منصور گرخيته و نزدک یاهل بصره بر در خانه عبد اهللا بن عل. بصره از اين دستور ناخر سند بودند

  سليمان از. نيمک امري املؤمنني نزد ما بيا تا با تو بيعت یشيدند اکخود سليمان بود رفتند و فرياد 
۵۱۹  

رده بنو بشري و سعيد بن ک هند آزاد ی و داود بن ابی عنزیشان ساخت و سوار بن عبد اهللا متيم ندهکرد و پراکآنان ممانعت 
آنان تصوير بطيحه را مهراه داشتند و نزد منصور رفته به . بو عروبه هبران بودنام ا.  منصور گسيل داشتی عروبه را سویاب
پنداريد و  یه مشا مکنم چنان باشد ک یتصور من: منصور گفت. ه مردم از شور شدن آب بصره هراس دارندک گفتند یو

 یزار  بيشهکدر اين مل. چنني شدنند و کبفرمود تا دست نگاه دارند و خود به بصره رفت و دستور داد تا سبيطيه را احياء 
ار آن ديه و احياء آن را بر عهده داشت که مباشرت کيل منصور کو. خواندند یه او را سبيط مک از دهقانان یبود از آن مرد

 هبا ی مطالبه باقیسبيط به دربار منصور رفت و آنقدر در آجنا برا. زار را نپرداخت و سبيط را بزد  بيشهی از هبایقسمت
 به نام او منسوب شد و آن را سبيطيه یزار و  و به طرح اختالف با ديوان خليفه پرداخت تا مبرد و آن ديه به سبب بيشهمباند
  .گفتند

ه مادر عبد اهللا بن عامر ک قدمي بود ی آن هنرکی منسوب است و در نزديیپل قره در بصره به قرة بن حيان باهل: گويند
گويند عبيد اهللا بن . ردکعبد اهللا بن عامر نيز سوق را خريد و تصدق . ردک اهل بصره  خري)۱(آن را خبريد و به عنوان مغيض

نند و محام ک را بديد و بفرمود تا آن را بریرد و خنلکه خرب مرگ يزيد بن معاويه رسيد بر هنر ام عبد اهللا عبور ک یزياد روز
  .ردکمحران بن ابان را نيز خراب 

  .نندک یست مامروزه در حمل آن محام شريه در
ه به ميامه رفتند و سپس سوار بر خر به بصره آمدند و ک از عجمان منسوب است یمسجد حامره به مجاعت: گويند

  ردندکه هم ايشان اين مسجد را بنا ک گويند یسانک.  اين مسجد منزل گرفتندیجلو
__________________________________________________  

  .حمل ورود و جريان فاضالب است اين واژه ی از معان)۱(
۵۲۰  

  . مسجد جتديد شدیو سپس بنا
 بر طف واليت یسرک ی از سویه قيس بن مسعود شيبانکرد ک اثرم از ابو عبيده و او از ابو عمرو بن عالء روايت یعل
 اجنام گرفت  به نام منجشانیار به دست مزدورکه شش ميل از بصره فاصله دارد بساخت و اين ک منجشانيه را یو. داشت



 ۲۴۰

  .چريدند یره اسبان قيس در آجنا مکه کباالتر از آن روضة اخليل قرار داشت . و هم به نام او منسوب شد
ه زن مر بن اد بن طاخبه کلب بن وبره منسوب است که به حوأب معروف است به حوأب دختر ک یآب:  گويدیلبکابن 

ه حلوان به کشود  یگفته م. حلوان بن عمران بن حاف بن قضاعه بودبود و قرق ضريه از آن ضريه دختر ربيعة بن نزار مادر 
  .مهني حلوان منسوب است

  امر اسواران و زط
 را به اهواز یسپس يزدگرد و.  فرمانده طاليه سپاه يزدگرد بودیه سياه اسوارکردند کايت ک از اهل علم مرا حیمجع

سياه چون نصرت اسالم و .  سوس را در حماصره گرفته بودیاشعر یلبانيه فرود آمد و در آن حال ابو موسکفرستاد و او در 
ه به ک خواهيم یمه:  پيام دادی را بديد به وی ابو موسی برای پياپیهاکمکعزت اهل آن و گشوده شدن سوس و رسيدن 

 سو کفتد با ين اگر بني خودتان خالف اکه خصم مشايند جبنگيم، لک یه مهراهتان با عجمانکدين مشا در آئيم بر اين قرار 
 ینيد و بر ضد ايشان يارکنيم، و اگر تازيان با ما به نربد برخيزند ما را در برابر آنان محايت ک ديگر نربد نیبه خاطر سو

   ه مايل باشيم منزل گزينيمک یدهيد، و ما در هر بلد
۵۲۱  

ه مشا را گسيل داشته خود ک ی و امري ما معني شود،ی فزونتر براینيم، و عطائکه خواهيم زيست ک از مشا یو ميان هر گروه
ه هر چه حق ما است حق مشا نيز باشد و آنچه ک اينها چگونه است یبه جا:  گفتیابو موس. بر اين مجله پيمان بندد

 در اين باب به عمر بنوشت و عمر یپس ابو موس. بدان خرسند نيستيم: گفتند. ليف ما است بر عهده مشا نيز مقرر گرددکت
  . هر چه خواستند بپذيرهکپاسخ داد 

 از ناحيه یت جستند و زيانک در حماصره تستر شریآنگاه عجمان برون آمده به مسلمانان پيوستند و مهراه ابو موس
به تو :  گفتیو. بردمي یه ما گمان مک دوست تو و يارانت چنان نيستيد یا:  به سياه گفتیابو موس. ايشان مشاهده نشد

 ميان مشا نيست تا به خاطر آن در بيم یسکه مشا در سر داريد و از اهل و حرم ما ک آن است یسوا یي ه ما را انديشهکبگومي 
پس .  دارد به اين دين گرويدميیه خداوند خري فراوان بر ما ارزانکل و به اميد آنکار با توکما در آغاز . باشيم و جبنگيم

تر کنزدي) ص( از قبائل به رسول اهللا کدام يکنسب : سيدند فزونتر منظور شد و چون به بصره رفتند پری ايشان عطائیبرا
آنگاه . رده به بنو متيم پيوستندکپس ازد را رها . ه با ازد حليف شوندکبنو متيم و ايشان بر سر آن بودند : است؟ گفتند

 یندند و به قولک است به به هنر اساوره معروفکه در آن منزل گزيدند و هنر خود را کردند ک ايشان معني ی را برایهائ ناحيه
  .ردکاين هنر را عبد اهللا بن عامر حفر 

ر بن وائل منزل که مهراه خالد بن معمر و بنو سدوس در منطقه بک بر آن شد یشريويه اسوار:  گويدیابو احلسن مدائن
هم او . س نبودند گرفتند و در آن زمان در بصره قبايل ازد و عبد مشین سياه نپذيرفت و در ناحيه بنو متيم جاکل. ندک

ردند، به ک یت مکه در طفوف به دنبال چراگاه حرکزيستند و نيز قوم زط،  یه پيش از اسالم در سواحل مکسياجبه : گويد
   اسواران پيوستند و چون اسواران

۵۲۲  
ن به بنو پس اسوارا. ردند و به جذب آنان رغبت داشتندک یو زط و سياجبه جمتمع شدند، بنو متيم بر سر ايشان رقابت م

ان پرداختند و مهراه ابن عامر به خراسان کآنگاه به اتفاق ايشان به نربد با مشر. سعد و زط و سياجبه به بنو حنظله پيوستند
ت جنستند تا نربد مسعود فرا رسيد و پس از ک بني مسلمانان شرین در جنگ مجل و جنگ صفني و ساير جنگهاکل. رفتند

رد و که بر اثر آن حجاج قصد ايشان ک مهراه بودند یار وکا ابن اشعث در جريان ردند و بکت کآن در جنگ ربذه شر
وچاند و گفت جزء شرايط مشا اين ک را بیرد و برخک مقرر در حق آنان را حذف یهايشان را ويران ساخت و عطايا خانه
  . ندهيدی ديگر يارکه ما را در برابر يکبود 



 ۲۴۱

 را گسيل داشت و او با ايشان ی ربيع بن زياد حارثیيه رفتند ابو موسلبانکه چون اسواران به کروايت شده است 
نند که اراده که خواهند حليف شوند و هر جا کجبنگيد و سپس امان خواستند تا اسالم آورند و با دمشنان جبنگند و با هر 

ه اساوره پيوستند و با  بیزمني پس از خامته جنگ در آن نواح ی بی از جنگجويان پارسیه مجعکگويند . منزل گزينند
  .ايشان مهراه شدند و اسالم آوردند

ه هفتاد تن آنان از بزرگان بودند کچون يزدجرد به اصبهان رفت سياه را خبواند و او را با سيصد مرد :  گويدیمدائن
 او برفت و چون یاز پآنگاه يزدگرد . ه را خواهد از مردم و جنگجويان بالد برگزيندکبه اصطخر فرستاد و او را بفرمود تا هر 

لبانيه کسياه در .  بود، و هرمزان را به تستر گسيل داشتیه در حماصره ابو موسک را به سوس فرستاد یبه اصطخر رسيد و
سياه . ردکردند و او با ايشان صلح ک طلب صلح یار يزدجرد و گريز او با خرب شدند و از ابو موسکفرود آمد و مردم سوس از 

آن . لبانيه بشد و بني رامهرمز و تستر اقامت گزيد تا عمار بيامدک به تستر رفت و آنگاه از یه بود تا ابو موسلبانيکمهچنان در 
   هک را یزمان سياه رؤسائ

۵۲۳  
رد و کشور غلبه خواهند کگفتيم اين قوم بر اين  یه مکبه ياد داريد :  از اصبهان آمده بودند گرد آورد و گفتیمهراه و

پس در . ار ايشان رو به اعتالء استکه بينيد کنون چنانکهم ا. ان اصطخر سرگني خواهند انداختستورانشان در ايو
 فرستاد یردند و او شريويه را با ده تن نزد ابو موسک را اجابت یآنان خواسته و. انديشه خود باشيد و به دين ايشان درآئيد

  .ردندردمي ببستند و اسالم آوکه توصيف ک ی بر پايه شرايطیو ميثاق
 از دو قبيله کدام يکه که اسواران با ازد حليف شدند و سپس پرسيدند کردند ک از عوانه روايت ی جز مدائنیسانک

پس . بنو متيم: گفتند. تر است  پيشی رسانیتر و از جهت يارکو خلفاء از حيث نسب نزدي) ص(ازد و بنو متيم با پيامرب 
  .يم در آن زمان احنف بن قيس بودايشان با بنو متيم حليف شدند و بزرگ بنو مت

شتند و تري که داشتند بک ی را با تريهائیت جستند و گروهک از اسواران در ايام ابن زبري در نربد ربذه شریمجاعت
ه به کاما سياجبه و زط و اندغار جزء سپاه پارسيان و از مجله آن دسته از اهل سند بودند . ردک ی از ايشان خطا منیاحد

چون . ه به قيد اسارت درآمدندک بودند ی تعيني شده بود و در زمره خنستني جنگجويانی آنان مقرریده و برااسارت درآم
 آمدند و او آنان را مهانند اسواران در بصره منزل یار اسواران آگاه شدند اسالم آوردند و پيش ابو موسکاين مجاعات از 

  .داد
 از قوم زط و اقوام ديگر سند را یه حجاج مجعکرد ک سالم روايت  و او ازیروح بن عبد املؤمن از يعقوب بن حضرم

اين مجاعات بر بطيحه : روح گويد. ر اقامت دادکسک ی سفالیهايشان بياورد و در نواح مهراه خاندان و اوالد و گاوميش
باهله و پريامونيان  و غالمان آزاد شده ی از بردگان فراریسپس گروههائ. غالب شدند و در آجنا به زاد و ولد پرداختند

    و غريه بهیحممد بن سليمان بن عل
۵۲۴  

 کیه چيز اندکار ايشان آن بود کپيش از آن . ومت برانگيختندک و مبارزه عاصيانه با حیايشان پيوستند و آنان را به راهزن
 از خالفت مأمون یي  در دوره.ه بتوانند از آهنا بربايندکنند و يا از غفلت اهل سفاين استفاده جويند و آنچه را ک یرا سائل

چون املعتصم به . اال در سفاين از بصره به بغداد قطع شدکردند و محل ک یمردمان از عبور در ناحيه ايشان اجتناب م
 یرد و مجعک از اهل خراسان به نام عجيف بن عنبسه را مأمور نربد با آنان یار ايشان مهت گماشت و مردکخالفت رسيد به 
 بر اسبان راهوار با یرد و سوارانک دريغ نی منضم ساخت و هر مقدار از اموال طلبيد بر وی سپاهيان را به واز فرماندهان و

 از ساعات روز يا اول شب در یها و مدينة السالم بگمارد و ايشان اخبار مجاعت زط را در برخ  بريده بني بطيحهیدمها
 ی را بگرفت و احدیآب را با هزينه بسيار بر ايشان ببست تا مهگبه فرموده او عجيف . آوردند ی می ویمدينة السالم برا

 را در خانقني منزل داد و سايرين را در ی به مدينة السالم آورد و آنگاه برخی را در زورقهائیو مجلگ.  نشدکاز آنان هال
  .نده ساختکعني زر به و سرحدات پرا
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چون .  چهار صد بودی چهل و به قولی و مشار آنان به قوللني بيت املال در بصره بودندک از سياجبه مویمجع: گويند
 طالب بر ی بن ابی علی از سویطلحة بن عبيد اهللا و زبري بن عوام به بصره آمدند، و در آن هنگام عثمان بن حنيف انصار

گاه بيامدند و ردند و آنان سحرک ی اهللا عنه از تسليم بيت املال خود داری رضیآن شهر واليت داشت، سياجبه تا آمدن عل
  .شتندکمجاعت سياجبه را ب

رياست سياجبه را آن زمان ابو .  بر ايشان تاختیار را بر عهده داشت و مهراه مجاعتکعبد اهللا بن زبري مباشرت اين 
  . صاحل بودیه مردک داشت یسامله زط

    از خنستني افراد زط و سياجبه را به سواحل شامیمعاويه مجع
۵۲۵  

  . آن بردیيه و حوالک از زط را به انطای نيز مجعکد و وليد بن عبد امللرکيه منتقل کو انطا
 ديگر یم او شدند و به قولک آن مجاعت تسليم حیرد و به قولک از مردم خبارا را اسري یعبيد اهللا بن زياد گروه: گويند

ان دادند و عبيد اهللا آنان را در بصره  نشی خرسندیرد و ايشان به اين معنک وظيفه دعوت یعبيد اهللا آنان را به امان و برقرار
  .ونت دادکس

 در آن شهر یامروزه از نسل آنان مجاعت.  از ايشان را به آجنا بردیرد بسيارکه حجاج شهر واسط را بنا ک یهنگام
  . استیباق

رمان به مست ک یه اندغار از مردم نواحکگويد .  از مهان مجاعت استیخالد شاطر معروف به ابن مارقل
  .اند انسجست

   اهوازیها ورهکفتح 
ه عتبة بن غزوان در آخر سال پانزده يا آغاز سال شانزده ک یه مغرية بن شعبه در زمان واليت خويش، هنگامکگويند 
 با او ی جبنگيد و سپس به پرداخت مالیبريواز دهقان آن بلد با و.  سوق االهواز رفتی گفت، به غزاکبصره را تر

 عمر به واليت بصره رسيده یه پس از مغريه از سوک ی اشعریپس ابو موس. ستکهد خود بشرد و پس از آن عکمصاحله 
رد و خود به سال هفده مباشرت اين ک را نيز به عنوه فتح یبود به جنگ سوق االهواز رفت و آن را به عنوه بگشود و هنر تري

  .ار را بر عهده داشتک
عمر بن خطاب عمران . اتب خود قرار دادکه بصره آمد و زياد را  بیه ابو موسکاند  ردهک روايت یابو خمنف و واقد

 را ی وی از بصره جانشينیرد تا مردمان را فقه و قرآن بياموزد و هنگام غيبت ابو موسک او اعزام ی را از پیبن حصني خزاع
  .بر عهده داشته باشد

۵۲۶  
 بر یو. گرخيتند ی می ویو عجمان از پيش رو اهواز رفت و رستاق به رستاق و هنر به هنر را بگشود ی سویابو موس

  .ردک ارض اهواز به جز سوس و تستر و مناذر و رامهرمز غلبه یمتام
 یه مجعکبه اهواز آمدمي : ه گفتکرد ک روايت ی عطار و او از پدر خود و او از شويس عدو)۱(وليد بن صاحل از مرحوم

 گرفتيم و بني یردمي و اسريان بسيارکد در پيوستيم و بر آنان غلبه  شديیاز زط و اسواران در آجنا بودند و با ايشان نربد
  .ردميکخود تقسيم 

نيد و خراج بر که در اختيار داريد رها ک را ی آن سرزمني نيست پس اسريانیمشا را توان آباد: آنگاه عمر به ما نوشت
  .اوردمي خود درنيکما اسريان را بازگردانيدمي و آنان را به متل. ايشان قرار دهيد

مهاجر بن زياد . ار جنگ با ايشان شدت يافتک به مناذر رفت و اهل آن را در حصار گرفت و یابو موس: گويند
ربيع . دار بود ند و در آن حال روزهک )۲(رد تا شراء نفسک برادر ربيع بن زياد بن ديان در سپاه مسلمانان بود و اراده یحارث
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تصميم من بر آن :  گفتیابو موس. دار است ه روزهک یند در حالکه شراء نفس کمهاجر قصد آن دارد :  گفتیبه ابو موس
   آب نوشيد ویي مهاجر جرعه. ند و گر نه به جنگ خنواهد رفتک خنست بايد افطار یدار ه هر روزهکاست 

__________________________________________________  
  .لمه مرحوم نام اين شخص بوده استک )۱(
 جان یه چنني شخصکاربرد اين واژه از آن رو است کند که به ميدان رود و با دمشن جبنگد و خود را فدا ک يیسکه ک است یين معن بد)۲(

 یه مجع شارکخواندند  ی از خوارج را نيز شراة میگروه. فروشد یخود را به خاطر عقيده خويش و در راه خدا و در قبال هبشت م
ابو نصر امساعيل (فروشيم  ی خود را در راه اطاعت از خداوند و در قبال هبشت میگفتند ما جاهنا یمه کاست و اين بدان خاطر بود 

  )الصحاح :یاجلوهر
۵۲۷  

سپس سالح بر گرفت و برفت و نربد . ه آب را به خاطر عطش ننوشيدمکمن عزم امريم را برآورده ساختم و به خدا : گفت
  : گويدی درباره ویسخن سرائ. نگره قصر خويش بيفراشتندکرفته بني دو اهل مناذر سر او را گ. رد تا شهادت يافتک

 از خاندان بنو ديان است و ی در مجع ايشان فتاد مهاجر، آزاد و با متانت رهسپار شد ویه در مناذر جوششکآنگه 
   گرانبهايند یه ايشان در آل مذحج چون گوهرکدانيم 

  .ارد و به سوس رفت ربيع بن زياد را بر مناذر گمی اشعریابو موس
 به دست کوچکمناذر بزرگ و .  بردیان را به بردگکودکشت و کربيع مناذر را به عنوه بگشود و جنگجويان را ب

 حليف انصار را بر ی را بر آهنا گمارد و مسرة بن جندب فرازی عاصم بن قيس بن صلت سلمیمسلمانان افتاد و ابو موس
 ی را به جایسکه ک نوشت ی مناذر را در حماصره داشت و عمر به ویه ابو موسک گويند یمجع. سوق االهواز واليت داد

  . خويش هنادیخود گمارد و به سوس رود و او ربيع بن زياد را به جا
ردمي و کما مناذر را حماصره : ه گفتکرد ک صفره روايت ی و او از ابو اسحاق و او از مهلب بن ابکسعدويه از شري

هر چه نصيبتان شده است باز .  سواد استی از قرایي آنگاه عمر نوشت مناذر مهچون قريه.  نصيبمان شدندیاسريان
  .گردانيد

 داشتند ی به سوس رفت و با اهل آن جبنگيد و سپس ايشان را در حصار گرفت تا هر چه خوردنیابو موس: گويند
ن امان داده شود و آنگاه او دروازه شهر را ه به هشتاد تکرد کمرزبان سوس تقاضا .  شدندیخواه متام شد و ناگزير از امان

  گشوده آن را
۵۲۸  

 را برگريند و متعرض ی فرمان داد تا سر ویپس ابو موس.  هشتاد تن را نام برد و خود را جزء ايشان قرار ندادیو. ندکتسليم 
 در دژ یابو موس.  بردیدگان را به برکودکشت و اموالشان را بگرفت و کآن هشتاد تن نشد و جز آنان بقيه جنگجويان را ب

ه بر او و بر مهه انبياء و ک -ی گفتند جثه دانيال نبیبه و. اش بپرسيد درباره. اند شيدهک بر آن یه پوششک ديد یسوس اتاق
 ی فرا گرفته و مردمش از اهل بابل خواسته بودند دانيال را برایسالکسوس را خش. فرستادگان خدا درودباد در آجنا است

رده به بابل برده و او در آجنا وفات کخبتنصر دانيال را اسري . رده بودندک شود و آنان چنان یند تا سبب پر آبايشان بفرست
 یابو موس. ندکفن پوشانيده دفن که دانيال را ک پاسخ داد یعمر به و.  در اين باب به عمر بنوشتیابو موس. يافته بود

  . ساختی سپرد و سپس آب بر آن جارکال را به خارد و چون آب آن منقطع شد دانيک را سد ی هنریجلو
ه چشم خود را ک یابو عبيد قاسم بن سالم از مروان بن معاويه و او از محيد طويل و او از حبيب و او از خالد بن زيد مزن

 یوششکخنست با .  بودیردمي و امري ما ابو موسکشهر سوس را حماصره : ه گفتکرد کدر سوس از دست داده بود روايت 
ه شهر را بگشايد و در مقابل به صد تن از اهل کرد بر اين قرار ک مصاحله ین سپس دهقان سوس با ابو موسکمواجه شدمي ل

او به . نکآن صد تن را جدا :  گفتی به ویابو موس.  را بگرفتی شهر را بگشود و پيمان ابو موسیو. آن امان داده شود
رد و ک صد تن را جدا یو. ندکاميدوارم خداوند او را از نفس خود غافل : فت به يارانش گیرد و ابو موسکار آغاز کاين 
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 به تو ی ده، من مال زيادیمهلت:  بانگ زدیو.  بفرمود تا به قتلش رسانندی ماند و ابو موسیخود به عنوان دمشن خدا باق
  .رد و گردنش را بزدندک اباء ین ابو موسکل. خواهم داد

   منعقد ساخت ویي هرمز مهادنه با اهل رامیابو موس: گويند
۵۲۹  

  .ردک ايشان فرستاد و او به هشتصد هزار درهم با آنان صلح ی را سویچون مهلت هدنه سر آمد ابو مرمي حنف
ه کرد کوايت  به آن عمر داشت رکه صد سال يا نزديک یروح بن عبد املؤمن از يعقوب و او از ابو عاصم رامهرمز

. ردند و شهر به عنوه فتح شدکرد و سپس آنان غدر ک به هشتصد هزار يا هنصد هزار صلح  با اهل رامهرمزیابو موس: گفت
  .ار خود بگشودک آن را در اواخر یابو موس

 حارثة بن یردند و ابو موسک مهانند صلح رامهرمز بگشود و سپس اهل آن غدر ی سرق را به صلحیابو موس: گويند
رد و چون عبد اهللا بن عامر بيامد آن را به عنوه کستاد و او شهر را فتح ن ايشان فری عظيم سوی را با سپاهیبدر غدان
  : در اين باب گفتیپس از آن حارثه به واليت سرق رسيد و ابو االسود دؤل. بگشود

ه که مهه مردمان يا دروغگويند ک زيرا ین و برباک به سان موش باش خيانت یا  حارثة بن بدر به امارت رسيدهیا
ه بيائيد و به حتقق کرانند و چون گفته شود  یه سخنها به گمان و شبهه مهک یاه تو گويند و يا راستگو به دخلویچيز

   دو عراق، سرق نصيب تو بوده است یه عجز بدترين عادات است از دارائکرسانيد نتوانند و عجز نشان مده 

  :چون اين اشعار به مسع حارثه رسيد چنني گفت

   ی بسنده بنمودی و مرا سفارشی گفتک دهاد ني خريی آدميان تو را جزایخدا
۵۳۰  

   یردمک از فرمانت بیه سرپيچک ی ديدی مهی و اگر جز اين گفتیمرا به حزم خواند

عمر به عمار بن .  طلبيدیمهه در آجنا بود و به عمر بنوشت و يار. ت دمشنکه حدث و شوک به تستر رفت یابو موس: گويند
 را بر مقدمه سپاه گسيل داشت و یعمار جرير بن عبد اهللا جبل.  رودی ویوفه سوکا با اهل  نوشت و بفرمود تیي ياسر نامه

اش  ، و بر ميسرهک برادر انس بن مالک براء بن مالی ميمنه ابو موسی يعنیبر ميمنه و. خود نيز برفت تا به تستر رسيد
 یبر ميمنه سپاه عمار براء بن عازب انصار. بود ک سواران با انس بن مالی قرار داشتند و فرماندهیجمزاة بن ثور سد و س

 ی فرماندهی و بر پيادگانش نعمان بن مقرن مزنیعب انصارک و بر سوارانش قرظة بن یاش حذيفة بن ميان عبس و بر ميسره
. يدند آوردند تا به دروازه تستر رسیوفيان يورش مهک در پيوستند و بصريان و یاهل تستر با مسلمانان نربد شديد. داشتند

  .براء بر دروازه شهر با اهل تستر جبنگيد تا شهادت يافت
شته و کاز ايشان هنصد تن در جنگ .  بس وخيم به شهر درآمدندیهرمزان و يارانش به حال.  او را بيامرزدیخدا

راه عجمان قذف بود و در نربد جلوالء مه هرمزان از مردم مهرجان. ه سپس آنان را نيز گردن زدندکششصد نفر اسري شدند 
  .ت داشتکشر

 یو. ندکان هدايت ک به مشریه آنان را بر نقاط دست يابک از مسلمانان امان گرفت به اين شرط ی عجمیمرد
 از ی پيمان بست و مردی بر اين شرايط با ویابو موس.  معني شودی خود و فرزندانش عطائیه براکرد کمسلمان شد و شرط 

 سنگالخ به دجيل رسانيد و از آن عبور ی اشرس را از راهیو.  مهراهش گسيل داشتطايفه شيبان به نام اشرس بن عوف را
   رگاهک بنمود و آنگاه او را به لشی را بر فراز شهر برد و هرمزان را به ویداد و سپس و

۵۳۱  
 آن زمان شب . او فرستادی چهل مرد را مهراه جمزاة بن ثور گسيل داشت و دويست مرد را نيز از پیابو موس. باز گردانيد

  .هنگام بود و مرد امان يافته پيشاپيش برفت و مسلمانان را به شهر درآورد
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ه حمل خزانه و کچون هرمزان اين بشنيد به قلعه خود . بري گفتندک شهر تیشتند و بر فراز باروکآنان نگاهبانان را ب
تازيان : هرمزان گفت.  تصرف در آورد صبحگاهان برفت و به شهر داخل شد و آن را بهیابو موس. اموالش بود بگرخيت

 از کیي. ه پيشرفت امور ايشان و برگشت روزگار ما را دريافته بودک از خودمان کیرد جز يکار ما هدايت نک بر یسکرا 
  .ه به چنگ تازيان افتندکندن ايشان به دجيل پرداخت از بيم آنکشنت اهل و اوالد خود و افکعجمان به 

ابو . ند و هرمزان به اين قرار تن در دادکم که عمر در اين باب حکرد مگر آنک اباء یو موسهرمزان امان خواست و اب
 ی را زنده نگاه داشت و عطائیهرمزان نزد عمر فرستاده شد و عمر و. شتکه امان نداشت بکه را در قلعه يافت ک هر یموس

 عبيد یروز.  اهللا عنه متهم شدیعبه در قتل عمر رضهرمزان سپس به معاضدت ابو لؤلؤه غالم مغرية بن ش. ردکهبر او تعيني 
شد و در  ی او مهیهرمزان برفت و عبيد اهللا از پ. نيمکه از آن من است متاشا ک را یبا هم برومي اسب:  گفتیاهللا بن عمر به و

  .شتک را به مششري بزد و بیه غافل بود وک یحال
ردمي و هرمزان تن کتستر را حماصره : ه گفتکرد کانس روايت ابو عبيد از مروان بن معاويه و او از محيد و او از 

سخن : گفت. ی بگویسخن: عمر به هرمزان گفت.  فرستادیمرا ابو موس. ه او را نزد عمر آورد من بودمک یسک و )۱(درداد
  :مرد زنده يا مرده؟ گفت

   بر سریخداوند مانع: هرمزان گفت.  نيستکی بر تو بایسخن بگو
__________________________________________________  

  .ه عمر اعالم داردک ی هر نظری به اجرای يعن)۱(
۵۳۲  

وتاه که خداوند با مشا شد دست ما را از مشا کن از آن زمان کل. راه ما مجاعت عجم در قلع و قمع مشا پديد نياورده بود
اگر او را . ام  پر ستيز را پشت سر هنادهینان پر توان و دمشیجنگجويان: گفتم.  انسینظرت چيست ا: عمر گفت. ردک
 ايشان نيز یاش گذار ن اگر زندهکل.  خويش خواهند افزودیجوئ  آنان از اميد حيات مأيوس خواهند شد و بر ستيزهیشکب

  .بر زنده ماندن طمع خواهند بست
 یشنت وکتو را بر : فتمگ.  استی و جمزاة بن ثور سدوسکاين قاتل براء بن مال.  انس سبحان اهللایا: عمر گفت

؟ بايد به کی: گفت. )۱( نيستکی بای گفتین تو به وک، لین: ؟ گفتمیا آيا عطاء خود را از او ستانده: گفت.  نيستیجواز
من از نزد عمر بريون آمدم و در مهان حال زبري بن عوام : گويد. ردک و گر نه تو را عقوبت خواهم ینک اقامه یاين گفته شاهد

 به سود من شهادت داد و عمر دست از هرمزان بداشت و او یو. آنچه من به ياد داشتم او نيز به ياد داشته کرا ديدم 
  .ردک برقرار ی وی برایمسلمان شد و عمر عطائ

الزم است بگومي : ه گفتکرد ک روايت ی و او از ابن جريح و او از عطاء خراسانک اسرائيل از ابن مباریاسحاق بن اب
   ه تستر بهک

__________________________________________________  
رده و به عنوان صيغه عقد امان شناخته ک باز ی خود را در حقوق بني امللل اسالمی جایوتاه به سبب مهني واقعه تارخيک اين مجله )۱(

  . برخوردار استیشده و از معروفيت خاص
ه غالم ک یي تاب آمده است، هر چند واژهک مهني ۵۴۴ آن در صفحه یبقه تارخيه ساک است یفارس» مترس«لمه کواژه ديگر از مهني رديف 

 از فقهاء اگر به یه به نظر برخکر اينکقابل ذ.  از قلم افتاده است-»مترس«لمه ک ی يعن-ردکمسلمانان نوشت و با تري به قلعه پرتاب 
 حتقق امان خنواهد بود و بايد ی برایافک یشود به تنهائار برده کبه » ال ختف «ی آن يعنی ترمجه عربی مهني واژه مترس فارسیجا

مالحظه ( دارد یا ه البته اين خود فلسفهک است، یافک اين منظور ی برایبه تنهائ» مترس«لمه کن کل.  باشدیمقرون به قرائن ديگر
  ) االمانیتاب اجلهاد، الفصل الثالث فکرة الفقهاء، کتذ: یعالمه حل: شود

۵۳۳  
ان را به کودکشتند و کپس مهاجران بدان ديار شتافتند و جنگجويانش را ب. افر شدندکسپس اهل آن صلح گشوده شد و 

  .نيدکه عمر نوشت هر چه را در تصرف داريد رها کبودند تا آن ی گرفتند و آنان مهچنان در دست صاحبان خود میبردگ
رد بر اين ک با ايشان صلح یو.  خواستند به جنديسابور رفت و اهل آن شهر در هراس افتاده امانیابو موس: گويد



 ۲۴۶

 از اهل یسپس مجع.  مصون ماند- جز جنگ افزار-  برده نشود و اموال آنانی به قتل نرسد و به بردگیه احدکقرار 
. ردکلبانيه را فتح کشت و ک ربيع بن زياد را گسيل داشت و او آنان را بیابو موس.  آوردندیلبانيه روکجنديسابور به 

 آن مجاعت قبل از اين تاريخ امان يافته یبه قول.  ايشان را امان داد و آنان اسالم آوردندیان خواستند و ابو موساسواران ام
  .و اهللا اعلم. ت داشتندک پيوسته بودند و در نربد تستر نيز شریبه ابو موس

يع بن زياد ثيبان را به دستور ه ربکرد ک از ابو حذيفه و او از ابو األشهب و او از ابو رجاء روايت یعمر بن حفص عمر
هم او . ردک آن بلد را فتح ی به عنوه بگشود و سپس اهل آن جانب غدر پيش گرفتند و منجوف بن ثور سدوسیابو موس

ردار به ک از اين یافر شده و مجعکاهل اين دو بلد . ه عبد اهللا بن عامر بگشود بالد سنبيل و زط بودک یاز مجله بالد: گويد
. ردک سوس و تستر و دورق را به عنوه فتح ی شديد بگشود و ابو موسیعبد اهللا ايذج را پس از نربد. ه بودندايشان پيوست

  . قلعه ذو الرناق را بگشودی احلره محريیثات بن ذ:  گويدیمدائن
ز  ایه مصعب بن زبري مطرف بن سيدان باهلکردند ک روايت ی از شيوخ خود و عمر بن شبه از جمالد بن حييیمدائن

.  برادرش عبد اهللا بن زبري بر عراق واليت داشتیه از سوک بود یرد و آن هنگامکطايفه بنو جاوه را رئيس شرطه خود 
    از طايفه بنو عائش بنیمرد

۵۳۴  
رده بودند ک یه راهزنک از قوم بنو منري را ی بن زياد بن ظبيان و مرد ديگریابه به نام نابک بن تيم اهللا بن ثعلبة بن عکمال
ه مطرف از رياست شرطه معزول شد ک یزمان. ردک را تازيانه زد و رها یشت و آن مرد منريک را بیزد مطرف آوردند و او نابن

 ديگر کدو گروه به ي. ردک ی را گرد آورد و برون آمده قصد ویو به واليت اهواز رسيد عبيد اهللا بن زياد بن ظبيان مجع
 را بزد و یرد و ابن ظبيان بر او شتافت و با نيزه وکمطرف بن سيدان از هنر عبور .  بودیرسيده بايستادند و ميان ايشان هنر

ه امروزه به نام ک رسيد یرم بن مطرف را به تعقيب ابن ظبيان فرستاد و او رهسپار شد و به موضعکمصعب، م. شتکب
وست و مهراه او با مصعب نربد  بن مروان پيک نرفت و به عبد امللیابن ظبيان به مصاف و. رم معروف استکرگاه مکلش
  : گويدیرکبعيث س. رم بن مطرف منسوب استکرم به مهني مکرگاه مکلش. شت و سرش را بربيدکرد و او را بک

  ه بسنده بود ک بنوشانيدمي مهان بس است و هبترين امور آن است یزدا  عطشیابن سيدان را جام

 را به یه حجاج وک بنو جعونة بن حارث بن منري منسوب است رم بن فزر از قومکرم به مکرگاه مکه لشکو نيز گويند 
 یه به نام وک یه خرزاد سر به عصيان برداشته به ايذج رفته بود و در دژک بود ینربد خرزاد بن باس فرستاد و آن هنگام

 ملحق کاملل و ناشناس برون آمد تا به عبد یشيد، خرزاد پنهانکچون حماصره به درازا . مشهور است حصار گرفته بود
 را بگرفت و نزد حجاج فرستاد و یرم وکم. اله خود داشتکرم بر او دست يافت و در آن حال دو مرواريد در کن مکشود ل

  .او گردنش را بزد
   یه بعدا بناکهن بود ک یي رم قريهکرگاه مک لشکنزدي: گويند

۵۳۵  
ه امروزه شهر کناميدند  یرم مکرگاه مکن مجله را لشافزودند تا بزرگ شد و آ یرگاه به آن متصل شد و مهچنان بر آن مکلش

  . استیجامع
ه عبد اهللا بن زبري، محزة بن عبد اهللا بن زبري را بر بصره گمارد و او برون رفته عازم کرد کايت کابو مسعود از عوانه ح

  .مهچون قعيقعان است: وهستان اهواز را بديد گفتکاهواز شد و چون 
خواندند و سپس اخواز ناميده شد و مردمان تغيريش داده اهواز  ی هوزمسري می پارسه اهواز را درک گويد یثور

  : گويدی اعرابیمرد. گفتند

 شب با نيش یهايش متام ه پشهکه در جانب سوق است و هنر بط کمرا دگر بار باز مگردان به اخواز و به قعقعان 
  داد، نه بر حقيقت بود  ی و عمرو می از طمع حصينه به خويشنتکها،  گريند آن وعده یرحم خود خواب از من مه یب



 ۲۴۷

: ه گويندکان و از اين رو عامه مردم آن را هنر بط خواندند، مهان گونه کنار چراگاه اردک بود یه هنر بط هنرکو گويد 
 از آن ی حروف خواندند و سپسی بود به نام بطئة و آن را به اسم ویگفت اين هنر از آن زن یه مک شنيدم یسکاز . )۱(دار بطيخ
  .حذف شد

__________________________________________________  
 در بغداد یي دار بطيخ نام حمله. باشد یه دار بطيخ نيز خمتص خربزه منکان نبوده است چنانکه آن هنر فقط ويژه اردک مراد اين است )۱(

چون دار بطيخ  :شاعر گويد. شهرت داشته است) بطيخ(ه نام خربزه ن تنها بکرسيده، ل یها به فروش م ه در آن انواع ميوهکبوده است 
   نناميده است»  خربزهیسرا« روزگارش جز کها در آن بود لي ه مهه ميوهک

۵۳۶  
عمر سواد و اهواز را به عنوه : ه گفتکرد ک روايت ی و او از حممد بن عبد اهللا و او از زهریحممد بن سعد از واقد

ه پس از ما خواهند آمد چه خواهد ک یپس سهم مسلمانان: عمر گفت. ندکه آن بالد را تقسيم ک خواستند یبگشود و از و
  . اهل آن ديار منزلت اهل ذمه را قائل شدی برایشد؟ و

ابو خمتار يزيد بن قيس : ه گفتندکرد ک جز آن دو روايت یسان ديگرک بن محاد و سحيم بن حفص و ی از علیمدائن
  :ايت به عمر بن خطاب از عمال اهواز و ديگران بسرودک را در باب شالمکبن يزيد بن صعق اين 

س ک، و آن ی و امني پروردگار در ميان مايی و امریار هنکه تو امني خداوند در کفرستم  ی به امري املؤمنني مهیي نامه
 رنگني یها  سفرهها مال خدا را در ه اهل رستاقها و قريهکه امني خداوند آمسان بود قلبم تسليم اوست مگذار ک

 از کو هيچي» بشر«فرست و پيش » جزء«پرس و نزد  ی میس پيش حجاج فرست و حساب وکنند ک وجود یگوارا
 نيست و نه آن یاز آن عيبها برکرا » عاصم«از اشراف بنو نصر است و نه کرا از ياد مرب و نه ابن غالب » نافع«دو 
ه من از کپرس و نيز داماد بنو غزوان را،  یفرست و حساب او مس نزد نعمان که در سوق است ک بنو بدر را یموال
   ارشکه پيچيده است در رستاقها آوازه ک» ابن حمرش«بپرس و از » شبل«ارها با خربم و از اموال ک

۵۳۷  

اند مرا به  ی باز راضی از مالشان را هم برگريیه اين مجاعت اگر نيمک تو، ین، خاندامن فداکاموالشان را قسمت 
ه ما با اين گروه به جنگ کته برگومي ک جهان اين نیها ی از شگفتکه من پنهان خواهم شدن ليک خموانيد یهگوا

 ک مشیي  بسته)۱(ی داریه تاجرکماليم هر گه  ی و ما بیه ايشان غنکگردمي پس چگونه است  یرومي و با ايشان باز مه
  .شود ی فرق زلفان اين مجاعت مهی راهکآورد آن مش

 نعل را بستاند و نعل ديگر یتاکه يک یرده بود بگرفت تا جائکر که ابو خمتار ذکسان را ک از اموال اين یمپس عمر ني
  .را بگذارد
برادرت بر بيت املال و : عمر گفت.  گمارده نبودمی تو بر چيزیمن از سو: ره نيز از اين مجاعت بود و گفتکابو ب

  .یردک یداد و تو با آن داد و ستد م ی ابله گمارده بود و او اموال را به تو مکده ي
  . از مالش را بگرفتی نيمیپس ده هزار از او بستاند و به قول

جزء بن معاويه . ه او را بر فرات گمارده بودندک بود ی ثقفکرده حجاج بن عتيک یر وکه ابو خمتار ذکحجاج : گويد
 نافع بن یره و ديگرک نفيع ابو بکیدو نافع، ي.  جنديسابور بودیعم احنف واليت سرق را داشت و بشر بن حمتفز وال

  .لده برادرش بودکحارث بن 
عاصم بن قيس بن . ه بيت املال اصبهان را در دست داشتکابن غالب، خالد بن حارث از طايفه بنود مهان بود 

نعمان بن . شته واليت سوق االهواز را داکه در سوق بود مسرة بن جندب بود ک بر مناذر گمارده بود و آن یصلت سلم
    بنی بن نضلة بن عبد العزیعد



 ۲۴۸

__________________________________________________  
  .شده است ی از هندوستان به آجنا محل مکه مشک در حبرين بوده ی منسوب به دارين و آن بندرگاه)۱(

۵۳۸  
  :ه گويدک مهان است  دجله گمارده بود و اویها ورهک بر یعب بن لؤک بن یحرثان از طايفه بنو عد

ه خواهم دهقانان قريه کنوشد هر گه  یوزه مهکه يارش در ميسان از شيشه و که اين پيام از من به حسناء برد کو آنک
 کوشکه ما در ک شايد امري املؤمنني را خوش نيايد یي ها رقصد به هر شيوه  بر پنجه)۱(یي دهند و رقاصه ینغمه سر م

  نيم ک ی ديگر هم صحبتک با يیي هنهک

 غزوان، یداماد بن. ه مرا خوش نيايد و او را معزول داشتک، به خدا یآر: چون اين شعر به مسع عمر رسيد گفت
شبل بن .  داشت و بر ارض بصره و صدقات آن گمارده بودیه دختر عتبة بن غزوان را به زنک بود یجماشع بن مسعود سلم

  . رامهرمز بودی والی ابن حمرش ابو مرمي حنف توليت دريافت غنائم را داشت وی امحسیمعبد جبل
 داد و در آن خصوص شبهه یه رشيد، ارض اهواز را به مزارعه به عبيد اهللا بن مهدکاتب گويد کعوسجة بن زياد 

نند، پس آنچه حمل شبهه نبود کار بنگرند و مداقه ک بفرمود تا در آن یو. ايت به مأمون بردندک شیحاصل شد و مجع
  .ه مهان قسمت به اهواز معروف استک فيه خوانده شد کوک بود مشکه مورد شکآن قسمت و . تنفيذ شد

__________________________________________________  
  .آورد ی به دست دارد و حني رقصيدن آن را به صدا در می يا دايره زنگکه دقک است یي  مراد رقاصه)۱(

۵۳۹  

   رمانک فارس و یها ورهکفتح 
 از قوم ازد را گسيل داشت و یه عامل عمر بن خطاب بر حبرين بود، هرمثة بن عرفجه بارقک یعالء بن حضرم: گويند

 فرستد و او ی عتبة بن فرقد سلمی را به ياریسپس عمر به عالء بنوشت تا و.  فارس بگشودک را در دريا نزديیي او جزيره
 آن دو ناحيه را مقهور ساخت و یرا بر حبرين و عمان گمارد، و ی ثقفی العاصیه عمر، عثمان بن ابک یهنگام. ردکچنان 

 عظيم از طوايف عبد قيس و ی را با سپاهی العاصیم بن ابکاهل آهنا را به نظم و اطاعت در آورد، و آنگاه برادر خويش ح
ه جزء کو سپس به توج رفت اوان را بگشود کازد و متيم و بنو ناجيه و ديگران، از راه دريا به فارس فرستاد و او جزيره ابر 

  .وه اردشري استک اردشري خره، شیسرزمني اردشري خره است و معن
 خود از دريا گذشت و به فارس رسيد و در توج فرود آمد و آن را بگشود ی العاصیبه روايت ابو خمنف، عثمان بن اب

 از توج به یو. ونت دادکجز ايشان در آجنا سرد و از طايفه عبد قيس و کو در آن مساجد بساخت و آن بلد را خانه مسلمانان 
م را به ک از عمر به عمان و حبرين رفت و برادر خود حیي سپس با دريافت نامه. ردک یه جماور آن بود تاخت و تاز مکارجان 

 جز م در سال نوزده توج را بگشود و مسلمانان را از عبد قيس وکه حکاند  ديگران جز ابو خمنف گفته.  خويش گماردیجا
  .ايشان در آجنا منزل داد

 ايشان و ی فارس گران آمد و دشوار افتاد و خرب قهر و دلريی مرزبان و والکآمدن اعراب به فارس بر شهر: گويند
 عظيم گرد آورد و برفت تا به راشهر از ی رسيد و سپاهیه سر راهشان بوده است به مسع وک ی آنان بر هر دمشنیپريوز

   هکسرزمني شاپور رسيد 
۵۴۰  

 شديد یمصاف.  قرار داشتی شتافت و بر مقدمه سپاهش سوار بن مهام عبدی وی سویم بن عاصکح.  توج استکنزدي
 از ی بر آن گمارده و بفرموده بود تا هر فراری از سرداران خود را با گروهی مردکه شهرک بود یي و در آجنا دره. در گرفت
  .شدکه از آجنا بگذرد، او را بکيارانش 

ش، ما با کمرا م: او گفت. ردک یشنت وک رفت و آن مرد قصد ی بر تافت و به آن سوی از اسواران از جنگ رویدالور
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: رد و گفتکه ک را به زمني هناد و به تري بزد و آن را دو تیآنگاه سنگ.  منصور در حال جنگيم، خداوند با ايشان استیقوم
مرا از : گفت. ردک ی بر ايشان وارد منیي  خدشهیزد یه اگر به آنان مکرد، به خدا که سنگ را دو پاره ک یاين تري را ديد

ه ک بود یشت سوار بن مهام عبدکه او را ک یسک رسيد و ی به وکشته شدن شهرکهم در آن حال خرب .  نيستیشنت تو گريزک
 بر کآنگاه پسر شهر. فت تاخت و او را به نيزه بزد و از اسب بينداخت و سپس به مششري بزد تا جان از تنش بدر ریبر و

 و یآن روز از جهت سخت. رد و را شهر به عنوه گشوده شدکان را هزميت کخداوند مشر. شتکرد و او را بکسوار محله 
  : به عمر برد و گفتی خرب پريوزیرد مهچون روز قادسيه بود عمرو بن اهتم متيمک یه به مسلمانان روک ینعمت فراوان

 و خجسته سرشت ی پسنديده رای بياگاهامن خرب جنگجوئی از خرب سوار عبدیا به درسته او رکنزد امام شتافتم تا 
  رده شد که در راه ايزد فدا ک

  .و اهللا اعلم.  متصري شدکشته شدن شهرکه آن بلد پس از ک از مردم توج گويند یبرخ
   هک نوشت یخطاب به عثمان بن عاص  عمر بن: گويند

۵۴۱  
 خويش گمارد و به ی بود به جای صاحب رأیه مردک را ی حفص بن عاصیمغريه، و به قولبه فارس رود و او برادر خود 

ه در بصره بود ک یعمر به ابو موس. گشت یرفت و به مهان جا باز م یتوج رفت و در آجنا منزل گزيد و از آن بلد به غزا م
رفت و سپس به  ی فارس می از بصره به غزایو. ندک ی و ياری را پشتيبانی العاصی نوشت و بفرمود تا عثمان بن ابیي نامه

  .گشت یمهان جا باز م
 به نام شبري فرستاد و او آن دژ را پس از حماصره و جنگ یي  را به قلعهی، هرم بن حيان عبدی العاصیعثمان بن اب

  .به عنوه بگشود
 یه اهل بلد با وکو پس از آن وره سابور آمد کرد و عثمان به جره از که هرم دژ ستوج را به عنوه فتح ک گويند یبرخ

  .ردک مسلمانان فتح یردند آن را به صلح و به شرط پرداخت جزيه و خراج و راهنمائکنربد 
وره سابور کهم او نوبندجان از . ازرون چريه شدکرد و بر ارض کوره سابور فتح کازرون را در ک ی العاصیعثمان بن اب

 در پايان خالفت عمر جمتمع شده ارجان را به صلح و به ی العاصیان بن اب و عثمیابو موس. ردکرا بگشود و بر آن غلبه 
ه مردمش، جز که جزء سرزمني اردشري خره است بر اين قرار گشودند کشرط پرداخت جزيه و خراج بگشودند و شرياز را 

آن دو سينيز در . وند گرفته نشیشته نشوند و به بردگک شوند و خراج پردازند و ینند، ذمک بلد یه خواهند جالکآنان 
عثمان دژ جنابا را به امان بگشود و به .  هنادندی به جایشت اراضک یردند و مردمش را براکسرزمني اردشري خره را فتح 

ه به عثمان داد و ک یهربذ با مال. ه سرچشمه و پايگاه علم و دين اهل فارس بود و واليت شهر را هربذ داشتکدراجبرد آمد 
. ردک صلح یشود به اجراء درآيد، با و یه بالدشان گشوده مکونه مردم دراجبرد بر ديگر مردم فارس نيز ه منکبر اين قرار 

   گرد آمدند وی مقابله با وی در ناحيه جهرم برایمجع
۵۴۲  

ند و سرزمني جهرم را بگشود و آنگاه عثمان به فسا رفت و بزرگ آن بلد با او مهانند صلح دراجبرد کاو آن مجع را بپرا
  . عقد صلح بستی در مورد فسا نيز هربذ با ویرد و به قولکمصاحله 

 عثمان بن عفان به ی از سویه ابو موسک بيست و چهار، پيش از آن ی به سال بيست و سه، و به قولی العاصیعثمان بن اب
  .ه از مسلمانان ترسانندکواليت بصره رسد به شهر سابور آمد و مردمش را بديد 

دلش از آن فرورخيت و پس از .  داخل شد و پرياهنش را برگرفتی عرب بر ویه مردکاب ديد  در خوکبرادر شهر
 یشته يا برده نشود و او در ذمه درآيد و مالک یسکه کرد بر اين قرار ک صلح یعثمان با و.  امان و صلح طلبيدی مقاومتکاند

 آن را به عنوه بگشود و در ی و شش ابو موسردند و به سال بيستکسپس اهل سابور نقض عهد و غدر . ندکپيش پرداخت 
  . بر مقدمه سپاهش قرار داشتی العاصیآن حال عثمان بن اب
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 فارس رود و ی به دژهایعمر بن خطاب به سال بيست و دو دستور داد تا جارود عبد:  و ديگران گويندیمعمر بن مثن
ردان ک از یمجع.  به مهراه داشتیب ماند و ابريق حاجت عقی قضای برایي ه ميان جره و شرياز بود سر تپهک یاو هنگام

  .ان تپه جارود ناميده شدکشتند و آن مک را گرد گرفتند و او را بیو
 به واليت بصره رسيد در سال بيست و هشت به ی اشعریريز پس از ابو موسکه عبد اهللا بن عامر بن ک یزمان: گويند

رد و چون از اصطخر برفت اهل کسپس خارج شده عزم جور . ردک صلح ی اهل آن بلد با وی از سوکاصطخر رفت و ماه
  .عبد اهللا پس از فتح جور بر ايشان تاخت و آن شهر را بگشود. شتندک را بر خود بیستند و عامل وکبلد پيمان ش
گاه ردند و ک یار آن شهر جهد مکه مدينه اردشري خره است بايستاد و مسلمانان گاه در کهرم بن حيان بر جور : گويند

   از آن منصرف
۵۴۳  

چون ابن عامر به جور رفت اهل . شتافتند یرده بودند مکه نقض عهد ک ی نواحیپرداختند و به غزا یشده به اصطخر م
ابن عامر . ردند و سپس حصار گرفتند و او آن بلد را با مششري به عنوه بگشود و آن به سال بيست و نه بودک نربد یشهر با و

اين دو بلد در صلح هربذ داخل نبوده و نقض عهد . ه مهان فيشجان است در ناحيه دراجبرد بگشودکاريان و فشجاتن را ک
  .رده بودندکن

 حاصل نشد تا ابن عامر آن را بگشود و یي ه جور چندين سال جبنگيد و بر آن غلبهک از اهل علم مرا گفتند یمجاعت
.  از نان و گوشت بودیي يسهکنارش ک مناز برخاست و در  گزاردنی برای از مسلمانان شبکیه يکسبب فتح آن اين بود 

ردند تا از کمسلمانان بر آن مدخل بس جهد .  به شهر اندر شدی خمفیشيد و دوان بربد تا از مدخلک بيامد و آن را بیسگ
  .راه آن به درون رفتند و شهر را بگشودند

وبيدن شهر با ک شديد و یصطخر تاخت و پس از نربدچون عبد اهللا بن عامر از فتح جور فراغت يافت بر اهل ا: گويند
ه به اصطخر پناه ک اشراف و بزرگان اسواران را یشت و بيشتر خانداهناکمنجنيق آن را بگشود و چهل هزار از عجمان را ب

  .برده بودند به قتل رسانيد
شهر بازگشت و آن را بگشود و  اهل اصطخر آگاه شد به آن ینکه ابن عامر چون از خرب پيمان شک از رواة گويند یبرخ

  .ردکسپس به جور رفت و فرمانده مقدمه سپاهش هرم بن حيان بود و جور را فتح 
 یه عبد اهللا بن عباس از سوک بود ی اهل اصطخر در زمانینکه پيمان شکرده است ک روايت یحسن بن عثمان زياد

  . اهللا عنه بر عراق واليت داشت و او اصطخر را بگشودی رضیعل
ه ابن عامر عازم اصطخر شد و فرمانده مقدمه سپاهش کرد کس بن هشام از پدر خود و او از ابو خمنف روايت عبا

  اهل اصطخر در راجمرد به مقابله عبيد اهللا رفتند و.  بودیعبيد اهللا بن معمر تيم
۵۴۴  

 به ابن عامر رسيد و خرب.  سپرده شدک در راجمرد به خایشتند و در بستانک را بیاو با ايشان جبنگيد و آنان و
 و ی و ميسره با معقل بن يسار مزنیميمنه سپاهش با ابو برزه نضلة بن عبد اهللا اسلم. شتابان بيامد و بر ايشان تاخت

ابن عامر با اهل اصطخر .  بودی پيادگان با خالد بن معمر ذهلی و فرماندهی سواران با عمران بن حصني خزاعیفرمانده
ابن عامر در آجنا .  داد و به درون اصطخرشان راند و خداوند آن شهر را به عنوه مفتوح ساختستکجبنگيد و آنان را ش

  .ردکرمان کسته بود آمد و آن را بگشود و سپس عزم که پيمان شکشت و به دراجبرد کصد هزار تن را بک يکنزدي
ما شهر : ه گفتکرد ک روايت یرقاش و او از عاصم احول و او از فضيل بن زيد یعمرو ناقد از مروان بن معاويه فراز

ردند ک اهل شهر با ما نربد یروز. ردکه آن را فتح خواهيم کپنداشتيم  ی در حماصره داشتيم و هر روز می ماه طوالنکياج را ي
  .ه گرخيته استک عقب ماند و پنداشتند ک مملویي برده. رگاه بازگشتيمکو ما به لش

  .)۱(ندکا تري به سويشان اف ايشان بنوشت و بی برایمهان برده امان
ما در اين . اين امان مشا است:  آنان از حصار خود برون آمدند و گفتندیه ما به قصد نربد رفته بودمي ولکهم او گويد 
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ه برده مسلمانان از مسلمانان است و ذمه او مهچون ذمه ايشان، پس امانش بايد تنفيذ کباب به عمر بنوشتيم و او پاسخ داد 
  .ردميکمان او را تنفيذ ما ا. شود

ما در سرياف با دمشن نربد : ه گفتکرد کقاسم بن سالم از ابو النصر و او از شعبه و او از عاصم و او از فضيل روايت 
  .ردميک یم

سعدويه از عباد بن عوام و او از عاصم احول و او از فضيل بن زيد . ردکايت ک از مهان گونه را حیآنگاه ماجراي
   هک ردک نقل یرقاش

__________________________________________________  
  . رجوع شود۵۳۲ به زير نويس صفحه )۱(

۵۴۵  
 یامان و: مسلمانان گفتند. ندک اهل دژ افی سویانک نوشت و با پيی امانیا ردند و بردهک را حماصره یمسلمانان دژ

برده : پس در اين باب به عمر بنوشتند و عمر نوشت. يمشناس یاهل دژ گفتند ما آزاد را از برده باز من. ارزش است یب
  .اش مهچون ذمه ايشان است مسلمانان از مسلمانان و ذمه

 یدر فسا دژ. ه دژ سرياف سوريانج نام داشت و اعراب آن را شهرياج خواندندک از مردم فارس مرا گفتند یبرخ
ه با ابن اشعث مهراه بود و در اين دژ حصار کره معروف است ه به نام خرشة بن مسعود از طايفه بنو متيم و از بنو شقکاست 

  .اند ی باقی از ویدر فسا بازماندگان. گرفت و سپس امان يافت و در واسط مبرد
. شتک بديد و او را بک اندیاوان مهراه سپاهک مرزبانش را در جزيره ابری ثقفی العاصیعثمان بن اب. رمانکاما 

 ی را در پیچون ابن عامر به فارس رفت جماشع بن مسعود سلم.  دهلايشان فرو رخيت گرفت ویرمان سستکار اهل کپس 
  .رمان فرستادکيزدجرد به 

رد جماشع را به واليت که ابن عامر عزم خراسان ک یسپس هنگام.  شدکجماشع به بيمند آمد و سپاهش در آجنا هال
  .اد و به آنان امان دادرمان گمارد و او بيمند را به عنوه بگشود و مردمش را زنده هنک

رمان ک یرسکه کجماشع بروخروه را بگشود و به شريجان آمد . ه به قصر جماشع معروف استک است یدر آجنا قصر
ردند و جماشع ک نربد ی از ايشان برون آمده با ویاهل شهر حصار گرفته بودند و سواران.  چند بر آن بايستادیاست و ايام

  .ردندک بلد ی از مردم شهر جالیبسيار.  خويش بر آن هنادیا به جانشين ریرد و مردکآن بلد را فتح 
 اطراف شريجان را بگشود و با اهل مب و اندغار صلح ی ربيع بن زياد را گسيل داشت و او نواحی اشعریابو موس

   ردند و جماشع بن مسعود باز آهنا را فتحکفر ورزيده نقض عهد کاهل اين بالد . ردک
۵۴۶  

  .رد و مهه جا بتاختکرمان ک را به عنوه بگشود و سري رد و جريفتک
 گرد آمدند و او با ايشان ی نربد با ویرده بودند در هرموز براک ديار که ترک ی از عجمانی به قفص آمد و گروهیو

  . يافتی و چريگیجبنگيد و بر آنان پريوز
پس تازيان .  ديگر به سجستان شدندی برخران وک به میرمان گرخيته از راه دريا برفتند و برخک از مردم یبسيار

  .ردندک جايها قنات حفر یي ردند و از آن عشر پرداختند و در پارهکشت کها و زمينهايشان را به اقطاع گرفتند و  خانه
ه چون به هنر رسيد يارانش کرمان واليت داد و او مهان است ک را بر فارس و یحجاج قطن بن قبيصة بن خمارق هالل

. ردکردند و او به گفته خود وفا کآنان عبور . ند هزار درهم خواهد ستاندکه گذر کهر :  از آن بگذرند و او گفتنتوانستند
  :يم شاعر گويدکجحاف بن ح. )۱(ه واژه جائزه پديد آمدکاين خنستني بار بود 

 شد، در ديگر ین سنتردند و آکرمان بنو هالل بال گردان ايشان اهل و مامل ز هبر گذشنت جوائز رسم ک صاحب یفدا
   سناهنا کاچاک گريد از هشت و ده به هنگام چیهاشان پيش روزگاران نيزه
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  : گويدبود و شاعر درباره قطن) ص(قبيصة بن خمارق از اصحاب پيامرب 
__________________________________________________  

ن نسبت به موارد ک جائزه پاداش عبور است لیبنابر اين مفهوم اصل. ت عبور و گذشنت اسی واژه جائزه از مصدر جوز و جواز به معن)۱(
  .گردد یشود اطالق م یه به قصد تشويق داده مکء   هر نوع پاداش و وجه يا شيیمشابه نيز تعميم يافته و به معن

۵۴۷  

جز مهانند مرانيشان اندوه بود آيا قطن نيز ک نصيب آخرم از حکه خبشش ايشان بديدم ليک یچه بسيار امريان
  يبا بود تا قطن به روزش چه پيش آرد کبايد ش پيشينيان خويش است؟

 درباره یرمان واليت داد و سفارشک بن حارث است بر که مهان شريک را ی بن اعور حارثکابن زياد، شري: گويند
يزيد آن زمني را پس از فرار .  دادیرمان به اقطاع وک را در ی بنوشت و او زمينی به ویيزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرغ محري

  .ابن زياد از بصره بفروخت
رمان گمارد و او مسجد ارجان و دار کرد به واليت ک فارس یه والک را پس از آن ی هجيمکم بن هنيکحجاج، ح

  .االماره آن بلد را بنا هناد

   ابلکسجستان و فتح 
ريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس ک عامر بن ه عبد اهللا بنکردند کايت ک بن حممد و ديگران جز او با من حیعل
رمان فرود آورد و ربيع بن زياد بن انس بن ديان ک به عزم خراسان روان شد و سپاه خود را در ناحيه شريجان یدر سال س

  . را به سجستان فرستادیحارث
بني زالق . تاق زالق رسيده هفتاد و پنج فرسنگ بود و به رسکوير بگذشت کرد و سپس از کاو برفت و در فهرج منزل 

   ربيع روز مهرگان بر اهل.  استیو سجستان پنج فرسنگ راه است و زالق دژ
۵۴۸  

وبد و آن را در زر و سيم غرقه ک را بر زمني یه عصائکدژ تاخت و دهقان زالق را بگرفت و او جان خود را با اين فديه رهانيد 
رد بر اين ک مصاحله ی، ربيع با ویبه گفته ابو عبيده معمر بن مثن. رد در گذیه از خون وکرد ک با دهقان مصاحله یو. ندک

  .رمان باشدک از بالد فتح شده فارس و یه شهرش مشمول وضع مربوط به برخکقرار 
ردند و به نربد ک صلح یاهل بلد با و. ه پنج ميل از زالق فاصله داشتکويه آمد کرک به نام یي ربيع سپس به قريه

  .نيازيدند دست
سپس به . ردندک صلح یجنگ با و ی داشتند و بی بر پای به نام هيسون آمد و اهل آن برايش ضيافتیگاه رستاقآن

ه از آن جدا ک به نام نوق ی زرنج شد و بر هندمند فرود آمد و از رودی برداشت و سوی از آن جایزالق رفت و راهنمايان
 ی مصاف سخنیاهل زوشت برون آمده با و. ج فاصله داشته دو سوم ميل از زرنکرد و به زوشت رسيد کشود عبور  یم

 یه بسيارکردند و پس از آن کسپس مسلمانان يورش بردند و آنان را هزميت . شته شدندک چند از مسلمانان یبدادند و تن
  .شتند ايشان را به درون شهر راندندکرا ب

عبد الرمحن پدر صاحل بن عبد . و بر ايشان ظفر يافترد ک است و با اهل آن نربد یي ه قريهکآنگاه ربيع به ناشروذ آمد 
 حجاج بنوشت و ی را برایه حمل زاد انفروخ بن نريک است یسکصاحل .  شدندیالرمحن و نيز مادر صاحل در آجنا نصيب و

  . خراج عراق شدی متولک سليمان بن عبد امللیاز سو
عب بن سعد که بنو مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن  به نام عبله از طايفه بنو متيم و از عشريیعبد الرمحن را زن

جد ابراهيم بن بسام . ردک است برفت و بر آن غلبه یي ه قريهکربيع از ناشروذ به شرواذ . ردک یبن زيد مناة بن متيم خريدار
  در آجنا نصيب ربيع شد و
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  . درآمدیيت ابن عمري ليثکسپس به مل

 یس پيش وکابرويز مرزبان زرنج . ردند آن شهر را در حماصره گرفتک نربد یه اهل زرنج با وکربيع پس از آن 
شتگان را بياوردند و بر زمني هنادند و خود بر ک از اجساد کیربيع بفرمود تا ي. فرستاد و امان خواست تا به مصاحله پردازد

 گرازدندان و دراز باال بود یيع مردشتگان بنشانيد ربک یيه زد و يارانش را نيز بر جسدهاک تیآن بنشست و بر جسد ديگر
 از ی جامیي ه هزار غالم بچه به او دهد و مهراه هر غالم بچهکرد بر اين قرار ک را بديد هبراسيد و مصاحله یو چون مرزبان و

 اسبان یه ايلخک است و از آن بگذشت و به قريتني آمد یه هنرکربيع به شهر اندر شد و سپس به سناروذ آمد . طال باشد
  . يافتیبا اهل بلد جبنگيد و پريوز. رستم بود

 یعب را بر آن جاک از بنو حارث بن یآنگاه ابن عامر بيامد و مرد. سپس به زرنج آمد و دو سال در آجنا مباند
  .ردند و دروازه شهر را ببستندکه او را اخراج کبگمارد 

.  بودی حسن بصری وی گرفت و منشی به بردگدر اين دوران چهل هزار رأس را. مدت واليت ربيع دو سال و نيم بود
او به زرنج آمد و مرزبان شهر را . سپس ابن عامر عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس را به واليت سجستان گمارد

 به شرط پرداخت دو هزار هزار درهم و دو هزار غالم بچه صلح یمرزبان با و. ردکه عيد داشتند در قصرش حماصره ک یروز
  .درک

 تا یه بني حمل خود وک یش از ناحيه هند چريه شد و در ناحيه راه رخج بر مناطقکابن مسره بر مناطق بني زرنج و 
وه زور به حماصره گرفت و سپس با ايشان مصاحله کرد و چون به بالد داور رسيد اهل آن را در کبالد داور قرار داشت غلبه 

آنگاه سراغ زور .  از ايشان چهار هزار نصيبش شدکشت هزار تن بود و هر ي بودند هیه مهراه وک یمشار مسلمانان. ردک
   یرفت و آن بت

۵۵۰  
زر و گوهر را : ابن مسره دست بت را بريد و آن دو ياقوت را برگرفت و به مرزبان گفت.  از ياقوت بودیزرين با چشمان

  . بست و زابل را با عقد پيمان بگشودیو. یو نه سودرساند  ی میه بت نه زيانکنم کخواستم تو را آگاه  یبستان، من تنها م
 از برده یه وکرد ک بن عتيق و او از حممد بن سريين روايت یيع و او از محاد بن زيد و او از حييکحسني اسود از و

  .بستتر از عهد با ايشان ب  ضعيفیعقد: يع گويدکو.  داد)۱(یعثمان آنان را ولث: گفت یراه داشت و مکگرفنت زابليان ا
 ی را به جایرکآنگاه امري بن امحر يش. ار عثمان پريشان شدکعبد الرمحن به زرنج آمد و در آجنا مباند تا : گويند

  :زياد اعجم درباره امري گويد. خود هناد و از سجستان برفت

  ريان به هر حال رو به فنايند کشد و يش ی مکر هالکاگر امري نبود قوم يش

  .اندند و دروازه شهر را ببستنداهل زرنج امري را برون ر
 ی و عمران بن فصيل برمجیة بن عتاب حبطک طالب عليه السالم از جنگ مجل فارغ شد، حسی بن ابیه علک یزمان

 نصيب ايشان شد و یمال زياد. سته بودندکه مردمش پيمان خود بشک از راهزنان عرب برون آمده به زالق رفتند یبا سپاه
سپس به زرنج آمدند و مرزبان شهر هبراسيد و با . رده شيبان را به اسارت گرفتندکاهد آزاد  اصم بن جمی يعنیجد خبتر

  .رد و آنان به شهر درآمدندکايشان مصاحله 
  : گويدیارجوزه سرائ

__________________________________________________  
  .شان ببندد با ايیمکه قرار داد و عهد حمک ضعيف داد نه اينیي  وعدهی يعن)۱(

۵۵۱  

 از یه نه از زر سرييشان بود و نک و جنگ و به آمدن ابن فصيل و راهزنان عرب یبشارت ده سجستان را به گرسنگ
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  سيم 

هرآينه چهار :  گفتیعل. شتکه او را بک را به سجستان فرستاد و حسی طالب عبد الرمحن بن جزء طائی بن ابیعل
  .شوند یحبطيان پانصد تن هم من:  گفتند رایو. شتکهزار تن از حبطيان را خواهم 

 او را در راه ی دزد طائیهبدال.  را به سجستان فرستادی اهللا عنه عون بن جعدة بن هبريه خمزومی رضیعل: ابو خمنف گويد
  .شتکعراق ب

عبد . تد را با چهار هزار تن به واليت سجستان فرسی نوشت و او را بفرمود تا مردیي  به عبد اهللا بن عباس نامهیعل
 کنام ابو احلر، مال.  برفتی احلر نيز مهراه وی را با چهار هزار مرد گسيل داشت و حصني بن ابیاس عنربک بن یاهللا، ربع

 مقدمه سپاهش را بر عهده یرد و فرماندهک ی می نيز او را مهراهی احلره محريیثابت بن ذ.  بودیبن خشخاش عنرب
  . آن بالد را به ضبط در آوردیشتند و ربعکيشان جبنگيد و او را به با اکچون به سجستان رسيدند حس. داشت

  : ايشان گويدیارجوزه سرا

 ی ما عبد الرمحن معظم است و ما در روشنائیر شيطان پيشروکتاختيم بر ابن عتاب و لش یسجستان مه ه درکمائيم 
  نيمکه نبايد مواالت با پريوان ابن عفان کبردمي  یفرقان پ

 احلر منسوب است و از اسريان سجستان بوده یفريوز حصني به حصني بن اب. شد ین ناميده م ثابت عبد الرمح
  .است

۵۵۲  
رد و او عبد الرمحن بن مسره را به ک سفيان به واليت رسيد ابن عامر را عامل خود بر بصره یه معاوية بن ابک یهنگام

 بود و از اشراف، عمر ی با عباد بن حصني حبطیعبد الرمحن به سجستان آمد و رياست شرطه و. واليت سجستان گمارد
عبد .  بودندی صفره مهراه وی بن فجاءة، و مهلب بن ابی، و قطری، و عبد اهللا بن خازم سلمیبن عبيد اهللا بن معمر تيم

. سيدابل رکرد تا به ک یگشود يا با مردمش صلح م یجنگيد و به عنوه م یفر ورزيده بودند مکه اهلش ک یالرمحن با هر بلد
وبيد کجنگيد و شهر را چندان با منجنيق ب یآنگاه بر آن شهر فرود آمد و مردمش را ماهها در حماصره گرفت و با ايشان مه

زد تا بامداد  یان را به نيزه مهکاف بايستاد و مشرک شب را بر آن شیعباد بن حصني متام.  عظيم در آن پديد آمدیافکتا ش
افران برون آمده با کرد و چون صبح شد ک ی نربد میابن خازم نيز مهراه و. نندک اف را سدکشد و آنان نتوانستند ش

  .مسلمانان جبنگيدند
آمدند افتاد و ديگر نتوانستند دروازه را  یه از آن برون مک یي ه ايشان داشتند بزد و پيل بر دروازهک را یابن خازم پيل

 یرد مهلب بود و حسن بصرک یه پيل را پکآن :  گويدابو خمنف. پس مسلمانان به عنوه داخل شهر شدند. ببندند
  . هزار تن را بگريد تا عباد بن حصني را بديدمی بتواند جایپنداشتم مرد یهرگز من: گفت یم

 به ی صفره را نزد عمر فرستاد تا مژده پريوزیعبد الرمحن بن مسره، عمر بن عبيد اهللا بن معمر و مهلب بن اب: گويند
سپس به خواش و قوزان بست آمد و آن بالد را به عنوه بگشود و . ابل برون رفت و از رود نسل گذشتک دهند و خود از یو

پس به رخج . ردندک صلح ی رفت و اهل آن با وکآنگاه به خش. اهل رزان گرخيتند و او بر آن بلد غالب شد. به رزان رفت
  ردندک نربد یآمد و مردمش با و

۵۵۳  
سته کاينان پيمان ش.  مصاف دادندی رفت و اهل شهر با و)۱(سپس به ذابلستان.  بلد را بگشودو او بر ايشان ظفر يافت و آن

  .بودند
  .رده بودند و آن را بگشودکه مردمش نقض عهد کابل رفت کو به .  به دست آوردیرد و اسريانک زابل را فتح یو

 عهدنامه فرستاد و او مهچنان بر آن ی وی خود بر سجستان گمارد و برایسپس معاويه عبد الرمحن بن مسره را از سو
ابن مسره .  او را در مقام خويش بگذارد و سپس ربيع بن زياد را بر آن مست هنادیمقام بود تا زياد به بصره آمد و چند ماه
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 ی امارت خواهشیبرا: به او گفت) ص(ه پيامرب ک است یسک یو. به سال پنجاه در بصره مبرد و زياد بر او مناز گزارد
نند در کار امارت است و اگر آن را به خواهش تو عطا ک جسنت از تو در ی بتو دهند نشانه ياریپرسش ین، چه اگر آن را بکم
ار هبتر را ک، آن ی را به از آن بينی ديگری و سپس چيزینک سوگند ياد یار است، و چون بر چيزکيل تو بر آن کم توکح

 یابل براک ی بناهاک به سبیابل را بياورد و مسجدک ی از اسرایلرمحن غالمانعبد ا. فاره سوگندت را بپردازکاجنام ده و 
  . در قصرش در بصره بساختندیو

.  براندیابل بودند از آجناکه در ک را ی مقابله با مسلمانان گرد آورد و مسلمانانی را برایابل شاه مجعک: گويند
 روان شد و با رتبيل در بست نربد یربيع بن زياد با گروه.  رفترد و تا بست پيشکرتبيل بيامد و بر ذابلستان و رخج غلبه 

  . مصاف داد و بالد داور را بگشودی برفت تا به رخج رسيد و در آجنا با وی وی داد و از پیرد و او را فرارک
د و او به غزا ره را واليت سجستان داک بیرد و عبيد اهللا بن ابک را عزل ی سفيان، ربيع بن زياد حارثیآنگاه زياد بن اب

  رفت و
__________________________________________________  

  .ذال درج گرديده است  بایل يعنک در اصل به مهني ش)۱(
۵۵۴  

س نزد او فرستاد و خواست تا به قرار پرداخت هزار هزار و دويست هزار نسبت به بالد که در رزان بود رتبيل ک یهنگام
او .  ببخشدیه دويست هزار را به وکرد ک را پذيرفت و رتبيل تقاضا یعبيد اهللا خواسته و. دنکابل صلح کخويش و بالد 

رد و زياد صلح را به انفاذ کار با خرب کعبيد اهللا نزد زياد آمد و او را از اين . رد و صلح بر قرار هزار هزار درهم متام شدکچنان 
  .رسانيد

پس از مرگ زياد عباد بن زياد از . ت و در آجنا مباند تا زياد مبردره به سجستان بازگشک بیسپس عبيد اهللا بن اب
ه يزيد بن معاويه واليت يافت سلم بن زياد را به واليت خراسان و ک یهنگام.  معاويه به واليت سجستان رسيدیسو

  .ردک سجستان یسجستان گمارد و سلم برادر خود يزيد بن زياد را وال
. ردند و ابو عبيدة بن زياد را به اسارت گرفتندک ینکابل غدر و پيمان شکز آن اهل  قبل اکیهنگام مرگ يزيد يا اند

شته ک از مهراهانش یابليان در جنزه بودند و يزيد بن زياد و بسيارک.  ايشان شتافت و با آنان جبنگيدیيزيد بن زياد سو
  . گرخيتندیشدند و باق

، و صلة بن اشيم ابو یة بن عبد اهللا بن جدعان قرشک مليی بن ابه به شهادت رسيدند زيد بن عبد اهللاک یسانکاز مجله 
 معروف به طلحة الطلحات را یسلم بن زياد، طلحة بن عبد اهللا بن خلف خزاع.  شوهر معاذه عدويه بودندیالصهباء عدو

 سلم بن زياد به یز سو سجستان ایطلحه به عنوان وال. ردکبفرستاد و او با دادن پانصد هزار درهم فديه ابو عبيده را آزاد 
 ی از طايفه بنی در سجستان مبرد و مردیو. ردک یرفتند خبششها م یه به ديدارش مکآن ديار رفت و خراج بستاند و به آنان 

رد و آنگاه ک غلبه ی بر شهریم شد و هر مجاعتک حای را براندند و عصبيت قومیطايفه مضر و.  نشستی ویر به جاکيش
  .درتبيل بر ايشان طمع بر

   سپس در ايام ابن زبري، عبد العزيز بن عبد اهللا بن عامر به عنوان
۵۵۵  

عبد العزيز را به شهر .  استی ربيعه خمزومیقباع مهان حارث بن عبد اهللا بن اب.  قباع به آن بلد آمدی سجستان از سویوال
عبد العزيز بن . ان منهزم شدندکو مشرشت ک رتبيل را بیردند و ابو عفراء عمري مازنکزرنج در آوردند و با رتبيل نربد 

  .ه هر آنچه در بيت املال است برگري و بازگردک به عبد العزيز پيام داد یناشره متيم
 برفت و عبد العزيز را باز گردانيد و ی سود متيمیيع بن ابکو. رد و ابن ناشره بيامد و به زرنج داخل شدک چنان یو
 را یابن ناشره گروه. رده بودند او را به درون آورد و ابن ناشره را از آجنا براندکز  هيزم فروشان بایه شهر را براک یهنگام

شته ک را در غلطانيد و او یاسب ابن ناشره و.  به نربد پرداختیيع با وک ویگرد آورد و عبد العزيز بن عبد اهللا به مهراه
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  : حنظلة بن عراده، گويدیابو حزابه، و به قول. شد

 ز هبر ی بر تافت و برفت گويیه روک مباند جز آن ی و نه هيچ چيز ديگرین ناشره جوان ديگر جوانه پس از ابک! هان
ه دستش بذل ک بود ی حنظلی را او جوانی ننهاده است هيچ گياه سبزیه بدرويد ديگر به جاک بود یمرگ خرمن

از صفا چو نفخه ک را یرورشتند سکه قريشيان بکداشت به آئينم سوگند  یوهيده مک را نیرد و زشتک ی مهکیني
   بود یلطيف شبانگاه

 العيص را بر خراسان گمارد و او پسر خود عبد اهللا ی بن مروان، امية بن عبد اهللا بن خالد بن اسيد بن ابکعبد املل
ه جنگ چون عبد اهللا به سجستان آمد ب. رمان بود، فرمان واليت آن بلد دادکه در کبن اميه را به سجستان فرستاد و او را، 

    رتبيلیه به جاکرتبيل شاه رفت 
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رد و پس از ک به هزار هزار مصاحله ی از مسلمانان هراسيده بود و چون عبد اهللا به بست رسيد با ویو. اول مقتول نشسته بود
ند کق را از زر پر بايد اين روا: رد و گفتکن عبد اهللا از پذيرفنت آن اباء ک عبد اهللا بفرستاد، لی برایار هدايا و بردگانکاين 

نار رفت و گذاشت تا عبد اهللا کرتبيل از سر راه او .  جنگ طلب بودیعبد اهللا مرد.  خنواهد بودیو گر نه ميان من و او آشت
نار رود و در که از سر راهش ک خواست یعبد اهللا از و. افها راه را بر او بگرفتکها و ش به عمق بالد آيد، آنگاه در تنگه

 و در اين ینک و با ما صلح یبايد سيصد هزار درهم بستان:  رتبيل نپذيرفت و گفتیول. ندک طلب نیچيز نيز یمقابل و
  .ی و ويران نسازی و نسوزانینک با ما نربد نیه واليت دارک و تا آن هنگام یباره عهد نامه نويس

  . بن مروان رسيد و او را معزول داشتکرد و اين خرب به عبد امللکعبد اهللا چنان 
ره را به سجستان فرستاد و او در آجنا سرگردان ک بی عراق شد عبيد اهللا بن ابیه حجاج بن يوسف والک یسپس زمان

 یي رد و سپس به درهکابل نزول ک ک زده بود و عبيد اهللا بيامد و نزديکیآن سرزمني را خش. و ناتوان شد و به رخج آمد
ه پانصد هزار درهم به او بدهد و عبيد کرد بر اين قرار ک مصاحله ید و با ودر آجنا دمشن راه بر او گرفت و رتبيل بيام. رسيد

 بودن به یه تا هنگام باقک نويسد یي  سپارد و عهدنامهیره را به عنوان گروگان به وکاهللا سه پسر خود هنار و حجاج و ابو ب
ن، اگر به آنچه کرس و با اين قوم نربد از خداوند بت:  را گفتی وی حارثیشريح بن هان. ندکواليت خويش با آنان نربد ن

پس به . ه سرنوشت در آن استک یگريز ی می اسالم در اين حدود خواهد بود و تو از مرگی مايه سستینک عمل یا پذيرفته
آنان به رضج . سپاهيان مصاف دادند و سپس راه گريز پيش گرفتند. شته شدکجنگ دست يازيدند و شريح يورش برد و 

  اندر
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ره از غم ک بیعبيد اهللا بن اب. ت رسيدندک به هالی و گرسنگی از ايشان از تشنگید و از بيابان بست گذشتند و بسيارشدن
  . نشستی وی شد و پسرش ابو برذعه به جاک از درد گوش هالیه بر سپاهيان آمد مبرد و به قولک یبالها و مصائب

 بن مروان و ک سجستان شد و با عبد امللی برداشت و راهیآنگاه عبد الرمحن بن حممد بن اشعث سر از فرمانربدار
 را تسليم داشت و ی رتبيل از بيم حجاج وی با رتبيل عقد مهادنت بست و نزد او رفت ولیو. حجاج از در خمالفت درآمد

 از ی، و به قولوهک یعبد الرمحن خود را از باال. رده بودک نامه نوشته و هتديدش یه حجاج به وکرد ک یار را از آن روکاين 
. شته شدکه خود را با زجنري به عبد الرمحن بسته بود مهراه او درغلتيد و ک نيز ی بام، به زير انداخت و حمافظ ویباال

 جننگد و پس از آن هر ی نه سال، با ویي ه تا هفت سال، و به گفتهکرد بر اين قرار کحجاج خود بيامد و با رتبيل مصاحله 
 را بر سجستان گمارد و او با رتبيل یلبکچون آن ساهلا گذشت حجاج، اشهب بن بشر . ه جنس بدهدسال هنصد هزار درهم ب

رد و حجاج اشهب را معزول کايت ک نوشت و از او شیي رتبيل به حجاج نامه. گرفت یداد سخت م یه مک یدر باب اجناس
  .داشت

اليت خراسان و سجستان رسيد، برادر خود عمرو  به وک در ايام وليد بن عبد امللیچون قتيبة بن مسلم باهل: گويند
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جز : رتبيل گفت.  بپردازدکوکه مال الصلح را به درهم مسکبن مسلم را به واليت سجستان گمارد و او از رتبيل خواست 
فت عمرو در اين باره به قتيبه نوشت و قتيبه به سجستان ر. ندکتواند ادا  یآنچه به صورت اجناس با حجاج قرار گذاشته من

امي و مشا با ما به قرار اجناس صلح  ه ما هرگز سر از طاعت بر نداشتهک آگاه شد به او پيام داد یو چون رتبيل از آمدن و
  .نون ستم روا مداريدکرديد، اک

    بپذيريد، اين، سرزمنيیمتاعها را از و: قتيبه به سپاهيان گفت
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ند در سرزمني کدمشن را از انصراف خود مأيوس و ناچار از انقياد ه ک آن یپس به آن رضا دادند و قتيبه برا.  استیشوم
 خراسان یار شدند و قتيبه بفرمود تا خرمن را آتش زدند و آنگاه راهکچون زمان درو رسيد افعيها مانع . ردکشت کزرنج 

  . عبد اهللا بن عامر را بر سجستان بگماردی برادر مادریشد و پسر عبد اهللا بن عمر ليث
 بن مهلب برادر خويش کرد و او مدرک عراق ی به خالفت رسيد و يزيد بن مهلب را والکان بن عبد امللسپس سليم

 به او داد و کیآنگاه معاوية بن يزيد به واليت رسيد و رتبيل فقط مال اند.  ندادی چيزیرتبيل به و. را بر سجستان گمارد
 فرو رفته یمهاکه با شک یجا رفتند آن مجاعتک: نداد و گفت ی چيزی خليفه شد رتبيل به عمال وکچون يزيد بن عبد املل

  .مبردند: ساختند؟ گفتند ی پوش میآمدند و از برگ خرما پا ی از مناز تريه شده نزد ما میها و چهره
.  مشا از ايشان زيباتر استیها  پيشتر بودند، هر چند چهرهیآنان از مشا بر عهد خويش استوارتر و در دلري: گفت

ه اگر به خواسته ک بود یحجاج مرد: ؟ گفتیده ی و به ما منیداد یه خراج به حجاج مکشود  یتو را چه م: فتند را گیو
ن مشا کل. گشت ی درهم نيز از آن مال باز منکه يکرده بود نداشت، هر چند ک به آنچه خرج یرسيد توجه یخويش م

 از عمال بنو اميه و نيز کرتبيل به هيچ ي. ته باشيده طمع در بازستاندن ده چندان داشکنيد جز آن ک ی صرف منیدرمه
  . ندادیعمال ابو مسلم بر سجستان از آن خراج چيز

 را به واليت سجستان گمارد و او به آن ديار آمد و عمال یچون منصور به خالفت رسيد معن بن زائده شيبان: گويند
رتبيل . ندکه با حجاج قرار هناده بود ادا ک را ی خراج نوشت و بفرمود تایي رد و به رتبيل نامهکخود را بر آن منصوب 

معن خشمگني شد و عزم رخج .  دو چندان بيفزودک هر يی بفرستاد و بر هبای و بردگان چندکی تریها اشتران و خيمه
   یيزيد بن مزيد فرمانده. ردک

۵۵۹  
. برد یتابستان در ذابلستان به سر م گذرانيدن یه رتبيل از آجنا برون رفته و براکمقدمه سپاه را داشت و دريافت 

پدرش نيز در .  بودکیودکه آن زمان ک بود یاز مجله ايشان فرج رخج.  گرفتیمعن رخج را بگشود و اسريان بسيار به بردگ
 بود و او پنداشت ی برخاسته است و آن بر اثر سم خران وحشیه معن بديد غبارکرد ک یايت مکفرج ح. مشار اسريان بود

 از آنان را یپس مششري در اسريان هناد و بسيار. ندک جبنگد و اسريان مرد و زن را رها یآيد تا با و یه مک  استیسپاه
ه معن مششري در ما هناد ک یهنگام: فرج گويد. شت و چون سبب غبار معلوم شد و خران را بديد دست از اسريان بداشتکب

  .شيدکيد و پسرم را مشکمرا ب: گويد یه مرا در برگرفته و مکپدرم را بديدم 
آنگاه ماوند خليفه رتبيل امان خواست بر .  هزار تن بودی گرفته شدند حدود سیه به بردگک یمشار زن و مرد: گويند

. معن او را امان داد و مهراه پنج هزار تن از جنگجويان سجستان به بغداد فرستاد.  را نزد امري املؤمنني برندیه وکاين قرار 
 آن یمعن از زمستان و سخت: گويند.  منصوب داشتیرد و به فرماندهک تعيني یاخت و برايش عطائ را بنویمنصور و

ساختند دسيسه  ی می بنايیه در خانه وک یارگرانک از خوارج را رفتار او ناپسند افتاد و با یمجع. ترسيد و به بست بازگشت
 یها  خويش را به حيله بربدند و در ميان رزمهیهاردند و جزء ايشان شدند و چون به مرحله ساخنت سقف رسيدند مششريک
 از ايشان با خنجر خود کی نشسته و مشغول حجامت بود محله بردند و يیه زير طاقکسپس بر او .  پنهان ساختندین

 زرنج، و سپس يزيد بن مزيد مهه ک است نزديیطاق رستاق.  بر سر او زدی ابو الغالم طاقیسکبه گفته . مش را بدريدکاش
  . نيافتی رهائیشت و احدکن مجاعت را بآ
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   گران با عرب ویار سجستان شد و رفتارک یآنگاه يزيد متول
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 ی به ویه مهدک به منصور نوشت بر اين مضمون ی از زبان ویي  انديشيد و نامهی از تازيان حيلتکیعجم در پيش گرفت و ي
منصور از اين نامه در خشم شد . ه از عامليت معاف گرددکارد  دیرده و متنک نوشته و او را دچار حريت و دهشت یهائ نامه

نده شود و هر آنچه ک خبواند و سپس او را معزول داشت و بفرمود تا به زندان افی مهدیاش را برا و او را دشنام داد و نامه
زيست تا  یجنا پنهان مردند و او به مدينة السالم رفت و مهواره در آک وساطت یپس از آن درباره و. دارد به فروش رسد

ارش پديد آمد و سپس نزد ک در ی جنبشک برخوردند و او با ايشان جبنگيد و از آن پس اندی خوارج سر پل به ویروز
  . بودیيوسف الربم به خراسان رفت و ديگر مهواره رو به ترق

ش از رتبيل سجستان ناد، مهواره متناسب با قوت و ضعف خويکه خداوند آن دو را رمحت ک و رشيد، یعمال مهد
ه مأمون در خراسان بود ک یزمان. گماردند یرده بود مکه اسالم غلبه ک یارگزاران خويش را بر مناطقکستاندند و  یخراج م

 نشان داد و عامل مأمون به آن ديار یابل اسالم آورد و فرمانربدارکپادشاه . ابل را بگشودک رسيد و یخراج دو چندان به و
  .اجنا وصل شدرفت و بريد تا بد

  . استوار ماندیار آن ديار از آن پس تا مدتک.  فرستادی ویعامل مأمون از آجنا هليله تازه برا
 یشنت راسو به سبب زيادک صلح قدمي سجستان یه در قراردادهاکرد کايت ک با من حی به نقل از هيثم بن عدیعمر

 یه خنستني دعوت مردم سجستان به طريقت خوارج از سوک به روايت از هم او گفت یو.  در آن سامان منع شده استیافع
  . از بنو متيم به نام عاصم يا ابن عاصم به عمل آمدیمرد
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   خراسانفتحهای 
رمان آمد و از آجنا ک نربد گسيل داشت و او به ی را برای عبد اهللا بن بديل بن ورقاء خزاعی اشعریابو موس: گويند

اين دو بلد جزء گرمسرياند و در . رين نامندک را ی را طبس و ديگرکیي. از دو دژ استه عبارت کبرفت و به طبسني رسيد 
 از مردم طبسني نزد عمر ی به چنگ آورد و گروهیعبد اهللا غنائم.  خراسان به مشاراندیها رويد و خود دروازه یآهنا خنل م

به .  ايشان بنوشتی برایي دند و عمر عهدنامهرک هفتاد و پنج هزار مصاحله ی به شصت هزار و به قولیبن خطاب آمده با و
  . ديگر عبد اهللا بن بديل از اصبهان به اختيار خويش روانه شدیقول

 ی بيست و نه، والیريز را به سال بيست و هشت و به قولکچون عثمان بن عفان به خالفت رسيد عبد اهللا بن عامر بن 
 به یرد و به سال سکدانيم فتح  یه مک را ی از سرزمني فارس خبشهائعبد اهللا.  بيست و پنج ساله بودیرد و او مردکبصره 
 عبد اهللا بن یي  خويش بر بصره گمارد، و احنف بن قيس و به گفتهی سفيان را به جای خراسان رفت و زياد بن ابیغزا

. ردک را تنفيذ  مقدمه سپاه خويش گسيل داشت و او صلح طبسنيی را به فرماندهیخازم بن امساء بن صلت بن حبيب سلم
دام کترين شهر به طبسني که پرسيده بود نزديک بود یآنگاه ابن عامر، احنف بن قيس را به قوهستان فرستاد و آن از آن رو

ه کاند   از مردم فارسیاند و به قول انک از تریه مجاعتکرد ک یدر آجنا با هياطله تالق.  شده بودیاست و بدان بلد راهنمائ
ردند و ک یآنان مساعدت اهل قوهستان م. ان درآميختندکرد و با ترک بلد ید فريوز ايشان را به هراة نفچون غالمباره بودن

    احنفیي به گفته. احنف ايشان را منهزم ساخت و قوهستان را به عنوه بگشود
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ه ششصد هزار درهم با ردند و ابن عامر بکه داشتند راند و سپس ابن عامر بيامد و آن مجاعت طلب صلح ک یآنان را به دژ
  .ردکايشان صلح 

ر بن ک بود و آن ديار تا به امروز از آن طايفه بیرکه به قوهستان رفت امري بن امحر يشک یسک:  گويدیمعمر بن مثن



 ۲۵۹

 پدر سامل بن يزيد را به رستاق زام از توابع نيشابور فرستاد و او آن بلد را به یابن عامر، يزيد جرش. وائل به مشار است
 ی را به بردگی مهچنني بر جوين غالب آمد و مجاعتیو. ردک از نيسابور است فتح یه رستاقکه بگشود و باخرز را عنو

  . زاهد بود به بيهق فرستادیه مردک را -  ربابی از طايفه عد-یلثوم عدوکابن عامر، اسود بن . بگرفت
 بيهق پديد آمده بود به درون رفت و یها از ديوارکیه در يک یاسود از سوراخ.  نيسابور استیبيهق از رستاقها

شته شد و آنان کاف را بر ايشان ببست و اسود چندان جبنگيد تا کدمشن آن ش.  داخل شدندی از مسلمانان نيز با ویمجع
  .شته شدندک بودند نيز یه با وک

ه کويش خواسته بود  خیاسود از خدا. ارها شد و ظفر يافت و بيهق را بگشودکدار  لثوم عهدهک ادهم بن یپس از و
شهادت يافته بودند به  هکرد، اما يارانش ک نک برادرش او را زير خای از اين رو)۱(م درندگان و طيور باشدک از شیحشر و

  . سپرده شدندکخا
عامربشت از توابع نيسابور و اشبند و رخ و زاوه و خواف و اسربائن و ارغيان نيسابور را بگشود و سپس به ابر  ابن
 از کیصاحب ي.  گمارده بودیبر هر حمله شهر مرد. ه مدينه نيسابور بود و اهل آن را ماهها در حماصره گرفتک شهر آمد

   رایابن عامر و. اين خبشها امان خواست تا در مقابل، مسلمانان را به شهر درآورد
__________________________________________________  

  .ندک قرب از بطن جانوران و طيور رستاخيز یها شود تا به جاسکرک درندگان و ک خورای يعن)۱(
۵۶۳  

 )۱( در قهندزیمرزبان آن بلد مهراه مجاعت. ردندکرد و آنان دروازه را باز کامان داد و او شبانه مسلمانان را به شهر داخل 
ابن عامر به هزار هزار .  بنددند عقد صلحکه ادا ک ی نيسابور در برابر خراجیحصار گرفت و امان خواست تا نسبت به متام

 را بر آن شهر گمارد و یرد و پس از فتح نيسابور قيس بن هيثم سلمک مصاحله ی هفتصد هزار درهم، با ویي درهم، و به گفته
 یبزرگ نسا نزد و.  است فرستاد و او آن دژ را بگشودیه خود رستاقک را به محراندز از توابع نسا یعبد اهللا بن خازم سلم

شته يا ک یسکرد تا در مقابل ک آن سرزمني صلح ی به شرط مشول خراج به حد توانايیي  به سيصد هزار درهم و به گفتهآمد و
  .برده نشود

 ی ابن عامر، عبد اهللا بن خازم را سویبه قول. ردکهبمنه بزرگ ابيورد نزد ابن عامر آمد و با او به چهار صد هزار صلح 
عبد اهللا بن عامر، عبد اهللا بن خازم را به سرخس فرستاد . ردکچهار صد هزار درهم مصاحله  فرستاد و او با مردم شهر به یو

رد و قرار شد به صد مرد امان داده شود و زنان به کو او با مردم آن شهر جبنگيد و آنگاه زاذويه مرزبان سرخس طلب صلح 
ابن خازم بر ارض سرخس . ت و نامش را ميثاء هناد را بگرفیدختر مرزبان سهم ابن خازم شد و او و. عبد اهللا داده شوند

ه به صد تن امان داده شود و مرزبان صد نفر را نام برد و خويشنت را در زمره آنان ک شرط صلح اين بود یي به گفته. غالب شد
  .شت و به عنوه وارد سرخس شدکقرار نداد، پس ابن خازم او را ب

    اعور را از سرخس به بنکرده شريکابن خازم يزيد بن سامل آزاد 
__________________________________________________  

. گرديد ی معروف اطالق می شهرهایرفت و به دژها یار مکاين واژه در خراسان و ما وراء النهر به .  استیهن دژ فارسک قهندز معرب )۱(
  ).معجم البلدان: حظه شود ياقوتمال( مسرقند، خبارا، نيشابور و مرو یاز آن مجله بوده است قهندزها

۵۶۴  
 نسبت ی مرزبان طوس نزد ابن عامر آمد و به ششصد هزار درهم با وکنازتک.  را بگشودیيف و بينه فرستاد و او آن نواحک

، به هراة ی خليد بن عبد اهللا حنفی، و به قولی اوس بن ثعلبة بن رقی را به فرماندهیابن عامر سپاه. ردکبه طوس مصاحله 
  .تادفرس

 نسبت به هراة و بادغيس و بوشنج، جبز طاغون و ی بزرگ هراة رسيد و نزد ابن عامر آمد و با ویاين خرب به آگاه
  : نوشتی ویابن عامر برا. رد و اين دو شهر به عنوه فتح شدکباغون، مصاحله 



 ۲۶۰

او . ندک یم مهکس را بدان حاين است آنچه عبد اهللا بن عامر بزرگ هراة و بوشنج و بادغي. بسم اهللا الرمحن الرحيم
وه و کدهد و نسبت به  ی حتت امرش فرمان میار سرزمينهاک مسلمانان و اصالح یرا به ترس از پروردگار و راهنمائ

ه جزيه مورد صلح را بپردازد و آن را به عدالت ميان سرزمينها قسمت کند بر اين قرار ک ی مصاحله میدشت هراة با و
  .ردکربيع بن هنشل بنوشت و ابن عامر مهر .  خنواهد بودیي  و ذمهیا عهد ریه سر پيچد وکهر . ندک

 یرد، سپس مرزبان هراة با وک عظيم به هراة رفت و با مردم آن شهر نربد یه ابن عامر خود با مجاعتکو نيز گويند 
رد و ابن که طلب صلح س فرستادک شاهجان -مرزبان مرو. ردکنسبت به هراة و بوشنج و بادغيس به هزار هزار درهم صلح 

ه قرار ک گويند یبرخ. ردک صلح ی را به مرو فرستاد و او به هزار هزار و دويست هزار با ویعامر، حامت بن نعمان بن باهل
صد هزار اوقيه اجنام ک ديگر صلح به هزار هزار و يیي به گفته. صلح هزار هزار درهم و دويست هزار جريب گندم و جو بود

نند و مسلمانان را کن گشايش پديد آورند و مال خود را هبر ک مسلمانان از حلاظ مسیه براکلح آن بود شد و جزء شرايط ص
ه به عنوه تصرف ک از آن موسوم به سنج یي  مشمول عنوان صلح بود جز قريهیمرو به متام.  جز گرفنت سهم خود نباشدیارک

  به گفته ابو عبيده صلح مرو به پسران و دختران و. شد
۵۶۵  

خراج مهچنان بر اين قرار مباند تا يزيد بن معاويه به .  نبودیارپايان و متاعها بود و در آن زمان اهل مرو را پول مضروبچ
  .ردکخالفت رسيد و او آن را به نقد بدل 

اين . ه قصر احنف نام دارد بيامدک ی طخارستان فرستاد و او به موضعیعبد اهللا بن عامر، احنف بن قيس را سو
. ه به رستاق احنف معروف است و آن را شق اجلرد نيز خوانندک عظيم دارد ی از توابع مروروذ است و رستاقیژموضع د

 از ما کیه يکنم ک یبه اين شرط صلح م: احنف گفت. ردندک اهل دژ را در حصار گرفت و آنان به سيصد هزار با او صلح یو
 آن رستاق یاين صلح مشتمل بر متام. آنان رضا دادند. ميان مشا مباندبه قصر بيايد و در آن اذان بگويد و تا زمان بازگشنت 

مسلمانان ايشان را منهزم .  شديد با آنان در پيوستیاحنف به مروروذ رفت و اهل شهر را در حصار گرفت و نربد. بود
ز خويشاوندان او بود به مران مين يا اکه از اوالد باذام حکمرزبان مروروذ . ه داشتند براندندک یساختند و به درون دژ

به گفته :  گويدیمدائن. ردک به شصت هزار صلح یاحنف با و. ردکاسالم آوردن باذام مرا به صلح ترغيب : احنف نوشت
 یهائ رد و از آجنا رمهک به نام بغ تصرف یه برفت و رستاقک بود یاحنف را فوج سوار.  اين رقم ششصد هزار بودیمجاعت

  . شدیآن جاررا بياورد و صلح پس از 
 ی يارانش چيزی برایه در ديگک گذشت یرد و سپس بر مردکاحنف با اهل مروروذ بارها نربد : ابو عبيده گويد

 سو و از درون دره با آنان نربد که از يکامري را شايسته آن است : گويد یه مکساخت و شنيد  ی آماده میپخت يا مخري یم
وه طرف که مرغاب مست راست و ک یپس با ايشان مصاف داد در حال. يد شدن او بایهم بر رأ: احنف با خود گفت. ندک

   ريزد و سپس در ريگزار فرو شده آنگاه در مروشاهجان یه به مروروذ مک است یمرغاب هنر.  بودیچپ و
۵۶۶  

  .ردندکرد و آنان امان خواستند و صلح که با ايشان بودند هزميت ک را یانکاحنف آن مجاعت و تر. شود یمنايان م
ه مردم جوزجان و ک مقابله با مسلمانان گرد آمدند، چنانی اهل طخارستان برایمهگ: ديگران جز ابو عبيده گويند

 هنراند به ايشان یه مست شرقک هزار رسيد و اهل صغانيان ی آهنا جمتمع شدند و مشار آنان به سیطالقان و فارياب و حوال
آنگاه شب هنگام از قصر برون رفت و .  نشان دادندی وفاداریهل آن به و بازگشت و ا)۱(احنف به قصر خويش. پيوستند

 ايشان رود و هر یه سوکامري را شايسته آن است : گفت ی میمرد. ه در چادرها بودند گوش فرا دادک یبه صحبت مردان
ساخت  ی آماده میافروخت يا مخري یسترش را مکه آتش زير خاک یمرد ديگر. ند به نربد پردازدک با آنان برخورد یجا

وه طرف چپ که مرغاب مست راست و کوه رود چنانکه امري ميان مرغاب و ک نيست صواب آنست یوئک نيیاين رأ: گفت
 را یاحنف اين رأ. در آن صورت با دمشنان، هر چند بسيار باشند، جز به تعداد يارانش روبرو خنواهد شد. او باشد
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با . چهار هزار مرد از تازيان و هزار تن از مسلمانان عجم:  تن از مسلمانان بود با پنجهزاریو. ردکصواب ديد و هم چنان 
پادشاه صغانيان . ردند و احنف رايت خويش را به اهتزاز در آورد و يورش برد و سپاهيان نيز هجوم آوردندک یدمشن تالق

رد و سه تن ک ی سخت بر پای و نربدردکفش بدر کاحنف نيزه را از .  نشانه گرفتی ویرد و نيزه خود را سوکقصد احنف 
افران را زبون کآنگاه خداوند . آورد ی در میرد و او را از پاک ی از طلبداران محله مک به هر يیو. شتکاز طلبداران را ب

  ردند و هر جاک فجيع از ايشان بیشتارکساخت و مسلمانان 
__________________________________________________  

  .شد و در سطور قبل به آن اشاره شد یه قصر احنف ناميده مک است یمهان موضع و دژ مراد )۱(
۵۶۷  

  .ه خواستند تيغ در آنان هنادندک
 از ی را با گروهیاحنف، اقرع بن حابس متيم.  از دمشنان به جوزجان رفتندیاحنف به مروروذ بازگشت و برخ

ارهايتان به اعتدال گرايد و کنيد و گذشت نشان دهيد تا ک یست ديگر دوک بنو متيم، با يیا: سواران گسيل داشت و گفت
نيد تا جهادتان ک مشا خواهد بود و خيانت میه آن سبب اصالح دينکنيد ک خويش آغاز یمها و فرجهاکجهاد را از ش
ورش ردند و سپس بازگشته يکمسلمانان جنگ و گريز . ردک یاقرع رهسپار شد و با دمشن در جوزجان تالق. درست باشد

  : گويدیابن غريزه هنشل. افران را منهزم ساختند و جوزجان را به عنوه بگشودندکبردند و 

شت در کشتارگاه جوانان در جوزجان را ز رستاق حوف تا به قصرين، اقرع بکريزش ابرها به هنگام باران بشست 
  آن جايگه مر ايشان را 

آنگاه احنف .  فارياب به دست امري بن امحر فتح شدیه قولب. ردکاحنف طالقان را به صلح بگشود و فارياب را فتح 
رد و اين گفته استوارتر ک هفتصد هزار، صلح یي ه مدينه طخارا است و با اهل آن به چهار صد هزار، و به گفتهکبه بلخ رفت 

.  استینه آن شرقشود و مدي ی می به هنر آبياریه متامک رفت )۱( اسيد بن متشمس را بر بلخ گمارد و به خارزمیو. است
  .در آن زمان اسيد مال الصلح آن بلد را گرد آورده بود.  نتوانست از پيش برد و به بلخ بازگشتیارک یول

__________________________________________________  
  .ل استک در اصل نيز به مهني ش)۱(

۵۶۸  
ه کچون خرب به اهل ما وراء النهر رسيد از او خواستند  نرسيده به هنر را بگشود و یابن عامر خبشها: ابو عبيده گويد

 ی ديگر اهل حمل نزد ویي ه از هنر بگذشت و موضع به موضع بيامد، و به گفتهکرد و گويند کند و او چنان کبا ايشان صلح 
پسران و ابريشم و چارپايان و دختران و  . را گسيل داشت تا اموال را بستانندیسانکردند و ابن عامر کآمدند و با او صلح 

اش را با مردم   از هنر و مصاحلهی خرب عبور ویس ديگرک. رانه پروردگار حمرم شدکها برايش بياوردند و او به ش جامه
  .رده استکر نک را ذیجانب خاور
 قيس روانه شد و به.  خويش هنادی حج عمره بيامد و نزد عثمان رفت و قيس بن هيثم را به جایابن عامر برا: گويند

رده از در طاعت درآمدند، تا به مسنجان ک صلح یه اهل بلد با وک ننهاد مگر آن ی پایسرزمني طخارستان آمد و به هيچ بلد
 ابن عامر یي بنا به گفته. در آجنا مردم حصار گرفتند و او ايشان را در حماصره داشت تا آن بلد را به عنوه بگشود. رسيد

  . خرب خنست استوارتر استیول.  و قيس بن هيثمیقيس و حامت بن نعمان باهلاحنف بن : خراسان را به سه تن سپرد
ان ک از تریمجاعات. رد و توليت خراسان را بر عهده خويش گرفتک از زبان ابن عامر جعل یآنگاه ابن خازم فرمان

  .عثمان به بصره آمدشته شدن کنده ساخت و سپس قبل از ک در خراسان گرد آمدند و او ايشان را پرای مقابله با ویبرا
 ی برایه عثمان بن عفان عهدکرد کيع بن جراح و او از ابن عون و او از حممد بن سريين روايت کحسني بن اسود از و
 یي او نامه. وفه بود آمدکه در ک ی ابن طالب نزد ویماهويه مرزبان مرو در زمان خالفت عل: گويند. مردم ما وراء النهر ببست

  ان وبه دهقاهنا و اسوار



 ۲۶۲

۵۶۹  
ه ک را ی، جعدة بن هبريه خمزومیخراسان سر از فرمان بپيچيد و عل. ه جزيه را به ماهويه دهندک بنوشت )۱(دهشالران

 ی به گشودن خراسان فائق نيامد و آن ديار مهچنان ناآرام بود تا علیو.  دختر ابو طالب بود گسيل داشتیمادرش ام هان
رده خزاعه و پس از او ک آزاد ی بر خراسان، عبد الرمحن بن ابزید خنستني عامل علابو عبيده گوي. شته شدکعليه السالم 

  . وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن خمزوم بودیجعدة بن هبرية بن اب
 را بر خراسان گمارد و او متعرض نافرمانان ی سفيان، قيس بن هيثم بن قيس بن صلت سلمیمعاوية بن اب: گويند

سپس معاويه او را .  به آن بر خراسان واليت داشتک سال يا نزديکر سر صلح بودند خراج گرد آورد و يه بکنشد و از آنان 
  .خالد در قصر مقاتل يا در عني التمر وفات يافت. رد و خالد بن معمر را به جايش گماردکعزل 

 ديگر شيشه به پايش ی و به قول مسموم برايش فرستادیي معاويه از گماردن او به امر واليت پشيمان شد و جامه: گويند
 بصره داد و ابن عامر، قيس یسپس معاويه واليت خراسان را نيز به عبد اهللا بن عامر وال. رفت و چندان خون بيامد تا مبرد

پس قيس به بلخ .  بودندی خود باقیاهل بادغيس و هراة و بوشنج و بلخ به سرپيچ.  را بر خراسان گماردیبن هيثم سلم
. ه مهان خشل استکرده بنو ليث بود کار را اجنام داد عطاء بن سائب آزاد که اين ک یسک. ردک آن را خراب )۲(اررفت و نوهب

  .ناميدند ی را عطاء اخلشل میو
__________________________________________________  

  . ده ساالرانی يعن)۱(
ناف به کعبه نزد اعراب بوده است و از اک و شأن آن نزد ايرانيان مهچون مقام  بس پر آوازه و ارمجند در بلخ بودهیي دهک نوهبار آتش)۲(

يان کبرم .ناميدند ی مک بسيار عظيم به مشار بوده و دارنده اين منصب را برمیسدانت و توليت نوهبار منصب. اند آمده یزيارت آن م
  .اند  از اوالد مهانان بودهیعهد عباس

۵۷۰  
آنگاه اهل بلخ خواستار صلح و .  عطاء ناميدندیه آهنا را پلهاک زد ی بلخ پلهايی فرسنگک بر سه هنر در يیو

. ندک را صد تازيانه زد و به زندان افیابن عامر و. رد و نزد ابن عامر آمدکقيس با ايشان صلح . بازگشت به طاعت شدند
عبد اهللا با آنان . م داده امان و صلح طلبيدند پيایآنگاه عبد اهللا بن خازم را واليت داد و اهل هراة و بوشنج و بادغيس به و

  . ابن عامر بربدی برایرد و مالکصلح 
 سفيان در سال چهل و پنج به واليت بصره رسيد و امري بن امحر را به واليت مرو، و خليد بن عبد اهللا یزياد بن اب

 از قوم ازد را به یرياب، و نافع بن خالد طاح را به واليت ابر شهر، و قيس بن هيثم را به واليت مروروذ و طالقان و فایحنف
  .ونت دادکه تازيان را در مرو سک بود یسکامري خنستني . واليت هراة و بادغيس و بوشنج و قادس از توابع انواران گمارد

زياد به حاجب خود فيل گفته .  عفيف و از صحابه بودی را واليت خبشيد و او مردیم بن عمرو غفارکآنگاه زياد ح
.  مهسر زياد بودی العاصیام عبد اهللا دختر عثمان بن اب.  بودی ثقفی العاصیم بن ابک برد و مرادش حیم را نزد وکد حبو
ار از اصحاب رسول کوک نيیمرد:  مشرد و گفتکم را بديد مبارکزياد چون ح.  آوردیم بن عمرو را پيش وک فيل حیول

 هنر یه آن سوک بود یسکبه سال پنجاه در خراسان مبرد و او خنستني م کح. است و او را بر خراسان واليت داد) ص(اهللا 
  .مناز گزارد

 یخواست با ما سخن یه مک از اهل صغانيان، ی را شنيدم به مردکعبد اهللا بن مبار:  مرا گفتیابو عبد الرمحن جعف
  . آن را گشودیرم بن عمرو غفاکح: گفت. نه: رد؟ گفتکس شهر تو را فتح ک چه یدان یه مک گفت یگويد، مه

رد و قريب پنجاه هزار تن از ک خراسان ی والک را در سال پنجاه و يی سفيان، ربيع بن زياد حارثیسپس زياد بن اب
  اهل بصره و

۵۷۱  
ه در ايام يزيد بن ک پدر عبد اهللا بود یاز مجله ايشان بريدة بن حصيب اسلم. وچ دادک یهايشان با و وفه را مهراه خانوادهک

ربيع آن مجاعت .  نيز در ميان ايشان بود و در مهان بلد مبردیعبد اهللا بن نضله پدر برزه اسلم.  مرو وفات يافتمعاويه در



 ۲۶۳

ه خرب قتل حجر بن ک یهنگام.  امر فرمود)۱(ه سپاهيان را به تناهدک بود یسکان داد و او خنستني ک هنر اسیرا در اين سو
  .رد و مهان روز بيفتاد و مبردکدن  مری رسيد اندوهگني شد و آرزوی به ویندک یعد

ه مهان آمويه است و با زم کپسرش عبد اهللا به جايش نشست و با اهل آمل . اين واقعه به سال پنجاه و سه رخ داد
  .جبنگيد و آنگاه به مرو بازگشت و دو ماه در آجنا مباند و سپس وفات يافت

 بيست و پنج ساله بود بر خراسان گمارد و او با بيست و چهار یه مردکزياد نيز مبرد و معاويه، عبيد اهللا بن زياد را 
 یمجاعت.  خواستیان پيام داد و يارکآن هنگام خاتون در شهر خبارا بود و به تر. ند آمدکهزار تن از هنر گذشت و به بي

. ردندک را تصرف رگاهشانک آمدند و مسلمانان با ايشان مصاف داده منهزمشان ساختند و لشیان به اعانت وکثري از ترک
عبيد . ردکس فرستاد و طلب صلح و امان کخاتون . سوزاندند یردند و مک یمسلمانان مهچنان پيش رفته مهه جا را ويران م

ميان اين دو بلد دو فرسنگ راه است و . ند را بگشودک رامدين و بيیو. رد و به شهر وارد شدک به هزار هزار صلح یاهللا با و
 یه براک از اهل خبارا به بصره آمد یرد و با مجعک عبيد اهللا صغانيان را نيز فتح یبه قول. دانند ی مندکرامدين را جزء بي

  . معني شدیايشان عطائ
__________________________________________________  

اجلامع الصحيح لالمام : مالحظه شود( از آن خوردن است یردن غذا و طعام و به طور مساوکاسه ک کردن و يک سفره ک يی تناهد به معن)۱(
  ). الطعام و النهدیة فک، باب الشری، اجلزء الثانیالبخار

۵۷۲  
ه مهراه ک بود یسک خنستني یو. ردکسپس معاويه سعيد بن عثمان بن عفان را بر خراسان واليت داد و او از هنر عبور 

 از طايفه بنو رياح بود و سعيد یرده زنک آزاد یو. ردک ی می نيز او را مهراهیابو العاليه رفيع رياح. سپاهش از هنر گذشت
. ردک ادا یچون خرب عبور سعيد از هنر به خاتون رسيد مال الصلح را به و. رفيع ابو العاليه مهه رفعت و علو است: گفت یم

 و در خبارا به  سعيد شتافتندیه مهان خنشب است به مشار صد هزار و بيست هزار سوکش و نسف کان و اهل کسغديان و تر
 از افراد آن کیه به يک یي آنگاه برده. ستک خراج پشيمان شد و پيمان خود بشیخاتون از ادا.  ديگر رسيدندکي

چون خاتون اين بديد . ست يافتندک شی را نيز با خود مهراه ساخت و باقیرد و مجعک اردو کمجاعات تعلق داشت تر
  .د به شهر خبارا درآمدرد و سعيک بداد و صلح را اعاده یگروگاهنائ

سعيد بر دروازه مسرقند فرود .  دادی را به اهل خبارا ياری مسرقند رفت و خاتون ویآنگاه سعيد بن عثمان به غزا
ردند و کوبيد و اهل شهر سه روز نربد ک قهندز مسرقند را فرو یو. ه از آجنا نرود تا شهر را بگشايدکرد کآمد و سوگند ياد 

ور شدن ک یبه قول. ور شدک صفره نيز یسعيد چشم خود را از دست داد و مهلب بن اب. ز سوم بودشديدترين جنگشان رو
 نزد سعيد آمد و او را به یمرد.  از ايشان جمروح شدندیآنگاه دمشنان در شهر مباندند و بسيار. مهلب در طالقان رخ داد

و آنان را در حماصره گرفت و چون اهل شهر به سعيد برفت . ردکه شاهزادگان و بزرگان در آن بودند هدايت ک کیوشک
سعيد با آنان بر اين . شته شود، خواستار صلح شدندکه در آن است که مبادا قصر به عنوه گشوده شود و هر کهراس افتادند 

 شود و از ه خواهد به شهر واردک از بزرگزادگان بدهند و او و هر یه هفتصد هزار درهم بپردازند و گروگاهنائکرد کقرار صلح 
   ی چهل و به قولیپس پانزده تن و به قول. دروازه ديگر برون رود

۵۷۳  
وبيد و روزنه آن را با سنگ بگرفت و سپس کديگر هشتاد تن از شاهزادگان را به گروگان دادند و سعيد قهندز را فرو 

  .بازگشت
ترمذ چندان بايستاد تا آن را به صلح سعيد بر . ه سعيد به ترمذ آمد، خاتون مال الصلح را برايش بياوردک یهنگام

  .ردکفتح 
 و مهراهانش را امان و پناه ی نزد پادشاه ترمذ آمد و او موسی پسرش موسیشته شدن عبد اهللا بن خازم سلمکپس از 

 یه موسک یهنگام. رد و در آن زمان سر به خمالفت بر داشته بودک پادشاه را از ترمذ براند و بر آن شهر غلبه یموس. داد



 ۲۶۴

 بن ريب کمال. ردند و قتيبة بن مسلم آن را بگشودکشته شد ترمذ به دست واليان افتاد و سپس اهل شهر نقض عهد ک
  :خطاب به سعيد گويد

ه خدا ک ی ا-نک گرائيد سفر ی به زردی وزيدن گرفت و برگها برخيت و در دشت گياه درمنه ز بعد سبزیمشال خفيف
ه جنگيدنش ک است یمذ بر آن خواهد وزيد نصيب ما شود زمستان دمشنه باد ترک ی و مگذار برف-ندکهدايتت 

  اند  ردهکه مهه جامه پشمني به بر ک -ندکخدا هدايتت  .نتوانيم، باز گرد

  :ه درباره قتيبه سروده است و اول آن چنني استکاين ابيات از آن هنار بن توسعه است : گويند

 خري را مهه گشوده داشت دگرگونه شد چون قتيبه یه درهاکبود  یزيست سرزمين یه يزيد در آن مکخراسان آنگه 
     شسته استیه مهک صورت خود به سریه گوئکتنگ نظر آمد آن

۵۷۴  
 در آجنا به شهادت یقثم بن عباس بن عبد املطلب با سعيد بن عثمان مهراه بود و در مسرقند وفات يافت و به قول

و سپس !  استیميان زادگاه و گورش چه فاصله دور:  بن عباس دادند گفت را به عبد اهللایه خرب مرگ وک یرسيد هنگام
و استعينوا بالصرب و  :ه پروردگار گويدکايد  مگر نشنيده:  سبب پرسيدند، گفتیچون از و. به خواندن مناز پرداخت

   )۱(. اخلاشعنيیبرية اال علکالصالة و اهنا ل
ه قثم در خراسان بر سعيد بن عثمان وارد شد و کرد ک روايت ی شعب و او از جابر و او ازکعبد اهللا بن صاحل از شري

هم او .  اسبم دهی برای به خاطر خودم و سهمی، بل سهمین: گفت. هزار سهم از غنائم به تو خواهم داد:  گفتیسعيد به و
 خود داد و ی ايشان را به موالیمربندهاکها و  ه از سند گرفته بود با خود به مدينه برد و جامهک را یه سعيد گروگاهنائکگويد 
پس ايشان به جملس او اندر شدند و بر او .  گماردیگ  و دوالهبا و فعلهیار آبيارک پشمني بر آنان بپوشانيد و به یها جبه

  : بن ريب درباره سعيد گويدکمال. شتندکارش بساختند و آنگاه خود را نيز بکتاخته 

  ه از ياريت اميد بريدم ک بيم، تا بداجنا  ازی لرزيدیدر جنگ سغد ايستاده بر خود مه

  : معيط گويدیخالد بن عقبة بن اب

  .ه به دست عجمان قتيل شدک پدر سعيد بن عثمان بود یه هبترين مردمان چه از جهت خويش و چه از سوکهان، 

__________________________________________________  
سوره (سته دالن و تيمارداران ک بزرگ مگر بر فرو شی گران است و شغلیردن بارک و مناز یيبائک و مناز و شیيبائک خواهيد به شی يار)۱(

  ).۴۵بقره، آيه 
۵۷۵  

  ماند؟ ی در جهان به سالمت مهیس ديگرکت رساند سعيد را، مگر که مصائب ايام به هالکاگر 

ه کس فرستاده بود ک بود، و معاويه  بگرفتهیرده و از او مالک خويش در امر خراج خراسان حيله کار شريکسعيد در 
.  اسحاق بن طلحة بن عبيد اهللا بودی سعيد، اسلم بن زرعه و به قولکشري. در حلوان او را ديده و مال از او بستانده بود

آنگاه معاويه عبد الرمحن بن زياد را بر خراسان .  سعيد هراسيده و با شتاب او را معزول داشته بودیمعاويه از سرپيچ
سپس يزيد بن معاويه، سلم بن زياد را واليت .  بودی از مجله اشراف بود و تا هنگام مرگ معاويه بر آن مست باقیو. دگمار

ه کسلم مهراه زن خويش ام حممد .  بياوردندی ویردند و آن مال را براک صلح یداد و اهل خارزم به چهار صد هزار با و
سلم . شد یه از هنر عبور داده مکبود از هنر گذشت و او خنستني زن عرب بود  ی ثقفی العاصیدختر عبد اهللا بن عثمان بن اب

 از زن یزن و.  ناميدیه او را سغدک زاده شد ی پسری ویبرا. ردندک ادا یبه مسرقند آمد و اهل شهر ديه هزار تن را به و
ه در سغد بود ک یم بن زياد هنگامسل. رد و آن را بربودک را به عاريت گرفت و سپس به وعده وفا نیمران سغد زيور وکح



 ۲۶۵

  : چنني گفتی مهدان در اين سپاه بود و ايشان هزميت يافتند و اعشیاعش.  را به خجنده فرستادیسپاه

آمدند و  یفتادم و مرغان بر جسدم گرد م یگرخيتند، و در آوردگاه، غارت شده، مه یاش سوارامن در خجند منک یا
   تمشتاف ی خالق مهیمن آغشته به خون سو

۵۷۶  
ه کت رسانيد و با سغديان ک را به هالیآنگاه سلم به مرو بازگشت و از آجنا به غزا رفت و از هنر گذشت و بندون سغد

 داشت پسر مسيه یچه گمان بد: چون يزيد بن معاويه مبرد مردم بر سلم شوريدند و گفتند. ردک گرد آمده بودند نربد یبرو
. مهني سخن را به برادرش عبيد اهللا نيز در بصره گفته بودند. ر ما تسلط خواهد يافت ب)۱(پنداشت با مجاعت و فتنه یه مک

 را به زندان یعبد اهللا چهار هزار هزار درهم از او غرامت بستاند و و. سلم از خراسان برفت و نزد عبد اهللا بن زبري آمد
شستم و  ی او را میپيچيدم و پا ی بن زياد سر منرفتم و از خدمت برادرم عبيد اهللا یاش به شام مک یا: گفت یسلم م. ندکاف

  .آمدم یپيش ابن زبري من
 زد و نزد یآنگاه سلم در زندان نقب. ه بود تا حجاج بن يوسف ابن زبري را در حماصره گرفتک مهچنان در میو

 واليت آن شهر  بهیسک جز تو یماند یه مکه اگر در مکبه خدا :  را گفتی وکعبد املل.  رفتکحجاج و سپس عبد املل
  .پس او را به واليت خراسان گمارد و چون به بصره رسيد مبرد. یبود ی منیشد و در آجنا حتت فرمان امري یگمارده من

 به ی فرمانی وی، سلم بن زياد را در بازگشت از خراسان در نيسابور بديد و سلم برایعبد اهللا بن خازم سلم: گويند
ر بن وائل و جز ايشان گرد ک از طايفه بیثريکآنگاه گروه . ردک عطا ید هزار درهم به وعنوان واليت بر خراسان بنوشت و ص

پس بر بار و بنه ابن خازم هجوم آوردند و با .  ندهندیه اينان خراسان را خبورند و به ما چيزکچه سبب دارد : آمده گفتند
    بن ضبيعة بنک مالسليمان بن مرثد از طايفه بنو سعد بن. ايشان نربد شد تا دست بداشتند

__________________________________________________  
  . استی صلح و آرامش و فتنه به مفهوم جنگ و آشوب داخلیدر اين مقام مجاعت به معن.  با توسل به جنگ و صلحی يعن)۱(

۵۷۷  
اش   اگر نويسندهیه تو با خود دارک یفرمان: ابه و از عشريه مراثد بن ربيعه به ابن خازم پيام دادکقيس بن ثعلبة بن ع

رد کآنگاه سليمان بيامد و در مشرعه سليمان منزل . فرستاد یرفت و تو را من یتوانست در خراسان مباند خود از آجنا من یم
 را به کيدام که ک نويسند و بپرسند یي ه به ابن زبري نامهکردند کار اتفاق کو ابن خازم نيز در مرو فرود آمد و آن دو بر اين 

شش ماه بعد فرمان . ردند و ابن زبري عبد اهللا بن خازم را بر خراسان گماردکپس چنان . گمارم و هم او امري باشد یامارت م
. نشني است  خانهیابن زبري خليفه نيست و مرد: رد و گفتکن سليمان از پذيرش آن اباء ک را عروة بن قطبه بياورد، لیو

شته شد، او را قيس کسليمان .  رفت و سليمان پانزده هزار تن به مهراه داشتیبه جنگ وپس ابن خازم با شش هزار تن 
: شعار ابن خازم چنني بود. شته شدندک چند از ياران ابن خازم نيز یتن. ت رسانيد و سرش را بربيدک به هالیبن عاصم سلم
بقية السيف سپاه .  شوک نزديیخداوند نصرت یا: ه پريوز خنواهند شد، و شعار سليمان اين بودک )۱(سوگند به حم

مجاعت ربيعه به هراة نزد . شتک شتافت و جبنگيد و او را بی ویسليمان نزد عمر بن مرثد به طالقان رفتند و ابن خازم سو
 یميان ياران آن دو جنگهائ.  اوس شتافتی خويش هناد و سوی را به جایاوس بن ثعلبه رفتند و ابن خازم پسر خود موس

ابن خازم با دسيسه به .  نيسابور بيامدندکیان اين وضع را غنيمت مشرده به تاخت و تاز پرداختند و تا نزديکو تررخ داد 
   یارک: گفت یرده مک جنگيدن گرد آمدند ابن خازم ياران خويش را ترغيب یچون برا. اوس زهر خورانيد و او بيمار شد

__________________________________________________  
 در جنگ یه شبکتقليد شده است ) ص(از پيامرب ) حم ال ينصرون(اين شعار .  منظور دو حرف حاء و ميم در آغاز سوره االحقاف است)۱(

  ).تاب الفائقک: یزخمشر(ار برند ک را به یريان چنني شعارک صورت گريد لشیاحزاب دستور داده بود اگر شبيخون
۵۷۸  

 اسب زنند و یبين ه با نيزه بهک هدف قرار دهيد زيرا هرگز نشده است یند، اسبان را از بينه نامتان بر اين روز مباکنيد ک
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  . رسيد و پس از چند روز بر اثر آن مبردیه بيمار بود جراحتک شديد در پيوستند و اوس را یپس نربد. اسب منريد
ن کل.  قرار گرفتیرد و خراسان بر وک یري بن وشاح را رئيس شرطه وکابن خازم پسر خود حممد را بر هراة گمارد و ب

پدر حممد بر عثمان بن بشر بن حمتفز دست يافت و او . شتندکسپس بنو متيم در هرات به آشوب دست زدند و حممد را ب
ردند و ک ديگر شور ک از بنو متيم را مقتول ساخت و بنو متيم گرد آمده با يینيز مرد. را در زندان نگهداشت تا مبرد

 به قصد ايشان خارج ی از ما به طوس روند و چون ویوتاه شود، پس گروهکه دست اين مرد از ما کبينيم  ی منینشان: گفتند
 به طوس رفت و ی از طايفه بنو متيم با مجاعتیآنگاه جبري بن وقاء صرمي. مانند بر او بشورند یه از ما در نربد مکشود، آنان 

 به ترمذ یابن خازم بار و بنه خويش را مهراه پسرش موس. ابن خازم بشوريدندبه دژ درآمدند و سپس به ابر شهر رفتند و بر 
ه ابن خازم را به واليت ک بن مروان بيامد کآنگاه نامه عبد املل. ه از متيميان مرو بر آن اموال امين نبودکفرستاد، زيرا 

را ) ص( رسول اهللا ی اگر بيعت فرزند حوار: داد و گفتکابن خازم نامه را به خورد فرستاده عبد املل. خراسان گمارده بود
ري بن ک بکپس عبد املل.  پروردگار نائل خنواهم آمدینم ديگر به لقاک بود بيعت ی و)۱(ه طريدک یسکنم و با پسر کبش

   تازدیري با اهل مرو بر وکه بکوشاح را به واليت خراسان گمارد و ابن خازم خوف آن داشت 
__________________________________________________  

م که حکه براند و موجب آن بود کپدرش را از مدينه در روز فتح م) ص(ه پيغمرب ک به سبب اينیابن طريد گفتند«م را ک مروان بن ح)۱(
  ).جتارب السلف: یهندوشاه بن سنجر خنجوان(» زيست یرد و به اخالص منک یاسرار پيغمرب را فاش م

۵۷۹  
 کاز طاعت او برداشته و جنگ افزار و بيت املال را برگرفته و اهل مرو را به بيعت با عبد املله از آن پيش سر کزيرا 

.  در ترمذ بودیه با عيال و بنه وک رفت یپس ابن خازم نزد پسر خويش موس. رده بودندک بيعت یخوانده بود و آنان با و
ه نام پدرش عمريه و مادرش از ک، یيع بن دورقيه قريعکو.  مرو با او به نربد پرداختکیرد و در نزديک را دنبال یجبري و

رد و برون آمد و مهراه جبري بن وقاء بر کاسريان دورق بود و به آن منسوب گشته بود، جوشن و سالح خود خبواست و بر تن 
 یله برادر مادردوي! شنده دويلهک یا: اش نشست و گفت يع بر سينهکآن دو ابن خازم را به نيزه بزدند و و. ابن خازم تاخت

نفرين : ند و گفتکاش اف ابن خازم تف بر چهره. رده بنو قريع بود و ابن خازم او را به قتل رسانيده بودکيع و آزاد کو
: يع گفتک؟ ویشک یارزيد، م ی هسته خرما منیه به مشتک خود، )۱(پروردگار بر تو، آيا سرور مضر را در عوض برادر علج

 نام مادر ابن خازم بود و خود یه از آن غافل مانده بودم عجلک و مپندار ینچه مرا چشانيد، آی پسر عجلینون بچش، اکا
شته شدند و ک یمهراه عبد اهللا بن خازم دو پسرش عنبسة و حيي. يع بن دورقيه، ابو ربيعه بودکنيه وک. نيه ابو صاحل داشتک

.  شدی مهدیه پس از ابو عبيد اهللا منشکداود بود  جد يعقوب بن یو. شته شدکرده ابن خازم به طعن نيزه کطهمان آزاد 
  .ردک بن مروان فرستاد و او آن را در دمشق آويزان کري بن وشاح سر ابن خازم را بياورد و نزد عبد امللکب

  دست راست ابن خازم را بريدند و نزد اوالد عثمان بن بشر بن حمتفز
__________________________________________________  

  . مالحظه شود۱۹۸ درباره اين واژه زير نويس صفحه )۱(
۵۸۰  

  . فرستادندیمزن
:  را گفتندیو. خورد یه پيش رو داشت مهک یخواند و از سبز ی مناز میروز.  خشن و درشت اندام بودیيع مردکو

يانيده هرگز حرام  زمني روکه با آب آمسان بر خاک را یخداوند گياه: ؟ گفتیخور ی میآيا در حال مناز خواندن چيز
دهيد  یمرا به خاطر مخر مورد عتاب قرار م:  عتاب شد گفتینوشيد و چون از آن بابت بر و ی شراب نيز میو. دارد یمن

  .شود یه مهانند نقره مکدهد چندان  یه اين شراب شاش مرا صفا مکحال آن
ري بن وشاح و ک جانب بی آمد و گروه از آنچه بر ابن خازم رفته بود در خشم شدند و اختالف پيشیمجاعت: گويند

ه پس از اين فتنه ک نوشتند کآنگاه بزرگان خراسان و برگزيدگان آن ديار به عبد املل.  جبري را گرفتندیگروه ديگر سو
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 العيص ی امية بن عبد اهللا بن خالد بن اسيد بن ابکپس عبد املل.  از قريشیخراسان آرام خنواهد شد مگر به دست مرد
آنگاه .  ما وراء النهر فرستادی را به غزایرد و سپس وک طخارستان یري بن وشاح را والکا بر خراسان گمارد و او ببن اميه ر

ري به مرو بازگشت و پسر کب.  بن عبد اهللا بن خازم در ترمذ تازدی خبارا رود و سپس بر موسیه خود به غزاکرد کاميه عزم آن 
چون خرب به اميه رسيد . ردندکاش را اجابت  ن را به خلع اميه خواند و آنان خواستهند و مردماکاميه را گرفت و به زندان اف
  . بساختیرد و سفاينک صلح کیبا اهل خبارا به فديه اند

 یري با وک بن عبد اهللا را به حال خود هناد و بيامد و بیاميه بازگشت و موس. ها را پيش از آن آتش زده بود ري سفينهکب
  .به جنگ پرداخت

ري باز که بک به اميه خرب دادند یول.  دهدی را خبواهد به ویي ه واليت هر ناحيهکرد بر اين قرار کري صلح کس با بسپ
ري به خانه وارد شد و او را گرفته به کب.  را بگريندی است، پس بفرمود تا چون به خانه خويش درآيد وی نافرمانیدر پ

  ندند وکزندان اف
۵۸۱  

  .شتک را بیاد و وجبري بن وقاء بر او افت
. رده بودند، و آن شهر را بگشودکه اهل آن پس از صلح با سعيد بن عثمان نقض عهد ک ختل رفت یاميه به غزا

نام .  صفره را به سال نود و نه بر خراسان گماردیآنگاه واليت خراسان و عراقني به حجاج بن يوسف رسيد و او مهلب بن اب
رد ک بسيار ینيه ابو سعيد داشت و در خراسان غزاکمهلب .  و از طايفه ازد بودکن عتيابو صفره، ظامل بن سراق بن صبح ب

ش و نسف ک ی خراج بياوردند، و به غزای ویرد و سغديان براکسته بود بگشود و خجنده را نيز فتح که پيمان شکو ختل را 
 از اندوهش به خاطر پسر خود مغرية بن ی ویآغاز بيمار. م مبردکرفت و به هنگام بازگشت در زاغول مروروذ از باد اش

رد و بتم به دست خملد بن يزيد بن ک یپس از مهلب پسرش يزيد بن مهلب به جايش نشست و غزوات بسيار. مهلب بود
  .مهلب فتح شد

حجاج، يزيد بن مهلب را واليت داد و عبد الرمحن بن عباس بن ربيعة بن حارث بن عبد املطلب مهراه بازماندگان 
 کیعبد الرمحن رقاد عت. ت داشتک پيش از آن در خروج ابن اشعث شریو.  ديگر به هراة رفتیبن اشعث و مجعسپاه ا
 ین بفرمود تا دست از تعقيب وکرد، لک را هزميت ی او شتافت و پس از نربد ویيزيد سو. شت و خراج بلد را بستاندکرا ب

 لباس اسريان را بپوشيدند و یسپاه و.  بگرفتیرفت و اسريان خارزم یيزيد به غزا.  به سند رفتیبدارند و آن مرد هامش
سته که پيمان شکرد و او بادغيس را ک ی صفره را والیسپس حجاج مفضل بن مهلب بن اب. در نتيجه آنان از سرما مبردند

  .ردک به چنگ آورد و ميان مردم قسمت یبود و شومان و اخرون را بگشود و غنائم
 را بنواخت، یطرخون شاه مسرقند و.  در ترمذ بود و از آجنا به مسرقند آمدی بن خازم سلم بن عبد اهللایموس: گويند

  شت و شاه او وک محله برد و او را بی سغدی بر مردی از ياران موسکین يکل
۵۸۲  

.  است و بر دهقانان ترمذ فرود آمدیه دژکش رفت و سپس به ترمذ رفت کمران ک نزد حیرد و موسکمهراهانش را اخراج 
 به از اين یمنزل: ه از آجنا برود و او گفتک را گفت یدهقان و. شيدکرد و چون خبورد دراز ک آماده ی طعامی ویدهقان برا

 یان رفتند و از ايشان يارکدهقان و مردم ترمذ برون آمده نزد تر. ردکشناسم و با اهل ترمذ جبنگيد تا بر آن شهر غلبه  یمن
 با صد تن بيامد و ی از هبر چه خواهيد، مردیيار. ندکخداوند مشا را لعنت :  و گفتندردندک نکیمکن آنان کخواستند، ل

  .مشا را از شهرتان براند و بر آن غالب شد
ه با پدرش بودند و چه ديگران، مهه پيش او گرد آمدند و بزرگ ترمذ و اهل آن شهر ک، چه آنان یسپس ياران موس

 بر ايشان یموس. ردندک و مهراهانش را حماصره ی ايشان آمدند و با هم موسیيارردند تا به ک یان احلاح مکمهچنان بر تر
  .شته شدندکاز مسلمانان شانزده تن . ردکشبيخون زد و اردويشان را تصرف 

 یطرخون يار.  مهراه بودند و آن دو از طرخون و يارانش مدد خواستندی پسران قطبه با موسیثابت و حريث خزاع
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 پرداختند، چندان ی به امر و هنیآنگاه جسارت آن دو تن باال گرفت و در سپاه موس.  فرستادی نزد موس رایثريکداد و مجع 
  . و صاحب سپاه و فرمانده اين دو تن هستندی داریتو فقط امس:  را گفتندیه موسک

 و مهراهانشان مسلمانان بر ايشان.  در پيوستندیردند و نربد شديدک خروج یان ترمذ بر موسک از هياطله و تریمجع
 ی از سرهایموس. ان پريوز گردانيدکه منافقان را بر مشرک را یسپاس خدا: ردند و چون خرب به حجاج رسيد گفتکغلبه 

:  گفتندی به وی رسيد جان داد و ياران موسیه بر وک یحريث بن قطبه به ضرب تري. شتگان دو قصر عظيم بساختک
   یه با وجود او زندگکت ثابت نيز ما را برهان، زيرا رد از دسکخداوند ما را از شر حريث راحت 

۵۸۳  
طرخون .  خواستیثابت از انديشه ايشان آگاه شد و چون آن را مسلم يافت به حشورا رفت و از طرخون يار. در استکم
 به ترمذ ی گرفت و موسی سغديان فزونین نريوک شتافت و بر حومه شهر مسلط شد لی وی سویموس.  دادی را ياریو

س در ک را با هشتاد هزار یثابت موس.  آمدندی ویش و نسف و خبارا به يارکبازگشت و در آجنا حصار گرفت و اهل 
 رسيده بود، ی به ویه مصيبتک، ی تسليت گفنت به زياد القصري خزاعی يزيد بن هزيل را برایموس. حماصره گرفت

  .ه پس از آن هفت روز مباند و سپس مبردک زد  بر سرشیي رد و با مششري ضربهکمني کيزيد ثابت را . بفرستاد
 شبانه بر ايشان یار ياران خود مشغول شد و موسکطرخون به .  يافتیند و رهائکيزيد خود را در هنر صغانيان اف

دو سال مهراه پدرش .  نديدميی چون موسیسکما : گفتند یمردم خراسان م. تاخت و عجمان به بالد خويش باز گشتند
  .ست نيافتکجنگيد و ش یم

ان و عجمان ک برون راند و آنگاه با تریرد و پادشاه ترمذ را از آجناک بر آن غلبه ک اندیسپس به ترمذ آمد و با گروه
  .رد و مقهور ساختکجبنگيد و ايشان را هزميت 

  عثمان بن مسعود را گسيلی خراسان شد، ویه يزيد، ابن مهلب را معزول داشت و مفضل بن مهلب والک یهنگام
 را تنگ یشود آمد و موس یه در ترمذ واقع است و امروزه جزيره عثمان ناميده مک یي داشت و او با پانزده هزار تن به جزيره

 رسيده بود بديد، از شهر یه بر وک آنچه را یچون موس.  آمدی وی نوشت و او به ياریي در حصار گرفت و به طرخون نامه
 بن مهلب سپاريد و آن را به ابن کشته شدم شهر را به مدرکاگر من :  هناد گفتیر جاه بکخارج شد و به آن دسته از يارانش 

  . و دژ حائل شدند و اسبش او را درغلتانيدیان و سغديان بني موسکتر. مسعود مدهيد
  :رده خود سوار شد و در آن حال گفتک اسب غالم آزاد ک تریموس

۵۸۴  
 ی است، و خود قصد وی از موسیه اين دلريکعبه ک یبه خدا: د و گفتعثمان را ديده بر او افتا. چهره مرگ زشت است

  .ردک
 از یسکشته شدند و کيارانش نيز . شتندک را بی و غالمش از اسب فرو افتادند و سپاهيان بر او گرد آمدند و ویموس
  . سپردی برزه اسلمیه او را به خالد بن ابک نيافت مگر رقية بن حرفانه یايشان رهائ

شته ک.  بن مهلب سپرده شدکشهر به مدر.  بودی بن عبد اهللا را بساخت واصل بن طيسله عنربیار موسکه ک یسک
ه قتيبه به واليت رسيد آن ک ی را پس از مرگ بريد و زمانی موسی پایمرد.  در آخر سال هشتاد و پنج رخ دادیشدن موس
  .شتکمرد را ب

چون به طالقان . ردکسان داد و او برون آمده قصد اخرون  را واليت خرایسپس حجاج قتيبة بن مسلم باهل: گويند
ليد زرين کپس از عبور از هنر پادشاه صغانيان با هدايا و .  را پذيره شدند و به اتفاق از هنر گذشتندیرسيد، دهقانان بلخ و

 صغانيان کشومان ملآن زمان پادشاه اخرون و . ردک ظاهر ساخت و او را به بالد خويش دعوت ی آمد و فرمانربدارینزد و
 یفيان نيز هدايائکپادشاه . ردکه بک ی بداد و دعوتیه وک یاين بود سبب هدايائ. ردک ی نربد مهیرا در تنگنا هناده با و

آنگاه قتيبه به مرو بازگشت و .  تسليم داشتندی قتيبه بياورد و آن دو پادشاه بالد خود را به ویمهانند شاه صغانيان برا
  .را بر ما وراء النهر گماردبرادر خود صاحل 
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صاحل .  بودینصر بن سيار نيز مهراه صاحل و در سپاه و. ه از توابع فرغانه است بگشودکاسان و اورشت را کصاحل 
  .ردک قدمي آن ايالت است فتح یرسکه کت از توابع فرغانه را کبيعنجر و نيز خش

ه در زمان خالفت املنتصر کد، نوح بن اسد بود رک مردمش فتح یاسان و اورشت را پس از سرپيچکه ک یسکآخرين 
  .ار را به اجنام رسانيدکاين 

  س نزد قتيبه فرستاد و قتيبه با اوکپادشاه جوزجان : گويند
۵۸۵  

آنگاه قتيبه در سال هشتاد و . شاه جوزجان بيامد و سپس بازگشت و در طالقان مبرد.  رودیه نزد وکرد به اين شرط کصلح 
ترين شهر که نزديکند رفت کقتيبه در ناحيه زم از هنر گذشت و به بي.  نيز مهراه او بودک رفت و نيزندک بيیهفت به غزا

  .خبارا به هنر است
قتيبه بر ايشان به قتال و تاخت و تاز پرداخت و در حصارشان .  طلبيدندیاهل شهر غدر ورزيده از سغديان يار

رمينيه کت و ک تومشیوه بگشود و در سال هشتاد و هشت به غزا شهر را به عنین وکآنان خواستار صلح شدند ل. گرفت
 را کیوچک یرد و دژهاک خويش بر مرو گمارد و خود با اهل آن بالد مصاحله یرفت و برادر خود بشار بن مسلم را به جا

ارا رفت و اهل ، قتيبه به خبیبه گفته ابو عبيده معمر بن مثن. ردک خبارا رفت و آن را به صلح فتح یسپس به غزا. بگشود
 یخبارائيان و. عت مناز گزارمکمرا بگذاريد به شهر درآمي و دو ر: قتيبه گفت.  پرداختندیشهر به حراست از آن در قبال و
 یمني هناد و چون داخل شدند مشارشان از دربانان فزون بود و به شهر درآمدند و مالک را به یرا اجازت دادند و قتيبه مجع

  :هم او گويد. د و به اهل خبارا خيانت ورزيدندبسيار به چنگ آوردن
ه مهان خنشب کش و نسف را کشت و او را مصلوب ساخت و ک را در طخارستان بکقتيبه به سغد محله برد و نيز

  .است به صلح بگشود
ارزم  خکپس مل.  درآمده و بر او مسلط گشته بودی از در دمشنیشاه خارزم ناتوان بود و برادرش خرزاد با و: گويند

 بالد مرا به من، و نه به یه پادشاهکليدها را به تو خواهم سپرد، به شرط آنکه تو را اين و آن خواهم داد و کبه قتيبه پيام داد 
  .یبرادرم، بسپار

   مترينک است و حم)۱(یه پريامون آهنا فارقينکخارزم سه شهر دارد 
__________________________________________________  

  . رجوع شود۲۹۴ به زير نويس صفحه )۱(
۵۸۶  

آنگاه پادشاه خارزم به استوارترين اين شهرها . ه شهر فيل مهان مسرقند استک بن جماهد گويد یعل. آهنا شهر فيل است
 خرزاد گسيل داشت و یقتيبه برادر خويش عبد الرمحن بن مسلم را سو.  قتيبه فرستادیليدها را براکرفت و مال الصلح و 

 خنستني خارزم را بنا به آنچه کشت و ملک را بیرد و مجلگکشت و چهار هزار تن را اسري ک خرزاد جبنگيد و او را باو با
  .شتندک را بیپس محله برده و.  ضعيف استیه او مردک گفتند یت وکن اهل مملکل.  دادیشرط شده بود پادشاه

 قدمي یه زماهناک مسرقند رفت یت داد و خود به غزاآنگاه قتيبه برادر خويش عبد اهللا بن مسلم را بر خارزم والي
  . اقامت برگزيدندیگزيدند و سپس اشتيخن را برا یپادشاهان سغد در آجنا منزل م

 شاش ک به ملیي پادشاه سغد نامه. رده جبنگيدندک ی ديگر تالقکقتيبه اهل مسرقند را در حصار گرفت و بارها با ي
 شديد یردند و نربدک از جنگجويان خويش بيامد و مسلمانان با ايشان مقابله یا مجعه در طاربند مقيم بود نوشت و او بک

 هر سال یصد هزار درهم براک به دو هزار هزار و يی با وکستشان داد و غوزکآنگاه قتيبه بر آنان تاخت و ش. در پيوستند
ه خبورد و ک مهيا ساخت ی طعامی وی براکپس به شهر درآمد و غوز. ه در آن شهر مناز گزاردکرد و نيز به اين شرط کصلح 

 بن مزاحم صاحب تفسري از که ضحاک هناد ی از مسلمانان را در شهر به جایرد و مجاعتک در آجنا بنا یمناز گزارد و مسجد
ها و  رد و بتخانهک از مسلمانان صلح ی با قتيبه به هفتصد هزار درهم و سه روز پذيرائک غوزیبه قول. مجله ايشان بود
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گفتند  یعجمان م. ها نيز جزء مهني صلح بود پس بتها را برون آورده زيورهايشان را برگرفتند و آهنا را آتش زدند دهکشآت
ه قتيبه بتها را به دست خود آتش ک یهنگام.  خواهد شدک به آهنا توهني روا دارد هالیسکه اگر ک هستند یدر آجنا بتهائ

   یزد مجاعت
۵۸۷  

  : درباره قتيبه گفتیعب جعفکخمتار بن . نداز ايشان به اسالم گرويد

  رد کنشني  ه سغديان را بيابانکوب ساخت چندان کسغد را به اتفاق قبايل عرب من

 ی از مردم مسرقند به رسالت نزد ویه عمر بن عبد العزيز به خالفت رسيد مجعک یهنگام: ابو عبيده و ديگران گويند
عمر به عامل خود . ونت دادکت وارد شهر ايشان شد و مسلمانان را در آجنا سه قتيبه به خيانکردند ک یآمدند و دادخواه

 به اخراج مسلمانان دهد برون رانده ی شود و اگر او رأیگويند بررس یند تا آنچه مک ايشان معني ی برایه داورکنوشت 
ه مسلمانان نيز بتوانند کن شرط م به اخراج مسلمانان داد به ايک گماردند و او حی را به داوریمجيع بن حاضر باج. شوند

 هنادند و آنان ی خود باقیراه داشتند و مسلمانان را به جاک مردم مسرقند از جنگيدن ایول. )۱(نندک سواء نبذ یآنان را عل
  .ميان مردم شهر مباندند

   یه قتيبه متامکرد ک روايت ی از ابن عياش مهدانیهيثم بن عد
__________________________________________________  

توان قرار داد و  ی در ميان باشد می قومینکه اگر بيم عهد شکمفهوم آيه اين است .  سوره توبه مأخوذ است۵۸ اين اصطالح از آيه )۱(
از  الزم است نقض عهد به طرف قرار داد اعالم شود تا مهانند مسلمانان ین در چنني صورتکل. ردکه با آنان بسته شده لغو ک را یعهد

 ی سواء يعنیندن و در اين موضع به مفهوم اعالم نقض عهد به طرف قرار داده است، و علک افینبذ به معن. (لغو معاهده با اطالع شود
تاب نقل شده به اين مفهوم کاما آنچه در منت ) سان هر دو طرف قرار داد از لغو آن استک يیه مراد اطالع و آگاهکسان و برابر کبه طور ي

نند و قرار که اين آيه به ايشان داده استفاده ک ین در مقابل حق دارند از اختيارکنند، لک کر چند مسلمانان بايد شهر را تره هکاست 
  .نند و به دنبال آن با اهل بلد به جنگ پردازندکداد صلح و عهد فيما بني را نقض 

۵۸۸  
 از اهل شاش یان و مجعکش از آن بوده و سپس تر گشودن دژ اسبيجاب پيیبه قول. رد و به اسبيجاب رسيدکشاش را فتح 
 یشتزارهاکستاهنا و که تاکشيد ک ی شده بودند و خالفت املعتصم، نوح بن اسد آن را بگشود و دور آن ديواریبر آن مستول

  .گرفت یمردم را نيز در بر م
پيش از آن سعيد بن عثمان با . ردکقتيبه خارزم را بگشود و مسرقند را به عنوه فتح :  گويدیابو عبيده معمر بن مثن

ن قتيبه ميزان مال الصلح ايشان کل. رده باشندک یه نقض عهدکآن یرده بود و قتيبه آن را دوباره بگشود بکاهل بلد صلح 
  . ندانسته بودیافکرا 

و با سغد رد ک از آن را فتح ی فرغانه رفت و خبشیش و نسف و شاش را بگشود و به غزاکند و که قتيبه بيکهم او گويد 
  .و اشروسنه نيز جبنگيد

وشيده و ک عبد العزيز بن وليد یار اخذ بيعت براکه در ک در بيم بود زيرا کقتيبه از سليمان بن عبد املل: گويند
:  مردمان خطبه خواند و گفتیار آمد براکه بيعت را از سليمان باز گرداند و چون وليد مبرد و سليمان بر سر کخواسته بود 
ه سليمان مردم مرفه و صاحب نعمت را مشمول کسبب اين گفته آن بود .  به واليت بر مشا منصوب شده استیشهبنقه عائ
 يزيد بن ثروان نيز علف و مرغزار را سهم اشتران یو هبنقه يعن.  نداشتیارکداد و با ديگران  یرام خويش قرار مکعطاء و ا
 از اطاعت سليمان یقتيبه مردمان را به سرپيچ. نمک ی اصالح منردهکمن آنچه را خداوند ضايع : گفت یرد و مک یفربه م

مشا نه بنو : رد و گفتکپس بنو متيم را دشنام داد و ايشان را به غدر متهم . ردکاش را اجابت ن  خواستهیسکن کخبواند، ل
  :وهيده و گفتکر بن وائل را نکو بنو ب. ه بنو ذميم هستيدکمتيم بل 
 اسبان را به زورقها بدل یها ها را به پاروها و دهانه مشا نيزه: رد و گفتکوهش کازد را نو .  خويشاوندان مسيلمهیا

  رديد،ک
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۵۸۹  
ه خداوند ک قرارتان دهم یخوامن تا بدين سان در مهان موضع ی اهل سافله، و مشا را اهل عاليه منیه اکو مشا را گومي 

نده که را در زندان خويش افکو را به واليت گمارد و بفرمود تا هر  نوشت و ایي ه سليمان به قتيبه نامهکگويد . قرارتان داد
. ه اراده بازگشت داشته باشد اذن به رجعت دهدکه در حق مردمان مقرر است به ايشان دهد و هر ک را یرها سازد و عطايائ

  .گان برساند مهیه فرستاده خود را گفته بود تا مفاد آن را به آگاهکمردم از اين نامه آگاه بودند زيرا 
 مردم سليمان مشا را به طمع مغز یا: اين تدبري را بر ضد من انديشيده است و به پا خاست و گفت: پس قتيبه گفت

مردم از قتيبه به . )۱(اش حالل نيست ه ذبيحهک خواهد خواند ی مشا را به بيعت با بچه خوشگلیقلم پشه انداخته و بزود
دانستم  یمن خشمگني بودم و من: قتيبه از آن پوزش خواست و گفت. د دلگري بودنده به ايشان داده بوک یخاطر دشنامهائ

اگر به ما اجازه :  ديگر به گفتگو پرداختند و گفتندکپس مردم با ي. گومي و گر نه جز خري مشا را خواهان نيستم یه چه مک
   و خواهد بود و اگر چنانک نيی خود ویبازگشت دهد برا

__________________________________________________  
 پسر خود ايوب یواقعا هم سليمان پس از رسيدن به خالفت برا.  را به واليت عهد خويش بر خواهد گزيدی نوجوان خردسالی يعن)۱(

  .مسال بوده استک بسيار ی و نه سال عمر داشت و طبعا پسر ویدر آن زمان سليمان حدود س) املعارف: ابن قتيبه(بيعت گرفت 
ت که اشراف و اعيان آن مملکرد کم خراسان قتيبة بن مسلم داعيه کحا«: در باب اختالف سليمان با قتيبه، در حبيب السري آمده است

ه وليد خاطر بر خلع سليمان و واليت عهد که در آن اوان کسبب اين داعيه آن. را با خود متفق ساخته لواء خمالفت سليمان برافرازد
 یبناء عل.  را قبول منودیام آن معنکثر حکتوبات نوشت، قتيبه بر خالف اکقرار داده به امراء اطراف در آن باب مپسر خود عبد العزيز 

حبيب : مري خواند(» ... التماس اتفاق فرمود ی خائف گشته از سرداران آجنایهذا چون سليمان بر مسند ايالت نشست قتيبه از و
  ).السري، جلد دوم

۵۹۰  
 یيهاک مردم خبواند و نيی برایي  رسيد و خطبهیاين گفته به مسع و. ندک جز خويشنت را مالمت یسکند ديگر نبايد کن

ه بر ضدشان به ک یرد و آنان را از عجميانکايت ک و خمالفتهايشان نسبت به خود حیوفائ یخود را بر ايشان بر مشرد و از ب
ردند و از حصني بن منذر کاش را اجابت ن خواستهمردم به جنگ او مهداستان شدند و .  خوانده بود بترسانيدیيار

لب بن عوف ک سود بن یيع بن حسان بن قيس بن ابک نپذيرفت و آنان را به ویو. ه واليت بر ايشان را بپذيردکخواستند 
 یه مردک نيست زيرا یار توانائک را بر اين یسکجز او : رد و گفتک توصيه ی بن غدانة بن يربوع بن حنظله متيمکبن مال
 یاش مطيع اويند و او از بنو متيم است و قتيبه اوالد اهتم را به قتل رسانيده و بنو متيم در پ  و خشن است و عشريهیاعراب

پيش از آن واسطه ايشان با . ردندک بيعت یردند او به ايشان دست داد و با وک یيع روکپس مردمان به و. اند خون ايشان
 نيز یوفه هفت هزار و از موالکن زمان از جنگجويان اهل بصره چهل هزار و از اهل آ. رده مصقله بودکيع حيان آزاد کو

يع پاها و ساق کفرستاد و و یس پيش او مکقتيبه .  زد و در خانه مباندیيع خود را به بيمارکو. هفت هزار در خراسان بودند
يع را نزد ک را گسيل داشت تا ویيبه مجعقت. ت ندارمک حریه بيمارم و ياراکگفت  یرده مهکخويش را به گل سرخ آغشته 

 خبواست و برقع ام ولد خود یي يع سالح خويش و نيزهکو. يع رفته و او را بياگاهانيدندک نزد ویآن مجاعت پنهان.  آورندیو
 یارک ی ابو مطرف تو در پیا: ناميدند او را بديد و گفت ی را ادريس میه وک یمرد. را بگرفت و بر سر خويش بست

 کاين ادريس پي: يع گفتکو! امان امان. ه آن مرد تو را نسبت به مهان، امين داشته استک ی هراسانیو از چيز یهست
 من یه سرش را براک خنواهم رفت مگر آنی وکه نزديکبه خدا . ه قتيبه مرا امان دهدکشود  یمگر م. ابليس است

   آنگاه آهسته. بياورند
۵۹۱  

برادرش صاحل به غالم . قتيبه در ميان اهل بيت و وفاداران به خود بود.  شدک نزدي خيمه قتيبه رفت و به آنیآهسته سو
  :رد گفتک ی را ريشخند میه وک ی از حاضران در حالکیي. مان مرا بياورک: خود گفت

. اش نشست و بيفتاد ه بر جناغ سينهک زد ی تريی از مردان بنو ضبه به وکیدر مهان حال ي. مان نيستکامروز روز 
  . سرش نشسته بود جان سپردیه قتيبه باالک یرا به درون خيمه آوردند و در حال یو
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در مهان وقت عجمان بر . هنوز زمان آن نرسيده است:  گفتیو. نکمحله : قتيبه به حيان فرمانده عجمان گفت
دهيد، مگر او  یشنت مک مجاعت عجم چرا خود را به خاطر قتيبه به یا: ن حيان به ايشان گفتکتازيان يورش بردند ل

برادران و اهل بيت . مردمان به هم برآمدند.  در قبال مشا داده است؟ پس آنان را بربد و به بنو متيم پيوستیآزمايش خوب
 خيمه و یآنگاه طناهبا. نندکه او را رها کدانستند  ی با قتيبه مباندند و ننگ خود می از شاهزادگان سغدیقتيبه و مجع

شت و عبد اهللا بن علوان سر او ک را بیبان بر سرش خورد و و يد و بر سر قتيبه فرود آمد و ستون سايهبان بگسل  سايهیطناهبا
  .را بربيد

 او را به یه آنان به خيمه قتيبه وارد شدند و جهم بن زحر جعفک از مجله ايشان است گويند یلبکه هشام بن ک یمجع
 از برادران و اهل بيت قتيبه و صماء ام یه گروهکگويند . وان بربيد را بزد و سرش را ابن علیقتل رسانيد و سعد بن جمد و

مردان ازد سر قتيبه و .  يافتیه بنو متيم او را امان داده بودند رهائکشته شدند و ضرار بن مسلم ک یولد او نيز مهراه و
.  سليمان فرستادی برای حنفيع بياوردند و او آن را توسط سليط بن عطيهک وی را برای او را برگرفتند و سر ویانگشتر

 ابو جملز الحق بن محيد ی برای فرمانیو. ار باز داشتکيع آنان را از اين کمردمان افسار گسيخته به غارت پرداختند و و
  شته شدن کقتيبه به هنگام .  بپذيرفت و مردم از او خرسند بودندیو. ردکومت مرو منصوب کنوشت و او را به ح

۵۹۲  
يع در خراسان به قلع و قمع پرداخت و آن خطه را به نظم در آورد، سليمان بر آن شد که وکپس از آن . بودساله پنجاه و پنج 

 خنراشيده و ی و او مرد)۱(يع را فتنه برافرازد و مجاعت فرود آوردکو:  گفتندین به وکل. ه توليت خراسان را به او دهدک
 نه ماه در یو. ه مردمان بر او چشم دوخته بودندک یرد به حالک ی مطلبيد و در آن بول ی میيع مهواره طشتکو.  استیاعراب

.  فرستادی او فرمانی نوشت تا به خراسان رود و برایيزيد در عراق بود و سليمان به و. آجنا مباند تا يزيد بن مهلب بيامد
مال : يع گفتکخملد به و. ندک را به زندان افیيع حماسبه خواست و وکيزيد پسر خود خملد را گسيل داشت و او از و

  ؟یدار خدائ مگر تو خزانه: خداوند را بده و او گفت
رد و برفت و آنان از کردند و او ايشان را رها ک بتم رفت و آن را بگشود و سپس اهل آن بلد نقض عهد یخملد به غزا

 به شهر درآمد و یيز مهراه ون خملد بازگشت و بر ايشان تاخت و به شهر وارد شد و جهم بن زحر نکل.  غره شدندیرفنت و
  . دارندیاهل بتم رشته والء با و.  زرين به چنگ آوردیاموال و بتهائ

ه عبد اهللا بن عبد اهللا بن اهتم پدر خاقان به حجاج نامه نوشته کردند ک یروايت مه:  گويدیابو عبيده معمر بن مثن
  .داد یبود خرب م را نصيب شده یه وک یي رد و از خواستهک یدرباره قتيبه سعايت م

. هناد ی خود می را در مرو به جایرفت و یعبد اهللا در آن زمان خليفه قتيبه در مرو بود و قتيبه هر زمان به غزا م
   خويش گمارد، بشريی خبارا و اطراف آن رفت و عبد اهللا را به جایه به غزاک یهنگام

__________________________________________________  
 خود را بروز یتواند استعدادها یيع در شرايط زمان جنگ مک ویيعن.  جنگ و مراد از مجاعت صلح استی اين مقام فتنه به معن در)۱(

  . از او ساخته نيستیارکدهد و در زمان آرامش و صلح 
۵۹۳  

جو و حسود است  ينهک یو مرده اک، حال آن یا تو با عبد اهللا بسيار يگانه شده: از مردان بنو اهتم نزد قتيبه آمد و به او گفت
پس عذر : گفت. یگوي ی پسر عم خود مکتو اين را از رش: گفت. شدک یند و ما را به تباهکه تو را عزل کو ما بيم آن دارمي 

  . ار مدانک  حادث شد مرا گنهیمرا بپذير و اگر چنان رخداد
.  قتيبه فرستادیاو را درون نامه خود هناد و براحجاج نامه . قتيبه به غزا رفت و عبد اهللا آن نامه را به حجاج بنوشت

رد و بگرخيت و کعبد اهللا احساس خطر . رد و سپس از شهر گذشت و نزد عبد اهللا نيامدک مرو منزل )۱(هکرسول حجاج در س
گشت و آهنا  ی بر گردن آوخيته دوره میتانک یها  از برقع زنان و جامهیا  در آجنا مباند و رزمهیوتاهک زمان یو. به شام رفت

رد و به کنيه ابو طينه اختيار ک از دو چشم خود هناد و آن را ببست و کی را بر يیي ه پارچه و پنبهکسپس نيز ت. فروخت یرا م



 ۲۷۳

آنگاه . ار آمدک شد و سليمان بر سر ک هالک بود تا وليد بن عبد امللی بر مهني احوال باقیو. فروخنت روغن مشغول شد
ه با عبد العزيز بن وليد ک در هتنيت سليمان خبواند و حجاج و قتيبه را یي رد و خطبهکخود به دور هنه را از کثافت و کآن 

گفتند ابو طيبه  ی ديگر مکمردمان هنگام متفرق شدن با ي. ردک ياد یرده و با سليمان بر سر خمالفت بودند به بدکبيعت 
 و آن زمان ابن اهتم - به حجاج، به دست قتيبه رسيده نامه ابن اهتم ک یهنگام. ترين مردمان است روغن فروش بليغ

ه بشري نيز کشت ک از ايشان شيبه پدر شبيب بود و نه تن را بکیه يکبر پسران و پسران عم او هجوم آورد . ی و-گرخيته بود
 ديگر به ی پيش و پای پاک دمشن خدا، تو يیا: گفت.  مرا به ياد آوریجوئ برائت:  را گفتیبشري و. از مجله آنان بود

   يع بنکپيش از آن و. قتيبه مهه ايشان را به قتل رسانيد. یهناد یپس م
__________________________________________________  

  . رجوع شود۴۰۶درباره اين واژه به زير نويس صفحه . ة الربيد استک منظور س)۱(
۵۹۴  

 از طايفه بنو ضرار یرد و مردکا از اين مست معزول  ریقتيبه و.  اسود بر بنو متيم در خراسان رياست داشتیاب
شم، و مردمان کشد اگر او را نکخدا مرا ب: يع گفتکه قتيبه بنو اهتم را به قتل رسانيد، وک یهنگام.  را بر ايشان گماردیضب

ه قتيبه کمن  مناز خبوای خدائیچگونه برا: گفت. یتو مناز خنواند:  گفتندیاو را در مناز ظهر و عصر نديدند و به و
  . خشم نگرفتیشت و او بر وک بودند، بکودکه مهه ک از ما را، یمجاعت

  . شهر فيل رفت و آن را بگشودیقتيبه به غزا: ابو عبيده گويد
يزيد .  مردمش سر از طاعت برداشته بودندیرده بود ولکپيش از آن امية بن عبد اهللا بن خالد بن اسيد آن بلد را فتح 

  : چنني گفتیعب اشقرک یاز اين رو.  از پيش نربده بودیارکن کرده لک بن مهلب قصد ايشان

  رده بود که آن ناپخته الفزن نيز پيش از تو قصد آن ديار کفيل منقاد تو شد و اين به حق بود زيرا 

  .منظور يزيد بن مهلب است
ه نوشت و آنان را به اسالم دعوت چون عمر بن عبد العزيز نيز به خالفت رسيد به پادشاهان ما وراء النهر نام: گويند

 خملد بن يزيد و عمال يزيد را یو.  بودیمکعامل عمر بر خراسان جراح بن عبد اهللا ح.  از ايشان مسلمان شدندیرد و برخک
عبد اهللا به اعماق بالد دمشن رفت و عزم .  را به ما وراء النهر فرستادیرکند و عبد اهللا بن معمر يشکبگرفت و در زندان اف

  .ان افتاد و با دادن فديه خود را رها ساخت و به شاش رفتکن در حماصره ترکل. ه به چني رودکرد کن آ
رد و ک تعيني یه اسالم آورد عطائک یسک هر یه مسلمان شده بودند برداشت و براک یعمر خراج را از خراسانيان

  .مهمانسراها بساخت
۵۹۵  

اين . ردکاهل خراسان را جز به مششري اصالح نتوان :  نوشتیوجراح به .  جراح آگاه شدیسپس عمر از تعصب قوم
 یعمر آنگاه عبد الرمحن بن نعيم غامد. ردکه بر عهده داشت ادا ک را هم یرد و دينکار عمر را زشت آمد و جراح را عزل ک

  .د سپریرا بر امور مربوط به جنگ خراسان گمارد و خراج آن ديار را به عبد الرمحن بن عبد اهللا قشري
 از کیه يکهناد و هر زمان  یگرفت و زير فرش خود م ی خمتلف میزر و سيم به وزهنا کوکجراح بن عبد اهللا مس: گويد

  .انداخت ی بر حسب شأن می مقدارکشد پيش هر ي یدوستان و صاحب عزتان به جملس او وارد م
و خراسان گمارد و او سعيد بن عبد  را بر عراق ک به واليت رسيد و مسلمة بن عبد امللکسپس يزيد بن عبد املل

اين سعيد خذينه لقب داشت و آن بدين خاطر بود . ردک خراسان ی العاص بن اميه را والیم بن ابکالعزيز بن حارث بن ح
رده و زلفان خويش فرو هشته ک وارد شد و در آن حال سعيد جامه معصفر به تن ی از دهقانان ما وراء النهر بر وکی يیه روزک

 و سپس ی سورة بن حر حنظلیو.  دختر مسلمه بودیسعيد شو. )۱( استیي  دهقانهیاين خذينه است يعن:  گفتیو. بود
    آوردهیان بدان روکه ترک را پيشاپيش گسيل داشت و آنگاه خود به ما وراء النهر رفت و در اشتيخن یپسر و
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__________________________________________________  
 وابسته به طبقات ی خامن و بانویند و خذين در زبان مردم ما وراء النهر به معنکه جامه سرخ يا زرد به تن ک است یسک  معصفرپوش)۱(

. يد بر تأنيث استک تأیتاء افزوده شده به آخر واژه خذين برا. اند  مهني مفهوم لفظ خاتون را داشتهیان براکتر.  بوده استیاشراف
پوشيد و زلف خود را  یسعيد بن عبد العزيز جامه زرد رنگ م. م را داردک است و تاء آخر آن نيز مهني حیدهقانه نيز عينا به مهني معن

خواندند  ی را خذينه می اهل مسرقند وی بود و از اين رویدر او حالت خمنثان و اطوار زنانه و عشوه شديد. ردک یمانند زنان آرايش م
  ).لطائف املعارف: یابو منصور نيسابور(

۵۹۶  
ان کسپس بار ديگر با تر. ه سپاهيان به دنبالشان روندکن نگذاشت کرد لکبودند فرود آمد و با آنان جبنگيد و منهزمشان 

 یشاعر. شته شدند و سعيد نصر بن سيار را واليت دادک یردند و از يارانش بسيارک را هزميت یمصاف داد و آنان و
  :درباره سعيد گويد

   یشيده داشتکر بر ک مششري در غالف و ذی مشغول لعب داشت و دلیرفت یبه جنگ دمشنان م

 را یرد و سعيد بن عمر جرشکمسلمه او را عزل . ردندکوه ک از بزرگان خراسان نزد مسلمه آمدند و از سعيد شیگروه
خواندن ند و او در ک را قرائت یاتب خويش را بفرمود تا فرمان واليت وکسعيد چون به خراسان رسيد . بر خراسان گمارد

  . استیشنويد بر ینون مکه هم اک ی مردم امري از اشتباهاتیا: سعيد گفت. ردک یخطا م
رد و به جنگ با ايشان ک نزد مردم سغد فرستاد و آنان را به بازگشت و مراجعت به اطاعت دعوت ی رسوالنیو
 آگاه ساختند، بر آنان یلفت با و بودن سغديان بر خمایه رسوالنش بيامدند و او را از باقک ین هنگامکنيازيد ل دست

 یجرش. ناره گرفتندک ی خود جدا شدند و چون مايل به اطاعت بودند از سپاه ویقريب ده هزار تن از فرمانروا. بتاخت
  . بر دمشن نائل آمدی شايانی سغد را بگشود و به پريوزيهای دژهایمتام

 عهد خود قرار داد و چون يزيد بن عبد ی يزيد را ول وليد بنی و پس از وک، هشام بن عبد امللکيزيد بن عبد املل
رد و واليت خراسان را به ک را عزل ی را بر عراق گمارد و او جرشیار آمد و عمر بن هبريه فرازک مبرد هشام بر سر کاملل

و به مرو  سپرد یاش را به و رد و قلعهکمسلم به جنگ افشني رفت و با او به شش هزار رأس مصاحله . مسلم بن سعيد داد
    طخارستانی نصر بن سيار را والیو. رفت

۵۹۷  
  .ردند و او بر ايشان تاختک از اعراب با نصر خالف یمجع. ردک

  .ردندک ی ميان ايشان رد و بدل شد و آشتین سپس سفرائکل
چون اين . د را بر عراق گمارد و او برادر خود اسد بن عبد اهللا را بر خراسان واليت دایهشام خالد بن عبد اهللا قسر

 با کخاقان تر. ردکنار مدينه آن اردو زد و درختان را بربيد و مزارع را ويران کخرب به مسلم بن سعيد رسيد به فرغانه رفت و 
ه ستورانش از رفنت مباندند و کرد چندان ک ی تاخت و مسلم از فرغانه گرخيت و هر روز سه منزل طی ویسپاه خويش سو

  .ان بر موخره سپاهش زدندکتر
  : در اين باب چنني گفتیشاعر

 ی مهیه غره شدن بدان خوارک زين جهانت نبود، ی رهائک، ليیشانيدکما را ز بيم عزل، عصيانگرانه به جنگ 
   آرد

  . العمرطه را بر آن بگماردیاسد به مسرقند رفت و حسن بن اب
ن به کشتافت ل ی ايشان مین سوزدند و هر بار حس یان مهواره به حاشيه مسرقند محله برده دست به غارت مکتر
شان » اقدار«ن و کباراهلا، آثارشان را قطع : رد و گفتکان را نفرين ک خواند و ضمن آن تریي  خطبهیروز. رسيد یآنان من

را بر ما فرستد تا » صرب«خداوند : رده گفتندکمردم مسرقند حسن را استهزاء . نکنازل » صرب«را شتاب خبش و بر آنان 
  .)۱(ان را بلغزاندکتر» اقدام«
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 یسکو آن به مفهوم سرنوشت حمتوم و اجل ) به فتح دال( بال و مصيبت است و اقدار مجع قدر یدر اين مقام به معن) ون باءکبه س( صرب )۱(

ه خداوند دودمان ک است ینفرين حسن به اين معن. پا است ی برف و يخ و اقدام مجع قدم به معنیبه معن) به فتح باء(صرب . است
ه ک است یگفتند بدين معن یآنچه مردم به استهزاء م. ندکند و اجل ايشان را زودتر برساند و بال و مصيبت بر آنان نازل کان را قطع کتر

  . آن بلغزدیان روک تریند تا پاکخداوند برف و يخ نازل 
۵۹۸  

چون به .  ختل شتافتیسپس به غزا. ردند و اسالم آوردندک صلح یت و منروديان با و جبال منرود رفیاسد به غزا
 از پيش نربد و یارکن کرد و خود به ختل رفت لکبلخ آمد بفرمود تا مدينه آن بلد را بسازند و ديوان را به آجنا منتقل 

 و او را بزد و مهراه سه تن به اهتام  شنيدیاسد از نصر بن سيار سخنان.  دچار آمدندیسپاهش لطمه ديدند و به گرسنگ
  . را بر آن گماردیلبکم بن عوانه کسپس خود از خراسان برفت و ح.  نزد خالد فرستادیدراي هرزه

 به ابو اميه به مهراه ینک به نام عمريه و می نبطیاتبک را بر خراسان واليت داد و او یهشام اشرس بن عبد اهللا سلم
  .داشت

حرمت داشت و مردم ما وراء  ی و او بر خراج خراسان افزود و دهقانان را ب)۱(اشرس بياراستابو اميه شر به ديده 
آوردند و خراج  یپس مردمان به سرعت اسالم م. ه مسلمان شود جزيه از او بردارندکالنهر را به اسالم خواند و بفرمود تا هر 

ثابت قطبه .  دور شدندیت و مردم نپذيرفتند و از وچون اشرس اين بديد بار ديگر به مطالبه مال الصلح پرداخ. ستکبش
 یي ه چشمش بريون آمده بود و بر آن پنبهکخواندند  ی می را قطنه از آن روی ايشان برخاست، وی به هوا خواهیازد
رد و کفالت آزاد کند و سپس او را به کند و ثابت را گرفت و به زندان افکس فرستاد و اجتماع ايشان بپراکاشرس . هناد یم

  .شتندک را بیرده وکان بر اشرس خروج کآنگاه تر.  فرستادیبه سوئ
ان رفت و با آنان ک به مصاف تریو. ردک خراسان ی را والیصد و دوازده جنيد بن عبد الرمحن مرکهشام در سال ي

دست يافتند و او را ار آمده بود ک به شیه در حال مستکجبنگيد و طليعه سپاه خويش را گسيل داشت و ايشان بر پسر خاقان 
   انک را پيش هشام فرستاد و خود مهچنان با تریجنيد و. نزد جنيد بن عبد الرمحن آوردند

__________________________________________________  
  .ردک مطلوب جلوه داد و او را به بديها تشويق ی شرارت را در نظر وی يعن)۱(

۵۹۹  
هشام عمرو بن مسلم را با ده .  خواستی نوشت و از او ياریي آنگاه به هشام نامه. ق يافتدر جنگ بود تا به دفع آنان توفي

 ی وی هزار سپر برای هزار نيزه و سیوفه و سکهزار مرد از اهل بصره و عبد الرمحن بن نعيم را با ده هزار تن از مردم 
 یرد و داعيان بنک بیجنيد غزوات.  عطايا مقرر داشت پانزده هزار تنیار عطايا باز گذارد و او براکبفرستاد و دستش را در 

 یجنيد در مرو وفات يافت و هشام عاصم بن عبد اهللا بن يزيد هالل. ار ايشان باال گرفتکهشام در واليت او مهه جا رفتند و 
د الرمحن آن ردند و جنيد بن عبک طخارستان شورش ی نواحی گويد برخیابو عبيده معمر بن مثن. را بر خراسان واليت داد

  .ه از پيش وجود داشت باز گردانيدک )۱(یي  را بگشود و به صلح و مقاطعهینواح
 از پيش برد و چون عباس و یارکن نتوانست ک اشروسنه رفت لینصر بن سيار در ايام مروان بن حممد به غزا: گويد

استند و با آن گروه ک ی دمشن میود و نواحداشتند و ايشان از حد یار آمدند عمال خود را گسيل مک بر سر ی پس از ویخلفا
 عهد یه از اجراک را یسانکپرداختند، و  یرده بودند به حماربت مکه بيعت خويش زير پا هناده و نقض عهد کاز اهل ذمه 

  .گردانيدند یصلح امتناع داشتند به زور جنگ به صلح باز م
ه نقض عهد کو اشروسنه و آن گروه از اهل فرغانه  سغد ی را به غزایچون مأمون به خالفت رسيد سپاهيان: گويند

مأمون، ضمن . ه در خراسان بود و نيز پس از آن به جنگ و تاخت و تاز بر ايشان ادامه دادک یرده بودند فرستاد و مدتک
  .ردک یخواند و تشويق م ی میرد و ايشان را به اسالم و فرمانربدارک یاتبه نيز مکاعزام سپاه، با آنان م



 ۲۷۶

__________________________________________________  
  . رجوع شود۱۱۴ درباره مفهوم مقاطعه به زير نويس صفحه )۱(

۶۰۰  
 یابل رسيد و براکبريد تا . رد و سر طاعت فرود آوردکابل شاه خراج ادا ک. ابل شاه فرستادک ی را سویمأمون سپاه
  .ه هنگام رسيدن هنوز تازه بودکمأمون هليله آورد 

 نوشت و طلب یي اتب مأمون بود نامهکه وزير و کاوس پادشاه اشروسنه به فضل بن سهل معروف به ذو الرياستني ک
ه مأمون ک ی هنگامیاين خواسته اجابت شد ول.  نروندیند و مسلمانان به جنگ بلد وک ادا یه مالکرد بر اين قرار کصلح 

 بود و دختر او یانتک میاوس را نزد وک یمستوف. ردک ی صلح خوددار به عهدیاوس از وفاکرمحه اهللا به مدينة السالم رفت 
  .اوس درآمده بودکبه عقد فضل بن 

اوس معروف به ک در مقرب ساخنت او داشت و از حيدر بن یرد و سعک یاوس متجيد مک مهواره از فضل نزد یو
شت کاوس محله برد و او را بک ی بر مستوفه شهر ايشان بودکنب ک دروازه کحيدر نزدي. ردک ی ياد می و زشتیافشني به بد

 نويسد و یي ه به پدرش نامهکرد ک گمارده بود و خواهش یه در شهر خويش به پادشاهک گرخيت یو نزد هاشم بن حمور ختل
اح طراديس در آورده و او ک خويش، ام جنيد را به نیشته شدن مستوفکاوس پس از کن کل.  رضايت گريدیاز او درباره و

ار اشروسنه را در کچون اين خرب به حيدر رسيد اسالم آورد و به مدينة السالم رفت و .  گرخيته بودیچند از دهقانان و یبا تن
رد و راه ک ناچيز توصيف ینظر مأمون آسان جلوه داد و هر چه مردمان در اين باب خرب داده و او را هراسانيده بودند، و

 اشروسنه ی عظيم به غزایاتب را با سپاهک خالد احول یمأمون امحد بن اب.  رسيدن به آن بلد نشان دادی را برایوتاهک
 خواست و آنان مجع یان فرستاد و از ايشان يارکاوس را نزد ترکاوس رسيد، فضل بن ک به یچون خرب آمدن و. فرستاد

  . فرستادندی را به ياریثريک
اوس آن کبرآورد . يد و بر مدينه آن بلد اردو زد به اشروسنه رسک خالد پيش از آمدن فضل با سپاه تریامحد بن اب

   ه فضل بايد راهکبود 
۶۰۱  

پس هبراسيد و جرأت خويش از دست بداد و سر تسليم فرود آورد و . وتاه خرب نداشتکه از آن راه کند زيرا ک ی را طیدراز
جدا شد و به سرعت برفت تا به پدر  برد و سپس از آنان کیان را به بيابان خشکچون خرب به فضل رسيد تر. فرمانربدار شد

اوس به مدينة السالم رفت و اسالم آورد و ک.  شدندک هالیان از تشنگک قرار گرفت، و تریخويش رسيد و مشمول امان و
  . رسيدیه مهان افشني است به پادشاهک پسرش حيدر یپس از و.  دادیمأمون او را بر بالدش پادشاه

 یه سر طاعت و مسلمانکه با آن گروه از مردم ما وراء النهر کنوشت  یخراسان ممأمون رمحه اهللا به عمال خود در 
اند،   و اخذ وظيفه راغب)۱( شدنیه به ديوانک یفرستاد تا هبر مردم آن ديار و شاهزادگان ی مینند و رسوالنکندارند نربد 

آمدند گراميشان  ی میبه دربار وه ک در استمالت و جلب رغبت ايشان داشت و هر گاه یمأمون سع. نندک معني یمقرر
سپس املعتصم باهللا به خالفت رسيد و مهان شيوه را ادامه داد چندان . ردک یداشت و انعام و ارزاق بسيار به آنان عطا م یم
  . بودند- از سغديان و فرغانيان و مردم اشروسنه و شاش و ديگر نقاط-ثر فرماندهان سپاهش اهل ما وراء النهرکه اک

 ديارشان یه آن سوک یانک را فرا گرفت و اهل بالد با تریآمدند و اسالم آن نواح ی آن ديار به دربار مأمون مپادشاهان
  .ردندک یبودند نربد م

 یه پيش از وکرد ک را فتح ی بالد غوزيه فرستاد و او مواضعیعبد اهللا بن طاهر پسر خود طاهر بن عبد اهللا را به غزا
ه قتيبه اعراب را در ما وراء النهر کرد ک و او از ابن عباس روايت ی از هيثم بن عدیعمر.  به آجنا نرسيده بودی احدیپا
  .ردکونت داد و تا سرزمني فرغانه و شاش نيز آنان را مقيم کس

__________________________________________________  
  . مواجبی درج نام ايشان در ديوان به منظور برقراری يعن)۱(
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۶۰۲  

   سندیافتحه
 ی العاصیه عمر بن خطاب به سال پانزده عثمان بن ابک سيف ما را خرب داد و گفت ی بن حممد بن عبد اهللا بن ابیعل

 را از راه یم را به حبرين فرستاد و خود به عمان رفت و سپاهک را بر حبرين و عمان واليت داد، و او برادر خويش حیثقف
:  نوشتیعمر به و. ار خويش آگاه ساختک نوشت و او را از یي ازگشتند به عمر نامهريان بکدريا به تانه فرستاد و چون لش

. گرفتم یآمد معادل ايشان را از قوم تو م ی بر سر آنان میه اگر بالئک، به خدا )۱(یردکرم بر چوب محل کتو ! ی ثقفیا
ر الديبل فرستاد و او با دمشنان مصاف  را به خوی العاصیم را به بروص نيز گسيل داشت و برادرش مغرية بن ابکعثمان ح

  .داد و بر آنان پريوز شد
 نوشت یي  نامهیريز را بر عراق واليت داد و به وکه عثمان بن عفان به خالفت رسيد، عبد اهللا بن عامر بن ک یهنگام

 را بفرستاد و ی بن جبله عبديمکعبد اهللا، ح.  بردی را به ثغر فرستد تا از حال آن ديار آگاه شود و خرب آن به ویسکو بفرمود 
 امري املؤمنني من آن بالد را یا: يم گفتکعثمان از حال آن ديار بپرسيد و ح. چون بازگشت او را نزد عثمان فرستاد

اش  ، ميوهکآبش اند: گفت. یوصف آن را برامي بازگو: گفت. ام ردهک بسيار حاصل یاش آگاه شناخته و درباره
   رایعثمان و.  به آجنا رود تباه شود و اگر بسيار باشد گرسنه ماندک اگر سپاه اند. استکبا ی و دزدش بکخرماخر

__________________________________________________  
 خرد شود آنان نيز به یشتکه اگر ک است ی افراد در سفر دريائیپذير اشاره به آسيب. شود یرم نيز نابود مکند ک اگر چوب بشی يعن)۱(

  .واهند رسيدت خکهال
۶۰۳  

  . آن بالد نفرستادی را به غزایسکپس عثمان . دهم یخرب م: ؟ گفتینک ی میپرداز  يا قافيهیده یخرب م: گفت
 اهللا عنه، حارث بن مره ی طالب رضی بن ابی و نه، به هنگام خالفت علی و هشت و آغاز سال سیدر آخر سال س

 روز هزار رأس ک به چنگ آورد و در يی ظفر يافت و غنائم و بردگان به آن ثغر رفت وی داوطلبانه و با اجازه علیعبد
 به سال چهل و دو رخ داد و یقتل و. شته شدندک، در سرزمني قيقان کی و مهراهانش، جز گروه اندیسپس و. ردکقسمت 

 چهل و چهار به  صفره در ايام معاويه به سالیپس از آن مهلب بن اب.  خراسان استکیقيقان از مجله بالد سند در نزدي
دمشن به مهلب برخورد و با او و مهراهانش . اند ابل واقعکاين دو بلد ميان ملتان و .  سند رفت و به بنه و اهواز رسيدیغزا

 یرد و آنان با وکه بر اسبان بريده دم سوار بودند تصادف ک کمهلب در بالد قيقان با هجده سوار تر. به نربد پرداخت
پس اسبان را .  تند راندن از ما هبتر استینند براک یه اين عجمان مک یارک: مهلب گفت.  شدندشتهک یجبنگيدند و مهگ

  : درباره بنه گويدیازد. ه دم اسبان را بريدکس از مسلمانان بود کدم بريد و او خنستني 

  ه در بنه آن شب، چون شبيخون زدند مردان ازد به از مهه سپاه مهلب بودند ک ینديد

 ی را به واليت ثغر هند گمارد و به قولی سفيان، عبد اهللا بن سوار عبدی بن عامر در زمان معاوية بن ابسپس عبد اهللا
 به چنگ آورد و سپس نزد معاويه آمد ی قيقان رفت و غنائمیعبد اهللا بن سوار به غزا.  دادیاين مست را معاويه خود به و

   انکبد اهللا باز به قيقان بازگشت و ترع.  مباندیرد و پيش وک از قيقان به او هديه یو اسبان
۶۰۴  

  : گويدیشاعر درباره و. شتندکسپاه گرد آوردند و او را ب

   بنشاند ی و گرسنگ)۱(زاده سوار از هبر گروه خويش آتش فروزد

: گفتند. اين چيست:  ديد و گفتی آتشیشب. افروخت یس در سپاهش آتش منک با سخاوت بود و جز او ی مردیو
  .نندکپس بفرمود مهگان را تا سه روز حلوا اطعام .  پزندی حلوا مهیت، هبر و زائو اسیزن
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 فاضل و عابد بود و یاو مرد.  را واليت دادی سفيان در ايام معاويه، سنان بن سلمة بن حمبق هذلیزياد بن اب
رد کنوه بگشود و آن را متصري ران را به عکسنان به آن ثغر آمد و م. ه سپاهيان را به سوگند طالق قسم دادکس بود کخنستني 

  : گويدیشاعر درباره و. و مهاجنا مباند و بالد را به ضبط در آورد

اعتبار شد سوگند ابن  یه مهر بديشان دهند بکآن یآرند طالق زنان را ب یه در سوگند خويش مهکديدم هذيل را 
  نند ک رها یمال یه زنان را حمروم و بکحمبق به پيش من 

 از طايفه یسپس زياد، راشد بن عمرو جديد.  بودیيم بن جبله عبدکرد حکران را فتح که مک یسک:  گويدیلبکابن 
 ميد به قتل رسيد و سنان بن ی قيقان رفت و پريوز شد و پس از آن در غزایران آمد و به غزاکازد را بر آن ثغر گمارد و او به م

   ار را به دستکسلمه زمام 
__________________________________________________  

  .ردن استک مطبخ به راه انداخنت و مردمان را اطعام ی آتش افروخنت به معن)۱(
۶۰۵  

  :ران گويدک مهدان درباره میاعش. رد و سنان دو سال در آجنا مباندکگرفت و زياد نيز او را به واليت آن ثغر منصوب 

 ی نيست، و نه به غزایران نيازک بازگشت آن مرا به م چه دور است راه رسيدن ویسپر یران ره مک ديار میتو سو
درم و آن چنني که از ياد آن مهاره مک یام حديث اش شنيده  دربارهکام، لي ران نرفتهک به جتارتش به میدر آن و ن

   )۱( گرددی دستخوش تباهکه انبوه در آن گرسنه ماند و اندکبود 

  . به سناروذ آمد ثغر هند رفت ویعباد بن زياد از سجستان به غزا
ش فرود آمد و آنگاه کرد و به روذبار در سرزمني سجستان شد و از آجنا به هندمند رفت و در کهز آغاز ک یسپس از حو

 از مسلمانان یه گروهکند و پس از آنکرد و بپراکوير گذشت تا به قندهار رسيد و با مردمش جبنگيد و آنان را هزميت کاز 
 دارند و مانند آن را بساخت و از آن پس آنگونه ی بلندیالههاکه اهل آن بلد ک بديد یو. شته شدند آن شهر را بگشودک
  .اله عباديه ناميده شدک

  :ابن مفرغ گويد
__________________________________________________  

 منت به اين ۶۰۲ه در صفحه ک است یيم بن حيله عبدکر آن را شنيده، در واقع مهان گفته حکگويد ذ یه شاعر مک مضمون اين بيت )۱(
  .» به آجنا رود تباه شود و اگر بسيار باشد گرسنه ماندکاگر سپاه اند«: عبارت بيان شد

۶۰۶  

ه اجل کس را کاند در قندهار و آن  قرب افتاده یشته و بکه ک یچه بسيارند در گرمسري و سرزمني هند دلريان و سرهنگان
   تفا شودکاز نيايد و به حدس و گمان ا از او بیمقدر بود در قندهار خرب

.  بوقان و قيقان رفتی به ابو االشعث را بر ثغر هند واليت داد و او به غزاینک میآنگاه زياد، منذر بن جارود عبد
 یرد و در آجنا اسريانک را به بالد هند فرستاد و قصدار را فتح ی نصيبشان شد و منذر فوجهائیمسلمانان ظفر يافتند و غنائم

  .به چنگ آورد
  : گفتیمنذر در آن بلد مبرد و شاعر. رده بودندکن مردمش نقض عهد کپيش از آن سنان قصدار را گشوده بود ل

 یه باز گشتند باز نگشت خدا را شهر قصدار و تابستاهناکرد و در آن ديار به گور اندر شد و با آنان کبه قصدار منزل 
  ته است ه در خود اين مرد دنيا و دين را هنفکآن 

 در یابن حر.  بگشودی را به واليت گمارد و پروردگار آن بالد را به دست وی باهلیسپس عبد اهللا بن زياد، ابن حر
ه عبيد اهللا بن زياد، سنان بن سلمه را ک گويند یمجع.  به دست آوردیو ظفر يافت و غنائم   در پيوستیآجنا نربد سخت
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  : گويدی بن حریشاعر درباره حر.  را بر عهده داشت او)۱(ی سرايای فرماندهیواليت داد و حر
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  .شوند ی مأمور می اجنام عمليات جنگیه براک است یها و افواج  دستهیسرايا مجع سريه به معن]. ۱[
۶۰۷  

  گشت  ی باز منیموال غارت با ای از آن جای ابن حریبود سرايا یه طعن نيزه من در بوقان منکگر 

 ساخت و آن را بيضاء ی در آجنا شهرکی بن خالد بر می بن حييیعمران بن موس. اند اهل بوقان امروزه مسلمان
  .ار در زمان خالفت املعتصم اجنام پذيرفتکاين . ناميد

 را بر یالبک عراق شد، سعيد بن اسلم بن زرعه ی والی عقيل ثقفیم بن ابکه حجاج بن يوسف بن حک یهنگام
  .ران و آن ثغور گماردکم

نام . شته شد و عالفيان بر آن ثغر چريه شدندکردند و سعيد ک خروج ی بر ویمعاويه و حممد پسران حارث عالف
 را بر آن ثغر یحجاج جماعة بن سعر متيم.  پدر جرم بودیو. عالف، ربان بن حلوان بن عمران بن حاف بن قضاعه بود

سپس حممد بن قاسم فتح آن ديار را .  از قندابيل را بگشودی به چنگ آورد و خبشهائی و غنائمگمارد و او به غزا رفت
  .ران مبردک سال در مکرد و جماعه پس از يکميل کت

  :شاعر گويد

  . باشد ی نام جماعه زينت خبش آن مهیه بديدک جنگ یها ياد هر صحنه از صحنه

  . را واليت دادیپس از جماعه، حجاج حممد بن هارون بن ذراع منر
ه بازرگان بودند ک به دنيا آمده و پدرانشان یه در بالد وک را ی، پادشاه جزيره ياقوت زنان مسلمانیدر عهد واليت و

ه در ک از اهل ميدديبل یمجاعت.  تقرب جويدیرد و خواست تا از اين طريق به وکوفات يافته بودند، به حجاج هديه 
ه ک از بنو يربوع یزن.  را با هر چه در آن بود بربدندیشتکامل آن زنان برخوردند و  خود بودند به سفينه حیسفاين جنگ

  .يا حجاج: ردکميان ايشان بود فرياد 
۶۰۸  

:  او گفتیول. ندکه زنان را رها ک خواست یس نزد داهر فرستاد و از وک و کيا لبي: اين خرب به حجاج رسيد و گفت
. شته شدک ديبل فرستاد و او یپس حجاج عبيد اهللا بن نبهان را به غزا.  نيستیان قدرتاند و مرا بر ايش زنان را دزدان گرفته

چون به دمشن برخورد اسبش رميد .  نوشت و بفرمود تا به ديبل رودیي ه در عمان بود نامهک یسپس به بديل بن طهفه جبل
ه اين جزيره را به سبب کتل رسانيدند و گويند  گويند بديل را زطيان بدهه به قیسانک. شتندک را در ميان گرفته بیو آنان و

  . چهره زنانشان ياقوت ناميدندیزيبائ
 ی عقيل را واليت داد و او به غزایم بن ابک حممد بن قاسم بن حممد بن حکسپس حجاج در ايام وليد بن عبد املل

 مقدمه ی فرماندهیجهم بن زحر جعف رود و ابو االسود یحممد در فارس بود و حجاج او را بفرموده بود تا به ر. سند رفت
  .سپاه او را بر عهده داشت

 جز ايشان را ی و مجاعتیحجاج ششهزار تن از سپاهيان شام.  دادین او را باز گردانيد و فرمان واليت ثغر را به وکل
شرياز مباند تا ه در ک ريسمان و جوالدوز، در اختيارش هناد و بفرمود یرد و هر چه نياز داشت، حتکبه سپاه حممد منضم 

ه تند فرو برد و ک شده برگرفت و در سریحجاج پنبه حالج. ه برايش آماده شده برسدک یيارانش مهه نزد او آيند و جتهيزات
نيد و کم بود اين پنبه را در آب فرو که کهر وقت به سند رفتيد، اگر در آجنا سر: رد و گفتک کسپس آن را در سايه خش

  .نيدکنان خورش آنگاه با آن طعام پزيد و 
ه ک به سریها پس حجاج پنبه. ردکايت که شکمبود سرک نوشت و از یي ه حممد به آن ثغر رفت نامهک یگويند هنگام

  .آغشته شده را برايش بفرستاد



 ۲۸۰

 در آجنا مباند و سپس به قنزبور آمد و آن بلد را بگشود و آنگاه به ارمائيل یران رفت و چندکحممد بن قاسم به م
  شهررفت و آن 

۶۰۹  
 ارمائيل کیحممد بن هارون بن ذراع، حممد بن قاسم را بديد و به او پيوست و مهراهش برفت و در نزدي. ردکرا نيز فتح 

روز مجعه . ردک ی می او را مهراهیحممد بن قاسم از ارمائيل برفت و جهم بن زحر جعف.  سپرده شدکمبرد و در قنبل به خا
 ديبل فرود آمد و کیشد برسيد و حممد در نزدي یو جنگ افزار و ادوات در آهنا محل مه مردان ک یبه ديبل رسيد و سفاين

نار پرهايشان مستقر ساخت، و کوبيد و پرها بيفراشت و سپاهيان را ک بر آن خندق بیهائ رد و نيزهک حفر یخندق
 یلک آن دی عظيم بود و روی» بد «در ديبل. خواندند و پانصد مرد خدمه آن بودند یه آن را عروس مکرد ک نصب یمنجنيق

چرخيد و دور  یوزيد آن پرچم گرد شهر م یه باد مک سرخ در اهتزاز بود و هر زمان یل پرک دیبلند قرار داشت و باال
ه بنا به نام آهنا خوانده ک، یه بت يا بتهائکسازند  ی می بنايی است و آن را رویاند مناره عظيم ه گفتهکچنان» بد«. زد یم
  . بت در ميان خود مناره استیگاه. ود، در آن قرار داردش یم

  .)۱( بت نيز هستیبد به معن. شود ینيز هر آنچه در زمينه پرستش نزد ايشان ارمجند است بد ناميده م
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. ۱: رسد اين تصور درست باشد زيرا یبه نظر م. ز نام بودا مأخوذ است ا-لمه بت نيز از آن گرفته شدهکه ک - واژه بدی بنا به اعتقاد)۱(
 داشته ی از هند رواج زيادیشريعت بودا آن زمان در قسمتهائ. ۲.  واژه بودا به تشديد دال است و بد نيز مشدد استیتلفظ اصل

 یاز مجله رو.  نيز از رسوم بودائيان است در زمان مای شهر مسلط باشد حتیه بر متامک ینصب تنديسه بسيار عظيم به حنو. ۳. است
 ی شهر مسلط است و از چند فرسنگیه بر متامک آنچنان عظيم از بودا نصب شده یي  در تايلند جمسمهیزک مشرف بر شهر مریبلنديها

 خود  در صحاحیجوهر. تاب چند بار از مسنيان صحبت شده استکدر مهني فصل از . ۴. ندک یتوجه واردان را به خود جلب م
در . ۵. باشند تسلسل والدت و مرگ می بودائيان نيز معتقد به دور. ه به تناسخ عقيده دارندکپرستانند   از بتیي مسنيه فرقه :گويد یم

البته الزم به ) وشی فرهنگ زبان هپلوی تأليف دکتر هبرام فره: ب. استرفته  زبان هپلوی کلمه بوت به هر دو معنی بودا و بت به کار می
پرستند بلکه آن مشايلی است از پيامرب ايشان، چنانکه پريوان ساير مذاهب نيز مشايل   است که بودائيان جمسمه يا بت را منیتذکر

  .ورزند کنند و بدان مهر می پيامربان و مقدسني را نصب می
۶۱۰  

نچه حجاج تصويب ه در آهنا آکرسيد  ی حممد نزد حجاج میها  حجاج نزد حممد و نامهیها بار نامهکهر سه روز ي
  .شد یرده بود، درج مکليف کسب تک خويش یارهاکرده و آنچه حممد درباره ک

ن و آن را در کوتاه کاش را  ه منجنيق عروس را بيفراز و پايهک رسيد و در آن نوشته بود یي از حجاج به حممد نامه
پس .  هدف قرار دهدیردک برامي توصيف هک را یلکاش را خبوان و دستور ده تا د جهت مشرق قرار داده و سپس فرمانده

 یه برون آمده و بروکافران ک یآنگاه حممد به روياروئ. افران باال گرفتکار خشم کست و از اين کل را بزدند و بشکآن د
ني خنست. رد و بازگردانيد و بفرمود تا نردباهنا بگذارند و مردان از آهنا باال روندکتاخته بودند برخاست و آنان را هزميت 

نان شهر کشنت ساکشهر به عنوه گشوده شد و حممد سه روز را به . وفه بودک از طايفه مراد اهل یرد مردکه صعود کس ک
 را در آن شهر به یحممد مناطق.  خدايان ايشان به قتل رسيدندی بگرخيت و خدمه سرایعامل داهر از آن جا. گذرانيد

  .ونت دادکر تن را در آجنا س بساخت و چهار هزایمسلمانان اختصاص داد و مسجد
را » بد« مناره یسته روکل شکه او دکرد ک آل خالد بن اسيد روايت ی موالی از منصور بن حامت حنویحممد بن حيي

  ديده بود، و
۶۱۱  

رد و در حمل آن ک آن مناره را خراب یه در زمان خالفت املعتصم عامل سند بود قسمت باالک یعنبسة بن اسحاق ضب
ار معزول شد و پس از او کن قبل از امتام کرد، لک آن مناره در مرمت شهر استفاده یجود آورد و از سنگها به ویزندان

  .شته شدک به واليت رسيد و در آجنا ی خالد مروروذیهارون بن اب
ه  را نزد حجاج فرستاده با او مصاحل)۱( از مسنيانیحممد بن قاسم به بريون آمد و اهل شهر پيش از آن مجع: گويند
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 یحممد از هر شهر. ردندک ترتيب دادند و او را به شهر خود درآوردند و به صلح وفا ی حممد طعامیپس برا. رده بودندک
 یسانک ی آمدند و از سویرد و مسنيان سربيدس نزد وک مهران است عبور که نزديک یگشود تا از هنر یگذشت آن را م یم
سپس . د و او برايشان خراج مقرر داشت و به سهبان رفت و آن بلد را بگشودردنکه آنان را فرستاده بودند با حممد صلح ک

حممد بن قاسم، حممد بن .  آماده شدی نربد با ویچون خرب به داهر رسيد برا. رد و در ميانه راه فرود آمدکعزم مهران 
 امان و صلح طلبيدند و اهل سدوسان.  را با اسب سواران و خرسواران به سدوسان فرستادیمصعب بن عبد الرمحن ثقف

 بگرفت و با ی آنان را امان داد و برايشان خراج مقرر داشت و گروگاهنائیو.  بودندیمسنيان ميان ايشان و حممد مياجن
 را بر سدوسان گمارد یحممد مرد. ه مهراهش بودند نزد حممد رفت و آنان با حممد مهراه شدندکچهار هزار تن از قوم زط 

. ه بسته بود بگذشتک ی بالد راسل پادشاه قصه در هند بود، از پلکه نزديک، یي رد و در ناحيهکران و تدبري عبور از مه
  ه برک یحممد و مسلمانان به او برخوردند در حال.  نداشتی توجهیرد و به وک یداهر حممد را حتقري م

__________________________________________________  
  ).به زير نويس صفحه قبل رجوع شود(اند   بودهیعت روحانيون بودائ اين مجای به احتمال)۱(

۶۱۲  
س که مانند آن ک بس شديد یجنگ.  بودندی ديگر او را گرد گرفته بودند و سردارانش مهراه وی سوار بود و پيلهایپيل

 هزميت گرفتند و انکمشر. ت رسيدک شب به هالکداهر پياده شد و به نربد ادامه داد و نزدي. نشنيده بود در گرفت
الب بود و هم او ک از بنو یشت مردکه داهر را ک یسک یبه روايت مدائن. شتندکه خواستند آنان را بکمسلمانان آنسان 

  :گفت

افتم و کسره بشکه من مجع دمشنان را يکها و حممد بن قاسم بن حممد در نربد داهر گواه بودند  سواران و نيزه
 که چهره بر خاک یردم حالکنده در گرد و غبار رها ک را بر زمني افیواختم و بنیمهترشان را به ضرب تيغ هند

   به زير سر نداشت یسائيده و بالش

شت در بروص است و تصوير بديل بن طهفه که او را ک یتصوير داهر و مرد: رد و گفتکايت کمنصور بن حامت مرا ح
  .در قند، و گور بديل در ديبل است

شته شد حممد بن که داهر ک یهنگام: ه گفتکرد ک و او از ابو الفرج روايت یبو حممد هند از ای بن حممد مدائنیعل
  . بودیشت قاسم بن ثعلبة بن عبد اهللا بن حصن طائکه داهر را ک یسک گويد یلبکابن .  يافتیقاسم بر بالد سند چريگ

ان و کنيزکه از ترس اسارت، خود و ک بود یحممد بن قاسم راور را به عنوه بگشود و در آجنا داهر را مهسر: گويند
آن زمان منصوره .  منصوره استیه در دو فرسنگکهنه رفت کآنگاه حممد بن قاسم به برمهناباذ .  اموالش را آتش زدیمتام

  باقيمانده سپاه داهر در مهني برمهناباذ بودند و با.  بودیوجود نداشت و حمل آن نيزار
۶۱۳  

شت و عامل خويش را بر آن ک بيست و ششهزار تن را بیگشود و هشت هزار و به قولحممد آن شهر را ب. حممد جبنگيدند
  .شهر گمارد

  .حممد عازم رور و بغرور شد. برمهناباذ امروزه ويرانه است
ه مسلمانان را کرد کحممد آنان را امان داد و بر ايشان شرط .  برخوردند و امان خواستندی به ویمردم ساوندر
 مهانند ی به صلحیسپس به بسمد رفت و اهل آن با و. اند  امروزه مسلمانیاهل ساوندر. نندک یضيافت و راهنماي

حممد آن شهر را چند .  قرار داردیوهک سند است و بر فراز یرور از شهرها. ردند و حممد به رور رسيدک مصاحله یساوندر
» بد«: ايشان نشود و گفت» بد«د و متعرض شک را نیسکه کماه در حماصره گرفت و آن را به صلح و به اين شرط بگشود 

 ی بر اهل رور خراج مقرر داشت و در آجنا مسجدی جموسان است ویها دهک و يهود و آتشی نصاریها نيسهک مهانند یچيز
  .بساخت
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آنگاه از هنر يباس .  استیي ه امروزه ويرانهکس.  يباس و آن را بگشودک است نزديیه شهرکه رفت کسپس به س
  .ملتان رفتگذشت و به 

ان هزميت يافتند و به درون کمشر.  دلرييها نشان دادیاهل ملتان به نربد پرداختند و در آن جنگ زائدة بن عمري طائ
 امان گرفت و یسپس مرد. آذوقه مسلمانان متام شد و گوشت خر خوردند. شهر رفتند و حممد ايشان را در حماصره گرفت

 در شهر یآيد و در حمل یاين آب از هنر بسمد م. ردک اهل شهر هدايت ی آب آشاميدننزد مسلمانان آمد و ايشان را به مدخل
م کحممد آن را برگردانيد و چون مردم ملتان تشنه ماندند به ح. آيد ی گرد م-نامند یه اهل شهر آن را بالح مک -هکمانند بر

 یه شش هزار تن بودند به بردگکنان بد را نيز اهک گرفت و یان را به اسريکودکشت و ک تن در دادند و او جنگجويان را بیو
ه ده ذراع در هشتاد ذراع بود گرد آمد و مهه آن را از ک یاين اموال در اتاق.  بسيار نصيب شدیمسلمانان را طال. گرفت

  از. ندندکاف ی بام اتاق بود به درون میه باالک یافکش
۶۱۴  

  . را گويند)۱(ناميدند و فرج ثغر ی ملتان را فرج طالخانه میاين رو
آمدند و  یآوردند و اهل سند به حج آن م یردند و برايش نذرها مک یه اموال به آن هديه مک بود یملتان بد» بد«

ه بت ملتان مهان ايوب پيامرب کپندارند  یمه. تراشيدند ی سر و ريش خويش میردند و در آن جاک یپريامونش طواف م
  . اهللا عليه و سلم بوده استیصل

رده و برايش صد و بيست هزار ک حممد بن قاسم خرج یرد و ديد شصت هزار هزار درهم براک یحجاج بررس: گويند
  .اند هزار آورده

حجاج .  آوردميیشيدمي و شصت هزار هزار و سر داهر را نيز زيادکردمي و انتقاممان را کخشممان را آرام : پس گفت
 داد و یه از پيش گشوده بود بازگشت و مردمان را عطايائکور و بغرور مبرد و خرب مرگش به حممد رسيد و او از ملتان به ر

  .نيازيدند و از در طاعت درآمدند اهل شهر به جنگ دست.  را به بيلمان فرستادیسپاه
روند و مردم آن مهان  یه اهل بصره از آن به غزا مک است یسرست امروزه حمل. ردندک مصاحله یاهل سرست نيز با و

رد و با او ک یريج رفت و در آجنا دوهر عزم وکحممد سپس به . پردازند ی می دريائیه به دزدکند مجاعت ميد هست
م حممد تن در دادند و او کآنگاه اهل شهر به ح. شته شدک یست خورد و دوهر بگرخيت و به قولکدمشن ش. جبنگيد

  :شاعر گويد. شت و برده گرفتکب

  ان فوج فوج دمشن را به زير سم گرفتند را و اسبامن» دوهر«را و » داهر«شتيم ما کب

 به خالفت رسيد و صاحل بن عبد الرمحن را بر خراج عراق گمارد و ک مبرد و سليمان بن عبد امللکوليد بن عبد املل
   بشهک یيزيد بن اب

__________________________________________________  
  .رديد بيان گ۳۳۴ مفهوم واژه ثغر در زير نويس صفحه )۱(

۶۱۵  
  :حممد درباره خود گفت.  را واليت سند داد و او حممد بن قاسم و معاوية بن مهلب را در غل و زجنري بياوردکیسکس

  ه مرد روز نربد و حراست ثغور بود کردند ک را تباه یه چه مردکردند مرا، وه کتبه 

  .ردندکريج تصوير کاهل هند بر حممد گريستند و نقش او را در 
  :حممد گفت. ندکرا در واسط به زندان اف یصاحل و

ندم و که در فزع فک ی چه بسيار سوارانکنون مقيم واسطم و اندر اين ديار گرفتار قيد و غل و اسري آهنم ليکگر چه 
   هنادم یشتم و بر جاکه بک یچه حريفان
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  :و نيز گفت

يان به کسکجنگ و مردان نيز و خيل س یشدند زنان مهيا یداشتم آماده م ی سره مکه دل بر استوار ماندن يکاگر 
 روزگار یشدم ا ی منیيافت و من زبون آن برده مزون ی بر من امارت منیسک کشدند و از قوم ع یسرزمني ما اندر من

   یا هکرميان چه پر مهلکاز هبر 

ه بر کحجاج، آدم برادر صاحل را . شتک را بینجه داد تا مهگک عقيل شی از آل ابیصاحل حممد را مهراه مجع
  : چنني گفتیمحزة بن بيض حنف. طريقت خوارج بود به قتل رسانيده بود

۶۱۶  

 ک سپاه يافت و چه نزديی ساالریرم زان حممد بن قاسم بن حممد بود به هفده سالگک و ی و بزرگواریه مردکمهانا 
   یبود به گاه واليت اين ساالر

  : گفته استیديگر

  . )۱(االنش به بازيچه سرگرم بودنده مهسکشت آنگه  قيادت مردان بر عهده دایبه هفده سالگ

، حبيب بن مهلب را فرمانده نربد کبشه هجده روز پس از ورود به سند مبرد و سليمان بن عبد امللک یيزيد بن اب
  . خويش بازگشته بودندک به سند وارد شد و آن زمان پادشاهان هند به ممالیو. ردکسند 

. ار ساختندکحبيب در ساحل مهران فرود آمد و اهل رور طاعت آش. اذ رفته بودحليشه پسر داهر نيز به برمهناب
 نوبت خالفت به عمر بن عبد ی مبرد و پس از وکسپس سليمان بن عبد املل.  جبنگيد و بر آنان ظفر يافتیحبيب با قوم

 ی خويش باقیه بر پادشاهک اين قرار  خبواند بریها نوشت و آنان را به اسالم و فرمانربدار العزيز رسيد و به پادشاهان نامه
 آن پادشاهان رسيده یسريه و رفتار عمر به آگاه. ليف ايشان است، آنان را شامل گرددکباشند و آنچه حق مسلمانان و ت

    عامل عمر بر آنیعمرو بن مسلم باهل.  بر خود هنادندی تازی مسلمان شدند و نامهاکپس حليشه و ساير ملو. بود
__________________________________________________  

ابن قتيبه (ه هفده ساله بود کرد در حاليک ی حجاج، حممد بن قاسم را بر سند واليت داد و او سند و هند را بگشود و سپاه را رهرب)۱(
  ). احلداثهیمال فکعيون االخبار، السيادة و ال: یدينور

۶۱۷  
  .ر ايشان ظفر يافت از هنديان جبنگيد و بی با برخیو. ثغر بود

 را گسيل داشت و او با آنان ی هالل بن احوز متيمیو. ، فرزندان مهلب به سند گرخيتندکدر ايام يزيد بن عبد املل
 و زياد و مروان و معاويه پسران ديگر مهلب نيز کشته شد، و مفضل و عبد امللک بن مهلب در قندابيل کمدر .مصاف داد

  .شته شدندک ديگر هم یيد و مجعبه قتل رسيدند و معاوية بن يز
 نيز او را ک بر ثغر سند گمارده شد و سپس هشام بن عبد امللی عمر بن هبريه فرازی از سویجنيد بن عبد الرمحن مر

 خويش یها  دستور داد تا نامهی نوشت و به ویي  به عراق آمد هشام به جنيد نامهیواليت داد و چون خالد بن عبد اهللا قسر
ه من ک پيام داد ین حليشه مانع عبورش شد و به وکل. نار شط مهران رفتکجنيد به ديبل آمد و سپس به . سدرا به او نوي

 ی گروگاهنائیپس جنيد به و. ام و آن مرد صاحل مرا به واليت ديار خودم گمارده است و من از تو امين نيستم مسلمان شده
و حليشه . سپس آن دو گروگاهنا را باز پس دادند. مقرر است بپردازد یه بر بالد وک ی گرفت تا خراجیداد و از او گروگاهنا

 به هند یو.  نسبت دادیه جنيد اين گناه را به وکرد، بلک حليشه به نربد اقدام نیبه قول. افر شد و به جنگ دست يازيدک
 رفت و در بطيحه ی وی سویشتيهائکجنيد نيز با .  بر گرفت و آماده جنگ شدیشتيهائک را گرد آورد و یرفت و مجع

صصه پسر داهر . شتکاش به گل نشسته بود اسري شد و جنيد او را ب یشتکه کحليشه .  ديگر مصاف دادندک با يیخاور
 الفت ورزيد تا دست ین جنيد چندان با وکل. ندکايت که به عراق رود و از خيانت جنيد شک آن بود یبگرخيت و در پ
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 یو. رده بودندکه مردمش نقض عهد کريج رفت ک یشت و به غزاک او را نيز بخويش در دست جنيد هناد و آنگاه جنيد
   شهر رای بگرفت و با آهنا بارویوهبائک قلعه

۶۱۸  
 به مرمد و یارگزارانکشت و بردگان و غنيمتها بگرفت و کرد و به عنوه به شهر درآمد و بک در آن باز یي وبيد تا حفرهکب

. یيبائک بس دشوارتر است تا در حال شیتاب یشته شدن در حال بک: گفت ید مجني. مندل و دهنج و بروص گسيل داشت
 یسپاهيان به ازين تاختند و به غزا. ردک روانه سرزمني مالبه یرک را به ازين فرستاد و حبيب بن مره را نيز با لشی سپاهیو

نندگان از که به ديدار ک یه بر عطايائ، عالویدر خانه و. جنيد بيلمان را بگشود. هبرميد رفتند و حومه آن را آتش زدند
  :جرير گويد. خويش خبشيد، چهل هزار هزار گرد آمد و معادل آن را نيز ارسال داشت

  نند ک دريا عطا یزائران جنيد و يارانش صبحگاه سالم بر آن گشاده رو

  :ابو اجلويريه گويد

 دادار کرامت برند رشک اندر یجايگاه و بر ی و خبشندگیرامت و بزرگوارکيه بر خورشيد زنند از ک تیگز مردم
  ند کشان جاودان کاين مايه رش

ه به ک ی ديبل در آبکی دست داد و در نزديی و سستی به واليت رسيد و او را ناتوانیپس از جنيد متيم بن زيد عتب
احل مهران  رنگ سی نيلیه گاوميش از مگسهاک خوانند یآن را گاوميش آب از آن رو. گاوميش آب معروف است مبرد

   متيم از صاحب. آورد یبدان پناه م
۶۱۹  

 از بنو یجوان. ردک بيافت و به سرعت آن را خراج )۱(یدر بيت املال سند ده هزار هزار درهم طاطر. رامتان عرب بودک
رد به متيم ک ی متنیه از قبيله طيئ بود نزد فرزدق آمد و از وکمادرش . يربوع به نام خنيس مهراه سپاه متيم به هند آمده بود

  : متوسل شد و فرزدق به متيم نوشت)۲(آن زن به قرب غالب.  نويسد و او را باز گرداندیي نامه

، منتش ی شده است خنيس را به من ببخشایش سوده مهکه خاک ی متيم و به قربیاو آمد و توسل به غالب جست ا
ه بر آوردنش از کاعتنا مباش  یبه حاجتم ب! دنياشامد متيم بن زي یه آب خوش مک یپذيرم به خاطر اندوه مادر یمه

  شد ک یه متنايش به درازا مهک یه من ملومل از نيازکن کهبر تو دشخوار نيست و اندر آن ترديد بسيار م

ها باشد،  ه نامش مهانند اين واژهکه نام آن جوان حبيش است يا خنيس و بفرمود تا هر ک ندانست یمتيم به درست
  .بازش گردانند
 باز یه تا اين زمان نيز بدان جاک گفتند کز خود را ترکام متيم مسلمانان از بالد هند برون رفتند و مرادر اي

  .اند نگشته
رده بودند و مسلمانان ک به واليت رسيد و آن زمان مهه اهل هند، جز مردم قصه، عصيان یلبکم بن عوانه کسپس ح

   ی هند است شهرکه نزديک ی درياچه در خبشیم آن سوکپس ح.  نبودیرا پناهگاه
__________________________________________________  

  . و نيم درهم نقره خالص بوده استکه ارزش آن برابر با يک ی پول نقره هند)۱(
  . پدر فرزدق)۲(

۶۲۰  
ه کلب کم به شيوخ کح. ردک اين شهر را منزل و پناهگاه مسلمانان قرار داد و آنرا متصري یو. ساخت و آنرا حمفوظه نام هناد

نامش را :  گفتیمحص و مرد:  گفتیدمشق، ديگر : گفتکیرأيتان در باب نام اين شهر چيست؟ ي: اند گفت اهل شام
  .تدمر بنه
م در آن شهر اقامت گزيد و عمرو بن کح. هنم ی، من آن را حمفوظه نام م)۱( ابلهیند اکت کخداوند هال: م گفتکح
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پس او را از حمفوظه به غزا فرستاد و چون با . ردک ی تفويض میارها و امور مهم را به وکد و  بویحممد بن قاسم نيز با و
 یاين مهان شهر. ردک درياچه بسازد و آن شهر را منصوره نام ی در اين سوی را بفرمود تا شهری بازگشت، ویظفرمند

رد و کرده بودند آزاد کن افتاده و بر آن غلبه م هر آنچه به دست دمشناکح. گزينند یه امروزه عامالن در آن منزل مکاست 
 را بر ايشان واليت - متيمی يعن- ه من آن جوامنرد عربکشگفتا : گفت ی خرسند بودند و خالد مهی ویمرانکمردمان از ح

  . دلشاداندیام و از و ترين مردم را بر آنان گمارده نون خبيلکدادم و او را مردود داشتند، ا
ستاندند و  یجنگيدند و آنچه ميسر بود م یبه قتل رسيد و از آن پس واليان با دمشنان مم در آن ديار کسپس ح

ه، ابو مسلم عبد الرمحن بن مسلم، کدر آغاز دولت مبار. گشودند یه مردمش سر از طاعت برداشته بودند، مک را یمناطق
. ه در سند بودک رسيد یلبکنصور بن مجهور رد و برفت تا به مک را بر ثغر سند گمارد و او از طخارستان آغاز یمغلس عبد
 ی سپاه را به موسیچون خرب به ابو مسلم رسيد فرمانده. ردکشت و سپاهش را هزميت ک مصاف داد و او را بیمنصور با و

  .ردک داد و او را به سند روانه یعب متيمکبن 
__________________________________________________  

 و ک هالیدر عني حال مهني واژه با اين تلفظ فعل مضارع از مصدر دمور به معن.  دمشق استی واقع در مشال شرقیان تدمر شهر باست)۱(
  . استیويران

۶۲۱  
 ديگر مصادف شدند و کآن دو با ي.  به سند رسيد، ميان او و منصور بن مجهور، شط مهران فاصله بودیه موسک یهنگام

ست خورده و گريزان برفت و به شنزار رسيد و از کمنصور ش. شته شدکش منظور ست خوردند و برادرکمنصور و سپاهش ش
  .ردکرد و مسجد آن را توسعه داد و به غزا رفت و فتحها ک به واليت سند رسيد و منصوره را مرمت یموس.  مبردیتشنگ

ود بگشود و عمرو بن مجل  مسلمانان بسته بیه بر روک را یرد و او مناطقک سند ی را والیمنصور، هشام بن عمرو تغلب
 از زن و مرد به چنگ ی به نارند فرستاد و خود به ناحيه هند رفت و قشمري را بگشود و بردگان بسياریرا با سفاين جنگ

 به قندهار آمد و آن ی براند و با سفاينیه در قندابيل بودند از آن جاک از اعراب را )۱(یرد و متغلبانک ملتان را فتح یو. آورد
بالد هند در ايام واليت هشام پر حاصل شد و بدين سبب او را . رد و به جايش مسجد ساختکود و بد را ويران را بگش

  .م منودکارش را مستحکهشام آن ثغر را مطيع ساخت و .  مشردندکمترب
. تسپس واليت ثغر سند به عمر بن حفص بن عثمان هزار مرد رسيد و پس از او داود بن يزيد بن حامت واليت ياف

ه بشر بن کار آن ثغر مهچنان استوار بود تا آنک. نده بودک ی موالیو. ردک ی می اليوم نيز او را مهراه)۲(ابو الصمه متغلب
 از سواد یه مردکمأمون غسان بن عباد را . داود در ايام خالفت مأمون به واليت رسيد و سر به عصيان و خمالفت برداشت

 ک بن خالد بن برمی بن حييی آمد و غسان او را به مدينة السالم برد و موسیامان نزد و فرستاد و بشر به ی ویوفه بود سوک
ه کرده بود تا بلکش کشت و او پانصد هزار درهم پيشک را بی باله پادشاه شرقیموس.  خود بر آن ثغر گماردیرا به جا

  .اش گذارد زنده
__________________________________________________  

  . رجوع شود۳۰۳ در مورد مفهوم واژه متغلب به زير نويس صفحه )۲، ۱(
۶۲۲  

 او رود یاند به اردو یه در حمضر وک ی نوشته بود تا مهراه پادشاهانیغسان به و. رده بودک یاين باله در قبال غسان سرپيچ
 به جايش یش عمران بن موس مبرد و پسر)۱(ک هناد و به سال بيست و يی مجيل به جای اثریموس. رده بودکو باله اباء 

ه مهان قوم زطاند و با آنان جبنگيد و مغلوبشان کرد ک داد و او عزم قيقانيان یاملعتصم واليت آن ثغر را به و .نشست
  .ونت دادکرد و آنرا بيضاء ناميد و سپاهيان را در آن سک بنا یعمران شهر. ساخت

 بود به نام حممد یدر آن شهر متغلب. وه ساختهک است بر یه شهرکسپس به منصوره آمد و از آجنا به قندابيل رفت 
  . آن را به قصدار فرستادیرد و شهر را بگشود و رؤساک نربد یعمران با و. بن خليل
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  .ه به سد ميد معروف شدک بساخت یشت و سدک ميديان رفت و از ايشان سه هزار تن را بیسپس به غزا
 و از ايشان جزيه گرفت و )۲(ه مالزمش بودند خبواند و بر دستهايشان مهر زدک را ینار هنر رور اردو زد و زطيانکعمران 

عمران .  سگ به پنجاه درهم رسيدی هبایاز اين رو.  به مهراه داشته باشندی سگکبفرمود تا هنگام سان ديدن هر ي
رد چندان ک بطيحه ميديان روانه ند و آن را بهک بی بودند و از دريا هنریسپس به نربد ميديان رفت و بزرگان زط نيز مهراه و

 ظاهر گشت و عمران به ميانيان متمايل یآنگاه ميان نزاريان و ميانيان عصبيت قوم. ردکه آبشان شور شد و آنان را غارت ک
م که با حک بود یسانکجد اين عمر از مجله . شتک رفت و او را در حال غفلت بی نزد ویپس عمر بن عبد العزيز هبار. شد

  . به سند آمده بودندیلبک بن عوانه
    بنو اسامه سندانیه فضل بن ماهان موالکمنصور بن حامت مرا گفت 

__________________________________________________  
  . از اشتباه در حترير استی به رقم نگاشته شده قطعا ناشیه در منت اصلک اين تاريخ )۱(
  . رجوع شود۳۸۶ به زير نويس صفحه )۲(

۶۲۳  
ه در آن ديار ساخته بود او ک یرد و در مسجد جامعکاتبه ک می فرستاد و با وی مأمون پيلیرد و بر آن چريه شد و براکرا فتح 

 ميديان هند ی سویچون فضل مبرد، حممد بن فضل بن ماهان به جايش نشست و با هفتاد سفينه جنگ. ردک یرا دعا م
م کآن زمان برادرش ماهان بن فضل سندان را حتت ح.  سندان بازگشترد و بهک را فتح یشت و فالک را بیرفت و مجع

هنديان . س نديده بودک آن ی و درازایه به بزرگکرد ک هديه ی به ویحممد به املعتصم نامه نوشت و ساج .خود گرفته بود
ندان چريه شدند و سپس هنديان بر س. ردندکشتند و مصلوب ک دمشن شده او را بیپس با و. جانب برادر حممد را داشتند

  .نندکه در آن مجع شوند و خليفه را دعا ک گذاردند ی مسلمانان باقیتنها مسجد شهر را برا
ابل را که عسيفان نام دارد بني قشمري و ملتان واقع است و ک یشهر: رد و گفتکريزيان مرا روايت کرده کر آزاد کابو ب

.  ساخته بودند و هيبت آن در دهلايشان بودیي ه برايش خانهکيدند پرست ی را می خردمند بود و مردم آن ديار بتیپادشاه
 یاهنان ساعتک. ه پسر مرا شفا دهدکنيد کبت را دعا :  را خبواست و به ايشان گفتیاهنان آن سراکپسر پادشاه بيمار شد و 

  .ردکما بت را خبواندمي و او خواسته ما را اجابت :  دور شدند و سپس باز گشته گفتندیاز و
ست و نيز بر کرد و آن را بشکرد و به بت محله ک تاخت و ويرانش یه پسر مبرد و پادشاه بر آن سراکشيد ک نین طولکل

ردند و او ک توحيد عرضه ی از بازرگانان مسلمان را خبواند و آنان بر ویسپس مجع. شتکاهنان يورش برد و آنان را بک
  .تصم رخ داداين واقعه در عهد خالفت املع. موحد و مسلمان شد

۶۲۴  

    خراجیام زمينهاکدر اح
 مهچون سواد و شام و غريه به عنوه تصرف شده باشد، یه هر گاه سرزمينکرد کبشر بن غياث از ابو يوسف روايت 

و اگر .  مشمول عشر است و مردمش برده خواهند بودیند چنان سرزمينکنندگان تقسيم کآنگاه اگر امام آن را ميان تصرف 
رد، در آن صورت بر عهده که عمر در مورد سواد رفتار کند و به عموم مسلمانان واگذارد، بدانسان کقسمت نامام آن را 

  .اين قول ابو حنيفه است.  برده خنواهند بودی آن خراج خواهد بود و چنان مردمیمردمش جزيه و بر اراض
رده است ک ذئب روايت یانس و ابن اب بن ک از مالیواقد. رده استک مهانند آن نقل ی قولی از سفيان ثوریواقد

ند و از آن خراج بپردازد و در کشت ک خواهد ماند تا آن را ی باقی از اهل عنوه اسالم آورد زمينش در دست ویافرکه اگر ک
ه اسالم آورد ک از اهل عنوه ی در باب مردی ليلی و ابن ابی ذئب و سفيان ثوری و ابن ابکمال.  نيستیاين باب خالف

ن ک است، لیاين گفته اوزاع. اة دهدکشته خود پس از وضع خراج بايد زک خواهد بود و از یه خراج بر زمني وکد ان گفته
 ذئب و سفيان و ابو حنيفه ی و ابن ابکمال. شود یاة بر شخص واحد مجع منکه خراج و زکابو حنيفه و اصحابش گويند 
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ابن . شود ی خراج گرفته منکند از او بيش از يکشت ک سال ه زمينش مشمول خراج است چند بار درک یسکهر گاه : گويند
ابو الزناد و . اند  سربه و ابو مشر نيز بر اين قولیابن اب. ه هر بار حاصل بدست آيد بايد خراج گرفته شودک گويد ی ليلیاب
اگر :  بن غياث گويند سربه و زفر و حممد بن حسن و بشری و ابن ابی ليلی و ابو حنيفه و سفيان و يعقوب و ابن ابکمال
   ن و خراجش را بده و گر نه بهکشت که آن را ک گفته خواهد شد ی زمني خود را معطل گذارد به ویمرد

۶۲۵  
شت شود صدقه گرفته خواهد شد و ک گفته خنواهد شد و اگر ی چيزین در مورد زمني عشرکل. ندکشت که ک واگذار یديگر

.  بپردازدیند بايد خراج واحدکشت ک زمني خود را دو سال عاطل گذارد و سپس یاگر مرد: گويند. ند خود داندکاگر اباء 
  .ندکبايد خراج دو ساله را ادا  :ابو مشر گويد

 رسد يا غرق شود خراج از یاگر حاصل را آفت:  گويندی ذئب و ابو عمرو اوزاعی و ابن ابکابو حنيفه و سفيان و مال
 باشد به گفته ابو ی يا زن)۱(یاتبک خراج در دست برده يا می از زمينهایهر گاه زمين. عهده صاحبش ساقط خواهد بود

ماند عشر  یه مک یبايد خراج دهد و از حاصل:  گويندک ذئب و مالیحنيفه فقط بايد خراج بپردازد، و سفيان و ابن اب
  .بپردازد

ند ک نبايد ادا ی جز آن بسازد چيزان وک مهچون دی در زمني خراج بنايیه اگر مسلمان يا ذمک گويند یابو حنيفه و ثور
به نظر ما ملزم به تأديه :  ذئب گويندی و ابن ابکمال.  قرار خواهد گرفتیند خراج بر عهده وک درست ی اگر بستانیول

ه هر چه ک باشد خود داند ی عشرین اگر زمينکشته است، لکبرد مهچون انتفاع از  یه از بنا مک یخراج است زيرا انتفاع
 خواهد یند از آن وک آن را احياء یه اگر مسلمکه به عنوه گرفته شده گويد کابو يوسف در باب زمني موات . دخواهد بساز

ند يا از آب آمسان ک آن پيدا ی برایي  شود تابع خراج خواهد بود و اگر چشمهیبود و اگر از آب مشمول خراج آبيار
مشمول عشر خواهد بود هر چند از آب خراج يا جز آن  یبشر گويد چنان زمين. ند مشمول عشر خواهد بودکآبياريش 

   وک و اصحاب ايشان و مالیابو حنيفه و ثور.  شودیآبيار
__________________________________________________  

  .ه هر وقت آن را بپردازد آزاد شودکرده ک تعيني ی هبائی ویه آقايش براک است یي اتب بردهک م)۱(
۶۲۶  

ه مسلمانان توانند در ک نداشته باشد گويند ی بستگیسکه به ک یو ليث بن سعد در باب زمني مشمول خراج ذئب یابن اب
  . بر عهده ايشان خنواهد بودی خراجینند زيرا در مورد چنان زمينکآن بنشينند به معامالت بپردازند و آن را به بازار بدل 

 ین مجعکه اسالم دگرگون و باطلش نساخته باشد، لکشد  بوده بایهنک ی آئني عجمیاگر در ديار: ابو يوسف گويد
 ی و شافعکمال. ايت برند، امام را حق تغيري آن خنواهد بودکشود ش یه بر اثر آن آئني نصيبشان مک یبه امام در مورد زيان

 از مسلمانان یاحده ک را یي ه هر سنت جائرهکهن باشد زيرا بر امام است که امام بايد آن را دگرگون سازد هر چند کگويند 
  .افران پديد آورده باشندکند از ميان بردارد، تا چه رسد از آنچه کبرقرار 

    از عطايا در خالفت عمر بن خطابیرکذ
ه کرد ک روايت ی از امساعيل بن جمالد و او از پدرش جمالد بن سعيد و او از شعبیعبد اهللا بن صاحل بن مسلم عجل

 بر اين یمرا رأ: رد و گفتک اهللا عليه و سلم را مجع یراج گرد آورد صحابه رسول اهللا صلچون عمر عراق و شام را گشود و خ
 یسکاز چه : گفت.  امري املؤمننيی است ایوئک نيیرأ: گفتند. نمکه سزاوار آنند معني ک یسانک ی برایه عطايائکاست 
  .از خويشنت: گفتند. نمکآغاز 

 اهللا عليه و سلم آغاز یه خداوند قرار داده است و از آل رسول اهللا صلکدهم  ی قرار می، من خود را در مقامین: گفت
   ناد دوازدهکه خدايش رمحت ک عائشه یپس برا. ردکنم، و چنان ک یم
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۶۲۷  
رد و ک طالب پنجهزار معني ی بن ابی علی ده هزار مقرر داشت و براکهر ي) ص( ديگر مهسران پيامرب یهزار بنوشت و برا
  .رده بودند بنوشتکت که در جنگ بدر شرک از افراد بنو هاشم ک هر يیمهانند آن را برا
ه مهسران کرد ک از محاد بن سلمه و او از حجاج بن ارطاة و او از حبيب بن ثابت روايت ی بن محاد نرسیعبد االعل

از ابو حويرث و او از  و او ی و او از عائذ بن حييیحممد بن سعد از واقد.  ديگر بودندکدر امر عطاء مانند ي) ص(پيامرب 
 طالب ی بن ابیعل. ردکه عمر بن خطاب با مسلمانان در باب تدوين ديوان مشورت کرد کجبري بن حويرث بن نقيذ روايت 

ه اموال کبينم  یم: عثمان گفت.  را نگاه مدارین و چيزکآيد قسمت  یمهه ساله هر چه از اموال نزد تو گرد م:  را گفتیو
اند باز شناخته شوند   نگرفتهیه چيزکار نباشد تا گريندگان از آنان ک اگر احصاء در ی بسنده است ولبسيار است و مهگان را

  . خواهد شدینظم یارها دچار بکبه گمان من 
 ترتيب داده و سپاه یه ديوانکام  آمي و پادشاهان آن ديار را ديده یمن از شام م:  را گفتیوليد بن هشام بن مغريه و

 طالب و خمرمة بن نوفل و یعمر گفته او را پذيرفت و عقيل بن اب. ن و سپاه فراهم آرک ی تو نيز ديوان بر پااند فراهم ساخته
آنان . نيدکنام مردمان را بر حسب منزلت ايشان ثبت :  خبواند و گفت)۱( آوران قريش بودند- ه از زبانکجبري بن مطعم را 
   سانش را، و اينک از ايشان نوشتند و سپس عمر و سانش را پسکر و کردند و ابو بکاز بنو هاشم آغاز 

__________________________________________________  
 فصيح داشت و شديد اجلواب ی طالب زبانیعقيل بن اب: تاب اعالم خود، به نقل از ابن حجر و ديگران، گويدک در یلک خري الدين زر)۱(

اين دو تن، و نيز جبري بن مطعم، در علم . ردک ی حذر میاز زبان و) ص(ه پيامرب کست بود، هم او درباره خمرمة بن نوفل نوشته ا
  .رفتند یانساب چريه دست بودند و از نسب شناسان عرب به مشار م

۶۲۸  
ار را با کن کل. داشتم چنني باشد یه من نيز دوست مک یبه خدا: گفت. ردکچون عمر بر آن نظر .  بودیبه ترتيب جانشين

 ی ویه خداوند تعالک قرار گريد ینم تا عمر نيز در موضعک ی آغاز مکیو به ترتيب نزدي) ص(جه قرابت به پيامرب رعايت در
  .را قرار داده است

 نزد عمر یبنو عد: ه گفتکرد ک روايت ی و او از اسامة بن زيد بن اسلم و او از پدرش و او از جد ویحممد از واقد
هبتر نيست خود را در . بود) ص(ر خليفه رسول اهللا ک و ابو بیرکو خليفه ابو ب) ص(تو خليفه رسول اهللا : آمده گفتند

مهانا ! ی عدی بنیبه به، ا: اند؟ عمر گفت اند برايت منظور داشته ه نامها را نوشتهک یه اين مجاعتک ی قرار دهیرديف
رد تا که چنان خنواهم کخري، به خدا . رم دای بريد و من احسان خود را به مشا ارزانیه در پناه من نصيبکقصدتان آن است 

 اگر نامهايتان را پس از مهه ی حتیه دفاتر بر نام مشا بسته شود، يعنکه نوبت فراخواندن مشا نرسد، هر چند ک یزمان
من خود در معرض خمالفت قرار گريم اگر .  بودندی طريقتکه مرا دو يار ديگر بود و آن دو سالکمردمان نوشته باشند، زيرا 

رده خويش نتوانيم بست، جز ک بر ی در اين جهان نرسيدمي و اميد ثوابیه ما به فضيلتک یبه خدا. ه خالف آن دو ره سپرمک
 را بايد ی به وکیسانش شريفترين اعرابند و پس از او ترتيب نزديکاو مايه شرف ما است و .  اهللا عليه و سلمیبه حممد صل

  .ملحوظ داشت
تراند، چه کعمل مانيم، آنان در روز رستخيز از ما به حممد نزدي ی باشد و ما بیمان را عمله اگر عجکبه يزدان سوگند 

  . نگريدیوته بود به نسب پيشکه عمل کآن را 
 ايشان را بر یه واقدک ی و او از سعيد و او از مجع ديگری و او از حممد بن عبد اهللا و او از زهریحممد بن سعد از واقد

ه چون عمر به تدوين ديوان مهت کرد ک آنان در روايت بعض ديگر نيز آمده است روايت  ازیمشرده و حديث برخ
   گماشت، و آن در حمرم سال

۶۲۹  
 یاگر مجع. را ملحوظ داشت) ص( به رسول اهللا کیرد و سپس ترتيب نزديکبيست بود، خنست به دعوت بنو هاشم اقدام 

سان کاز : نيم؟ گفتکه آغاز کآنگاه به انصار رسيد و گفتند از . )۱(سان بودند اهل سابقه را مقدم مشردکاز حلاظ قرابت ي
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رد و در اين ک تعيني ی عطايائ)۲( اهل ديوانیعمر برا. ی از قوم اوس و سپس به ترتيب قرابت به ویسعد بن معاذ اشهل
م اموال با مهگان به ر در تقسيکابو ب. ت در جنگها داشتند مقدم مشردکارها و شرکه سابقه اجنام کمورد نيز آنان را 
ه با ک یسکجنگيده با ) ص(ه با رسول اهللا ک را یسکمن : و چون اين مطلب را به عمر گفتند، گفت. ردک یمساوات رفتار م

 یرد و براکرده بودند آغاز کت که در جنگ بدر شرک یپس، از مهاجران و انصار. گريم ی رديف منک مهرزم بوده در يیو
 یسانکسپس .  ايشان را با خودشان برابر قرار دادیهم مقرر داشت و از اين بابت حليفان و موال ساالنه پنجهزار درکهر ي

 چهار هزار کت جسته بودند هر يکه در جنگ احد شرکه اسالمشان مهپايه اسالم اهل بدر بود و نيز مهاجران حبشه را کرا 
ه به سبب قرابتشان به رسول اهللا ک حسن و حسني رد جزک دو هزار تعيني ک پسران اهل بدر هر يیبرا. درهم مقرر داشت

 عباس بن عبد املطلب به سبب یرد و نيز براک پنجهزار معني ک هر يیفريضه آنان را مهانند پدرشان قرار داد و برا) ص(
ر  ديگر، عمیبه قول. ردک فرض عباس را هفت هزار درهم معني یبه قول. پنجهزار مقرر داشت) ص(يش با رسول اهللا کنزدي
  ردک دوازده هزار بر قرار ک هر يیه براک) ص( را بر اهل بدر مرجح نداشت جز مهسران پيامرب یاحد

__________________________________________________  
  .اند ه پيشتر مسلمان شدهک یسانک ی يعن)۱(
  .منايند ی م در حق ايشان بر قرارینند و مقررک یه نامهايشان را در ديوان ثبت مک یسانک )۲(

۶۳۰  
ه که پيش از فتح مک ی مهاجرانیبرا.  بن اخطب را نيز به آنان افزودیو جويريه دختر حارث و صفيه دختر حي

 دو هزار درهم که مسلمان شده بودند هر يکه پس از فتح مک را یسانک سه هزار درهم بنوشت و کرده بودند هر يکهجرت 
 ی سلمه سهمی عمر بن ابیبرا. را مهچون سهم مسلمانان پس از فتح قرار دادمقرر داشت و سهم پسران نورسيده مهاجران 

ه پدران ما هجرت ک حال آنیدار یچرا عمر را بر ما مقدم م: رد و حممد بن عبد اهللا بن جحش گفتکبرابر چهار هزار تعيني 
س به خاطر ک دادم و هر یرترب) ص(انتش نزد پيامرب کاو را به خاطر م: عمر گفت. ردند و در جنگ بدر حضور داشتندک

 اسامة بن زيد نيز چهار هزار درهم قرار داد یبرا.  خواهم دادیند او را يارک مهچون ام سلمه از من استعانت یداشنت مادر
ه اسامه نديده کام   را ديدهیه حوادثک، حال آنیمرا سه هزار و اسامه را چهار هزار مقرر داشت: و عبد اهللا بن عمر گفت

پدرش را نيز ) ص(حمبوبتر بود و رسول اهللا ) ص(ه از تو پيش رسول اهللا کاو را زيادت به خاطر آن دادم :  گفتعمر. است
  .داشت یاز پدر تو دوستتر م
 مقرر داشت و سپس یت ايشان در جهاد سهمهائک و شریخوان  ديگر مردمان به سبب منزلت و قرآنیآنگاه برا

 آمده بودند هر نفر بيست و یه در مدينه نزد وک ی مسلمانانیبرا.  قرار دادی واحد مانده بودند در ردهیه باقک را یسانک
زيستند  یه در شام و عراق مک اهل مين و قيس یه براکرد، چنانک معني یسان ديگر نيز سهمک یپنج دينار مقرر داشت و برا

: گفت یعمر م. متر ندادک را از سيصد یدرد و احک به تفاوت دو هزار، و هزار، و هنصد، و پانصد، و سيصد معني یهر مرد
 سالحش و ی سفرش و هزار برای را چهار هزار درهم مقرر خواهم داشت، هزار برای به دست آيد هر مردیاگر مال بيشتر

  اش و هزار  خانوادهی هنادن برایهزار به منظور باق
۶۳۱  

 صفيه دختر عبد املطلب ششهزار درهم و یبرا: ردک برقرار ی زنان مهاجر نيز عطايائی برایو.  پوششی اسبش و پایبرا
  . مادر عبد اهللا بن مسعود هزار درهمیلثوم دختر عقبه هزار درهم و براک ی امساء دختر عميس هزار درهم و برایبرا

 به روايت یواقد. رده سه هزار درهم قرار دادک از زنان هجرت ک هر يیه عمر براکروايت است :  گويدیواقد
 ی آنان قوت جاری اطراف مدينه را بنويسند و برایها  قريهی اهالیعمر بفرمود تا عامالن نامها: ن گويدخويش از راويا

رد و چون ک صد درهم مقرر ی هر نوزادیعمر برا. ردکسوه ايشان را بيشتر کار آمد قوت و کرد و چون عثمان بر سر کمعني 
آوردند  ی می نزد وی سر راهکودکچون . افزود ی نيز به آن مرسانيد و پس از بلوغ یرد آن را به دويست درهم مک یرشد م

داشت و ميزان آن از  ی طفل هر ماهه به حد لزوم دريافت میه ولکداد  ی قرار میداشت و نيز رزق یصد مقرر مکبرايش ي
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قه آنان را از رد و هزينه شري دادن و نفک ی مکیان سفارش به نيکودکعمر در حق اين . يافت ی به سال ديگر تغيري میسال
  .داد یبيت املال قرار م

ه کعمر بن خطاب را ديدم : ه گفتکرد ک و او از پدرش روايت یعبک و او از حزام بن هشام یحممد بن سعد از واقد
ر و ک خواه بیآمدند و هيچ زن ی میمردم خزاعه در آجنا نزد و. رسيد یرد تا به قديد مک یديوان خزاعه را با خود محل م

ار کرسيد و مهان  یشد تا به عسفان م یداد و سپس رهسپار م یه عمر عطايش را به دست خود مکماند مگر آن یمنخواه ثيب 
ه کرد ک سربه و او از حممد بن زيد روايت یر بن ابک و او از بیحممد بن سعد از واقد. رسانيد تا وفات يافت یرا به اجنام م

 و او از جهم بن ی و او از عبيد اهللا بن عمر عمری حممد بن سعد از واقد. داشتیي محري در عهد عمر ديوان جداگانه: گفت
   بر عمر وارد شد ویه خالد بن عرفطه عذرکرد ک جهم روايت یاب

۶۳۲  
ردند از عمرشان به عمر ک یه دعا مک ی گفتم به حالکمردمان را تر: ؟ گفتی چه خرب داریآئ یه مک یاز آن جا: عمر پرسيد

 مقرر بود، و هيچ )۱( به دو هزار يا پانزده صدی را عطائیه وکه به قادسيه آمده باشد مگر اينکنبود  یسک. تو افزوده شود
اين حق آنان است و من : عمر گفت. داشت یصد، و دو جريب سهم مکه هر ماه يک چه پسر و چه دختر نبود مگر اينینوزاد

 یار فضيلتکه در اين کخبشيدم، گذشته از آن یه ايشان مناز دادنش به ايشان خوشوقتم و اگر اين اموال از آن خطاب بود ب
دارد و چون بار  ی خرد و در ديار خود نگاه مهی خود برگريد از آن گوسپندی از اين مردمان عطاکیه چون يکاست زيرا 
 خواهند ی از او ماند چيزیند و در مهان ديار بدارد و اگر اوالدک ی يا دو رأس خريداری خويش بستاند رأسیديگر عطا

 یسانک خود را شامل حال مهه ینون اخالص و صفاکه پس از من چه خواهد شد، و اکمن ندامن . ه بدان دل بندندکداشت 
ار رعيت که در کهر : گفت یم) ص(ه رسول اهللا که خداوند امورشان را بر عهده من مفوض داشته است، زيرا کگردامن  یم

  .د خنواهد وزيیند نسيم هبشت بر وکخويش غش 
عطايا و ارزاق : ه عمر به حذيفه نوشتکرد ک و او از حممد بن عمرو و او از حسن روايت یحممد بن سعد از واقد

اين :  نوشتیعمر به و.  استی باقیامي و باز مال بسيار ردهکار بکه ما اين کحذيفه پاسخ داد . مردمان را به ايشان بده
: گويد. نک ندارد، آن را ميان ايشان تقسيم یو به عمر يا اوالد عمر تعلقرده است کغنيمت آنان است و خداوند سهم ايشان 

: ه گفتکرد کوهب بن بقيه و حممد بن سعد از يزيد بن هارون و او از حممد بن عمر و او از ابو سلمه و او از ابو هريره روايت 
  چون از حبرين نزد عمر رفتم او را پس از

__________________________________________________  
  . هزار و پانصدی يعن)۱(

۶۳۳  
. ام پانصد هزار آورده: ؟ گفتمیا چه آورده: از من درباره مردم بپرسيد و سپس گفت. ردمک سالم یمناز عشاء ديدم و بر و

  ؟یچه گفت: گفت. ام پانصد هزار آورده: ؟ گفتمیگوئ ی چه میدان یهيچ م: گفت
ات باز گرد و خبواب و  آيد، نزد خانواده یخوابت م: گفت.  و پنج بار بشمردمگفتم صد هزار و صد هزار و صد هزار

: پانصد هزار، گفت: ؟ گفتمیا چه آورده: بامدادان نزد عمر رفتم و پرسيد: ابو هريره گفت. چون صبح شد نزد من بيا
  . نصيبمان شده استیمال بسيار: پس به مردم گفت.  جز اين نيستیبل: درست است؟ گفتم

 امري املؤمنني من یا:  گفتی به ویمرد. شمک بریي و اگر خواهيد به پيمانه.  خواهيد آن را برايتان بشمارماگر
  .دهند ی آن به مردمان عطايا مهی ساخته و از رویه اين عجمان دفترکام  ديده

 مهسران پيامرب یا انصار چهار هزار و بری پنجهزار و برا)۱( مهاجران خنستنيی ترتيب داد و برایعمر دفتر: گويد
  . دوازده هزار مقرر داشتکهر ي) ص(

چون پرداخت : ه گفتکرد کيزيد از حممد و او از ابن خصيفه و او از عبد اهللا بن رافع و او از برزه دختر رافع روايت 
 را خداوند عمر:  آوردند گفتیعطايا آغاز شد عمر سهم زينب دختر جحش را برايش بفرستاد و چون آن مال را نزد و
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از ذات پروردگار به : گفت. مهه اين مال از آن تو است: گفتند. تراند ديگر خواهرامن از من بر اين تقسيم شايسته. ببخشايد
  . او در دل استیدور و مرا تقوا

دو دست خود را به درون جامه : شند و مرا گفتک به رويش یي سپس دستور داد آن خواسته را به زمني ريزند و جامه
    از آنیگبر و چن

__________________________________________________  
 دو یس به سوکت جستند و به زعم سعيد بن مسيب هر که در بيعت رضوان شرکاند  یسانک اينان یبه روايت شعب.  املهاجرون االولون)۱(

  ).تاب املعارفک :ابن قتيبه(مناز گزارده باشد از مهاجران خنستني است ) عبهک و یمسجد االقص(قبله 
۶۳۴  

 زير یردم تا مقدارک یمن مهچنان مال را تقسيم م.  و يتيمان بودند، بربیه خويشاوندان وک اوالد فالن و فالن، یبرگري و برا
ه ما را نيز در اين ک ام املؤمنني، به خدا یخداوند تو را خبشايش دهد ا: سپس گفتم: برزه دختر رافع گويد. آن جامه مباند

آنگاه . زير آن جامه پانصد و هشتاد درهم بيافتيم. مهه آنچه زير لباس مانده است از آن مشا باشد: گفت. است یمال حق
  .ه زينب مبردکگويد !  عمر را سال ديگر نبينمیبار خدايا عطا: رد و گفتکزينب دست خويش به آمسان بلند 

: رد پرسيدکه چون عمر ديوان درست کرد کن روايت ابو عبيد از عبد اهللا بن صاحل و او از ليث و او از حممد بن عجال
نيم و ک آغاز یاز ما جلوتر است، پس از خاندان و) ص(ه رسول اهللا کخري، زيرا : گفت. از خويشنت: نيم؟ گفتندکه آغاز کاز 

  .رومي ی پيش مکیبعد از آن به ترتيب نزدي
ه عمر بن خطاب حسن و حسني را کرد کدرش روايت  و او از جعفر بن حممد و او از پیعمرو ناقد از عبد الوهاب ثقف

 و او یيع و او از سفيان ثورک بن اسود از ویحسني بن عل. ردک آنان معني یدر رديف پدرشان قرار داد و پنجهزار درهم برا
غاز  آیسکه از چه کرد کرد با مردمان مشورت کچون عمر ديوان درست : ه گفتکرد کاز جعفر بن حممد و او از پدرش نقل 

سان آغاز  دارم، و به مهني یرا ملحوظ م) ص(ه ترتيب قرابت به رسول اهللا ک، بل ین: گفت. نکگفتند از خود آغاز . ندک
  .ردک

 اهل بدر هر یه عمر براکرد کيع و او از سفيان و او از ابو اسحاق و او از مصعب بن سعد روايت کحسني بن اسود از و
 عائشه به خاطر حمبوب بودنش نزد رسول اهللا یرد و براک را ده هزار معني یمنين شش هزار مقرر داشت و هر ام املؤکي
   ی شش هزار و براک صفيه و جويريه هر يیبرا. ردکدو هزار اضافه بر آن تعيني ) ص(

۶۳۵  
  .ه مهان مادر عبد اهللا بن مسعود است از مجله اين زنان بودکام عبد .  هزار بر قرار ساختک يکزنان مهاجر هر ي
 اهل بدر اعم از عرب یه عمر براکرد ک حازم روايت ی خالد و او از قيس بن ابیيع و او از امساعيل بن ابکحسني از و

يع و او از اسرائيل و او از کحسني از و. دهم ی میايشان را بر ديگران برتر:  پنجهزار مقرر داشت و گفتک هر يیو موال
يع کو.  و بالل از مجله ايشان بودندیه متيم دارکدر پنج تن از عجمان نيز بودند ه ميان اهل بکرد کجابر و او از عامر روايت 

  . استین آنچه گفته شد قول شعبکل. ه دار جزء قبيله خلم استکگويد 
ه کعمر را شنيدم : ه گفتکرد ک از شيوخ خود نقل کیيع و او از سفيان و او از اسود بن قيس و او از يکحسني از و

  . دو هزار زيادت خواهم دادک نازلترين مهاجران را هر يیال ديگر مبامن حتاگر تا س: گفت یم
 و او از ابن شهاب روايت ی و او از ليث بن سعد و او از عبد الرمحن بن خالد فهمیابو عبيد از عبد اهللا بن صاحل مصر

 یرد و براکر درهم معني دوازده هزا) ص(وحه پيامرب ک از مهسران منک هر يیرد براکه چون عمر ديوان درست کرد ک
 )۱( رسولهیه آن دو در زمره مما أفاء اهللا علک ششهزار درهم مقرر داشت زيرا ک بن اخطب هر يیجويريه و صفيه دختر حي

ه آن واقعه را ديده بودند هر ک ی انصاری پنجهزار و براکرده بودند هر يکت که در واقعه بدر شرک ی مهاجرانیبرا. بودند
   رر داشت و در اين تعيني سهم چهار هزار مقکي



 ۲۹۲

__________________________________________________  
  ). سوره و احلشر۶از آيه (اند   ندوانيدهیگردانيد و مسلمانان به خاطر آن اسب و شتر) ص(ه خداوند از آن پيامرب ک ی اموالی يعن)۱(

۶۳۶  
  . ندادی برتریسک را بر یسکسان گرفت و کته بودند يت جسکه در بدر شرک را ی و حليفان و موال)۱( نژادانکپا

ه کرد کعمرو ناقد و ابو عبيد از امحد بن يونس و او از ابو خيثمه و او از ابو اسحاق و او از مصعب بن سعد روايت 
 و  ده هزار بنوشتکهر ي) ص( مهسران پيامرب ی ششهزار مقرر داشت و براک اهل بدر، از مهاجر و انصار هر يیعمر برا

 ششهزار قرار داد و کرد و فرض جويريه و صفيه را هر يکعائشه را بر ايشان فضيلت داد و او را دوازده هزار درهم معني 
  .ردک هزار معني کر و مادر عبد اهللا بن مسعود هر يک امساء دختر عميس و امساء دختر ابو بی خنستني زنان مهاجر يعنیبرا

 یه علکرد کايت کم با من حکمادرم ام احل: ه گفتکرد ک نقل ی بن قيس اسديع و او از حممدکحسني بن اسود از و
 هر یه سعد براکرد ک و او از يسري بن عمرو روايت یيع و او از سفيان و او از شيبانکحسني از و. صد بدادکمرا از عطايا ي

  . مدهیبابت قرآن چيز یبه احد:  نوشتیه عمر به وکهم او گويد . خواند دو هزار مقرر داشت یه قرآن مکس ک
 ی عمرو بن عاصیه عمر براکرد ک حبيب روايت ی مرمي و او از ابن هليعه و او از يزيد بن ابیابو عبيد از سعيد بن اب

 را نيز به خاطر صربش بر تنگيها دويست بداد و بسر بن یه او امري بود، و عمري بن وهب مجحکدويست مقرر داشت زيرا 
 ميسر خواهد یه خداوند به دست وک بسيار یچه فتحها: رد و گفتکرده بود دويست معني کحها  ارطاة را نيز چون فتیاب

  .مراد از اين ارقام دينار است: ابو عبيد گويد. منود
__________________________________________________  

  .بردند یار مکخود به ه اعراب در مورد ک است یاين اصطالح.  دارندیه نژاد خالص عربک یسانک ی يعن)۱(
۶۳۷  

 یه عمر به عمرو بن عاصکرد ک حبيب نقل یابو عبيد از عبد اهللا بن صاحل و او از ليث بن سعد و او از يزيد بن اب
 خود یه منظور دويست دينار است، و براکن، گويد ک از عطايا دويست مقرر )۱(ردکه زير درخت بيعت کس کبه هر : نوشت

  .نک فزونتر برخوردار ین را قرار ده و خارجة بن حذافه را نيز به سبب دلرييش از عطانيز به خاطر امارتت مها
ه عمر، اسامة بن زيد را بر عبد کرد کابو عبيد از عبد اهللا بن صاحل و او از ليث بن سعد و او از حممد بن عجالن روايت 

ه از من برتر ک را یسکآيا :  عمر سخن گفت و گفت بای داد، پس مردمان آن قدر به عبد اهللا گفتند تا ویاهللا بن عمر برتر
ردم کار به سبب آن کاين : عمر گفت. یا  من هزار و پانصد قرار دادهی او دو هزار و برای؟ برایده ی مینيست بر من برتر

دوست اسامه را بيش از عبد اهللا بن عمر ) ص(حمبوبتر بود و رسول اهللا ) ص(ه زيد بن حارثه از عمر نزد رسول اهللا ک
  .داشت یم

 و او ی بن سعيد و او از خارجة بن مصعب و او از عبيد اهللا بن عمر و او از نافع يا شخص ديگری بن معني از حييیحيي
ه او کبه خدا :  دادن اسامه بر خود از حلاظ عطايا سخن گفت و گفتی با پدرش درباره برتریه وکرد کايت کاز ابن عمر ح

 یپدرش از پدر تو نزد رسول اهللا حمبوبتر بود و خود نيز بيش از تو مورد دوست: عمر گفت. رد ندایاز هيچ بابت بر من برتر
  .بود) ص(رسول اهللا 

 از عمال عمر بن خطاب کی نزد يیه مجعکرد کحممد بن صباح بزار از هشيم و او از منصور و او از حسن روايت 
   آمدند و او به

__________________________________________________  
نندگان را به دو ک تعداد بيعت یخبار. ردک زير آن با مردم بيعت یسال ششم هجر) ص(ه پيامرب ک است در حديبيه ی منظور درخت)۱(

  ).، اجمللد اخلامسیاجلامع الصحيح لالمام البخار: مالحظه شود(رده است کر کروايت هزار و چهار صد و هزار و پانصد ذ
۶۳۸  

ه برادر مسلمان خود را حتقري ک یاما بعد، مرد:  نوشتیعمر به و.  ندادی را چيزی داد و موالید عطايائه عرب بودنکآنان 
  .ند در زمره شريران به مشار است، و السالمک
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 یه عمر عطاکرد کايت ک اجلعد حی و او از سامل بن ابیابو عبيد از خالد بن عمرو و او از اسرائيل و او از عمار دهن
ابو عبيد از خالد و او از اسرائيل و او از امساعيل بن مسيع و او از مسلم بطني نقل .  را ششهزار درهم قرار دادعمار بن ياسر

روح بن عبد املؤمن از يعقوب و او از محاد و او از محيد و او از .  سليمان را چهار هزار درهم مقرر داشتیه عمر عطاکرد ک
  .ردک هزار معني  هرمزان را دویه عمر عطاکرد کانس روايت 
ه چون عمر به سال بيست مهت به تدوين کرد ک روايت ی و او از جمالد و او از شعبی از ابو عبد الرمحن طائیعمر

پس . نندکديواهنا گماشت، خمرمة بن نوفل و جبري بن مطعم را خبواند و بفرمود تا مردمان را بر حسب منزلتهايشان تسجيل 
چون عمر در آن دفتر . ردندکسانش و آنگاه عمر و قومش را درج کر و کدنبال ايشان ابو ببنو هاشم را بنوشتند و سپس به 

ن به ترتيب قرابت عمل کل. سان بود به مهني) ص(ه ترتيب قرابت به رسول اهللا کداشتم  یمن نيز دوست م: نگريست گفت
 یملطلب رمحه اهللا از اين بابت سپاسگزارعباس بن عبد ا. ه خداوند قرار داده استک قرار دهيد ینيد و عمر را مهان جاک
آيا : رد ابو سفيان بن حرب گفتکچون عمر ديوان بر قرار : گويد. )۱(خداوند صله رحم را بر تو بر قرار سازد: رد و گفتک
ت شوند و از جتار ی مکی آنان به ديوان متینک مردم عطايا مقرر ی؟ اگر براینک بر پا )۲(ه ديوان بنو االصفرک یخواه یم
   یرو

__________________________________________________  
  ). رجوع شود۲۰۳به زير نويس صفحه ( است یسک اين عبارت به منزله دعا در حق )۱(
  .بردند یار مکاين لقب را در مورد روميان به .  بور و زردی صاحبان موی يعن)۲(

۶۳۹  
 دهقان هنر یعمر برا: گويد. ه غنائم مسلمانان بسيار شده استکا  نيست زيریار گزيرکاز اين : عمر گفت. گردانند یم

 دهقان بابل و خطرنيه، و رفيل ی دهقان فالليج، و بسطام بن نرسی، و پسر خنريخان، و خالد و مجيل پسران بصبهرکاملل
 او دو هزار معني یبرا داد و ی هرمزان را برتریبه قول.  هزار مقرر داشتک هر يیدهقان العال، و هرمزان، و جفينه عباد

  .ردک
 یه عمر بن خطاب به امراکرد کايت کيم بن عمري حکابو عبيد از امساعيل بن عياش و او از ارطاة بن منذر و او از ح

  : نوشت)۱(اجناد

 رديف به مشار آريد و کايد، اگر اسالم آوردند ايشان را با مواليشان در ي ه آزاد ساختهک را )۲( از مردم محراءکهر ي
ه خود کنيد، و اگر ميل داشته باشند ک ینچه بر عهده آنان يا به سودشان است بر عهده اينان و به سود اينان نيز جارآ

  . آنان نيز قرار دهيدی را منونه عطای موالی به مشار آيند آنگاه عطایي قبيله جداگانه

ه چند تن از کرد ک پدرش و او از ابو عبيده روايت  مرمي و او ازیر بن عبد اهللا بن ابکهشام بن عمار از بقيه و او از ابو ب
  :او گفت. ندک معني ی ايشان ارزاقیه براک را گفتند ینشينان و باديه

ابو عبيد از ابو ميان و او از صفوان بن . ه خنست شهرنشينان را دهمک خنواهم داد مگر آن یه به مشا ارزاقکبه خدا 
ه کن و بر تو است ک تعيني یريان مقررک لشیبرا: يزيد بن حصني نوشته عمر بن عبد العزيز به کرد کعمرو روايت 

  .یشهرنشينان را درياب
 یه عمر براکرد ک و او از نافع و او از ابن عمر روايت ی مرمي و او از عبيد اهللا بن عمر عمریابو عبيد از سعيد بن اب

  ه عطاياکاهل م
__________________________________________________  

  . ايالت و به طور اخص به مفهوم اياالت شام استیدر اين مقام به معنه ک مجع جند )۱(
اين اصطالح را در مورد مردم غري عرب سفيد .  ملل سفيد پوست و سرخ رو استی لفظ محراء در اين موضع به منزله اسم مجع و به معن)۲(

  .بردند یار مک به یرو
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۶۴۰  
  .اند آنان چنني و چنان: گفت یخواست و م یه نيز از ايشان منرد و وظيفه گسيل سپاک یمعني من

 بن ثابت و او از ابو حازم و او از ابو هريره ی و او از شعبه و او از عدیابو عبيد قاسم بن سالم از عبد الرمحن بن مهد
  .د از آن وارثان اوست گذاریه مالک گذارد از آن ما است و هر ی به جایه يتيمکهر : گفت) ص(ه رسول اهللا کرد کايت کح

لثوم بن زياد و او از سليمان بن حبيب نقل که و ک العاتی از وليد بن مسلم و او از سليمان بن ابیهشام بن عمار دمشق
 اين یه عثمان و واليان پس از وکرد، و گفت ک برابر ده معني ی عطائک عيال و فرزندان جنگجويان هر يیه عمر براکرد ک
بردند،  ی از عطاء به ارث مینصيب یه ورثه ميت در صورت بک در آوردند یو آن را به گونه حقوق موروثردند کار را تنفيذ ک

عمر .  باز گفتمی به ویاز من در اين باب بپرسيد و من ماجر: سليمان گويد. ه نوبت به عمر بن عبد العزيز رسيدکتا آن 
ه پس از تو در قطع کبيم آن دارم : گفتم. سازم ی میا مهگاننم و عطايا رک یارث را قطع م: وراثت را درست ندانست و گفت

 و متعرض ايشان یگوئ یراست م: گفت. ردن عطايا را به عنوان سنت نپذيرندک ین مهگانکار تو را سنت گريند لکوراثت 
  .نشد

ه به ک را ی هر نوزاده عمر بن خطابکرد کر بن هيثم از عبد اهللا بن صاحل و او از ابن هليعه و او از ابو قبيل روايت کب
. افزود یرد او را به گريندگان عطايا مک معني یه بتوان برايش عطائکرسيد  ی میداد و چون به سن یآمد ده قرار م یدنيا م

 بن مروان اين مجله را کرد و عبد امللکشد معني  یه از شري گرفته مک کیودک یچون نوبت به معاويه رسيد آن سهم را برا
  .خواست یه خود مکس ک هر یرد مگر براکقطع 

  ل و او از عبد اهللا بن نافع وک بن متویعفان از يزيد و او از حيي
۶۴۱  

 ندا داد یرد و سپس منادک ی معني منی فرضی شريخوارک نوزادان پيش از تریه عمر براکرد کاو از ابن عمر روايت 
عمرو ناقد از . نيمک ی معني می در اسالم فرضی نوزاد هریه ما براکنيد زيرا کار از شري گرفنت فرزندانتان شتاب مکه در ک

 یا:  پرسيدیه جدش بر عثمان گذشت و عثمان از وکرد کامحد بن يونس و او از زهري بن معاويه و او از ابو اسحاق روايت 
  . صد مقرر داشتيمک خود و عيالت هر يیبرا: گفت. فالن تعداد: ؟ گفتیشيخ چند عيال دار

 شري ک من پس از تریعمر بن عبد العزيز برا: ه گفتکرد کايت ک مرا حی مروان بن شجاع جزرابو عبيد به نقل از
 و او از ابو اجلحاف و او ی و او از سفيان ثوری از عبد الرمحن بن مهدیابراهيم بن حممد شام. ردک ده دينار معني یخوار
  .ردک برايش صد معني ی آوردم و علی او را نزد عل به دنيا آمد وکیودکمرا : ه گفتکرد ک از طايفه خثعم روايت یاز مرد

ه کرد ک و او از بشر بن غالب روايت ک و او از سفيان و او از عبد اهللا بن شريیعمرو ناقد از عبد الرمحن بن مهد
ه کهر وقت : شود؟ گفت ی واجب مکی از عمر پرسيد سهم نوزاد، - ی و يا بنا به ترديد عمرو حسن بن عل-یحسني بن عل

  .ندکگ گريه بلند بان
ه سه تن از بردگان بنو عفان کرد کايت کعمرو ناقد از سفيان بن عيينه و او از عمرو بن دينار و او از حسن بن حممد ح

 و او از سفيان یابو عبيد از ابن عد. داد ی از ايشان مهه ساله سه هزار درهم مکت داشتند و عمر به هر يکدر جنگ بدر شر
 ی وی آوردند و او برای نزد علی سر راهکیودکه کرد ک ذئب و او از ذهل بن اوس نقل ی و او از ابن ابو او از زهري بن ثابت

  .صد مقرر داشتکي
 از زهري بن معاويه و او ی و نيز عبد اهللا بن صاحل مقر-ردکعمرو و قاسم بن سالم از امحد بن يونس و او از زهري روايت 

   ه عمر بن خطابک -ردکقل از ابو اسحاق و او از حارثة بن مضرب ن
۶۴۲  

 مرد را خبواند و از آن ناهار یآنگاه س. ردکرد و بپخت و به روغن آغشته ک جريب گندم بياوردند و مخري کبفرمود تا ي
فايت است و از آن پس ک ی در ماه جريبی هر مردیبرا: رد و گفتک شام یار را براکسپس مهان . خوردند تا سري شدند

رده ک ديگر نفرين کعبد اهللا بن صاحل گويد مردم به ي.  برده ماهانه دو جريب قرار دادکزن و ي ک مرد و يک يیبرا
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نون نيز بر که با مردنت سهم دو جريب بر تو قطع شود و آن مثال تاکمراد آن بود . خداوند دو جريبت را بستاند: گفتند یم
  . استیزبان مردم باق

 یچه بسيار آئينها: ه ابو درداء گفتکرد کايت کعمرو و او از ابو الزاهريه حابو عبيد از ابو ميان و او از صفوان بن 
ابو .  و دو قسط از آن گونه استیه سنت دو مدک اهللا عليه و سلم پديد آورد یه عمر در امت حممد صلکخردمندانه و داهيانه 
: گفت یه مکسفيان بن وهب را شنيدم :  گفتهکرد ک هليعه و او از قيس بن رافع نقل ی مرمي و او از ابیعبيد از سعيد بن اب

 گندم و دو قسط روغن و دو ی هر انسان دو مدیمن برا:  و به دست ديگر قسط را نگاه داشته گفتی دست مدکعمر به ي
  .، بندگان نيزیآر:  بردگان نيز؟ گفتیبرا:  گفتیمرد. ام ه در هر ماه مقرر داشتهکقسط سر

 یه عمر بن خطاب باالکرد کايت کاو از متيم بن عطيه و او از عبد اهللا بن قيس ح بن محزه و یهشام بن عمار از حيي
در . ردميک مشا عطايا مقرر داشتيم و رزق ماهانه برقرار یما برا: سپس گفت. ر گزارد و ثنا گفتک را شیمنرب رفت و خدا

ند خداوند کم کس از سهم آنان کهر  :ان داد و گفتکه عمر آهنا را تکهم او گفت .  و قسط در دستانش داشتیآن حال مد
ه عمر بن عبد کرد ک زائده و او از معقل بن عبيد اهللا روايت یابو عبيد از ابن اب. ردکند و او را نفرين کاو را چنني و چنان 

  شد و ی مستوجب عطاء میسکالعزيز اگر 
۶۴۳  

  .داد یاش م  او را به ورثهیمرد عطا یسپس م
 حازم روايت ی خالد و او از قيس بن ابیقيه از يزيد بن هارون و او از امساعيل بن ابعفان و خلف بزار و وهب بن ب

  :ه پس از مرگ عبد اهللا بن مسعود، زبري بن عوام به عثمان بن عفان گفتکرد ک
  . تراند ه عيالش از بيت املال به آن عطا مستحقک عبد اهللا را به من ده زيرا یعطا

  .  بدادیپس پانزده هزار به و
  . ابن مسعود بودیزبري وص: زيد به نقل از امساعيل گويدي

 از یه مردکرد کايت ک بن حرب حک و او از مسای بن صاحل بن حی و او از علی شيبه از عبيد اهللا بن موسیابن اب
  . او را بدادی هشت ماه از سال گذشته مبرد و عمر دو سوم عطایي قبيله

   امر خامت
  :ه گفتکرد ک قتاده روايت عفان بن مسلم از شعبه و او از

 را گفتند ی به پادشاه روم نويسد ویي خواست نامه) ص(چون رسول اهللا : گفت یه مک را شنيدم کانس بن مال
 هم یه گوئک از نقره بساخت، یخامت) ص(پس رسول اهللا : و گفت. خوانند یه مهر نشده باشد منک را یي روميان نامه

  .م، و بر آن خامت نقش حممد رسول اهللا بودبين ی آن را بر دستش مینون سفيدکا

ه رسول اهللا کرد ک از محاد بن زيد و او از ايوب واو از نافع و او از ابن عمر روايت یابو ربيع سليمان بن داود زهران
 از زهري و او از محيد و یحممد بن حيان حيان. ف دستش قرار دادک از نقره بساخت و نگني آن را در طرف یانگشتر) ص(

عمرو .  بودی از نقره بود و نگينش نيز از جنس انگشتریبه متام) ص(ه انگشتر رسول اهللا کرد ک نقل کاو از انس بن مال
  ناقد از يزيد بن هارون و

۶۴۴  
  . بودیاز نقره و نگينش حبش) ص(ه خامت رسول اهللا کرد کاو از محيد و از حسن روايت 

) ص(ه به پيامرب کرد ک روايت کلعزيز بن صهيب و او از انس بن مال و او از عبد ایهدبة بن خالد از مهام بن حيي
 و قتاده یر بن هيثم از عبد الرزاق و او از معمر و او از زهرکب. ندک نقش آن را تقليد نیسکام و   ساختهیمن خامت: گفت

ر و پس از او کسپس ابو ب.  از نقره بساخت و بر آن نقش حممد رسول اهللا بزدیخامت) ص(رسول اهللا  :ه گفتندکرد کروايت 
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آب چاه را به .  در دست عثمان بود از دستش به چاه افتادیه انگشترک یردند و هنگامک یعمر و عثمان با مهان مهر م
  .ن آن را نيافتندکشيدند لک یمتام

هللا را  ساخت و بر آن در سه سطر عبارت حممد رسول ای خالفت عثمان رخ داد و او انگشتریها اين واقعه در نيمه
  . نيز قرار دادیه در آن سوراخکقتاده گويد . ردکنقش 

 به نام معن بن زائدة نقش خامت خالفت را جعل یه مردکرد کايت کهناد از اسود بن شيبان و او از خالد بن مسري ح
 مرا خرب خرب به عمر رسيد و به مغرية بن شعبه نوشت. وفه به چنگ آوردک را از حمل خراج یرد و در عهد عمر اموالک

. وفه به دست آورده استک از خراج ی آن مالکمکرده و به ک به نام معن بن زائده نقش خالفت را جعل یه مردکاند  داده
ه کپس از آن . ن و فرستاده من هر چه گويد بپذيرک یام جمر  دادهیه در باب وک یچون نامه من به دستت رسد هر دستور
 ک برون رفت و فرستاده عمر نيز مهراهش بود و مردم سری خود نشستند، وی جامغريه مناز عصر را خبواند و مردم به

ه کامري املؤمنني مرا فرموده است : چون به معن رسيد بايستاد و به فرستاده عمر گفت. ردندک یشيدند و او را نظاره مک یم
 یپس غل. خبواه تا بر گردنش زمن یغل: فرستاده گفت. ی بفرمایپس هر چه خواه.  اجنام دهمی گوئیهر چه تو درباره و

  بياورد و رسول آن را
۶۴۵  

مغريه چنان . ن تا دستور امري املؤمنني برسدکاو را به زندان اف: سپس به مغريه گفت. ردکم ک زد و بسيار حمیبه گردن و
 ینيز و عباکتر و ه اشکسانش پيام داد کشد و معن در انديشه خروج افتاد و به  ی ساخته میزندان در آن زمان از ن. ردک

  . مرا بفرستيدیقطوان
 صبح یه روشنائک سوار استر شد و چندان براند تا بترسيد کنيزکردند و او شبانه از زندان خارج شد و با کآنان چنان 

آنگاه چون شب فرا .  به طلبش نيامدیسکپس اشتر را بنشانيد و آن را ببست و خود پنهان شد تا ديگر . ندکارش کآش
  .رد و چندان برفت تا بر عمر وارد شدک اشتر انداخت و سفر آغاز ی را باز رورسيد عباء

معن اشتر و . ردک ی مناز بامداد بيدار میه خواب بودند براک را یسانک در دست داشت و یي عمر در آن حال تازيانه
 امري ی بر تو باد اات اوکسالم و رمحت خدا و بر:  شد و گفتک برد و خود به عمر نزديی خويش را به مستکنيزک

خدا ! یردکه توبه ک: گفت. نمکام پيش تو توبه  ام و آمده معن بن زائده: ؟ گفتیه هستکو بر تو نيز، تو : گفت. املؤمنني
 خويش نشيند و چون خورشيد سر برآورد یس به جاکهر : سپس مناز صبح را خبواند و به مردم گفت. ات نگذارد زنده
نون کا. وفه به چنگ آورده استک از خراج یرده و با آن مالکه نقش مهر خالفت را جعل ک اين معن بن زائده است: گفت

 یعمر به و.  خاموش بودین، و علکاو را مصلوب :  گفتیدستش را برب، و ديگر:  گفتیسکگوئيد؟  یدرباره او چه م
پس .  تازيانه استیيفر وکاست، رده ک یارکذب، ک به ی امري املؤمنني مردیا: ؟ گفتیگوئ ی ابو احلسن چه میا: گفت

 یپس به دوست. ند و بسيار در زندان مباندک بزد و به زندان اف- بسيار شديد:  گفتی و يا شايد راو- عمر او را به شدت
 امري املؤمنني، معن یا: رد و گفتک چنان یمرد قريش. ی من سخن بگویه با امري املؤمنني درباره رهائک پيام داد یقريش

  اش بود چشيد، ه شايستهک را یفريکبن زائده 
۶۴۶  

پس ! معن را نزد من بياوريد. رده بودمک و من فراموش یتو مرا به ياد زدن انداخت: عمر گفت. نک او را آزاد یاگر مايل باش
 زندان مرا به ياد امري املؤمنني مياوريد و در: آنگاه معن به مهه دوستانش پيام داد. نندکاو را بزد و بفرمود به زندانش اف

  .ردک از مالش را بگرفت و رهايش یاو را بياوردند و خبش! معن: رد و گفتک توجه یار وکه عمر به کبسيار مباند تا آن
داد  ی میه پادشاه پارس هر گاه فرمانکرد ک از ابن جابان و او از ابن مقفع روايت ی و ابو احلسن مدائنیرکمفضل يش
 اين - ردک ی ثبت میي رهکه مهان را در تذک داشت یآراست و خادم یغراء م به طی آن را در حضور ویطغرادار سلطنت

 سپس آن فرمان نزد صاحب - شد ی میهناد و بايگان یشد و پادشاه مهر خود را بر آن م ی میها مهه ماهه مجع آور رهکتذ
ز زبان پادشاه با توجه به نسخه  ایي فرستاد و او نامه یاردار مک بود و او آن را پيش یه مهرها در دست وکرفت  ی م)۱(زمام
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ها بود تطبيق  رهکداد و مفاد آن با آنچه در تذ یفرستاد و او نامه را به پادشاه نشان م ینوشت و نزد صاحب زمام م ی میاصل
  .شد ی مهر میترين اشخاص نزد و آنگاه فرمان در حضور پادشاه يا مطمئن. شد یم

ه به تقليد از کس از تازيان بود ک سفيان خنستني یه زياد بن ابکرد کت ايک به نقل از مسلمة بن حمارب مرا حیمدائن
  .ردکار پارسيان ديوان زمام و خامت درست ک

، و ی امور سری بود برایپادشاهان پارس را مهر: ه گفتکرد ک از ابن جابان و او از ابن مقفع روايت یرکمفضل يش
 ی برایشد، و مهر ی مشابه آن بدان ممهور می و اسناد سلطنتک اقطاع اماله قراردادها وکها  ها، و مهر قباله  نامهی برایمهر

  خراج، و
__________________________________________________  

  . زمام دفاتر دخل و خرج بوده است)۱(
۶۴۷  

  .داشت یه مان پادشاه نگاک از نزديکیها را ي  و مهر نامهین اغلب مهر سرکماند ل یاين مهرها نزد صاحب زمام م
 پادشاه ی مربوط به ارسال اموال، برایها ه نامهکرد ک از ابن جابان و او از ابن مقفع روايت یابو احلسن مدائن

 یي  به هم پيوستهیها  خراج مهه ساله صحيفهینوشتند و مستوف ی میها را بر پوست سپيد شد و آن زمان اين نامه یخوانده م
آورد و او آن  ی اجنام شده و مانده بيت املال نگاشته شده بود نزد پادشاه میها ده و هزينهه در آهنا مبلغ خراج گرفته شکرا 

 شد و بفرمود تا ديگر هيچ ی آن پوستها متأذیار آمد از بوک ابرويز بن هرمز بر سر یسرکچون . ردک یرا مهر و تنفيذ م
ست آغشته به زعفران و گالب نگاشته شده  پویه روک فرستد مگر آنی صورت خراج خود را نبايد نزد ویصاحب ديوان
سان رفتار   به مهان گونه زعفران آلوده باشند، و به مهنيی و ديگر اسناد مهگی مربوط به ارسال مال نزد ویباشد و پوستها

 دجله و به یها ورهک او خراج یچون صاحل بن عبد الرمحن توليت خراج عراق را بر عهده گرفت، ابن مقفع از سو. ردندک
اگر اين را : صاحل خبنديد و گفت. ه سندش را بر پوست زعفران آلوده نگاشته بودک بياورد ی هبقباذ را بستاند و مالیولق
  .ار عجمان وقوف داشتکه به ک گفت یاين سخن از آن رو. گرفتم ی عيب می جز او آورده بود بر ویسک

 یهائ نوشتند و نامه یاغذ مکه در شام ديواهنا را بر ک، ردندکاتبان مرا روايت ک از مشايخ یابو احلسن گويد، و نيز مجع
ار آمد وزير کچون منصور بر سر . نگاشتند نيز به مهان گونه بود یه پادشاهان بابت ارسال اموال و ديگر امور به بنو اميه مک

ار کعفران آغشته شود، و  پوست نوشته و به زی مربوط به ارسال اموال بر رویها ه نامهک را بفرمود یخود ابو ايوب موريان
  .بر مهني منوال جريان يافت

۶۴۸  

  امر نقود
زدند و  یه مکدرهم را عجمان س: ه گفتکرد ک بن آدم و او از حسن بن صاحل روايت یحسني بن اسود از حيي

يز ه برابر بيست قرياط بود و نکردند ک ی ضرب میه درهم مثقالک و بزرگ بود، چنانکوچک آن گوناگون و یها اندازه
  .ه نيم مثقال بودکزدند  یه مک ديگر به وزن ده قرياط سی به وزن دوازده قرياط و درمهیدرمه

 بيست قرياط و دوازده قرياط و ده ی نياز افتاد، مجع وزهنایاة به وزن متوسطک پرداخت زیچون اسالم بيامد و برا
سان وزن  ردند و بدينک چهارده قرياط ضرب یيعن سوم آن ک معادل يیي هکشد و س یه چهل و دو قرياط مکقرياط را گرفتند 

 برابر شد، و وزن هر ده درهم به هفت مثقال يا صد و چهل قرياط )۱( با چهارده قرياط از نوع قرياط دينار عزيزیهر درهم عرب
  .معادل وزن هفت مثقال رسيد

رسيد و  یا به ده مثقال مه وزن هر ده عدد آهنک بود یعجمان را درمههائ: اند ديگران جز حسن بن صاحل گفته
ه به پنج که وزن هر ده سک نيز داشتند یه وزن هر ده عددش معادل شش مثقال بود و نوع ديگرک داشتند ی ديگریدرمهها
ه ک مثقال به دست آمد و ثلث آن را گرفتند کردند و عدد بيست و يک ديگر مجع کاين سه نوع را با ي. رسيد یمثقال م
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  .رسد ی نتيجه مکاين هر دو گفته به ي. ه هر ده عددش هفت مثقال بودکردند ک ضرب یهائهفت مثقال شد، پس درمه
 و او از عثمان بن عبد اهللا بن موهب و او از پدرش و او از عبد اهللا بن ثعلبة بن یحممد بن سعد از حممد بن عمر اسلم

  ردکصعري روايت 
__________________________________________________  

  . مثقال استکه هر بيست واحد آن يک است ی منظور آن نوع قرياط)۱(
۶۴۹  

 آهنا فقط به عنوان فلز خام به ین معامله روکل. آمد یه مک اهل می پارسيان برا)۱(یه در جاهليت دينار هرقل و درهم بغلک
  .آمد یعمل م

شد و ده درهم هفت مثقال  یاط بالغ ممتر از بيست و دو قريک کی بود و به اندیي مثقال نزد ايشان وزن شناخته شده
 یر و عمر و عثمان و علکاين اوزان را بر قرار هناد و ابو ب) ص(رسول اهللا . رطل دوازده اوقيه و هر اوقيه چهل درهم بود. بود

ايام عبد سپس مصعب بن زبري در . ردکسان رفتار   گذاردند و چون معاويه بيامد او نيز به مهنيینيز آن را به مهني حال باق
 بن مروان به واليت رسيد در وضع درهم و کستند و چون عبد امللکه بعد آهنا را شکه زد ک سکی اندیاهللا بن زبري درمهها

ند و نيز ک به وزن پانزده قرياط از نوع قرياط دينار ضرب یه درمههائکرد و به حجاج بن يوسف نوشت ک یدينار بررس
 یها در مدينه به دست ما رسيد و در آجنا تن هکآن س: ه گفتکرد ک پدر خود نقل عثمان از. ه زدک را سی دمشقیدينارها

حممد بن سعد . زيستند و آنان اين نقود را ناروا نشمردند ی از تابعني میو جز ايشان گروه) ص(چند از اصحاب رسول اهللا 
شود و  ی مثقال مکيست واحد آن يه بک است ی چهارده قرياط از نوع قرياط)۲( مای درهم از درمههاکوزن هر ي: گويد

  . مثقال استک يی و سه هفتم آن مساوکه بيست و يک یبرابر است با وزن پانزده قرياط از نوع قرياط
ابو وداعه : ه گفتکرد کحممد بن سعد از حممد بن عمر و او از اسحاق بن حازم و او از مطلب بن سائب روايت 

ه به گفته ابو کگويد .  بن مروان يافتمکشيدم و برابر وزن مثقال عبد امللکرا  وزن مثقال را به من بنمود و من آن یسهم
    در جاهليتیوداعة بن ضبريه سهم

__________________________________________________  
  ). گرام بوده است۳ ر ۹۰۶ یوزن هر درهم بغل( رجوع شود ۴۶۹ به زير نويس صفحه )۱(
  گرام بود  ۲.۹۷ناميدند و وزن آن برابر  ی میشرع اين نوع درهم را درهم )۲(

۶۵۰  
  .نيز مهني مثقال رايج بوده است
ه قريش کرد ک روايت ی و او از عبد الرمحن بن سابط مجحک و او از سعيد بن مسلم بن بابیحممد بن سعد از واقد

  . ماندی داشتند و چون اسالم بيامد مهان وزهنا به جایدر جاهليت وزهنائ
وزن . شيدندک ی به نام دينار میناميدند و طال را به واحد یه آن را درهم مکردند ک ی وزن میقره را به واحدقريشيان ن

 به اسم ی شصتم وزن درهم بود و واحدکه يک به نام شعريه داشتند یواحد ديگر. هر ده درهم برابر وزن هر هفت دينار بود
 به نام یه برابر بيست درهم بود و نيز واحدک به نام نش بود ین ديگره معادل چهل درهم بود و آنان را وزکاوقيه داشتند 

ه آمد کبه م) ص(چون رسول اهللا . ردندک یزر و سيم خام را به اين اوزان معامله م.  آن پنج درهم بودیه سنگينکنواة داشتند 
  . هنادی باقیاين وزهنا را به جا

من دينار و درهم را پيش : ه گفتکرد کيسان روايت کو از وهب بن  و او از ربيعة بن عثمان و ایحممد بن سعد از واقد
  .ه زدک سکه عبد امللک بود یوزن آن برابر دينار. ام نقش ديده ی آهنا را منقش سازد به صورت بکه عبد امللکاز آن 

يد بن مسيب به سع: ه گفتکرد ک و او از عثمان بن عبد اهللا بن موهب و او از پدرش روايت یحممد بن سعد از واقد
 و ی رومیدر جاهليت دينارها.  بن مروانکعبد املل: ه بود؟ گفتکه زد ک نقش دار را سیه دينارهاک یسکخنستني : گفتم

  .شد ی وارد می درهم محريکی و اندیسروک یدرمهها
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ن عبد  را خنستني بار حارث ب)۱(ه ضرب به وزن هفتکرد کحممد بن سعد از سفيان بن عيينه و او از پدرش روايت 
  .ه زدک در ايام ابن زبري سی ربيعه خمزومیاهللا بن اب

__________________________________________________  
   ه هر ده عدد آن هفت مثقال بوده استک یهاي هک سی يعن)۱(

۶۵۱  
س بود کستني  خنکعبد املل: ه گفتکرد ک زناد و او از پدرش روايت یحممد بن سعد از حممد بن عمر و او از ابن اب

  : گويدیابو احلسن مدائن. ردکه طال ضرب ک سال هفتاد و چهار س)۱(ه در عام اجلماعهک
 مهان را یه زد و سپس در سال هفتاد و شش فرمان داد تا در مهه نواحکحجاج در پايان سال هفتاد و پنج درهم س

  .نندکضرب 
صد که هر يک در رواج داشتند یباد اهل حريه درمههائه طايفه عکرد کايت کداود ناقد به نقل از مشايخ خود با من ح

ه آن به وزن هشت که صد سک داشتند یو درهم ديگر. ه به وزن شصت مثقال بودکمراد اين است . ه آن به وزن شش بودکس
ر آن قسم ديگ. شد ی پنجاه مثقال بالغ میه صد عددش به وزن پنج يعنک داشتند ی هشتاد مثقال بود، و نيز درهم ديگریيعن

شد و اهل  یوفه ديده مکه بر آن ضرب سال هفتاد و سه ک ديدم یدرمه: داود ناقد گويد. ه وزن صد مثقال داشتکهر صد س
. ه مانند آن ديده نشده استک ديدم یدرهم نادر: هم او گويد.  استیه آن درهم ساختگک بودند یخربه امجاعا بر اين رأ

  .ار شدکه نيز انکاصالت اين س .بوده نام عبيد اهللا بن زياد نقش شده ک سیرو
ه مصعب به دستور عبد اهللا بن کرد ک و او از پدرش روايت ی بن نعمان غفاری و او از حييیحممد بن سعد از واقد

ت و واژه اهللا نقش شده بود و چون که بر آن لفظ برکرد ک ضرب )۲(اسرهک ایها هک مهانند سیي هکزبري در سال هفتاد س
  مد آن را تغيريار آکحجاج بر سر 

__________________________________________________  
 آن ايام ی داخلی صلح و آرامش است در مقابل جنگ و فتنه و آشوب و شورشهای سال مجاعت در اين مقام به معنی عام اجلماعه يعن)۱(

 دوره آرامش پس از آن وقايع است سال مجاعت هک را ۷۴ به پايان رسيد و سال ی هجر۷۳شته شدن عبد اهللا بن زبري در سال کبا 
  .اند ناميده

  .یسرک مجع )۲(
۶۵۲  

  .ه زدکه مصعب عالوه بر درهم، دينار نيز سک روايت شده است یلبکاز هشام بن . داد
ه زد و سپس ک دينار سی در سال هفتاد و چهار تعدادکه عبد امللکرد کايت کداود ناقد به نقل از ابو زبري با من ح

ه بر آهنا عبارت بسم اهللا احلجاج نقش شده که زد ک سی نوع بغلیحجاج درمهها. ردکل هفتاد و پنج باز دينار ضرب در سا
 آن یروه دانستند و از اين روکار را مکفقهاء اين . }۲ -۱: ۱۱۲{اهللا أََحٌد اهللا الصََّمُد : ها نوشت هک سیسال بعد رو. بود
ه کس: گويد. روه از اين جهت استکراه داشتند و تسميه مک وزن آن ایمکمان از  عجیبه قول. روهه ناميدندکها را م هکس

  . مسري بودیرد و نام وکها را ضرب  هکه اين نوع سک است یسکمسرييه به اسم خنستني 
ه که حجاج از روش پارسيان در ضرب سکرد کم روايت ک از پدر خويش و او از عوانة بن حیلبکعباس بن هشام 

ار را کومت پرداخت و اين ک حیپس به ضرب پول برا. ردکگران را در آن مجع  هک پديد آورد و سیي راخبانهرد و ضکحتقيق 
 و باطل اجنام ی غش دار و تقلبیها هکآمد و نيز با استفاده از زر و سيم صاف شده از س ی گرد میه نزد وک یاز زر و سيم خام

ه از کنند و اين رشته را از منابع درآمد قرار داد که ضرب کشان نيز س بازرگانان و جز ايیه براکسپس اجازه داد . داد یم
ه عمر ک یهنگام. )۱(ردکگران را مهر  هک سی دستهایو. شد یگران اخذ م هکحمل تفاوت پس از وضع اجرت سازندگان و س

 یپيشينيان وه کوشيد، بيش از آن ک نقره ی به واليت عراق رسيد در خالصک يزيد بن عبد امللیبن هبريه از سو
 به ی قسریسپس خالد بن عبد اهللا جبل. ات سخت گرفتکوکار عيار مسکه زد و در ک سی مرغوبیوشيدند و درمههاک یم

   فرمان هشام بن
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__________________________________________________  
  . رجوع شود۳۸۶ به توضيحات ذيل صفحه )۱(

۶۵۳  
 یه اين مقوله از استوارک نشان داد، چندان یها شدت عمل بيشتر هکار سکه در  عراق شد و از ابن هبريی والکعبد املل

گران و معريان راه افراط پيمود،  هک نسبت به سیگري آنگاه يوسف بن عمر به واليت رسيد و در سخت. بسيار برخوردار شد
 دوره بنو اميه بودند و یه مرغوبترين پوهلاهبرييه و خالديه و يوسفي. ها زد ه از ايشان دستها بريد و آنان را تازيانهکچنان 

  .روهه ناميدندکها را م هکپس ديگر انواع س. ردک ی بنو اميه به عنوان خراج قبول منیها هکمنصور جز اين پوهلا از س
ه ک بود یسک بن مروان خنستني که عبد امللکرد ک زناد و او از پدرش روايت ی و او از ابن ابیحممد بن سعد از واقد

گويند ابن مسعود فرمان داد  یه مردم مک یا شنيده: از پدرم پرسيدم: هم او گويد. ه زدکاز عام اجلماعه از طال و نقره سپس 
  .رده بودندکها ضرب عجمان بود و در آهنا غش  هکآن س: نند؟ گفتک را بشی تقلبیها هکتا س

رد ک و او از علقمة بن قيس روايت ی و او از شعب هندی از محاد بن سلمه و او از داود بن ابی بن محاد نرسیعبد االعل
 یار هنک را از اين یعمر بن خطاب و . نازل بفروختی بود و آن را به هبائی باطلیها هکه ابن مسعود را در بيت املال سک
  .ردک یرد و او از آن پس آهنا را ذوب مک

دار در بيت املال   غشیها هکثمان هر گاه سه عمر و عکرد ک روايت ی و او از قدامة بن موسیحممد بن سعد از واقد
  .ردندک یيافتند آنرا تبديل به نقره م یم

ه ک را نزد عمر بن عبد العزيز آوردند یه مردکرد ک زناد و او از پدرش روايت ی و او از ابن ابیوليد بن صاحل از واقد
ند و قالب او را گرفت و درون آتش ک افرد و به زندانکپس او را عقوبت . ساخت یومت مکات حکوک غري از مسیهائ هکس

  .انداخت
۶۵۴  

 بن که عبد امللکرد کايت کثري بن زيد و او از مطلب بن عبد اهللا بن حنطب حک و او از یحممد بن سعد از واقد
 رد وکار را نکن اين کساخت و خواست تا دستش را بربد ل یه مسلمانان مک غري از سیي هکه سکرد ک را دستگري یمروان مرد

  :مطلب گويد. او را به عقوبت رسانيد
 یسک و اصحاب ما اگر ی واقدیبه را. ستودند یمشردند و م یو مک را نيکار عبد امللکه شيوخ ما در مدينه کديدم 

 را یه نبايد دست وکيفر او تاديب بسيار و گردانيدن دور شهر است، و رأيشان بر اين است کنقش مهر خالفت را برگزيند، 
 ندارند یسرکه ک را یهائ هک ذئب و اصحاب ايشان بريدن سی و ابن ابکمال. اند  نيز بر اين عقيدهیحنيفه و ثورابو . بريد

ه در بريدن ک و ابو حنيفه و اصحابش گويند یثور. آورند ینند و در زمره فساد به مشار مک ی میروه دانسته و آن را هنکم
  .ت نيسکی متوجه مسلمانان نشود بایها اگر زيان هکس

 را دستگري یم مردکه مروان بن حکرد کعمرو ناقد از امساعيل بن ابراهيم و او از ابن عون و او از ابن سريين روايت 
.  بودیار وکاين عقوبت : چون خرب به زيد بن ثابت رسيد گفت.  را بريدیبريد و او نيز دست و یها را م هکه سکرد ک

ه به ک را یسک مدينه یه ابان بن عثمان والک گويند ی حممد بن سعد و واقد.ها از آن پارسيان بود هکامساعيل گويد آن س
ه ک است یسک یرد و در نظر ما اين سزاک تازيانه و گردانيدن در بلد عقوبت یرده بود با زدن سکها مبادرت  هکبريدن س

  . و مغشوش شودی قالبیها هکها و آميخنت آهنا با س هکب بريدن سکمرت
، )۱( اموالنا ما نشاءیه مستنبط از اوان نفعل فکرد کعب روايت ک از صاحل بن جعفر و او از ابن  و اویحممد از واقد

   هکاين است 
__________________________________________________  

  ). سوره هود۸۷از آيه (ه خواهيم کنيم ک خويش آن ی يا در ماهلا)۱(
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۶۵۵  
  .توان بريد یها را م هکس

ها  هک سیه به ابن مسيب گفتند مردکرد ک بن سعيد روايت ین عبد اهللا از يزيد بن هارون و او از حييحممد بن خالد ب
  . االرض استی مفسد فیو: سعيد گفت .برد یرا م

افران به ک یمردم يعن: ه گفتکرد کعمرو ناقد از امساعيل بن ابراهيم و او از يونس بن عبيد و او از حسن روايت 
ار به دست مشا افتاد در آن کساختند و چون  ی و خلوص میوئک برده و به مهني سبب آن را به نيی پامهيت پول در جامعه

آن :  گفتندیبه و. تصميم دارم از پوست شتر پول بسازم: عمر بن خطاب گفته بود. ار برديد و فساد راه داديدکغش به 
  .ار دست بداشتک خنواهد ماند و او از آن ی باقیوقت ديگر شتر

  خطامر 
ه سه مرد از کرد ک نقل ی بن قطامی از پدر خويش و او از جدش و او از شرقیلبکعباس بن هشام بن حممد بن سائب 

اين سه تن خط پديد آوردند و . قبيله طيئ در بقه گرد آمدند و آنان مرامر بن مره و اسلم بن سدره و عامر بن جدره بودند
 از اهل انبار آن را از ايشان بياموختند و سپس اهل حريه یمجع. ختند بسای سريانی را به قياس هجای عربیحروف هجا

  .آن را از مردم انبار فرا گرفتند
 بود یه نصرانک دومة اجلندل ی فرمانروایونک سیندک بن عبد اجلن کيدر بن عبد امللک برادر اکبشر بن عبد املل

ه ک به میارک یاز اهل حريه بياموخت و سپس برا را ی خط عربیو. گزيد یونت مک در آجنا سیآمد و مدت یبه حريه م
  نويسد یه خط مکالب او را بديدند کسفيان بن امية بن عبد مشس و ابو قيس بن عبد مناف بن زهرة بن . آمد

۶۵۶  
ه آن دو کبشر ايشان را حروف هجاء بياموخت و به آنان خط نشان داد چندان . ه آنان را نيز خط بياموزدک خواستند یو از و

 با ايشان مصاحبت ی جتارت به طائف آمدند و غيالن بن سلمه ثقفیآنگاه بشر و سفيان و ابو قيس برا. انستند بنويسندتو
بشر از آنان جدا شد و به ديار مضر رفت و در آجنا عمرو بن زرارة بن عدس از او خط بياموخت . رد و او نيز خط فرا گرفتک

 از یمهچنني مرد.  خط آموختندی از مردم نيز در آجنا از ویم آمد و مجعسپس بشر به شا. اتب شهرت يافتکو به عمرو 
 ی تعليم داد و او به وادی القری وادی از اهالی بياموخت و خود به مردی را از آن سه مرد طائیلب خط نويسکطايفه طاخبه 

  . از اهل بلد را خط بياموختیرد و مباند و مجعکآمد و در آجنا تردد 
 جهم یر بن عبد اهللا بن ابک و او از خالد بن الياس و او از ابو بیحممد بن سعد از حممد بن عمر واقدوليد بن صاحل و 

عمر : توانستند خط بنويسند و آنان عبارت بودند از یهنگام ظهور اسالم در قريش هفده مرد م: ه گفتکرد ک روايت یعدو
 سفيان، ابو حذيفة بن عتبة بن یراح، طلحه و يزيد بن اب طالب، عثمان بن عفان، ابو عبيدة بن جی بن ابیبن خطاب، عل

 بن ی، ابان بن سعيد بن عاصی، ابو سلمة بن عبد االسد خمزومی قريشیربيعه، حاطب بن عمرو برادر سهيل بن عمرو عامر
ان بن حرب ، ابو سفيی عامری، حويطب بن عبد العزی سرح عامریاميه، خالد بن سعيد برادر ابان، عبد اهللا بن سعد بن اب

ه از خلفاء قريش ک ی سفيان، جهيم بن صلت بن خمرمة بن مطلب بن عبد مناف، و عالء بن حضرمیبن اميه، معاوية بن اب
  .بود

) ص(ه پيامرب کرد ک و او از عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عقبه روايت یر بن هيثم از عبد الرزاق و او از معمر و او از زهرکب
   آيا حفصه: سان عمر بن خطاب بود گفتکه از ک اهللا به شفاء عدويه دختر عبد

۶۵۷  
  ؟یه او را نوشنت آموختک مهچنان یآموز ی من)۱( قرحهیرا تعويذ شفا

  .نوشت یشفاء در عهد جاهليت خط م
) ص(ه حفصه مهسر پيامرب کرد ک و او از اسامة بن زيد و او از عبد الرمحن بن سعد روايت یوليد بن صاحل از واقد
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 علقمه و او از حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ی سربه و او از علقمة بن ابی و او از ابن ابیوليد از واقد: شتنو یخط م
  .نوشت یلثوم دختر عقبه خط مکه ام کرد کروايت 

 و یوليد از واقد. پدرم مرا نوشنت آموخت: ه گفتکرد ک و او از فروه و او از عائشه دختر سعد روايت یوليد از واقد
  .دانست یتابت مکرميه دختر مقداد کمادرم : ه گفتکرد کاش روايت   بن يعقوب و او از عمهیز موساو ا

ن خط کخواند ل یه عائشه قرآن مکرد ک سربه و او از ابن عون و او از ابن مياح روايت ی و او از ابن ابیوليد از واقد
  .نوشت یمن

  .نوشت ین منکخواند ل یه ام سلمه مکرد کز سامل سبالن روايت  و او ای و او از عبد اهللا بن يزيد هذلیوليد از واقد
ه پس از ورود رسول اهللا ک یسکخنستني : ه گفتندکردند ک و او از شيوخ خويش نقل یوليد و حممد بن سعد از واقد

نويسنده : نوشت یها م ه آخر نامهک بود یسک بود و او اولني یعب انصارک بن یرد، ابک ی نويسندگی ویبه مدينه برا) ص(
 یاب. نوشت یخواند و او برايش م ی را فرا می، زيد بن ثابت انصار)ص(ه او حاضر نبود رسول اهللا کهر وقت . فالن شخص

رد و اقطاع اموال و ک یاتبه مکه با ايشان مک یسانک او را به یها نوشتند و نيز نامه یم) ص( را در حضور پيامرب یو زيد وح
  .آوردند یر در مساير امور را به رشته حتري

__________________________________________________  
  .ی اين بيماری شفایشود و رقيه تعويذ و دعا است برا یه در بدن ظاهر مک است یي  قرحهیمنله به معن.  رقية النمله)۱(

۶۵۸  
ه بعد مرتد ک سرح بود ی بن ابرد عبد اهللا بن سعدک ی پيامرب نويسندگیه براکس از قريشيان کخنستني :  گويدیواقد
رد ک ی امالء میبه و) ص(هر گاه پيامرب . توامن مهانند حممد آيه بياورم یمن م: ه بازگشت و به مردم قريش گفتکشد و به م

پس . نوشت و امثال آن یرد او غفور رحيم مک یو چون مسيع عليم امالء م. افرينک: نوشت یظاملني، او م: ه بنويسدک
ٌء َو من قال َسأُْنزِلُ ِمثْلَ  ِذباً أَْو قال أُوِحَي إِلَيَّ َو لَْم ُيوَح إِلَْيِه َشْيک اهللا ی َعلَ یمن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتر: هکرد کيت نازل خداوند اين آ

وساطت ن عثمان بن عفان کل. شندکبفرمود تا او را ب) ص(ه فرا رسيد رسول اهللا کچون روز فتح م. })۱(۹۳: ۶{ما أَْنَزلَ اهللا 
عثمان او را به .  بدارندیفرمود تا دست از و) ص(رسول اهللا .  من است و مسلمان شده استیاو برادر رضاع: رد و گفتک

  .واليت مصر گمارد
 ینده بود، براک از قبيله یه حليف قريش بود، و به قولک از قوم خندف یعثمان بن عفان و شرحبيل بن حسنه طاخب

 ی، و عالء بن حضرمی جهيم بن صلت بن خمرمه، و خالد بن سعيد، و ابان بن سعيد بن عاصردند،ک ی میپيامرب نويسندگ
 را فرا ی ویروز. ردک یتابت مکه فرا رسيد و معاويه مسلمان شد، او نيز برايش کچون سال فتح م.  بودندیاتبان وکنيز از 

  .ندکمش را سري نکد هيچگاه شخداون: گفت) ص(رد و پيامرب که در حال خوردن بود دير کخواند و معاويه 
  .خورد ی هفت بار غذا میم روزک بيش و یو. مرا گرفت) ص(نفرين رسول اهللا : گفت یمعاويه م

    از طايفهیحنظلة بن ربيع بن رباح اسيد:  و ديگران گويندیواقد
__________________________________________________  

ه کس کاند، و از آن  ردهک هيچ پيغام نیردند به من، و به وکه پيغام ک يا گويد یه دروغ هند بر خداک سکارتر بر خود از آن کيست ستمک و )۱(
  ).۹۳سوره االنعام، آيه (ه اهللا فرو فرستاد کگويد من قرآن فرو فرستم مهچنان 

۶۵۹  
  .اتب ناميدندک بنوشت، پس او را حنظله یچيز) ص(بار در حضور رسول اهللا کبنو متيم ي
دادند و در  یتابت تعليم مک از يهودان در مدينه یبرخ . بودندک در اوس و خزرج اندیاتبان عربک: ويد گیواقد

دانستند عبارت  یه در اوس و خزرج نوشنت مکهنگام ظهور اسالم آنان . گرفتند یان مدينه آن را فرا مکودک خنست یزماهنا
 را ی و هم عربیه او هم عربک -عب، و زيد بن ثابتکن  بیبودند از سعد بن عبادة بن دليم، و منذر بن عمرو، و اب

 حليف انصار، و بشري بن سعد، و سعد بن ربيع، و ی البلوی، و اسيد بن حضري، و معن بن عدک، و رافع بن مال-نوشت یم



 ۳۰۳

ر نوشنت ه عالوه بک است یسکامل ک و - امل بودندکه کسان آنان کاز اين : گويد.  منافقی، و عبد اهللا بن ابیاوس بن خول
 و ی و سعد بن عباده و اسيد بن حضري و عبد اهللا بن ابکرافع بن مال:  عبارت بودند از-ردن نيز بداندک و شنا یتريانداز

سويد بن صامت و : جا داشتند، عبارت بودند ازکه در يثرب اين صفات را يک یسانکو در عهد جاهليت . یاوس بن خول
  .تائبکحضري ال

د اهللا بن عمر يپس عب.  داشتی وقاص الفتی بود و با سعد بن ابی از مردم حريه و نصرانیدجفينه عبا:  گويدیواقد
  .شتکرد و او و دو پسرش را بک با ابو لؤلؤه در قتل پدرش متهم یاو را به مهراه

بن ثابت  الزناد و او از پدرش و او از خارجة بن زيد و او از پدرش زيد ی اسرائيل از عبد الرمحن بن ابیاسحاق بن اب
  :ه گفتکرد کروايت 

هامي  به يهوديان در نوشنت نامه«:  بياموزم و گفتیمرا بفرمود تا نوشنت يهودان را به خاطر و) ص(رسول اهللا 
نوشتم و چون  یبه يهوديان نامه م) ص( پيامرب یه آن را فرا گرفتم و براک نگذشت یپس نيم ماه» .اطمينان ندارم

   .ردمک ی او قرائت میبرانوشتند  ی نامه میبه و  آنان

  }پايان کتاب{
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