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  بنام خداوند رحمان رحيم

براي گفتگو از تاريخ و طبري و ترجمه مجالي بيشتر بايد كه اگر خدا بخواهد پس از ختم كار كه اميد 

  .هست دورتر از بهار آينده نباشد، شمه اي از اين حكايت نسبتاً دراز گفته آيد

نكه بنياد فرهنگ ايران از وقت بنياد، ترجمه تاريخ طبري را در دستور كار خويش اجمال حسب حال آ

به رديف اول داشته بود كه دريغ بود اين اثر بزرگ و مفصل و كهن كه ورقي وزين از انبوه مĤثري كـه تـازان   

ن دارد پارسي نژاد در قلمرو فرهنگ مركب اسالمي است، و بسياري صفحات و فصول آن از تاريخ ايران سـخ 

با نكته هاي اصيل كه در هيچ مرجع ديگر نيست، چنين اثري، بتمام ديري از اضـافات، زي تـازي نگـذارد و    

جامه پارسي نگيرد و اين دور افتاده قديم، از پس قرون، به خانه و كاشانه خويش نيايد و كتابخانه پارسي بـه  

به تبعيت از رسم و پنـدار رايـج زمـان، زبـان     حاصل كار و شاهكار يكي از فرزندان مخلص و پر كار ايران كه 

  .عربي را جوالنگاه نبوغ آسمان وار خويش داشته اند آراسته نگردد

سپاس خدا را كه از پي توفيقات مكرر سالها، نعمت اين خدمت به من داد، و عالقه اولياي بنياد، انگيزه 

باروز زودتر از وقت مقرر، ره چاپخانه هست شد و كاري كه در گرو ساليان دراز مي نمود با كوشش پيوسته ش

  .گرفت و باز شكر خداي

ان شـاء  . اينك شما و جلد پنجم كه اميد هست جلدهاي ديگر با فواصل كوتاهتر از دنبـال آن در آيـد  

  .اهللا

  

  لقاسم پايندهاابو

  1352ماه  آبان                                                                                                                               
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   چهاردهم سال دنباله

 قادسـيه  در عربان كه فرستادند او پيش كس و بناليدند شهريار پسر يزدگرد به سواد مردم: گويد عمرو
 فـرات  و آنهـا  ميان را چه هر اند آمده قادسيه به كه هنگامى از و دارند جنگ سر كه پيداست و اند آمده فرود
 و برفتـه  دست از نگرفته جا ها قلعه در كه آذوقه و پا چهار و هنماند مردم ها قلعه در جز و اند كرده ويران بوده

  .شويم مى آنها تسليم ناچار به نرسد ما به كمك اگر، آرند فرود ها قلعه از نيز را ما كه نمانده چيزى
 را شـاه  و كردنـد  تأييـد  را مـردم  و نوشـتند  چنـين  يزدگرد به نيز داشتند امالك، طف در كه شاهانى

 چـون  و خوانـد  پـيش  را رستم و فرستاد كس شد مصمم كار اين به چون و، بفرستد را ستمر كه برانگيختند
 مـرد  تـو  اكنـون . بايـد  آن خور در آمادگى كارى هر براى، فرستم سواد سوى ترا خواهم مى«: گفت بدو بيامد

  »داشتهن همانند اردشير خاندان شاهى آغاز از نموده رخ آنها به كه بليه اين كه بينى مى و پارسيانى
 از و بـدانم  تـرا  نظـر  خواهم مى« :گفت شاه، گفت او ثناى و پذيرفته را شاه راى كه وانمود چنان رستم

 و كـن  وصـف  مـن  بـراى  اند آمده فرود قادسيه در كه هنگامى از را رفتارشان و را عربان، شوم آگاه ات انديشه
  ».كشند مى چه آنها از عجمان كه بگوى

  »اند پرداخته تباهى به و اند يافته فرصتى چوپان غفلت از كه نندگرگا چون عربان«: گفت رستم
 ترتيـب  بـه  كه نيرودهم ترا و بگويى آشكار را آنها وصف تا پرسيدم تو از من. نيست چنين«: گفت شاه

 بـر  كـه  اسـت  عقـابى  چونـان  فارسيان و عربان مثال كه بشنو من سخن اينك. نگفتى صواب اما كنى كار آن
 صـبح  چـون  و گيـرد  آرام خود هاى آشيانه در كوه دامن در، رود آنجا شبانگاه، پرندگان كه آمده فرود كوهى

 بيم از بيند چنين پرندگان چون و بربايد عقابش افتد جدا اى پرنده اگر و بيند خويش كمين در را عقاب شود
 و برانـد  را عقـاب  دآر هجـوم  يكجـا  پرنـدگان  اگر افتد عقاب بچنگ ماند جدا كه اى پرنده هر و نيارد مقاومت

 مثـال . شـود  نـابود  آيـد  مقاومت به كه گروه هر شود پراكنده اگر اما يكى جز يابد نجات همه كه شود چنان
  »كن كار ترتيب اين به، است چنين عجمان و عربان

 عجمـان  از پيوسـته  وانـدارى  آنهـا  مقابلـه  به مرا وقتى تا عربان كه بگذار مرا! پادشاه اى«: گفت رستم
 بكار جنگ تدبير و خدعه و كند كفايت را كار خدا و نگهدارى مرا كه باشد اين سياست شايد، باشند بيمناك

  »است سودمندتر مختصر پيروزى از جنگ در خدعه و تدبير كه باشيم برده
  »؟چه ديگر«: گفت و نپذيرفت شاه اما

 سـپاهى  پـس  از سـپاهى  جنگ كه بايد تأمل اينك و است بهتر شتاب از تأمل جنگ در«: گفت رستم
  ».است سختتر دشمن براى و نمايد مى درستتر يكجا هزيمت از ديگر

 شـاه  نـزد  بـه  كسـان  پيوسـته  و زد اردو سـاباط  در و شـد  بـرون  رستم، نپذيرفت و كرد اصرار شاه اما
  .بفرستد را ديگرى و دارد معاف كار اين از را وى مگر فرستاد مى
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 خبر سعد براى صلوبا بنى و حيره جانب از خبرگيران و شدند مى فراهم رستم دور به كسان اثنا اين در
  .نوشت عمر براى را قضيه او و آوردند

 مصـمم  و آمـده  هيجان  به شد مكرر يزدگرد نزد به آزاد پسر مرد آزاد بوسيله سواد مردم استغاثه چون
 كرد تأكيد رستم به و بود لجوج و بين كوته مردى كه پوشيد چشم تدبير از و وادارد جنگ به را رستم كه شد

 و روم برتـر  خـود  حـد  از كند مى ناچار مرا، تدبير خالف! پادشاه اى« :گفت و كرد تكرار را سخنان همان او و
 خـاطر  بـه  كـه  ميدهم قسم خدا به ترا، گفتم نمى را سخنان اين داشتم چاره اگر. بردارم خويش از مسئوليت

 و بهتـر  چـه  بود ظفر اگر، بفرستم را جالنوس و بمانم هماردوگا در من بگذارى پادشاهيت و كسانت و خودت
 و خسـته  كه رويم آنها مقابله به نباشد مفر و نماند چاره كه وقتى تا فرستم مى را ديگرى و ام آماده من نه گر

  ».نفسيم تازه ما و ايم كرده ضعيفشان
  .كرد وادار رفتن به را او و نپذيرفت يزدگرد اما
 را جالنوس، آورد فراهم جنگ لوازم و آمد فرود ساباط در رستم وقتى: گويد شپدر از نقل به رفيل ابن

 پهلـوى  بـه  را هرمـزان  »دهم فرمان تا مشو درگير اما ببر اى حمله«: گفت و فرستاد پيش كس هزار چهل با
  .شد سپاه دار دنباله پيرزان و گماشت چپ پهلوى به را رازى بهرام پسر مهران و گماشت وى سپاه راست

 آنجـا  در و بـريم  مى آنها ديار به راه داد ظفر قوم اين بر را ما خدا اگر«: گفت سپاه تشجيع براى ستمر
  ».دهند رضايت اند داشته كه وضعى به و آيند صلح به تا كنيم مى جنگ

 خطـر  احسـاس  و ديـد  ناخوشايند خوابى رستم، گشتند باز و شدند شاه پيش سعد فرستادگان چون و
 و برود جالينوس كه خواست شاه از و شد آشفته و افتاد ترديد به و داشت باك عربان قابلهم و حركت از، كرد

 معتبرتـر  آنهـا  پـيش  مـن  نـام  چه اگر منست ظفر چون جالنوس ظفر«: گفت، كنند مى چه ببيند تا بماند او
 نگهداريم معين وقتى تا را قوم اين و فرستم ديگر كس نه اگر و، خواهيم مى كه همانست يافت ظفر اگر، است

 مهابـت  عربان دل در همچنان و نمانند كوشش از پارسيان باشم نخورده شكست من كه وقتى تا اميدوارم كه
 جـرى  يكبـاره  روم جنـگ  بـه  شخصا اگر، نيارند حمله جرئت  ام نرفته آنها جنگ به من وقتى تا. باشم داشته
  ».بشكنند كامال پارسيان و شوند

، كـرد  حركـت  كـس  هـزار  شصت با خود و بفرستاد بود كس هزار چهل كه را سپاه مقدمه رستم آنگاه
  .بود كس هزار بيست سپاه دنباله

 از بيشـتر  تبعـه  بـا  و بودنـد  متبوع همه كه كرد حركت كس هزار بيست و يكصد با رستم: گويد عمرو
  ».بودند متبوع همه كه بود درآمده كس هزار شصت با مداين از، بودند كس هزار دويست

 حمله بود زده اردو قادسيه در كه سعد به بودند متبوع همه كه كس هزار شصت با رستم: گويد عايشه
  .برد
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 از: نوشـت  چنـين  پارسـى  سران و برادرش به وى، كرد وادار حركت به را رستم شاه وقتى: گويد عمرو
 دسـت  بـه  را بزرگى اهسپ هر خدا و كرد مى مقابله حادثه هر با كه پارسيان تير و، در مرزبان بندوان به رستم

 و كنيـد  اسـتوار  را خـويش  هاى قلعه، وى همانند كسانى به و گشود مى را استوارى قلعه هر و شكست مى وى
. شـوند  كسانتان و سرزمين مزاحم و آيند شما ديار به عربان كه باشد زود كه آريد فراهم لوازم و شويد آماده
  .نپذيرفت شاه اما، گرايد نحوست به سعدشان طالع تا مكني تعلل و نگهداريم را آنها كه بود اين من رأى

 نامـه  همانند اى نامه وى كند حركت ساباط از رستم كه داد فرمان يزدگرد وقتى: گويد بهرام بن صلت
 رونق گل و شده نكو مرغان شتر و كرده آلود گل را آب ماهى كه افزود چنين و نوشت خويش برادر به پيش

 مـا  مجـاور  ملـك  بـر  و شوند چيره ما بر قوم اين كه دانم چنان و برفته بهرام و مدهآ باعتدال ميزان و گرفته
» .روم مى خودم من يا روى مى آنها سوى تو يا«: گفت شاه كه بود اين ديدم كه چيزى سختترين .يابند تسلط

  .روانم آنها سوى من
 مـنجم  جاپـان  غـالم  داشـت وا  رستم فرستادن به را يزدگرد كه كسى: گويد پدرش از نقل به رفيل ابن

 و رسـتم  رفـتن  باره در كه گفت و فرستاد او طلب به كس يزدگرد، بود بادقلى فرات مردم از وى، بود كسرى
  .گفت دروغ به سخن و كرد بيم گفتن راست از او و ؟دارى نظر چه عربان جنگ

 خـوش  را رفـتن ، خـويش  دانـش  سـبب  بـه  و داشت وى دانش مانند دانشى نيز رستم كه بود چنان و
 بـاره  در مـرا  كه خواهم مى«: گفت بدو شاه. داد فريبش جاپان غالم كه بود مصر وى رفتن به شاه اما نداشت

  ».يابم اطمينان تو گفته از كه دهى خبر دارم كه راى اين
  ».ده خبر را وى«: گفت هندى زرناى به غالم
  »بپرس من از«: گفت

 اينجـا  باشـد  وى دهان به كه چيزى و افتد تو ايوان بر و بيايد مرغى پادشاه اى«: گفت بپرسيد چون و
  ».باشد درهمى وى دهان در و باشد كالغ مرغ، ميگويد راست«: گفت غالم. بكشيد اى دايره و »افتد

 كـه  پرسـيد  او از غـالم  سخن باره در شاه و آمد وى پيش خواسته را او شاه كه يافت خبر جاپان وقتى
 اينجـا  كه دارد دهان به درهمى و است زنگى كالغ، مرغ كه كرد خطا اام گفت راست«: گفت و كرد محاسبه

 كه بودند برنخاسته جاى از. كشيد ديگر دايره و ميافتد اينجا و جهد مى درهم كه گفت دروغ زربابه» .افتد مى
 و گرفـت  جاى ديگر خط در و برجست و افتاد اول خط در او از درهمى و نشست ها كنگره بر زنگى كالغ يك
: گفـت  هنـدى . بياوردند آبستن گاوى آنگاه. گفت تعرض به سخن بود كرده تخطئه را او كه جاپان به دىهن
  ».پيشانى سپيد و است رنگ سياه آن گوساله«

  ».است سپيد آن دم و است سياه گويى مى دروغ«: گفت جاپان
  .بود پيشانى ميان آن دم كه آوردند در را گوساله و بكشتند را گاو

  .كرد چنان او و كند روان را رستم كه دادند دل را شاه و» .بود اينجا از زرنا خطاى«: گفت جاپان
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 گبـران  ملـك ، شـوند  چيره آنها بر دشمنان و افتاد زوال به پارسيان كار كه نوشت جشنسماه به جاپان
 شتاب! كن شتاب، مخور را اوضاع فريب و كن پيمان آنها با. يابد تسلط دينشان و پاگرفت عربان ملك و برفت

  .افتى آنها دست به آنكه از پيش! كن
 بود عتيق در خود سپاه با كه رفت معنى پيش و شد روان عربان سوى رسيد جشنسماه به نامه چون و

 و شـد  آنهـا  گير خبر و گرفت پيمان پيروانش و خاندانش و خودش براى او از و فرستاد سعد پيش را وى كه
  ؟چيست اين پرسيد خود زن زا معنى و كرد پيشكش معنى به پالوده

  ».نتوانسته و بپزد كاچى خواسته مى اش بيچاره زن بگمانم«: گفت
  ».بيچاره«: گفت معنى
 رأى بـا  مگر: گفت و كرد گله و بديد را او پل بر جاپان كرد حركت ساباط از رستم وقتى«: گويد عمرو

  »؟نيستى هماهنگ من
 پـيش  را جـالنوس  رستم »كنم مى اطاعت ناچار هب من و است ديگرى دست به كار عنان«: گفت رستم

 مـرد  آزاد و جالنوس به و آمد فرود كوثى در تا برفت نيز رستم. زد خيمه نجف در و رفت حيره تا كه فرستاد
 رسـتم  پـيش  و بگرفتنـد  را يكـى  و برفتنـد  آنهـا ، بگيريـد  مـن  براى سعد سپاه از را عربان از يكى كه نوشت

  .بكشت را او سپس پرسيد خبر او از و بود كوثى در كه فرستادند
 پـيش  حبـره  سوى جالنوس كه داد فرمان و كرد حركت رستم وقتى: گويد پدرش از نقل به رفيل ابن

 نزديك و برفتند قادسيه تا كس يكصد با مرد آزاد همراه به او و بگيرد او براى را عربان از يكى گفت بدو رود
 از كسـانى  فقـط ، نرسـيدند  آنهـا  به اما آمدند حركت به عربان و دبربودن را او و رسيدند مردى به قادسيه پل

 كـه  فرسـتادند  رستم پيش را بربوده مرد رسيدند نجف به چون و افتادند مسلمانان دست به ماندگانشان عقب
  .بود كوثى در

  »؟خواهيد مى چه و ايد آمده چه براى«: گفت بدو رستم
  »ايم آمده خدا موعود جستجوى به«: گفت
  »؟چيست خدا موعود«: گفت
  »شما جانهاى و فرزندان و زمين، كنيد دريغ شدن مسلمان از اگر«: گفت
  »؟شويد كشته اين از پيش اگر و«: گفت رستم
 آنچـه  و آورد در بهشت به را او شود كشته اين از پيش ما از كس هر كه است چنين خدا وعده«: گفت

  ».داريم يقين ناي به ما و دهد ما باقيماندگان به گفتيم تو با را
  »؟اند داده شما دست به را ما پس«: گفت رستم
 آنچه از، كرده تسليمتان آن سبب به خدا و داده ما بدست را شما اعمالتان تو بر واى! رستم اى«: گفت

  »اى افكنده پنجه قدر و قضا با بلكه نيستى طرف انسانها با تو كه مخور فريب بينى مى خود اطراف
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  .بزدند را او گردن تا بگفت و شد خشمگين رستم
 در زنـان  بـا  و گرفتنـد  زور بـه  را كسـان  اموال وى ياران و آمد در كوثى از برس آهنگ به رستم آنگاه

 شد مى فرزندانشان و اموال با كه رفتارى از و آوردند رستم پيش فرياد بوميان و كردند ميخوارگى و آميختند
 راسـت  عـرب  مرد آن بخدا! پارسيان گروه اى«: گفت و ادايست سخن به جمع ميان در رستم، كردند شكايت

 شـما  رفتار از جنگند حال در مردم و ما با كه عربان رفتار بخدا، شده ما زبونى سبب ما اعمال بخدا. گفت مى
 بـالد  بـر  و كرد مى فيروز دشمنان بر را شما، نيكى و پيماندارى و عدالت و نكو رفتار سبب به خدا، است بهتر

 و كنـد  مـى  دگر را شما كار خدا، ايد گرفته پيش را كارها اين و ايد بگشته رفتار آن از كه اكنون ادد مى تسلط
  ».بگيرد شما از را خويش قدرت كه هست بيم

 و بياوردنـد  بودنـد  شـده  مـردم  شـكايت  مايـه  كـه  را آنهـا  از چنـد  تنى كه بفرستاد كسان رستم آنگاه
 آنجـا  از و آمـد  فرود االعور دير نزديك و شد برون و داد رحيل نداى و نشست بر آن از پس. بزد را گردنشان

 و خواست را حيره مردم و زد اردو غريين تا خورنق نزديك و فرات كناره بر نجف روبروى و رفت ملطاط سوى
  .بريزد خونشان خواست مى و كرد تهديدشان
 حفـظ  بـه  چـرا  كـه  كنى مالمتمان و نتوانى ما يارى كه مكن بار ما بر را بليه دو«: گفت بدو بقيله ابن
  .ماند خاموش او و »ايم پرداخته خويشتن

 اى«: گفـت  آنهـا  به، بود دير كنار بر او گاه خيمه، خواند پيش را حيره مردم رستم: گويد حارثى مقدام
 قوتشـان  خويش مال با و ايد شده آنها گير خبر و اند آمده ما ديار به عربان كه ايد شده خوشدل! خدا دشمنان

  »كن سخن او با تو«: گفتند و انداختند پيش را بقيله ابن، كسان» .ايد داده
 خوشـدل  كـه  اند كرده چه، ايم شده خوشدل عربان آمدن از گفتى اينكه«: گفت و رفت پيش بقيله ابن

 خبـر  گفتـى  اينكـه . شمارند مى جهنمى را ما و نيستند ما دين بر، هستيم بندگانشان ما آنها پندار به، باشيم
 را هـا  دهكده و گريخته آنها مقابل از تو ياران، باشيم خبرگيرشان ما كه حاجت چه را آنها ايم بوده آنها يرانگ

 خـويش  مـال  بـا  گفتـى  اينكه. نيست مانعشان كس و روند خواهند راست و چپ به كجا هر و اند كرده خالى
 كـه  داشتيم بيم و نكرديد دفاع ما از شما هك ايم داشته محفوظ آنها از را جانهايمان مالمان با ايم داده قوتشان
 مقاومـت  شـدند  مقابـل  آنهـا  بـا  كـه  شـما  از كسانى. بكشند را جنگاورانمان و اندازند جنگ و كنند اسيرمان
 بهتـر  را رفتارتـان  و داريـم  دوسـت  آنهـا  از بيشـتر  را شـما  كـه  خـودم  بجـان ، زبونتريم آنها از ما و نيارستند

  ».غالبيم بندگان، سواد بوميان چون ما كه باشيم شما يار تا كنيد حفظ ربانع مقابل در را ما، پسنديم مى
  ».آورد راست سخن مرد اين« گفت رستم

 و آمـد  پارسـيان  اردوى بـه  اى فرشـته  كه ديد خواب به دير در رستم: گويد پدرش از نقل به رفيل ابن
  .زد مهر را سالحها همه
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 ما و برفت سپاه پيشاهنگان با او و كرد روان نجف از را جالنوس يافت اطمينان رستم وقتى«: گويد نضر
 در مـداين  از رستم كه وقت آن از، آمد فرود نجف در و كرد حركت رستم آنگاه زد اردو سليحين و نجف بين
 و رفـت  نمـى  پـيش  كـه  بود ماه چهار شد مقابل سعد با و آمد در آنجا از كه وقتى تا زد اردو ساباط در و آمد

 بـيم  و نداشـت  خـوش  را آنها با جنگ كه بروند و شوند خسته ماندن از عربان كه اميد اين هب كرد نمى جنگ
 و شـتاب  بـه  را وى شـاه  امـا  كـرد  مى تعلل همچنان. بود رسيده وى پيشينيان به كه رسد آن نيز بدو داشت
  .داد جنگ به دل تا واداشت روى پيش و حركت
 خـدا  پيمبـر  كـه  ديـد  خواب به را فرشته همان و شد تجديد خوابش، آمد فرود نجف در رستم چون و

 او و داد خـدا  پيمبر به و زد مهر و بگرفت را پارسيان سالح فرشته و بودند وى با عمر و سلم و عليه اهللا صلى
 و شـد  راغـب  اسالم به بديد را اين رفيل چون و بود غمگين سخت رستم صبحگاهان. داد عمر به را همه نيز

  .شد وى مسلمانى سبب قضيه همين
 حـدود  بـه  كه داد دستور مسلمانان و سعد به دهند نمى جنگ به تن پارسيان كه بدانست عمر چون و

  .باشند آنها مزاحم و بمانند همچنان و آيند فرود آنها سرزمين
 نـور  خواسـت  مـى  خـدا  كـه  بمانند بجاى و كنند صبورى بودند مصمم و آمدند فرود قادسيه در عربان

 ويرانـى  بـه  را خـويش  اطراف و پرداختند غارت به سواد در و يافتند اطمينان و ماندندب، كند كامل را خويش
 خـداى  تـا  بماننـد  حـال  بـدين  بودنـد  مصـمم ، شـدند  آمـاده  طوالنى اقامت براى و آوردند تصرف به و دادند

  .كرد مى تأييدشان كارها اينگونه در عمر و كند فيروزشان
 قوم اين كه بدانستند يافتند خبر كارشان از و بدانستند را بانعر حال و بديدند اين رستم و شاه چون و

 را رسـتم  كـه  ديـد  الزم و گذاشت نخواهند را او بماند ساكت اگر كه بدانست شاه و نيستند برداشتنى دست
 نظـر  بـه  كه آورد بدست وقت خورد و زد ضمن و آيد فرود  نجف و عتيق ميان كه ديد چنان رستم و بفرستد

  .شود بيدار اقبالشان و برسند مقصود به زمان گذشت به تا بود ناسبترم كار اين وى
 سـليحين  و نجف بين ما جالنوس و بود نجف در رستم، بود روان سو بهر عربان هاى دسته: گويد طلحه

 پيرزان و بودند وى سپاه پهلوى دو بر مهران و هرمزان، داشت مقر جالنوس و رستم بين ما الحاجب ذو و بود
 يكصد سپاه. بود سواران تك ساالر كنارى و بود پيادگان ساالر، سريا فرات حاكم بهيش بن زاد، بود دار دنباله

 زنجير به كسانرا. بودند شريف متبوع كس هزار ده هزار شصت از و خدمه با متبوع هزار شصت، بود هزار ده و
  .بگردد آنها بر جنگ آسياى كه بودند هم با و بودند بسته

 كـه  را آنهـا  سعد اما» ،بروم پيش تنگناييم به اينجا در«: گفتند سعد به كسان: گويد ظريف بن موسى
 صـاحبان  راى به ما كه نكنيد تكلف اند نخواسته شما از راى وقتى«: گفت و كرد توبيخ بودند گفته سخن اين
  »بمانيد خاموش نداريم سخن شما با كه مادام و رويم مى پيش رأى
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 روان كـس  صد با يك هر حميضه و سواد و فرستاد پيشتاز بعنوان سپاه بى را عمرو و طليحه سعد آنگاه
 سـوى  را گروهى و يافت خبر رستم، نروند پيش چندان بود گفته سعد. كردند تاز و تاخت نهرين در و شدند

 نهاآ و خواند پيش را اسدى جابر و عمرو بن عاصم و اند رفته دور وى سواران كه يافت خبر سعد و فرستاد آنها
 سـاالر  تـو  آيـد  پـيش  جنـگ  اگر«: گفت عاصم به. رفتند راه همان از كه فرستاد حميضه و سواد دنبال به را

 و بودنـد  گرفتـه  را اطرافشـان  پارسـى  سـواران  كـه  رسـيد  آنهـا  بـه  اصطيميا و نهرين بين ما عاصم» .جمعى
 را غنيمـت  مـن  و كـن  مقابله آنها با يا: برگزين را يكى«: گفت حميضه به سواد. بگيرند را غنايم خواستند مى
  ».ببر را غنيمت تو و كنم مى مقابله من يا برم مى

  »برم مى را غنيمت من و بدار من از را آنها«: گفت حميضه
 حميضـه  و برخـورد  او بـه  عمـرو  بـن  عاصـم ، افتـاد  راه بـه  حميضه و پرداخت دشمنان مقابله به سواد

 را غنيمت و گرفت سواد راه عاصم دادند آشنايى چون اما، ردك كج راه و عجمانند از ديگر گروهى كه پنداشت
 آنچه سواد و شدند گريزان بديدند را عاصم عجمان چون و. بودند گرفته آنرا از قسمتى پارسى مردم كه براند

  .بازگشتند سعد پيش سالمت و غنيمت و پيروزى با و گرفت پس بودند گرفته را
، بـود  جـالنوس  اردوى مـأمور  عمـرو  و بـود  رسـتم  اردوى مأمور طليحه، بودند رفته كه عمرو و طليحه

  .بود همراه جمعى با عمرو و رفت تنها طليحه
 كـه ، جمعـى  سـاالر  تـو  داد رخ جنگى اگر«: گفت و فرستاد آنها دنبال به را هبيره بن قيس سعد آنگاه

  .بود ردهك اطاعت عمرو ولى كند خوار بود كرده كه اى نافرمانى سبب به را طليحه خواست مى
 طرف از چون و» .ندارم خبر او از من«: گفت كه گرفت را طليحه سراغ و رسيد عمرو به تا برفت قيس

  »؟كرد خواهى چه«: گفت بدو قيس رسيدند نجف به جوف
  »كنم اندازى دست آنها اردوى كنار به خواهم مى«: گفت عمرو
  »؟عده همين با«: گفت
  »آرى«: گفت
  »؟ندارند آن تاب كه وادارى كارى به را مسلمانان ميخواهى ،گذارم نمى بخدا«: گفت قيس
  »نيست مربوط تو به اين«: گفت
  ».داشتم مى باز كار اين از ترا نبودم ساالر هم اگر، اند كرده تو ساالر مرا«: گفت
  .است داده ساالرى طليحه و عمرو بر را قيس سعد كه دادند شهادت چند تنى و يزيد بن اسود آنگاه
 دين به شما دين از اگر ،است روزگارى بد باشى من ساالر تو كه روزگارى! قيس اى بخدا«: تگف عمرو

 نيـز  و »باشـى  مـن  ساالر تو ديگر بار كه آنست از بهتر بدهم جان تا بجنگم آن راه در و بگردم خويش سابق
  »شوم مى جدا او از كند چنين ديگر بار فرستاده ترا كه تو يار اگر«: گفت

  »دانى خود گذشت كه بار اين از«: گفت قيس
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 از كـدام  هـر  و گشـتند  باز سعد پيش، اسب و كافر تعدادى و خبر با دو هر و، كرد رد را او گفتار عمرو
  .كرد شكايت قيس خشونت از عمرو و كرد شكايت عمرو نافرمانى از قيس، كردند شكايت ديگرى

 كشـته  كـس  هـزار  جنگ در نفر صد هك آنست از بهتر من نزد به سالمت و خبر عمرو اى«: گفت سعد
 جنـگ  كـار  در كه پنداشتم؟ كنى تالقى آنها با كس صد با و روى پارسيان جنگ به ميخواستى چگونه، شود

  » .بينم مى كه اينى از مجربتر
 و كـرد  نظـر  و شد پارسيان اردوگاه وارد مهتابى شبى تا برفت طليحه» .گفتى كه چنانست كار«: گفت

 را ديگرى خيمه باز و گذشت الحاجب ذو اردوى بر تا برفت و براند را او اسب و ببريد ار مردى خيمه طنابهاى
 و بگشود را او اسب و ببريد را ديگرى خيمه و رفت جالنوس اردوگاه به آن از پس. بگشود را او اسب و، ببريد
 در آنكـه ، آمدنـد  ونبـر  بـود  الحاجـب  ذو اردوى در آنكه و بود نجف در كه مرد آن و رسيد خراره به تا برفت

 آن از پـس ، رسيد حاجبى آن از پس رسيد او بر زودتر جالنوسى و كرد تعقيب را وى بود الحاجب ذو اردوى
 پارسـى ، بگفت وى با را قضيه و آورد سعد پيش و كرد اسير را آخرى و كشت را اولى تن دو كه رسيد نجفى

  .بود وى با جنگها همه در و شد طليحه مالزم و كرد نام مسلم را او سعد و شد مسلمان
 از يـك  هـر  بر بود گفته بدو فرستاد مى پارسيان ديار سوى را سعد، عمر وقتى: گويد نهدى عثمان ابن

 سعد. دهد فرمان او به عمر تا برگزيند نرفت اگر و ببرد همراه را او برخورد شجاع و نيرومند مردى به آبگاهها
 را مسـلمانان  دعـوت  كه باديه مردم نيز و بودند پيش ايام نگاورانج كه رسيد  قادسيه به كس هزار دوازده با

 از پـس  ديگـر  بعضـى  و شـدند  مسـلمان  جنگ از پيش بعضيشان و بودند آمده كمكشان به و بودند پذيرفته
  .گرفتند سهم هزار دو هزار دو قادسيه جنگاوران مانند و بودند شريك غنيمت در و شدند مسلمان جنگ

 رسـتم  چـون ، پيوسـتند  خـويش  به را تميميان و گرفتند را قبايل نيرومندترين غسرا مسلمانان: گويد
 پارسى مردم باره در تا بيارند و بگيرند را يكى گفت و فرستاد پيشتازان سعد، آمد فرود نجف در و شد نزديك

  .بپرسد چيز او از
 كـس  ده تـا  يـك  از پيشـتاز  كـه  شدند همسخن كسان بود كه اختالفى از پس و شدند روان پيشتازان

 و فرستاد كس پنج با را معديكرب ابن عمرو و فرستاد كس پانزده با را طليحه سعد و كردند تساهل اما، باشد
 حركت نجف از آنها كه دانستند نمى و بود فرستاده را الحاجب ذو و جالنوس رستم كه بود صبحگاهى به اين

 را طفوف دشت كه برخوردند آنها پايان چهار و دوگاهار به كه بودند نرفته بيشتر كمى و فرسخ يك و اند كرده
  .بود كرده پر

 پنداشـت  فرستاد را شما وقتى او كه، بگوييد را خبر و رويد باز خويش ساالر پيش«: گفتند شان بعضى
  »دارند مقر نجف در پارسيان كه

  »نشود دار خبر شما وجود از دشمن كه گرديد باز«: گفتند ديگر بعضى
  »گفتيد راست«: گفت خويش ياران به عمرو
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  ».گيريد خبر قوم از كه اند فرستاده را شما، گفتند ناروا«: گفت خود ياران به طليحه
  »؟كنى چه خواهى مى«: گفتند
  »بدهم جان يا درآيم قوم اردوگاه به خواهم مى«: گفت

 باز را ما شد نخواهى رستگار كشتى را محصن بن عكاشة آنكه پس از و دارى خيانت با دل تو«: گفتند
  »گردان

  .كرد دريغ بازگشتن از عمرو اما
 جمـع  آن به اگر كه فرستاد كس صد با را اسدى هبيره بن قيس يافت خبر آنها حركت از سعد چون و
 بديد را او عمرو چون و. رسيد آنها به بودند شده راهى جماعت كه هنگامى قيس. باشد نيز آنها ساالر برخورد

 از طليحـه . كرد اعتراض آنها به كه »دارند تاز و تاخت قصد كه وانمودند چنان و كنيد نمايى شجاعت«: گفت
  .بگفتند وى با را پارسيان نزديكى و آمدند سعد پيش كه آورد پس را گروه اين قيس و بود شده جدا آنها

، پرداخت جستجو به آنجا در را شب و شد رستم اردوگاه وارد و گذشت طفوف آبهاى از و برفت طليحه
 كه بود اسبى، گفت نظر در بود ديده كه را چيزى بهترين اردوگاه كنار بر و شد برون رفت سر به شب چون و

  .بود نديده آن همانند كه سپيد اى خيمه و نبود آن مانند قوم اسبان در
 شتاب با و براند را خويش اسب و پيوست خود اسب عنان به آنرا و ببريد را اسب عنان و كشيد شمشير

 از شان بعضى و شدند سوار يافتند دست چه هر بر و برداشتند بانگ و شدند خبر اسب صاحب و مردم ،برفت
  .آمدند وى تعقيب به و داشتند زين بى مركوب شتاب فرط

 كـه  بود كرده حاضر را خويش نيزه و شد نزديك چون و رسيد بدو پارسيان سپاه از سوارى صبحگاهان
 بـا  را وى پشـت  و بـرد  حمله طليحه، بگردانيد او از روى پارسى و دانيدبرگر را خود اسب طليحه، زند ضربت

 خـويش  يار دو هالكت و آمد ديگرى آنگاه. كرد چنان نيز وى با كه آمد ديگر يكى آنگاه .شكست هم در نيزه
 را خـويش  اسـب  طليحـه  كـرد  آماده را نيزه و رسيد طليحه به چون و. بديد بودند وى عموزاده دو هر كه را

 كشته ديد كه پارسى، دهد اسارت به تن كه گفت و برد حمله طليحه و كرد پشت فارسى و بگردانيد او سوى
  .داد تن اسارت به شود مى

 و ديدنـد  كشـته  را سوار دو و رسيدند در پارسيان. كرد چنان او و، بدود او روى پيش كه گفت طليحه
 اردوگـاه  به تا بيامد طليحه. گشتند باز و نبردند  حمله بدو اما بود اردوگاهشان نزديك طليحه، اسير را سومى
 رسـيد  او پـيش  چون و دادند عبور سعد نزد به را او كه كرد خبر را كسان و بود باش آماده حال به كه رسيد
  »؟خبر چه تو بر واى«: گفت

 يـا  ام كـرده  صـواب  كار دانم نمى گرفتم را بهترينشان و بگشتم و شدم اردوگاهشان وارد ديشب«: گفت
  .گرفت جاى پارسى و سعد ميان ترجمان و» .بپرس او از است حاضر اينك، خطا

  »؟دهى مى امان جان به مرا بگويم راست اگر«: گفت پارسى
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  »است بهتر دروغ از جنگ كار در راستى ما بنزد آرى«: گفت
 از مـن  كـه  كـنم  مى سخن يارتان اين باره در بگويم چيزى خودم كسان بارهدر كه پيش اين از«: گفت

 امـا ، ام ديـده  و ام شـنيده  چيزها دليران از و ام كرده جنگها و ام ديده جنگها بينى مى كه سن اين به تا نوسالى
 رسـد  اردوگاهى به و كند طى نيارند آن نزديكى جرات دليران كه را اردوگاه دو يكى كه ام نديده و ام نشنيده

 كـه  نكند بس اين به و دارد خدمت به را كمتر و سك ده و پنج يكيشان كه باشد آن در كس هزار هفتاد كه
 و شويم خبر ما و شود خبر او و ببرد را او خيمه طنابهاى و ببرد را سپاه سوار يكه مال و آيد در رفته چنانكه

 هماننـد  كه دومى و شود كشته و برسد او به، سوار هزار برابر و است قوم سوار يكه كه اولى و كنيم تعقيبش
 هيجـان  بـه  مقتـول  دو مرگ از و نباشد من همانند كس من قوم در و برسم من و شود كشته و برسد اوست
  ».دهم اسارت به تن و ببينم را مرگ و اند بوده من عموزادگان كه باشم

 از پس، آنست همانند خدمه و تبعه و است هزار بيست و يكصد سپاه كه داد خبر پارسى مردم از آنگاه
 صالح و راستى و وفا به چنين تا بخدا«: گفت و پيوست طليحه به و كرد مسلم را او نام سعد و آورد اسالم آن
 از جنـگ  آن در و» .حاجـت  چـه  پارسيان مصاحبت به مرا، خوريد نمى شكست، ايد دلبسته مستمند اعانت و

  .بود كوش سخت مردم
 ديگـر  كـار  هـيچ  بـه  و برو! خردمند اى«: گفت اسدى هبيره بن قيس به سعد: گويد طريف بن موسى

 مقابـل  تا برفت قيس. بفرستاد نيز را طليحه و معديكرب بن عمرو »بيارى خبر من براى قوم اين از تا مپرداز
، آمدنـد  مـى  اردوگاه از كه ديد پل سوى آن را پارسيان از بزرگى گروه كه بود نرفته راهى چندان و رسيد پل

 داشـت  طيزناباد قصد كه جالوس و بود گرفته جاى او محل در الحاجب ذو و بود كرده حركت نجف از رستم
  .بود فرستاده پيش را گروه اين و بود آمده فرود آنجا

 و بـود  رسـيده  بـدو  عمـرو  از كـه  بود سخنى فرستاد قيس با را طليحه و عمرو، سعد آنكه سبب: گويد
 جنـگ ، جنگيـد ب خـود  دشـمن  با، مسلمانان اى« :گفت آنها به. بود گفته هبيره بن قيس به سابقا كه سخنى

  »آويز در آنها به ساعتى و انداز
 گرفت اسير سه و بكشت آنها از كس دوازده و شدند هزيمت كه برد حمله آنها به قيس كه شد چنان و

  .بگفتند او با را خبر و آوردند سعد پيش آنرا كه غنيمت مقدارى با
 شـويد  مقابـل  آنهـا  دهعمـ  نيـروى  و جمـع  با همينكه و است خوش خبر اين اهللا شاء إن«: گفت سعد

  »دهد مى رخ اين نظير حوادثى
  »ديديد چگونه را قيس«: گفت و خواند پيش را طليحه و عمرو آنگاه

  »بود دليرتر ما از«: گفت طليحه
  ».شناسد مى ما از نيكتر را مردان، امير«: گفت عمرو
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 كه را دلهايى و بخشيد ىزندگ بدان بود مرده كه را دلهايى و كرد زنده اسالم به را ما خدا«: گفت سعد
 بـه . باشـيد  زنـده  شـما  و بميـرد  دلهايتـان  كه گزينيد اسالم بر را جاهليت كار مبادا، بميرانيد بدان بود زنده

  »نيست همانند داده عزتشان اسالم به خدا كه اقوامى با هيچكس كه بشناسيد را كسان حق و گراييد اطاعت
 روان را الحاجب ذو و جالنوس آمد فرود سليحين در ستمر آنكه از پس روز يك: گويد مرزبان بن سعيد

 ذو و آمـد  فـرود  دار طليعـه  جـاى  بـه  و گرفـت  جـاى  زهره  مقابل پل به نرسيده و كرد حركت جالنوس. كرد
 ذو آن از پـس ، گرفـت  جـا  بـود  داشـته  مقر الحاجب ذو كه خراره در رستم و گرفت جا طيزناباد در الحاجب
 جـالينوس  و زد خنـدق  رسيد قديس مقابل چون و گرفت چپ راه رسيد تيقع به چون و آمد پيش الحاجب

  .آمد وى پيش نيز
 بـن  شـرحبيل  و معـتم  بـن  اهللا عبـد  به سپاه پهلوى دو، بود سعد سپاه دار طليعه حويه بن زهرة: گويد

 دگـان پيا سـاالر ، بـود  فـالن  تيراندازان ساالر، بود عمرو بن عاصم سواران تك ساالر، بود سپرده كندى سمط
 و ان. هرم به ان پهلوى دو و بود جالنوس رستم سپاه دار طليعه .بود مالك بن سواد پيشتازان ساالر، بود فالن

 مهـيش  بـن  زاد و بود پيشتازان ساالر پيرزان، بود سپرده الحاجب ذو به سپاه سواران يكه، بود سپرده مهران
 و آورد فـرود  را مـردم  و آمـده  فـرود  سعد ردوگاها مقابل در رسيد عتيق به رستم چون و. بود پيادگان ساالر

 و بردنـد  سـر  بـه  آنجا را شب، گرفتند را جا همه بودند بسيار بس از، آورد مى فرود را آنها و آمدند مى پيوسته
  .بودند بداشته دست آنها از مسلمانان

: كـرد  نقل او اىبر بود ديده كه را خوابى رستم منجم آوردند زور به عتيق كنار در را شب چون و گويد
 تنـگ  آبـى  در كـه  اى مـاهى ، ديدم اى ماهى و، بود شده خالى آن آب كه بود دلوى، ديدم آسمان در دلوى«

  ».شكفت مى كه گل و ديدم را مرغام شتر و بود لرزان
  »؟اى گفته كسى با را اين تو بر واى«: گفت رستم
  »نه«: گفت
  »دار مكتوم آنرا پس«: گفت

 كوفه بيرون چون و كرد مى گريه داد مى رخ و ديد مى خواب به آنچه از و ودب منجم رستم: گويد شعبى
 و زد مهـر  را سـالحها  كه بود همراه وى با اى فرشته، آمد در پارسيان اردوگاه به عمر كه ديد خواب به رسيد
  .داد عمر به و كرد دسته

 پـانزده  جـالنوس  و اشتد فيل هيجده رستم: گويد بود داشته حضور قادسيه در كه حازم ابى بن قيس
  .داشت فيل

  .بود رستم همراه فيل سى قادسيه روز به: گويد شعبى
 و شـاپور  سـپيد  فيل جمله آن از و بود رستم همراه فيل سه و سى قادسيه در: گويد مرزبان بن سعيد

  .بود تر كهنسال و بزرگتر همه از كه بود رستم آموز دست فيل
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 و بـود  سـپاه  قلب در فيل هيجده كه بود رستم همراه فيل سه و سى: گويد پدرش از نقل به رفيل ابن
  .بود پهلو دو در فيل پانزده

، بديد را مسلمانان و برنشست خود سواران با برد سر به عتيق در رستم كه شب آن صبحگاه: گويد زياد
 داد پيغـام  و فرستاد كس و بايستاد آنها روبروى پل سوى آن و زد تخمين را جمعشان و رفت پل سوى آنگاه

  .برفت و، كند سخن ما با و كنيم سخن وى با كه فرستيد ما پيش را يكى كه
 جـالنوس  پـيش  را او كـه  فرسـتاد  زهـره  پيش را شعبه بن مغيرة او و فرستاد سعد براى را پيغام زهره

  .فرستاد رستم پيش را او جالنوس و فرستاد
 صبحگاهان گذرانيد آنجا را شب و آمد فرود عتيق كنار بر رستم وقتى: گويد پدرش از نقل به رفيل ابن

 باال راه آنگاه رفت مسلمانان اردوگاه انتهاى تا خفان بطرف عتيق امتداد در و پرداخت تخمين و كنجكاوى به
 كـس  بايسـتاد  پـل  بر چون و بود مشرف آنها بر كه رسيد جايى به و نگريست را قوم و رسيد پل به تا گرفت
 بـاز  كـه  بدهـد  چيـزى  و كنـد  صلح خواست مى رستم. گرفت جاى وى مقابل و بيامد كه فرستاد زهره پيش

 رعايتشـان  كـه  بودنـد  ما قلمرو در شما از دسته يك، ماييد همسايگان شما«: گفت مى چنين جمله از گردند
 حفاظتشـان  نشـينان  باديـه  جمـع  در و كـرديم  مـى  كمـك  جـور  همه، داشتيم مى كنار بر آزار از و كرديم مى
 تجارت از خودمان قلمرو در، داديم مى آنها به آذوقه خودمان ديار از و آمدند مى چرا به ما مراتع در، كرديم مى

  ».بود مرتب آنها معاش كار و داشتيم نمى بازشان
 صـريح  امـا  خواسـت  مـى  صـلح  كـه  داشـت  سخن پارسيان رفتار از و كرد مى اشاره صلح به سان بدين

  .گفت نمى
 چـون  مـا  مقصـود  و نيست آنها چون ما كار اما، گفتى كه بود چنين ىگوي مى راست«: گفت بدو زهره

 كـه  بـوديم  چنـان  ما. است آخرت ما مقصد و هدف، ايم نيامده شما سوى دنيا طلب به ما، نيست آنها مقصود
 بالبـه  بـود  شـما  تصـرف  در كـه  را چيزهـايى  و بـود  شـما  منت زير آمد مى شما پيش ما از كس هر و گفتى

 و خوانـد  خـويش  پروردگار به را ما كه فرستاد ما سوى پيمبرى تعالى و تبارك خداى آن از پس .خواست مى
 مـن  ديـن  بـه  كـه  كسـانى  بـر  را گـروه  ايـن  مـن «: گفت خويش پيمبر به خداى، كرديم اجابت را او دعوت

 بـا  غلبه ندباش معترف من دين به كه مادام و گيرم مى انتقام آنها از اينان بوسيله و ميدهم تسلط اند نگراييده
  ».يابد عزت زند چنگ بدان كه هر و شود زبون بگردد آن از كه هر و است حق من دين كه آنهاست

  »؟چيست شما دين«: گفت رستم
 يگانـه  خـداى  جـز  خـدايى  كـه  دهند شهادت كه اينست نگيرد پاى بدان جز آنكه ستون«: گفت زهره

  ».باشند مقر آورده خدا پيش از آنچه به و خداست فرستاده محمد و نيست
  »؟چيست ديگر و نيكوست چه«: گفت
  »برند تعالى خداى عبادت به بندگان عبادت از را بندگان اينكه«: گفت
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  »؟چه ديگر، نيكوست«: گفت
  »مادر و پدر يك از و برادرانند، حوا و آدمند فرزندان، مردمان اينكه«: گفت
  »نيكوست چه«: گفت
 آيـا  كـرد  خواهيد چه بپذيريم را شما دين قومم و من و همد رضايت كار بدين اگر«: گفت رستم آنگاه

  »؟گرديد مى باز
  ».حاجت يا  تجارت براى مگر شويم نمى نزديك شما ديار به هرگز و بخدا بله«: گفت
 كـار  از زبـون  مـردم  از كسى اند نگذاشته اردشير شاهى هنگام از پارسيان اما گفتى راست بخدا«: گفت

 خـويش  اشراف با و كنند تجاوز خويش حد از شوند برون خويش كار از اگر كه ندا گفته مى و شود برون خود
  ».كنند دشمنى

 بـاره  در، گوييـد  مـى  شما كه باشيم چنان توانيم نمى و بهتريم مردم براى مردم همه از ما«: گفت زهره
  ».نزند زيانمان كند خدا نافرمانى ما باره در كه هر و كنيم مى اطاعت را خدا فرمان، زبون مردم

 گردنفـرازى  و نپذيرفتنـد  كـه  كـرد  سـخن  آنها با و خواند پيش را پارسى مردمان و برفت رستم: گويد
  .كردند

  »كند زبون است تر ناالن و ترسانتر را آنكه و شكند هم در و كند دور خدايشان«: گفت رستم
 چـون  و بـودم  ىو همـراه  و بـود  آنجـا  از من مسلمانى، شدم زهره پيش من برفت رستم چون و: گويد

  ».گرفتم سهم قادسيه جنگاوران
 و هرثمه بن عرفجة و رهم ابى بن بسرة و شعبه بن مغيرة، سعد: گويد و دارد اين چون روايتى نيز زياد

 يزيـد  بـن  مضارب و عجلى عدى بن مذعور و وائلى تيمى زاهر بن فرقة و عامر بن ربعى و محصن بن حذيفة
 خواهم قوم اين پيش را شما من«: گفت و خواند پيش، بود عرب زيركان زا كه عجلى مره بن معد با را عجلى

  »؟چيست شما راى فرستاد
 نـداده  نظـر  آن باره در كه آيد پيش كارى اگر و كنيم مى بس بدان و توايم فرمان پيرو همگى«: گفتند

  »كنيم سخن پارسيان با باشد سودمندتر و تر شايسته، مردم براى بطوريكه و بنگريم آن در باشى
  ».شويد آماده همگى و برويد باشد چنين انديشان دور كار«: گفت سعد
 سـخت  كـه  پندارنـد  رويـم  آنهـا  پيش همگى اگر، دارند رسمها و نظرها عجمان«: گفت عامر بن ربعى
 را او سـعد  و »بفرستيد مرا«: گفت، بودند او موافق باب اين در همه »نفرست يكى از بيش ايم داده اهميتشان

  .كرد روانه
 پـيش  كـس  و بداشـتند  را او بودند پل بر كه آنها و رود وى پيش رستم اردوگاه در كه شد روان ربعى

 آيا؟ چيست شما راى«: گفت و كرد مشورت پارسى بزرگان با رستم. دادند خبر را او آمدن و فرستادند رستم
  »؟كنيم اعتنايى بى يا كنيم تفاخر
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 كـم  چيـزى  و بگستردند ديباها و فرشها و بياوردند زينت اسباب آنگاه بودند اعتنايى بى موافق همگان
  .نهادند زربفت هاى مخده و فرشها و بياراستند آنرا و نهادند طال تخت رستم براى. نبود

 پـاره  آن نيـام  كـه  داشـت  صـيقلى  و بـران  شمشيرى و بود سوار خود جثه كم اسب بر كه بيامد ربعى
 همانند بود سرخ چرمى آن روى كه داشت گاو پوست از سپرى شتدا شكستگى وى نيزه، بود كهنه اى جامه

 و آى فرود گفتند، بود فرش كه جايى و رسيد شاه نزديك به چون و داشت همراه نيز را خود تير و كمان. نان
 آن از را ريسـمان  و دريـد  را هـا  مخـده  كـه  بست مخده دو به آنرا و آمد فرود آنگاه راند فرش روى را اسب او

 شـان  آشـفته  خواست و بدانست را آنها قصد نيز وى، كردند اعتنايى بى و دارند باز را او نتوانستند كه گذرانيد
 كرده تن به و بود كرده پاره كه بود شترش جل وى قباى. بود بافته موى گويى كه داشت تن به اى زره، كند
، بـود  تـر  مـوى  پر عربان همه از كه دبو بسته بند سر به را خود سر .بود بسته درختى پوست با آنرا كمر و بود

  .بود گوزن شاخ گويى و بود ايستاده كه داشت مى رشته چهار سرش. بود شترش طناب وى سربند
  »بگذار سالح«: گفتند بدو

 خواهم مى چنانكه نخواهيد اگر، ايد خوانده مرا شما، بگذارم سالح كه ام نيامده شما فرمان به من«: گفت
  »گردم مى باز بيايم شما پيش

  »است بيشتر يكى مگر، بيايد بگذاريد«: گفت، دادند خبر رستم به
 و داشـت  برمـى   كوتـاه  را قـدمها ، بـود  آن سر بر پيكانى كه بود داده تكيه خويش نيزه بر و برفت ربعى

، رسـيد  رسـتم  نزديك چون و نشد پاره و نكرد تباه كه نماند فرشى و ديبا و كرد مى سوراخ را فرشها و ديباها
  .كرد فرو فرش در را نيزه و نشست زمين بر كه آويختند او در هباناننگ

  »؟كردى چنين چرا«: گفتند
  »بنشينيم شما تجمل بر نداريم دوست ما«: گفت
  »؟ايد آمده چرا«: گفت و كرد سخن وى با رستم
 او شپرسـت  بـه  بنـدگان  پرسـتش  از خواهـد  را كه هر تا آورده را ما خدا و برانگيخته را ما خدا«: گفت

 سـوى  خـويش  دين با را ما، برسانيم اسالم عدل به دينها ستم از و بريم آن وسعت به دنيا مضيقه از و ببريم
 بـا  را او و بـازگرديم  او از و بپـذيريم  او از بپـذيرد  ما از كه هر، بخوانيم خداى دين به را آنها تا فرستاده خلق

 خـدا  وعـده  بـه  تـا  كنـيم  پيكـار  وى با پيوسته ورزد رانكا كه هر و باشد آن دار عهده كه واگذاريم سرزمينش
  ».برسيم

  »؟چيست خدا وعده«: گفت
  ».بماند كه هر براى فيروزى و شود كشته منكران جنگ در كه كسى براى بهشت«: گفت
 نيـز  شـما  و بنگـريم  آن در تـا  اندازيـد  پـس  را كـار  اين توانيد مى، شنيدم را شما سخن«: گفت رستم

  ».بنگريد
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  »؟روز دو يا روز يك؟ خواهيد مى مدت چه ،آرى«: گفت
 دفع و جلب را او خواست مى كه» .نويسيم نامه خويش قوم سران و صاحبنظران با كه مدتى، نه«: گفت

  .كند
 دشـمنان  بـه  گـوش  كه اند كرده عمل پيشوايان و داشته مقرر سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر«: گفت

 قومـت  و خـويش  كار در كنيم مى صبر روز سه ما، ندهيم مهلتشان روز سه از بيش تالقى هنگام و فراندهيم
 بده جزيه يا، گذاريم وامى را زمينت و ترا ما و برگزين را اسالم :برگزين را چيز سه از يكى مدت اين در و بنگر
 دفـاع  تـو  از دارى حاجـت  ما يارى به اگر و رويم مى نيازى بى ما يارى از اگر، گذريم مى تو از و پذيريم مى كه
 ايـن  من. كنى آغاز تو مگر، كنيم نمى آغاز جنگ، چهارم روز تا و است جنگ، چهارم روز به نه گر و كنيم مى
  »كنم مى تعهد سپاهيان همه و يارانم طرف از را

  »؟قومى ساالر مگر«: گفت
 تعهـد  باالترشـان  جانـب  از ترشـان  پـايين  و پيكرنـد  يـك  چون هم به نسبت مسلمانان ولى، نه«: گفت

  ».كند ىم
 سخن از تر قوى و واضحتر سخنى آيا چيست شما رأى«: گفت و كرد خلوت پارسى سران با رستم آنگاه

  »؟ايد شنيده مرد اين
 لباس مگر، واگذارى سگ اين سبب به را خويش دين و شوى مايل اين از چيزى به نكند خدا«: گفتند

  »؟نديدى را او
 اعتنـا  خـوراك  و لبـاس  بـه  عربان، ببينيد را رفتار و سخن و رأى، نبينيد را لباس، شما بر واى«: گفت

  ».نيست شما همانند لباس باره در نظرشان و نيست شما مانند لباسشان، كنند مى حفظ را شرف و ندارند
  .كردند مى تحقير را او و زدند مى دست را او سالح و رفتند ربعى سوى پارسيان

 آورد در پارچه از را خويش شمشير و» ؟بنمايم شما به ار خودم كه ببينيد مرا خواهيد مى«: گفت ربعى
  .بود آتش شعله گويى كه

 را او چرمـى  سـپر  و بينداختنـد  سـپرى  آنگـاه ، بكـرد  او و »كـن  غالف در را شمشير«: گفتند پارسيان
  .ماند سالم وى سپر و دريد آنها سپر كه بينداختند

 حقيـر  آنـرا  مـا  و داريـد  مـى  بـزرگ  را دنىپوشـي  و لبـاس  و غـذا  شما، پارسيان اى«: گفت ربعى آنگاه
  .بنگرند خويش كار در معين مدت در تا بازگشت سپس »شماريم مى

 آنهـا  سوى را محصن بن حذيفة سعد اما، فرست ما پيش را مرد اين كه دادند پيغام پارسيان ديگر روز
  »ودآىفر«: گفتند رسيد فرش نزديك چون و بيامد ربعى همانند لباسى و سر با كه فرستاد
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 بـه  آيـا  بگوييـد  شـاهتان  به باشم آمده شما پيش خويش حاجت به من كه بود صورتى در اين«: گفت
 گردم مى باز و گويد مى دروغ ام آمده خودم حاجت سبب به، گويد اگر، خودم حاجت يا ام آمده او حاجت سبب

  »كنم مى رفتار خواهد مى دلم كه همانجور شما پيش اوست حاجت سبب به گويد اگر، ندارم كارى شما با و
  »آى فرود«: گفت بدو و بود تخت بر رستم، رفت وى نزديك تا حذيفه »بيايد بگذاريد«: گفت رستم

  »نيايم فرود«: گفت حذيفه
  »؟نيامد ما ديروزى رفيق و آمدى تو چرا«: گفت رستم كرد دريغ آمدن فرود از چون و

  »است من نوبت اينك كند عدالت ما ميان سستى و سختى در كه دارد دوست اميرمان«: گفت
  »؟ايد آمده چه براى«: گفت
 شـناختيم  را او تـا  نمود ما به را خويش آيات و نهاد منت ما بر خويش دين با جل و عز خداى«: گفت

 پذيرفتند را يك هر و بخوانيم چيز سه از يكى به را مردم كه داد فرمان ما به آنگاه، بوديم او منكر پيش از كه
 شما از باشيد داشته حاجت اگر، بدهيد اگر كه جزيه يا، برويم شما ديار از بپذيريد اگر كه اسالم يكى بپذيريم

  »جنگ يا و كنيم مى دفاع
  »مدتى تا صلح يا و«: گفت رستم
  »امشب از روز سه، آرى«: گفت

 گـر م شـما  بر واى گفت خود ياران به و فرستاد پس را وى نيافت او پيش چيزى اين جز رستم چون و
 كرد تحقير شماريم مى بزرگ را آنچه و شد چيره ما زمين بر و آمد ديروز اولى، بينيد نمى بينم مى من را آنچه

 آن در آنچه با را ما زمين خويش كامل عقل و نيك فال با و بست بدان و بداشت ما زيور بر را خويش اسب و
 چنـدان  و» .ايسـتاد  مـا  جاى به ما زمين بر كني فال به و ايستاد ما پيش و آمد يكى اين امروز و ببرد هست
  .كردند خشمگين را وى نيز آنها و كرد خشمگين را پارسيان تا بگفت

 پارسـيان  سـوى  را شـعبه  بـن  مغيـرة  و فرسـتيد  مـا  پيش را يكى داد پيغام رستم شد ديگر روز چون
  .فرستادند
 بـراى  رستم از و بداشتند را او رسيد پارسيان پيش و گذشت پل از مغيره وقتى: گويد نهدى عثمان ابو

. باشـند  كـرده  اعتنـايى  بـى  بيشتر كه ندادند تغيير را خويش لباس و سر از چيزى و خواستند اجازه وى عبور
 تيـر  يـك  اندازه به، داشتند زربفت لباسهاى و تاجها، بودند خود معمولى لباس در پارسيان بيامد مغيره وقتى
  .رسيد رستم به تا گذشت آن از بايد مى كه بود گسترده فرش رس

 او بـر  پارسـيان ، نشسـت  او مخـده  و تخـت  بـر  رسـتم  با و برفت و داشت بافته موى رشته چهار مغيره
  .بكوفتند و آوردند زير به تخت از و بكشيدند و جستند

 مـردم  مـا ، بيـنم  نمـى  تر سفيه شما از را كسى اما، بودم شنيده سخنها شما خردمندى از«: گفت مغيره
 شـما  كـه  پنداشتم، باشد جنگ اسير آنكه مگر گيرد نمى بندگى به را ديگرى ما از كسى و رابريمب همه عرب
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 بعضـى  خـداى  تـان  بعضـى  كـه  گفتيـد  مى من به بود بهتر، برابريم عربان ما چنانكه برابريد خويش قوم با نيز
 كارتان كه بدانستم كنونا، كرديد دعوت مرا، نيامدم خود من، نكنم تا نارواست شما نظر به من كار و ديگريد

  »ماند نمى عقلها چنين و روش اين با پادشاهى كه داريد شدن مغلوب به رو و است زوال به رو
  »گفت راست عرب مرد بخدا«: گفتند قوم زبونان

 پيشينيان خدا، بود خواهند  متمايل بدان پيوسته ما بندگان كه گفت سخنى بخدا«: گفتند دهقانان اما
  »گرفتند مى كم دست را عرب قوم كه بودند حمقا چه بكشد را ما

 اطرافيـان  كـه  باشـد  گـاه  عرب مرد اى«: گفت، ببرد را پارسيان رفتار اثر تا كرد شوخى مغيره با رستم
 كه چنانست كار، نكنند كرد كارى بايد وقتى آنكه بيم از پوشد چشم اما نباشد آن موافق شاه كه كنند كارى

  »؟دارى كه چيست دوكها اين، حقيم لقبو و وفا سر بر ما و خواهى
  .بينداخت تيرى آنگاه »نباشد دراز اگر زيان چه را شعله«: گفت مغيره
  »؟است كهنه شمشيرت چرا«: گفت رستم
  .داد بدو را خويش شمشير و بگفت اين »است تيز آن ضربت اما است كهنه آن پوشش«: گفت
  »؟كنم سخن من يا كنى مى سخن تو«: گفت رستم آن از پس

  »كن سخن تو پس فرستادى ما پيش كس تو«: گفت مغيره
 كارشـان  و آورد سخن خويش قوم ستايش از و كرد سخن رستم، بايستاد مغيره و رستم ميان ترجمان

 و امتهـاييم  اشـراف  و غالبيم دشمنان بر و داريم تسلط بالد بر همچنان ما«: گفت و شمرد مستمر و معتبر را
، ندارنـد  فيـروزى  ما بر كسان و داريم فيروزى كسان بر، ندارد ما قدرت و رفش و عزت پادشاهان از هيچكس

 عزت بگرفت خويش انتقام خدا چون و است گناهان سبب به اين و ماه دو و ماه يك يا روز دو يا روز يك مگر
 مردم مهه از ما بنظر. باشند نديده آن از بدتر كه آريم فراهم روزگارى خويش دشمنان براى و آورد پس را ما

 چنان. نياريم حساب به و ندانيم چيزى را شما كه بد معاش با فقيريد مردمى كه نبوده شما از حقيرتر قومى
 مـا  و خواستيد مى كمك ما سرزمين حدود از مانديد مى آذوقه بى و شد مى قحطى شما سرزمين وقتى كه بود
 و فقـر  سـبب  به شما آمدن كه دانم، اديمفرست مى پستان و بدهند شما به جو و خرما از چيزى كه گفتيم مى
 كـه  ميـدهم  فرمان نيز و درم هزار با استرى و دهند اى جامه را شما ساالر كه دهم مى فرمان، است چيزى بى
 اسـير  يـا  بكشم را شما خواهم نمى كه برويد ما سرزمين از كه دهند جامه دو و خرما يكبار شما از يك هر به

  »كنم
 همـه  خـالق  خدا« :گفت و آورد زبان به جل و عز خدا ثناى و حمد و كرد نسخ شعبه بن مغيرة آنگاه

 و خودت باره در آنچه اما، اوست كار و وى صانع خدا كند مى كارى كه هر چيز همه رسان روزى و است چيز
 را اين ما، ايد بوده مقتدر جهان در و ايد داشته غلبه بالد بر و ايد بوده مسلط دشمنان بر كه گفتى ديارت مردم

. نيست شما از و خداست از قدرت كه داده شما به را اين و كرده چنين خدا كه نيستيم آن منكر و ايم دانسته
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 داد ما به بليه اين خدا كه نداريم انكار و ايم دانسته را اين گفتى ما دلهاى اختالف و تنگدستى و فقر از اينكه
 و برسـند  بـدان  تـا  گشايشـند  انتظار در پيوسته سختى يانمبتال و است نوبت به دنيا، كرد دچار بدان را ما و

 ايـد  بوده گزار شكر داده شما به خدا كه نعمتها باره در اگر. شوند دچار بدان تا روند مى سختى به رو رفاه اهل
 ايـم  بـوده  مبتال كفر بليه به ما اگر و شده شما حال تغيير مايه شكر كار در قصور و نبوده نعمت بقدر شكرتان

 را مـا  و ايد پنداشته كه آنست بجز كار اكنون، شده ما رفاه مايه و بوده خدا رحمت كه داده رخ بزرگى دثهحا
  ».برانگيخته ما ميان پيمبرى تعالى و تبارك خداى كه ايد شناخته بدان

 ما بنده، كنيم دفاع تو از كه دارى حاجت اگر«: گفت كه آنجا تا كرد ياد را اولى فرستاده سخنان آنگاه
  ».است ميان در شمشير نپذيرى اگر و باشى تبعه و دهى جزيه كه باش

 آنكـه  مگـر  نيايـد  بـر  فـردا  صبح كه كرد ياد سوگند خورشيد به و شد خشمگين سخت و بغريد رستم
  ».باشم كشته را تان همه

 از پس و است بسيار تفاوت شما با را اينان«: گفت و كرد خلوت پارسيان با ديگر بار رستم، برفت مغيره
 و آمـد  يكى اين آنگاه انداختند زحمت به و كردند تحقير را شما و آمدند اولى تن دو، نيست سخن ديگر اين

. مرداننـد ، دروغگـو  يـا  باشند راستگو اينان بخدا، كردند كار يك و داشتند  روش يك و نبود ميان در اختالف
 نخواهـد  مقصود به آنها چون هيچكس باشند متفق هم با همه كه باشد چنين آنها رازدارى و تدبير اگر بخدا

  »نيست ميسر آنها با مقاومت گويند مى راست اگر و رسيد
  .نمودند جرئت و كردند لج پارسيان اما

  .بيفزود لجاجتشان» .كنيد مى تظاهر اما ايد داشته باور مرا گفتار كه دانم مى«: گفت رستم
 پـل  از وقتـى «: گفـت  و فرسـتاد  مغيـره  همـراه  ار مردى رستم آنگاه: گويد پدرش از نقل به رفيل ابن

 نظر كارت در و كرده محاسبه تو درباره و است منجم شاه كه بزن بانگ رسيد خود ياران نزديك به و گذشت
  ».شود مى كور تو چشم يك فردا كه گفته و كرده

 كنم پيكار اشم همانند كسانى با پس اين از خواستم نمى اگر، دادى پاداش و خير بشارت«: گفت مغيره
 وى بصـيرت  از و خندنـد  مـى  مغيـره  گفتـار  از عربـان  كه ديد فرستاده» .شود كور نيز يكى آن كردم مى آرزو

  .گفت شاه با را قضيه و بازگشت و كنند مى شگفتى
 قـادر  آن دفـع  بـه  كـه  داده اى بليـه  خـدا  كه بينم مى، كنيد اطاعت مرا پارسى مردم اى«: گفت رستم

  »نيستيد
 هميشـه  و نبـود  تالقـى  ديگـر  جـاى  و كردنـد  مـى  تالقى پل بر پارسى و عرب سواران كه بود چنان و
 از تصـادم  وقتـى  و بودنـد  بداشـته  دست روز سه مدت مسلمانان. كردند مى آغاز تصادم مسلمانان با پارسيان

  .كردند مى دفع را آنها و كردند مى مقابله شد مى آغاز پارسيان طرف
  .داشت نام عبود و بود حيره مردم از رستم مانترج: گويد عمرو ابى بن نافع



 خ طبرييترجمه تار     26

 

 ترجمـان  رسـتم ، نشسـت  وى تخـت  بر و بيامد كه خواند پيش را مغيره رستم: گويد مرزبان بن سعيد
 مـردى  تـو  عبود اى«: گفت بدو مغيره و خواند پيش داشت نام عبود و بود حيره مردم از عربى كه را خويش

 وى بـا  نيـز  رسـتم  »گويى مى من با را وى سخنان چنانكه بگو او به مرا  سخنان، كردم سخن من وقتى عربى
 شـما  تكاليف و بياريد اسالم كه كرد دعوت چيز سه به را او و بگفت خويش سخنان مغيره آنگاه .گفت چنين

  »؟چيست بودند حقير«: گفت» .باشيد حقير و بدهيد جزيه يا بود نخواهد ميان در تفاوتى و است ما همانند
، گفتگـو  آخر تا، بپذيرد را اش جزيه كه گويد او سپاس و بايستد ما از يكى نزد به تان يكى هاينك«: گفت

  ».داريم دوست بيشتر جنگ و جزيه از را شما مسلمانى كه گفت سپس
 كـه  آمـد  قادسـيه  به كس هزار دوازده با سعد، داشتم حضور قادسيه در و بودم شده بالغ: گويد شقيق

 چون و بيامد كس هزار شصت با آن از پس بيامدند رستم سپاه پيشتازان، بودند هاآن جزو پيش ايام جنگاوران
 سخن وى با و كند سخن ما با كه فرستيد ما پيش را يكى عربان گروه اى« :گفت رسيد عربان اردوى نزديك

 تتخـ  بـر  مغيـره  رسيدند رستم پيش چون كه فرستادند او سوى ديگر نفر چند با را شعبه بن مغيرة» .كنيم
  .بغريد رستم برادر و نشست

  »نكاست تو برادر از و نيفزود مرا شرف اين كه مكن غرش«: گفت مغيره
 ايـن  جـز  كـارى  اگـر « :گفت كه آنجا تا» ... بوديد روز تيره مردمى شما، مغيره اى«: گفت رستم آنگاه

  »بگوييد بما داريد
 شـما  بـراى  كـارى  دوكها اين كه نيدنك تصور«: گفت و بگرفت مغير تيردان از تيرى رستم آنگاه: گويد

  »ساخت تواند
 كـه  چيزهـا  جملـه  از« :گفت و آورد سخن سلم و عليه اهللا صلى پيمبر از و پرداخت او جواب به مغيره

 نـانخوران  بـه  آنـرا  چـون  كه رويد مى شما سرزمين در كه ايست دانه كرد ما روزى وى بوسيله جل و عز خدا
  ».بدهيم جان يا بخورانيم آنها به را دانه آن كه ايم آمده و كرد نتوانيم صبر اين از گفتند خورانيديم خويش

  »شويد مى كشته و دهيد مى جان صورت اين در«: گفت رستم
 و ميرود جهنم به بكشيم را شما از كس هر و رود مى بهشت به شود كشته ما از كس هر«: گفت مغيره

  .سخن آخر تا »كنيم مى مخير چيز سه ميان ترا ما، يابد مى ظفر بماند شما از كس هر بر بماند ما از كس هر
  »نيست صلح شما و ما ميان«: گفت رستم
 جمع، نگهداشت را تن سه آن و فرستاد پارسيان پيش يكجا را راى صاحب مردم بقيه سعد: گويد زياد

 همزيستى كه گويد مى تو به ما امير«: گفتند بدو و كنند تقبيح بيشتر را او كه رسيدند رستم پيش تا برفتند
 كـه  آنسـت  در تـو  سـالمت  و اسـت  بهتر ما و تو براى كه خوانم مى چيزى به ترا. است فرمانروايان بقاى مايه

 دوست همديگر با و بازگردى خودت سرزمين به تو و رويم خويش سرزمين سوى ما و بپذيرى را خدا دعوت
 آورديد دست به ديگر سرزمينهاى از چه هر و دباش خودتان دست به كارتان و باشد شما از شما خانه، باشيم
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 خـدا  از، رسـتم  اى. باشيم شما ياران ما شد چيره شما بر يا كرد شما قصد كسى اگر و، ما نه باشد شما آن از
 گرايـى  بدان اينكه جز نيست حايلى اسالم از ورى بهره و تو ميان، باشد تو دست به تو قوم هالك مبادا بترس

  »برانى خويش از را شيطان و
 شـما  كـه  داشـتم  اميد بودند فهميده مرا سخن آنها اگر، ام كرده سخن شما از تن چند با«: گفت رستم

 و فقير مردمى كه آريد ياد به: گويم مى را شما مثل اكنون. است روشنتر، مفصل سخنان از امثال، بفهميد نيز
 كمك از و بداشتيم همسايگى حق ما، كرد مى انصاف شما با كس نه و داشتيد دفاع نيروى نه، بوديد نابسامان

 و مـزدورى  بـه . فرستاديم مى پس و داديم مى آذوقه كه ميريختيد ما سرزمين به پيوسته، نداشتيم دريغ شما
 و بنوشيديد را ما نوشيدنى و بخورديد را ما غذاى چون و كرديم مى نيكى شما با و آمديد مى ما پيش بازرگانى

 مـا  و شـما  مثال. آمديد آنها با و كرديد دعوتشان و گفتيد خويش قوم با آن وصف دبيارميدي ما ديار سايه در
 و برفـت  شـغال  امـا ، زيـان  چـه  شغال يك از گفت و ديد آن در شغالى و داشت تاكستانى كه مرديست چون

 شـدند  مى بدرون آنجا از كه را سوراخى تاكستان صاحب آمدند فراهم چون و خواند تاكستان سوى را شغاالن
 بقـدر  و بازگرديـد  امسال، واداشته كار اين به را شما ندارى و طمع و حرص كه دانم مى. كشت را آنها و بست

  »بكشم را شما خواهم نمى من كه بياييد باز داشتيد حاجت وقت هر و بگيريد آذوقه حاجت
: گفـت  رسـتم : گويـد  داشـته  حضـور  قادسيه در كه يربوع بنى مردم از يكى از نقل به ضبى قعقاع ابن

 روش اين كه كسى. گريختند يا شدند كشته انجام سر اما ربودند ما زمين از خواستند آنچه شما از بسيارى«
 شـان  بعضى اند ربوده چيزى وقت هر كه ايد ديده شما، شماست از نيرومندتر و بهتر داشته مقرر شما درباره را

 كنيد مى كه رفتار اين در شما مثل. اند داده دست از اند ربوده را آنچه و و اند برده جان بعضى و اند شده كشته
 آنجـا  و شـده  وارد اولى موش است سوراخ ظرف و آنست در دانه كه اند رسيده بظرفى كه است موشانى چون
 ظـرف  مـوش  آنگـاه . كند دريغ او و گردد باز كه گويند باو و اند گشته باز و اند برده دانه آن از ديگران و مانده

 تنـگ  سـوراخ  امـا  بنماياند آنها به را خود نكوى حالت و رود خود كسان پيش خواسته و يدهرس چاقى بكمال
 شدن برون كه اند گفته اما جسته خروج راه و بگفته ياران با را خويش آشفتگى و نتوانسته شدن برون و بوده

 تا كرده سر ترس با و كشيده گرسنگى و بمانده خوردن از او و، اى بوده ورود از پيش كه شوى چنان تا نتوانى
 چنـين  و برويد شما پس، بكشته را او و بيامده ظرف صاحب آنگاه بوده ظرف به ورود از پيش كه شده چنان

  »مشويد
 زيـان  و تـر  حـريص  مخلـوقى  خـدا «: گفت فرستادگان جمع به رستم: گويد پدرش از نقل به رفيل ابن

 مثـل  اينـك . كشـاند  مـى  آن سوى را شما طمع و نيدبي مى را هالكت عربان اى شما، نيافريد مگس از انگيزتر
 آنگاه و بگيرد درم دو و ميرساند عسل به مرا كى گويد و آيد پرواز به بيند عسل چون مگس: گويم مى را شما

 بـرون  مـرا  كـى  گويـد  شـد  غـرق  و افتاد چون و نبرد فرمان كند دور را او خواهد كه هر و شود عسل داخل
  »بگيرد درم چهار و كشد مى
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 تاكسـتان  بـه  سوراخى او و بود ناتوان و الغر كه است شغالى چون شما مثال«: گفت رستم نيز و: گويد
 در ديـر  چـون  و آورد رحمـت  و بديـد  را او تاكسـتان  خداوند و خورد مى خواست مى چه هر آنجا در و درآمد

 بيشـتر  كه كرد شلوغ تاكستان در و آورد طغيان برفت الغريش و شد نكو حالش و شد چاق و بماند تاكستان
 چـوبى  و كـرد  نتـوانم  صـبر  كار اين بر گفت و شد سخت تاك خداوند بر كار و كرد مى تباه خورد مى آنچه از

 ديـد  چون و گريخت تاكستان در آنها از و آمدند شغال تعقيب به كه خواست كمك خود كسان از و برگرفت
 الغرى وقت به كه افتاد گير اما رود در به بود آمده در كه سوراخى از تا برفت دارند نمى بر دست او تعاقب از
 كـه  بـزد  را او چندان و بيامد تاك خداوند كه بود حال اين در، بود تنگ چاقى وقت به اما بود آمده سوراخ از

  »؟شويد مى برون چگونه ببينيد ايد شده چاق اكنون و بوديد الغر كه آمديد وقتى نيز شما. داد جان
 و كـرد  سوراخ را سبد و بيامد موشان، داد جا آن در را خويش غذاى و نهاد سبدى مردى«: گفت نيز و

 كـه  نه آن در مجوفى نى و بزن نقبى آن پهلوى مكن چنين گفتند اما ببندد را سوراخ خواست و شد آن وارد
 ام بسـته  را راه مـن . بكشيد آنرا شود نمودار موشى چون و شود برون آن از و آيد در نى از بيامد موشان چون
  »؟ايد آمده چرا لوازم نه داريد عده نه كه شما. شود كشته آيد در آن از كه هر كه شويد نى وارد مبادا

 آن كنه به گفتى گذشته در ما آشفتگى و حالى بد از آنچه گفتند و آوردند سخن قوم آنگاه: گويد زياد
 حـال  ايـن  بـر  كه هنگامى، بود سختى در ميماند كه هر و رفت مى جهنم به ميمرد ما از كه هر كه نرسيدى

 خواسـت  مـى  را كـه  هـر  و بود رحمتى كه برانگيخت جن و انس بسوى ما از را پيمبرى جل و عز خدا بوديم
 انتقـام  بود او كرامت منكر كه هر از او بوسيله كه بود نقمتى و كرد مى او بوسيله كند خويش رحمت مشمول

 شـدند  وى دعوت منكر و كردند سخنى وى با همه از بيشتر وى قوم و كرد دعوت يكايك را قبايل، گرفت مى
 قصـه  ايـن  بـر  مـا  همـه ، بودنـد  آنهـا  چـون  نيز ديگر قبايل. كردند رد را او دين و كوشيدند او كشتن براى و

 داد فيروزى ما بر را او كه نبود وى با كس تعالى خداى جز و بود تنها او، بوديم وى ضد بر و شديم همسخن
 را راسـتى  و حقانيـت  همگـى  و آمـديم  در وى ديـن  بـه  دلخـواه  به نا ديگر بعضى و دلخواه به ما از بعضى و

 بـا  پيكار بود آورده ما پروردگار پيش از كه چيزها جمله از. بود آورده ما سوى معجز هاى نشانه كه بشناختيم
 وعـده  و گفتـه  ما به آنچه كه دانستيم كه رو آن از داديم انجام خودمان ميان را كار اين كه بود نزديك اقوام
 ايشان اختالف كه صورتى در شدند همسخن كار اين بر عربان كه شد چنان و ندارد خالف و است مسلم داده

 راه در كه ايم آمده شما سوى پروردگارمان فرمان به ما. نبود قادر ميانشان الفت ايجاد به مخلوق كه بود چنان
 بخوانيم خدا حكم به و اسالم به را شما و كنيم محقق را او وعده و ديمبن كار به را او فرمان و كنيم پيكار وى
 مـا  بـر  نپذيريـد  اگر و گذاريم وامى ميانتان را خدا كتاب و گرديم مى باز و گذاريم مى را شما پذيرفتيد اگر كه

 امـوال  و فرزنـدان  و سرزمين خداوند، ندهيد اگر كه دهيد جزيه آنكه مگر كنيم پيكار شما با كه است واجب
 و اسـت  خوشـتر  غنيمتان از ما براى شما آوردن اسالم بخدا كه بپذيريد را ما نصيحت پس. دهد ما به را شما
 ما كار ابزار گفتى ما كمى و فرسودگى درباره آنچه اما. است خوشتر صلحتان از شما با پيكار نشود چنين اگر
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 معتبر و بزرگ كارهاى و مردان براى، زديد ما براى كه مثلها آن اما. است ما فيروزى ما جنگ و است اطاعت
 و درخت و كشته را زمينى كه مرديست چون شما مثل كه گوييم مى را شما مثل ما ولى، زديد مضحك مثل
 در كـه  نشـانده  جـا  آن در كشـاورزان  و آراسـته  قصـرها  به و كرده روان آن سوى جويها و نشانده نخبه دانه

 در و نبايـد  كـه  كننـد  رفتار چنان قصرها در كشاورزان اما كنند مراقبت آنرا باغهاى و كنند سكونت قصورش
 و كننـد  آن هماننـد  باغها در و نبايد كه كنند رفتار چنان قصرها در كشاورزان اما كنند مراقبت را ان باغهاى
 بخواند را ديگر كسان آنگاه كنند مكابره و كند مالمتشان نيارند شرم دل به چون و دهد مهلتشان دراز مدتى

 نـه  باشـند  مملـوك  كه شوند آنها دست زير بمانند اگر بربايند را آنها مردم بروند اگر كه كند بيرون را آنها و
 ايـن  از نبـود  دنيـا  كـار  جـز  و نبود حق گوييم مى تو به آنچه اگر بخدا. باشند اندر زحمت به پيوسته و مالك

 چنگ به آنرا تا كوفتيم مى را شما و نيارستيم صبر ايم ديده كه تجمل اين و ايم چشيده كه شما مرفه معيشت
  ».آريم

 عبور ما بطرف شما«: گفتند »كنيم عبور شما بطرف ما يا كنيد مى عبور ما طرف به شما«: گفت رستم
  »كنيد

 و باشـند  خـويش  جـاى  به كه داد پيام كسان به سعد و شدند برون رستم پيش از فرستادگان شبانگاه
 كـار  ايـن  كـه  داد پيغـام  سعد اما بگذرند پل از خواستند. كنيد عبور ميتوانيد كه فرستاد پارسيان پيش كس

 صـبحگاه  تا آنها و بجوييد پلها جز معبرى، دهيم نمى پس شما به ايم گرفته شما از كه را چيزى، است نشدنى
  .ميزدند بند عتيق بر خويش وسايل با

   ارماث جنگ

 هنگـام  آن در. زننـد  بند عتيق بر قديس مقابل در تا بگفت كند عبور خواست رستم وقتى: گويد حكم
 نى و خاك با عتيق بر صبح تا شبانگاه بود الشمس عين نزديك و هست اكنون كه بود آنجا از تر پايين قديس

  .شد كامل آمد بر ديگر روز كه وقتى تا كه آوردند بوجود راهى و زدند مى بند پاالنها و
 بگرفت را پارسيان كمانهاى و آمد فرود آسمان از اى فرشته كه ددي خواب به شب آن رستم: گويد زياد

 آنها براى را خواب و خواند پيش را خويش خواص و شد بيدار غمگين و افسرده، برد آسمان به آنرا و زد پر و
 ما زا را فيروزى كه بينيد نمى مگر. گيرم اندرز بگذارند پارسيان اگر دهد مى اندرز ما به خدا«: گفت و كرد نقل

  »؟جويند مى مقدر غلبه كه نتوانيم آمدن بر آنها با سخن و كار در ما و ماست دشمن موافق باد و اند گرفته
  .آمدند فرود عتيق كنار بر و كردند عبور خويش بارهاى با پارسيان آنگاه

 را وى اسـب  تـا  بگفت و برگرفت سالح و كرد بسر زره و پوشيد زره دو رستم، بند روز به: گويد اعمش
: گفـت  آنگاه كند ركاب در پاى يا بزند اسب به دست آنكه بى نشست اسب بر و برجست و بيارند و كنند زين

  »كوبيم مى درهمشان فردا«
  »بخواهد خدا اگر«: گفت يكى
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  »نخواهد هم اگر و«: گفت رستم
 بـه  نگـاه آ كـرد  مى اشاره خسرو مرگ به» .برآورد بانگ شغال بمرد شير وقتى«: گفت رستم: گويد زياد

  ».باشد ميمونها سال سال اين كه دارم بيم«: گفت خويش ياران
 بـا  را سپاه قلب زدند سايبان او بر و نشست تخت بر رستم آراستند وصف كردند عبور پارسيان چون و
 و صـندوقها  كـه  نهاد فيل هشت و هفت نيز پهلو دو بر. بود آن بر مردان و صندوقها كه بياراست فيل هيجده
 مشـركان  و مسـلمانان  سـپاه  ميان پل و گرفت جاى سپاه راست پهلوى و او ميان جالنوس. بود آن بر مردان

  .بود
 بدهد خبر و بماند آنجا گفت و نهاد ايوان در بر را مردى فرستاد را رستم يزدگرد وقتى كه بود چنان و

 مـردى  گفتن براى جا هر بدينسان و بشنود خانه بيرون از ديگرى و بشنود خبر خانه از كه گفت را ديگرى و
  .گماشت
 در بـر  آنكـه  تـا  كـرد  تكرار آنرا ديگرى و »آمد فرود«: گفت بود ساباط در آنكه آمد فرود رستم چون و

 يـا  كرد مى حركت يا آمد مى فرود رستم وقت هر .نهاد را يكى گفتنى هر براى مرحله دو هر ميان و بود ايوان
  .كند تكرار بود ايوان در بر آنكه تا كرد مى تكرار بود وى از پس آنكه و گفت مى او، ميداد رخ كارى

  .بود اين رسم كه پوشيد چشم بريد از و كرد مرتب مردانى مداين و عتيق ميان بدينسان
 بـه  را دار طليعه، گرفتند جاى شرحبيل و اهللا عبد بين ما عاصم و زهره و آراستند صف مسلمانان آنگاه

 روانيسـت  حسد كه داد ندا وى منادى و آميخت هم در پهلو دو و قلب در را كسان و گماشت فراريان تعقيب
  .بريد غيرت و كنيد حسودى جهاد كار در مردم اى. خدا راه در جهاد كار در مگر

 افتـاده  رو بـر  كه داشت چركى دمل چند نداشت نشستن و سوارى قدرت روز آن سعد كه بود چنان و
 خالـد  پيش خويش نهى و امر مضمون به ها رقعه و بود كسان راقبم قصر از و داشت سينه زير متكايى و بود
 سـعد  كـه  چيزهـايى  بـاره  در خالد و بود قصر كنار بر صف داشت جاى او از تر پايين كه افكند مى عرفطه بن

  .بود وى جانشين همانند ديد نمى
 ابـن  بجـاى  را زهـره  سـعد  كـرد  تغييـر  جالنوس و زهره جاى كرد عبور رستم وقتى«: گويد نمران ابن

 بود افتاده برو و دمل چند با داشت النسا عرق سعد، نهاد هرمزان جاى به را جالنوس رستم و گماشت السمط
 را مـردم  كـه  ببريـد  مـرا «: گفت سعد نبردند را او فرمان كسان اما كرد خويش جانشين را عرفطه بن خالد و

 خالـد  به و بود قديس ديوار پهلوى، صف كه ميديد ار مردم بود افتاده همچنانكه و بردند باال را او »ديد توانم
  .داد مي فرمان مردم به خالد و ميداد فرمان

: افـزود  و گفـت  ناسزا آنها به سعد كه بودند قوم سران از كسانى بودند شوريده خالد بر كه آنها جمله از
 ابـو  كرد بند به قصر در و تبداش را آنها و» .كردم مى ديگران عبرت مايه را شما نبود اينجا دشمن اگر بخدا«

  .بود جمله آن از ثقفى محجن
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 دسـت  به را كار خدا كه كسى از كه ام كرده بيعت سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر با من«: گفت جرير
  ».باشد حبشى ء بنده يك چه اگر كنم اطاعت ميدهد او

 محبـوس  و ماننـد  بـاز  ندشـم  مقابلـه  از مسلمانان كه كند كارى پس اين از كه هر بخدا«: گفت سعد
  »كنند تقليد آن از آيندگان كه كنم رفتارى او با شوند

 كـه  كسـانى  بـراى   شكسـت  هـم  در را عرفطـه  بن خالد معترضان آنكه از پس سعد روز آن: گويد زياد
 ثناى و گفت خداى حمد نخست بود چهاردهم سال محرم دوشنبه روز به اين و كرد سخن بودند وى نزديك

 ثنائـه  جـل  خـدا ، اسـت  تخلف بى او گفتار و ندارد شريك خويش ملك در و است حق خدا«: گفت و كرد او
  :گويد

»و نا َلقَدورِ في َكَتبمن الزَّب دعأَنَّ الذِّْكرِ ب ضرِثُها اْلأَري يبادونَ عحال105: 21 الص«  
  .ميبرند بميراث من شايسته بندگان را زمين كه نوشتيم زبور در كتاب آن پى از: يعنى

 از تـاكنون  و كرده روا شما به پيش سال سه از آنرا كه شماست پروردگار وعده و شماست ميراث اين«
 سـبب  بـه  اين و كنيد مى اسيرشان و گيريد مى باج آنها از و كشيد مى را مردمش و گيريد مى و خوريد مى آن
 هـر  نخبگـان  و عربيد بزرگان و سران شما و آمده شما سوى پارسيان جمع اين اينكه. شماست جنگاوران كار

 و دنيـا  خـدا  باشـيد  عالقمنـد  آخـرت  بـه  و باشيد رغبت بى دنيا به اگر اند مانده جا به كه آنها نيروى و قبيله
 ضـعف  و كنيـد  سستى و مانيد فرو اگر و كرد نخواهد نزديك اجل به را كسى اين و دهد مى شما به را آخرت
  ».شود تباه آخرتتان و برود نيرويتان، دهيد نشان

 حالل شما به آنرا مردم خدا كه دياريست اين«: گفت و كرد سخن سواران تك ميان در عمر بن عاصم
 بـا  خـدا  و برتريـد  شـما  و گيرنـد  نمـى  شما از آنها كه گيريد مى ها بهره آنها از شما كه است سال سه و كرده

 و شماسـت  آن از ديارشـان  و فرزندان و زنان و اموال بزنيد ضربت بايد چنانكه و كنيد پايمردى اگر شماست
 بـيم  كـه  نگذارند باقى را شما از يكى قوم اين، نگهدارد بليه اين از را شما خدا و، فرومانيد و كنيد سستى اگر

 آوريد ياد به داد شما به خدا كه نعمتها آن با را پيشين جنگهاى، را خدا، را خدا. شويد آنها هالكت مايه دارند
، بـرد  تـوان  پنـاه  بـدان  كـه  كوه نه و هست جنگل نه، است يزرع لم و بيابان شما سرزمين كه بينيد نمى مگر

  ».كنيد خود هدف را آخرت
 بـه  اينكه از من مانع و كردم خويش جانشين را عرفطه بن خالد من كه نوشت سپاه گروههاى به سعد

 اطاعت خالد از، شمايم پيش اما ام افتاده برو و دارم كه دملهايى و گيرد مى مرا كه است دردى باشم وى جاى
 نيكى و خواندند كسان براى را نوشته اين. كند مى كار من رأى به و است من زبان از گويد مى آنچه كه كنيد
 كرده بدانچه و پذيرفتند را سعد كار همگان و آمدند اطاعت به و پذيرفتند و شدند تسليم وى رأى به و افزود

  .دادند رضايت بود
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 ثبات و اطاعت به را همديگر و فرستاد كس و كرد سخن خويش ياران با گروه هر ساالر«: گويد ودمسع
 فـراهم  بودنـد  داشـته  همـدلى  وى بـا  ديگر جنگهاى در كه خويش ياران با سران از يك هر و كردند ترغيب
 جگرش خدا خورد امر جگر عمر، 1مرندر پادشهان كه داد ندا رستم و. داد ظهر نماز نداى سعد منادى. آمدند

  .داد ياد چيز عربان به كه بسوزد را
 يكـى  مانند كه فرستاد مسلمانان اردوگاه به گيرى خبر آمد فرود نجف در رستم وقتى: گويد رفيل ابن

 روند مى خويش جاهاى به و كنند مى نماز و كنند مى مسواك نماز هر موقع كه ديد و پيوست آنها با عربان از
  »؟چيست خوراكشان«: پرسيد او از كه بگفت رستم با را آنها فتارر و خبر و بازگشت و

 بوقـت  و شـب  هنگـام  كـه  دارند چوبهائى بخورد چيزى كسى نديدم و بودم آنها ميان در شبى«: گفت
  »مكند مى آنرا خفتن

 كه ديد و بود داده نماز نداى سعد مؤذن كه بود وقتى آمد فرود عتيق و قلعه ميان رستم چون و: گويد
  »؟چيست براى سوارى«: گفتند بدو. شوند سوار كه داد ندا پارسيان ميان در و آمدند حركت به بانعر

 او خبرگيـر » ؟آمدنـد  حركت به شما مقابله براى و دادند ندا دشمن ميان در كه بينيد نمى مگر« گفت
  »است نماز براى آنها حركت«: گفت

  ».داد مى عقل تعليم و كرد مى سخن انباسك كه بود عمر اين، آمد صدايى صبحگاه«: گفت رستم
  »خورد را جگرم عمر« :گفت رستم داد نماز نداى سعد مؤذن و شدند هم مقابل و كردند عبور چون و

 ديگـر  و بودنـد  معـروف  دليرى به كه را آنها و بودند شهره راى اصابت به كه را كسانى سعد: گويد زياد
 و بـود  مغيـره  بودنـد  رفتـه  نيـز  رسـتم  سوى كه راى صاحبان جمله از. فرستاد سپاه ميان را فضايل صاحبان
 و امثالشـان  و معديكرب بن عمرو و غالب و اسدى قيس و بود طليحه، دليران از و يارانشان و عاصم و حذيفه

 پـيش . آنها امثال كسانى گروهها ديگر از و طبيب بن عبدة و مغراء بن اوس و حطيئه و بود شماخ شاعران از
 آنهاسـت  سـزاوار  و شـما  شايسـته  پيكار هنگام به آنچه باره در مردم با و برويد«: گفت بفرستد ار آنها آنكه از

 سـران  و شـجاعت  و راى صـاحبان  و سـخنوران  و شاعران و داريد مقامى عربان ميان در شما كه كنيد سخن
  »كنيد ترغيب جنگ به و دهيد تذكارشان و رويد مردم ميان، قوميد

 آنچـه  و داده شـما  بـه  خدا كه هدايت اين بر مردم اى«: گفت اسدى هبيره بن قيس، برفتند گروه آن
 كـه  باشـيد  اميـدوار  وى عطايـاى  بـه  و آريد بياد را خدا نعمتهاى. دهد فزونتان تا گوييد او حمد آورده پيش

 و يـزرع  لم زمين و بيابان جز داريد پيش در را قصر اين كه شما سر پشت. داريد پيش در را غنيمت يا بهشت
  »نيست العبور صعب صحراهاى و سخت سنگستان

 اجابـت  تا بخوانيد و دهد فزونتان تا بخواهيد و گوييد حمد داده آنچه بر را خدا! مردم اى«: گفت غالب
  .كند

                                                           

 .است پارسىه ب متن در. 1
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 كـه  را كسـى  و، اسـب  يعنـى  هستيد خويش هاى قلعه در اكنون كه باك چه را شما معديان گروه اى«
 كنند آغاز شما از سخن فردا كه آريد بياد را مردم سخنان، شمشير يعنى ،داريد همراه كند نمى شما نافرمانى

  »آرند سخن ديگران از سپس و
 چـون  پارسـيان  مقابل در و كنيد خويش حصار را شمشيرها معديان گروه اى«: گفت اسدى هذيل ابن

 و كنيـد  تكيـه  ابخـد  و كنيـد  پناهگـاه  را غبار و گرد، كنيد رفتار خشمگين پيران چون و باشيد بيشه شيران
 از كـارى  كـه  افكنيد پارسيان سوى سنگ شد كند كند مى بفرمان كار كه شمشيرها وقتى ببنديد را چشمها

  »نيست ساخته آهن از كه است ساخته آن
 آنكه سبب به را خدا كه كنيد تاييد عمل به را خود گفته و گوييد حمد«: گفت جهنى رهم ابى بن بسر
 و پيمبـرش  بـه  و ايد گفته او تكبير و نيست او جز خدايى كه ايد دانسته يگانه و ايد گفته حمد كرده هدايتتان

 كنـد  اعتنايى بى دنيا به كه هر كه گيريد سبك را دنيا و نميريد مسلمانى بر جز. ايد آورده ايمان فرستادگانش
  ».كند يارى را شما تا كنيد يارى را خدا، بگريزد شما از كه نباشيد متمايل دنيا به. كند مى رو بدو

 بهشـت  شـما ، ايد شده مقابل عجم سران با كه عربيد سران شما عربان گروه اى«: گفت عمرو بن عاصم
 امـروز . باشـند  آخـرت  بـه  شـما  از تر دلبسته خويش دنياى به آنها كه مبادا خواهند مى دنيا آنها و خواهيد مى

  ».باشد عربان ننگ مايه فردا كه نكنيد كارى
 بهشتى و بشتابيد پروردگارتان مغفرت سوى و كنيد پيكار دنيا و دين براى«: گفت سعدى بالد بن ربيع

 وانمود سخت شما بر را كار شيطان اگر اند كرده آماده كاران پرهيز براى و است زمين و آسمانها پهناى به كه
  »گويند موسمها در شما به خبر باشند خبر اهل كه مادام كه آريد ياد به

. بخشـيد  فزونـى  و آورد فـراهم  آن سـايه  در و كـرد  هدايت اسالم به را شما خدا« :گفت عامر بن ربعى
  »كنيد دورى اضطراب از و كنيد خو صبر به. است آسايش مايه صبورى

 آمـاده ، بايـد  آنچـه  بـراى  هيجـان  بـا  و كردند پيمان و عهد مردم و گفتند اينگونه از سخنانى كدام هر
 بسـته  زنجيرهـا  بـه  و دادند دل همديگر  به و كردند پيمان و كردند چنين خودشان ميان نيز پارسيان. شدند
  .بودند كس هزار سى بستگان هم به، شدند

 كس هزار چهار فيل هر با كه داشتند فيل سى و بودند كس هزار بيست و يكصد پارسيان: گويد شعبى
  .بود

 و بـود  قـديس  يـوار د كنـار  مسـلمانان  صف و بود عتيق كنار بر مشركان صف: گويد خراش بن مسعود
 زنجيـر  بـه  بسـته  هـزار  سـى  و بودنـد  عتيـق  و خندق ميان مشركان و مسلمانان، داشتند سر پشت را خندق

 جهاد سوره تا بگفت سعد. نميكرد جنگ و نشستند مى آن بر شاهان كه فيل يك و جنگى فيل سى و داشتند
  .بودند گرفته مى تعليم آنرا كه بخوانند مردم براى را



 خ طبرييترجمه تار     34

 

 چـون  و آريد بجاى ظهر نماز تا مزنيد دست كارى به و باشيد خويش جاى به«: گفت سعد :گويد زياد
 عطـا  كسـى  بـه  شـما  از پيش را تكبير كه بدانيد، گوييد تكبير نيز شما گويم مى تكبير من بكرديد ظهر نماز

 و گوييـد  رتكبيـ  شـنيديد  را دوم تكبيـر  چـون  و. باشـد  شـما  قـوت  مايه كه اند كرده عطا شما به و اند نكرده
 آويزيد در دشمن با و كنيد حمله همگى بگفتم چهارم تكبير چون و كنند تشويق حمله به را مردم سوارانتان

  »باهللا اال قوة ال و حول ال بگوييد و
 را خـود  پاپوشـهاى  بنـد  شنيديد را تكبير وقتى كه داد پيغام كسان به قادسيه روز به: گويد اسحاق ابو

 حملـه  و فشاريد هم به را دندانها بگفتم سوم تكبير چون و شويد آماده بگفتم دوم تكبير چون و كنيد محكم
  ».كنيد

 بـود  قاريـان  جملـه  از و بـود  كـرده  وى همراه عمر كه جوانى به بكرد ظهر نماز سعد وقتى: گويد زياد
 كـه  گروهى بر ار جهاد سوره او و بودند گرفته مى تعليم آنرا مسلمانان همه كه بخواند را جهاد سوره تا بگفت

 از كسـان  و شـد  روشـن  چشـمها  و آمد وجد به دلها و شد خوانده گروهها همه در كه بخواند بود وى نزديك
  .يافتند اطمينان آن قرائت

 كسـان  و گفتنـد  تكبيـر  بودند وى مجاور كه آنها و گفت تكبير سعد يافتند فراغت قاريان وقتى: گويد
 و بگفـت  سوم تكبير آنگاه شدند آماده مردم و بگفت ديگر تكبير گاهآن. آمدند جنبش به و گفتند تكبير پياپى

  .كردند آغاز زدن ضربت و آمدند پيش فارس دليران و كردند آغاز جنگ و بردند حمله قوم دليران
 از هرمـز . آمد وى مقابله به هرمز و آمد نبردگاه به خواند مى رجز كه حالى در اسدى اهللا عبد بن غالب

 عاصم. رفت نبردگاه به غالب و بداشتند كه آورد سعد پيش و كرد اسير را او غالب. داشت تاج و بود در شاهان
 و رفـت  وى تعقيب به و بگريخت كه كرد دنبال را پارسيان از يكى و آمد نبردگاه به رجزخوانان نيز عمرو بن

 كـه  برد پناه خود رانيا به و كرد رها آنرا و داشت همراه استرى كه ديد را سوارى رسيد دشمن صف به چون
 بـود  شاه نانواى وى شد معلوم رسيد مسلمانان صف به چون و براند بار با را استر عاصم و آمدند او حمايت به
 سـعد  چون و بازگشت خويش جاى به و آورد سعد پيش آنرا كه بود عسل بسته و خوب نان، شاه خاصه بار و

  .بخوريد بخشيده شما به را اين امير كه دبگويي و بريد عاصم هماوردان پيش«: گفت بديد آنرا
 نهـد  بنـى  پيادگـان  سـاالر  حـديم  بن قيس بودند چهارم تكبر انتظار در كسان كه هنگام آن در: گويد

 بمعنـى  نهـد  كـه ( كنيد حمله كه اند گفته نهد را شما كه كنيد حمله نهد بنى مردم اى«: گفت و كرد سخن
  )است حمله

  .كرد بس او و گمارم مى تو كار به را ديگرى نكنى بس اگر كه ددا پيغام او به عرفطه بن خالد
 بـه  معـديكرب  بـن  عمرو! مرد، مرد: ميزد بانگ و بيامد پارسيان از يكى آويختند هم در سواران چون و
: گفـت  و كـرد  كسـان  بـه  رو آنگـاه ، ببريـد  را سـرش  و كوفت زمينش به و آويخت در او با و رفت وى مقابله

 قـيس  آمدند فراهم عرب و پارسى گروههاى آن از پس» .است بز، بدهد دست از را خود كمان وقتى پارسى«
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 مـرد «: گفـت  مـى  و كرد مى ترغيب جنگ به را كسان و گذشت ما بر معديكرب بن عمرو :گويد حازم ابى بن
 مقابلـه  بـه  عجمان از يكى كرد مى ترغيب را ما كه اثنا اين در »است بز بيندازد را خود كوتاه نيزه وقتى عجم
 بن عمرو. نكرد خطا او تير و بود آويخته شانه به را خود كمان، انداخت تير و بايستاد صف دو ميان و آمد وى

 و بيـاورد  و نهاد خود اسب پيش و كرد بلند و بگرفت را كمربندش و آويخت او در و برد حمله بدو معديكرب
: گفـت  و ببريد را سرش و نهاد وى حلق بر را خويش شمشير آنگاه بشكست را گردنش رسيد ما نزديك چون

  »كنيد چنين«
  ».كند عمل تو مثل تواند مى كى، ثور ابو اى«: گفتم

  .بگرفت را او ديباى قبادى و كمربند و طوق دو عمرو ديگر روايت به
  .بودند آنجا بجيله طايفه كه فرستادند اى ناحيه به فيل سيزده عجمان: گويد حازم ابى بن قيس نيز و 

 و بـود  مـاه  اول در و بـود  هجـرت  چهاردهم سال محرم در قادسيه جنگ: گويد خالد ابى بن عيلاسما
 بجيله طايفه او و »بده نشان ما به را جايى« :گفتند بدو و بود رفته پارسيان سوى عربان از يكى كه بود چنان

  .فرستادند آنها سوى فيل شانزده كه داد نشان را
 ميـان  و بردنـد  حملـه  آنها به فيلداران آمدند فراهم گروهها درگيريها نخستين از پس وقتى: گويد زياد

 همـه  و آنهـا  اسـبان  كـه  شـوند  نـابود  بجيلـه  مـردم  بـود  نزديـك  و بترسيد اسبان و انداختند تفرقه گروهها
 بجيله مردم از كه داد پيغام اسد مردم به سعد. بودند مانده جاى به پيادگان تنها و بود كرده فرار همراهانشان

 بـا  و عمـر  بـن  زبيـل  و اهللا عبـد  بـن  غالـب  و مالك بن حمال و خويلد بن طلحة و كنند دفاع همراهانشان و
  .بود سوار بيست فيل هر بر كه بردند پس را فيلها سواران فيل و آمدند فيالن مقابله به خود گروههاى

: گفـت  و كـرد  نسـخ  آنها با طليحه، خواست كمك اسد بنى قوم از سعد وقتى: گويد طريف بن موسى
 از بهتـر  كسـى  كه ميدانست سعد اگر، باشد اعتماد مورد كه برند مى نام را كسى وقتى كه دريابيد را عشيره«

 بـه  جسـور  شـيران  چـون  و كنيـد  آغاز حمله، خواست مى كمك آنها از دهد نجات را گروه اين تواند مى شما
 رو و رويـد  پـيش  نرويـد  پـس  و كنيـد  حملـه ، يدكن شيران كار كه اند ناميده اسد را شما كه بتازيد پارسيان
. رسـيد  تواند آنها جاى به كس مگر! كرد خواهند رو بكجا و نمود خواهند هنرها چه ربيعه بر آفرين. نگردانيد
  ».بريد حمله پارسيان به خداى نام به كند كمك خدايتان كنيد رها را خود جاهاى

 از را فيـل  تـا  زدنـد  ضـربت  پيوسته و كردند آغاز حمله اسديان بنى«: گويند شفيق و سويد بن مغرور
 امـانش  و بجنگيـد  وى با و شد رو به رو پارسى بزرگان از يكى با طليحه و رفت پس كه بداشتيم بجيله مردم
  ».بريخت خونش و نداد

 هـا  هنرنمـايى  چه كه اسد بنى بر آفرين كنده گروه اى«: گفت و كرد سخن قيس بن اشعث: گويد زياد
 كسى كه داريد انتظار شما و شتافتند خود مجاوران كمك به جمعى هر! روند مى پيش شتابان هچ و كنند مى
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 و كننـد  مـى  پيكـار  و ميشوند كشته آنها، نيستيد عربان، خويش قوم همانند كه حقا! بردارد شما از جنگ بار
  ».ايد نشسته منتظر اسبان بر حركت بى شما

 كه گويى مى چگونه، آورتريم جنگ مردم همه از ما«: فتندگ و دويدند او سوى ايشان از كس ده: گويد
  ».توايم با ما اينك ايم نبوده آنها همانند و ايم نكرده يارى را عربان خويش قوم

  .راندند عقب را خويش مقابل پارسيان و بردند حمله نيز آنها و برد حمله اشعث آنگاه
 ساالرى به و كردند تيرباران را آنها بديدند سدا بنى گروه مقابل در را فيل نشينى عقب پارسيان چون و

 و بودنـد  سـعد  چهـارم  تكبيـر  انتظـار  در مسلمانان اما. كردند آغاز مسلمانان به حمله جالنوس و الحاجب ذو
 مسـلمانان  و بگفـت  چهـارم  تكبير سعد وقتى. افتاد كار به اسد بنى ضد بر فيل بهمراه پارسيان نيروى عمده
 آنـرا  و بـرد  حمله اسبان به ميسره و ميمنه در فيالن و گشت مى اسد بنى بر جنگ آسياى كردند آغاز حمله
 و فرسـتاد  عمـرو   بـن  عاصـم  پيش كس سعد و برانند را پيالن كه خواستند مى پيادگان از سواران، راند عقب
  ؟كرد نيدتوا نمى را فيالن اين چاره ايد بوده اسبدار و دار شتر كه شما، تميم بنى گروه اى كه داد پيغام

  »بخدا، چرا«: گفتند
! تيرانـدازان  گـروه  اى«: گفت و بخواند مجرب مردم جمعى با را خويش قوم تيراندازان از گروهى عاصم

 آنهـا  تشجيع به و» .ببريد آنرا تنگ و برانيد پس را فيالن، مجرب مردم اى شما و. بزنيد تير با را سواران فيل
 فـيالن  سوى عاصم ياران. بود آمده جوالن به ميسره و ميمنه و گشت مى اسد بنى بر جنگ آسياى برخاست

 كـه  نمانـد  فيلى و برخاست آن نعره كه ببريدند را فيالن تنگ و گرفتند را صندوقها دنباله و فيل دم و رفتند
 از را پارسـيان  و برخاسـت  اسد طايفه از فشار و شد روبرو سپاه دو و شدند كشته سواران فيل و برنياورد نعره
 بـاز  سپاه دو آنگاه. داشت دوام. شب از پاسى تا جنگ و رفت فرو آفتاب تا كردند جنگ و راندند عقب شخوي

  .گشتند
 اين. بود قوم دلير و پيشتاز عاصم و بودند جنگ محور كه شد كشته اسديان از كس پانصد شب آن در

  .گفتند ارماث جنگ آنرا كه بود قادسيه جنگ اول روز
 بـه  اسـد  بنـى  ضد بر پارسيان سپاه پهلوهاى ارماث روز به: گويد كنانه بنى ردمم از يكى از بنقل قاسم

  .شد كشته آنها از كس پانصد شب آن در و آمد جوالن

   اغواث جنگ

 و بود گرفته زنى به شراف در را حارثه بن مثنى زن خصفه دختر سلمى، سعد آن از پيش گويد طلحه
 يـك  مگـر  نداشـت  نشستن تاب سعد آمدند بجوالن عربان رماثا جنگ در چون و بود آورده قادسيه به را او

، سـپاه  اكنـون  كـه  مثنـى  از دريغ«: گفت بديد را پارسيان حمله سلمى چون و بود افتاده شكم روى و لحظه
 و بـود  دلتنـگ  سخت خويش حال از هم و ياران رفتار از سعد كه گفت هنگامى را سخن اين و» .ندارد مثنى
  »ميگردد آن بر  جنگ آسياى كه داشت گروهى چنين كجا، مثنى«: گفت و زد زن صورت به سيلى
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  .بود وى گروه و عاصم و اسد بنى مقصودش
  »؟دارى ترس و ميبرى غيرت«: گفت سلمى
 بينـى  مى مرا حال كه تو وقتى داشت نخواهد معذور مرا هيچكس ندارى معذور مرا تو اگر بخدا«: گفت

  ».ندارند عذورم مرا كه دارند حق مردم گويى مى چنين
 نـه  كـه  كردند تكرار را وى سخن شاعران شدند فيروز عربان چون و گرفتند بخاطر را سخن اين كسان

  .مالمت خور در نه و بودند ترسو
 را شـهيدان  كـه  بـود  گماشـته  بر را كسانى سعد و گرفتند جنگ آرايش عربان بعد روز صبحگاه: گويد

 جـل  و عـز  خدا تا پردازند آنها به كه سپردند زنان به را زخميان، كند جا جابه را زخميان و برند عذيب سوى
 آغـاز  بـراى  عربـان ، كردنـد  خـاك  به شمس عين و عذيب ميان وادى در را شهيدان و كند فرمان آنها درباره
 طليعـه ، گرفت عذيب راه كه نهادند شتران بر را همه چون و بودند زخميان و كشتگان بردن انتظار در جنگ
  .شد نمودار شام بجان از سپاه

 رسـيد  عبيده ابو به عمر نامه چون و بود نموده رخ قادسيه از پيش ماه يك دمشق فتح كه بود چنان و
 نگـه  را خالـد  عبيـده  ابـو  بـود  نبرده نام خالد از و فرستد عراق سوى بود خالد ياران كه را عراق سپاهيان كه

 يمن مردم از كس هزار هفت و مضر و ربيعه از سك پنجهزار، بودند كس ششهزار كه فرستاد را سپاه و داشت
 از شتاب با كه بود عمرو بن قعقاع داروى مقدمه داد وقاص ابى بن عتبة بن هاشم به را قوم ساالرى و حجاز و

  .رفت مى پيش
 بـه  را ديگـر  پهلـوى  و بـود  سـپرده  مرادى يغوث عبد بن هبيرة بن قيس به را سپاه پهلوى دو از يكى

 روز صبحگاه و سپرد راه شتاب بن قعقاع .بود داده عباس بن انس به را دنباله، بود داده جلىع عمرو بن هزهاز
 چـون  و بـود  هـزار  جمعشان، شوند نفرى ده هاى دسته كه بود گفته خويش ياران به. رسيد قادسيه به اغواث

  .شد مى روان ديگر دسته شد مى برون چشم ديد از نفرى ده دسته يك
: گفـت  و داد مـژده  را سـپاه  رسيدن و كرد سالم كسان به و رسيد در بودند نفر ده كه يارانش با قعقاع

 حسـد  شـما  بر توفيق اين از، شديد مى كشته شما و بودند اينجا اگر كه ام آمده شما سوى قومى با مردم اى«
 بانگ و فتر پيش آنگاه» .كنم مى من كه كنيد چنان نيز شما، باشند شما بجاى به داشتند عالقه و بردند مى

 چـون  كـه  سپاهى«: بود گفته كه آوردند زبان به او درباره را ابوبكر سخن عربان و خواست هماورد و برداشت
  .يافتند خاطر آرام او حضور از و »خورد نمى شكست باشد داشته ميان در اويى

  »؟كيستى«: پرسيد او از كه آمد قعقاع هماوردى به الحاجب ذو
  »مهست جاذويه بهمن من«: گفت
 او قعقاع و بجنگيدند هم با و! جسر جنگ كشتگان و سليط و عبيد ابى انتقام اى كه برآورد بانگ قعقاع

  .بكشت را
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 اى بليه ديروز گويى شدند خوشدل عربان و بود آمدن كار در شب تا و ميرسيد دسته دسته قعقاع سپاه
 شكسـته  آنهـا  آمـدن  از عجمان و بود شده آغاز قعقاع هاى دسته آمدن و حاجبى قتل از جنگ و بودند نديده
  .شدند خاطر

 بنـدوان  ديگرى و بود پيرزان يكى كه آمدند وى مقابله به تن دو، خواست هماورد و زد بانگ قعقاع باز
 و شـد  مقابل پيرزان با قعقاع پيوست قعقاع به بود االت تيم بنى طايفه از كه حارث بن ظبيان بن حارث، بود

 بينـداخت  را سـرش  و بـزد  ضـربتى  و نشـد  مقابـل  بندوان با نيز طبيبان ابن نداختبي را او سر و بزد ضربتى
 رويـد  آنهـا  سراغ به شمشير با مسلمانان گروه اى«: ميزد بانگ قعقاع و رفتند پارسيان سوى مسلمان سواران

 و دنـد كر جنـگ  شـبانگاه  تا و بردند حمله و دادند دل را همديگر عربان »كنند مى دور شمشير با را مردم كه
  .بكشتند آنها از كس بسيار مسلمانان و نداشتند دلخواهى حادثه روز آن پارسيان
 بـه  صـبحگاهان  و بـود  شكسـته  پيالن صندوق پيش روز كه نكردند جنگ فيل بر پارسيان روز اين در

  .نرفت باال پيالن بر بعد روز تا و بودند پرداخته آن ترميم
: گفت خويش پسران به داشتند حضور قادسيه در كه داشت پسر چهار نخع طايفه از زنى: گويد شعبى

 سـختى  بـه  و نرفتيـد  دور ديـار  بـه ، نزد سر شما از زشتى كار و كرديد هجرت، نشديد ديگر و آوريد اسالم«
 پسران شما بخدا، نهاديد پارسى مردم روى پيش و بياوريد است فرتوت پيرى كه را مادرتان اينك و نيفتاديد

 آغاز در و برويد، نكردم رسوا را شما دايى و نكردم خيانت پدرتان به من، زنيد يك رزندانف چنانكه مرديد يك
  »باشيد حاضر جنگ ختم و

 خـدايا «: گفـت  مـى  و برداشـت  آسـمان  بـه  دست شدند دور وى چشم از چون و برفتند شتابان پسران
  »كن حفظ مرا پسران

 آن از پس. بود نشده زخمدار كدامشان هيچ و بودند جنگيده نيك و آمدند باز مادر پيش پسران: گويد
 پـس  بĤنهـا  مـادر  و نهادند مى او كنار و آوردند مى مادر پيش و گرفتند مى سهم هزار دو هزار دو كه ديدمشان

  .كرد مى تقسيم بود نيز آنها رضاى مورد كه شايسته بوضعى ميانشان و ميداد
 هاى دسته از يكى چون و، داشتند همكارى قعقاع با يربوع بنى رياحيان از تن سه روز آن در: گويد زياد

 و بـرد  مـى  حملـه  قعقـاع  گفتنـد  مـى  تكبيـر  مسـلمانان  و گفت مى تكبير قعقاع شد مى نمودار سپاه نفرى ده
 شـبيب  بـن  عمرو و عتبا بن نعيم بن عتاب و عتاب بن عمرو بن نعيم يربوعيان. بردند مى حمله نيز مسلمانان

  .بودند ربياع بن
 ميـان  آنـرا  سعد داده رخ جنگى اگر كه بيامد شمشير چهار و اسب چهار با عمر فرستاده وزر همين در

 بـن  طليحة و، والبى هردوان، ربيعه بن عمرو بن ربيل و مالك بن حمال او و كند تقسيم سپاه كوشان سخت
 داد آنها به را شمشيرها و خواند پيش تميمى عمرو بن عاصم با بودند اسد بنى از سه هر كه را فقعسى خويلد
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 و اسبان چهارم سه يربوع بين از تن سه كه داد آنها به را اسبان و خواند پيش را  يربوعيان و عمرو بن قعقاع و
  .گرفتند را شمشيرها چهارم سه اسد بنى از تن سه

. بود گريز و جنگ روزها همه در پيكار اول مرحله: گويد پدرش از نقل به سعدى الرحمن عبد بن سليم
 ذو كـه  خواسـت  همـاورد  و زد بانـگ  و »كـنم  مـى  مـن  كه كنيد چنين مردم اى«: گفت بيامد قعقاع ونچ و

. شـد  آغـاز  زدن ضـربت  و جنـگ  و بيامدنـد  سـو  هـر  از كسان آنگاه .بكشت را او و آمد هماوردى به الحاجب
 بوسـيله  و داشـت  بصـورت  برقـع  كـه  كردند پوشيده جل شتران سوار را پيادگان از تن ده قعقاع عموزادگان

 روز بـه . براننـد  پارسـى  سـواران  سـوى  صف دو ميان فيالن چون را شتران تا بگفت و ميشد حفاظت سواران
 بـاك  چيـزى  از شتران. بودند كرده فيالن با ارماث بروز پارسيان كه كردند چنان شتران بوسيله عربان اغواث

 و كردنـد  تقليد آنها كار اين از نيز ديگر كسان بردند مى حمله مسلمان سواران و ميداد رم را اسبان و نداشت
 ديـده  فـيالن  از ارمـاث  بـروز  مسلمانان كه ديدند بليه و سختى آن از بيشتر شتران از پارسيان اغواث روز به

  .بودند
 مـدتى  و بـود  شـهادت  طالـب  داشـت  نـام  سـواد  و بود سواران شتر محافظ كه تميميان از يكى: گويد

  .شد كشته او مقابل در داشت او قصد و رفت رستم سوى ىوقت عاقبت و نشد كشته و بجنگيد
 علبـاء ، خواست هماورد و زد بانگ و بيامد پارسى مردم از يكى: گويد پدرش از نقل به سليم بن قاسم 

 بـرون  را او امعـاء  و زد ضربتى نيز پارسى، بدريد اش سينه و بزد ضربتى و رفت او مقابله به عجلى جحش بن
 نداشـت  برخاسـتن  تـوان  و بـود  پراكنـده  وى امعـاء  كه علباء و بمرد هماندم پارسى. ندبيفتاد دو هر و ريخت
 كمـك  من به بيا فالنى«: گفت گذشت مى او بر كه مسلمانان از يكى به و نتوانست و برد بجاى آنرا تا كوشيد

 لمانانمسـ  سـوى  و دويـد  پارسـيان  صف سوى و گرفت را خود شكم علبا و برد خود بجاى را امعاء او و »كن
  .درآمد  پاى از پارسيان صف نزديك و برفت ذراع سى و ننگريست

 بـه  عقيلـى  اعـالم  بـن  اعرف كه خواست هماورد و بيامد پارسيان از يكى: گويد پدرش از نقل به قاسم
 در را وى پارسـى  سـوار  چند، بكشت نيز را او كه آمد بمقابله ديگر يكى آنگاه بريخت خونش و رفت او مقابله
 پاشيد آنها صورت به خاك اعرف و برگفتند آنرا كه برفت دست از سالحش و افتاد زمين به كه فتندگر ميان

  .گشت باز خود ياران صف به تا
  .برد مي حمله ميشدند نمودار كمكيان از گروهى وقت هر و برد حمله بار سى قعقاع روز آن در: گويد
 كـه  كشـت  مـى  را يكـى  حملـه  هر در بكشت حمله سى در را كس سى اغواث روز به قعقاع: گويد زياد

  .بكشت را ديگرى يك هر و شد مقابل سيستان براز شهر با قطيه بن اعور. بود همدانى بزرگمهر آخرشان
 و بردنـد  حملـه  سـپاه  دو بگشت روز چون و بجنگيدند سواران، نيمروز تا صبحگاه از: گويد مخراق اين

  .داشت دوام شب نيمه تا همگانى جنگ
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 آن اول نصـف ، گرفت نام سواد اغواث شب و بودند داده نام آرامش را ارماث شب كه بود انچن و: گويد
 قلـب  سـواران  كشـتند  را پارسـى  بزرگـان  بيش و بودند فيروز پيوسته مسلمانان اغواث بروز. شد ناميده سواد

  .ودب شده دستگير رستم نبود سواران حمله اگر بودند بجاى پيادگان اما آمدند بحوالن پارسيان
، بازگشـت  بهنگـام  تـا  شـامگاه  از، گرفتنـد  آرام ارمـاث  شـب  چـون  مسـلمانان  برفت شب نيمه چون و

 از يكـى  به و بخفت شنيد را اين سعد چون و گفتند مى را خويش نسب و نام بلند بانگ به پيوسته مسلمانان
 دشـمن  بر كه مكن بيدار مرا گفتند خويش نسب و نام پيوسته كسان اگر«: گفت بودند وى پيش كه كسانى
 اگر اما برابرند دشمن با كه مكن بيدار مرا نگفتند خويش نسب و نام پارسيان و شدند خاموش اگر و اند چيره

  ».نيست خوشى نشانه كه كن بيدارم گفتند نسب و نام پارسيان
 سـعد  از و رفـت  بـاال  بـود  مقيـد  و محبـوس  قصر در كه محجن ابو گرفت باال جنگ كار چون و: گويد

! سـلمى «: گفت و رفت خصفه دختر سلمى پيش او و فرستاد پس و كرد تندى او با سعد اما خواست شبخش
  »؟دهى انجام نيكى كار ميتوانى، خصفه آل دختر

  »؟كارى چه«: گفت
 گردم باز تو پيش ماندم بسالمت اگر كه متعهدم را خدا، دهى من به را بلقا اسب و كنى رها مرا«: گفت

  »نهم قيد در پاى و
  »نيست ساخته من از كار اين«: گفت لمىس
  :مضمون اين به خواند مى شعرى و برفت قيد در پاى همچنان محجن ابو
  »شوند هالك نيزه با سواران كه بس غم اين«
  »پاى بر قيد و باشم بسته اينجا من و«
  »بدارد مرا آهن برخيزم وقتى«
  »باشد بسته من بروى درها و«
  »داشتم ياران و بسيار مال«
  »ندارم را هيچكس كه كردند رها مرا و«
  »كنند رها مرا اگر كه متعهدم را خدا«
  »نگيرم ميخانه ره هرگز«

 تـو  بـه  را اسـب « :گفـت  و بگشـود  را او و »ميـدهم  رضـا  تـو  تعهـد  به و كردم استخاره«: گفت سلمى
  .رفت خود بجاى و »دهم نمى

 تـا  بتاخـت  و نشسـت  آن بـر  و برد برون بود خندق مجاور كه قصر در آن از و براند را اسب محجن ابو
 خـود  سـالح  و نيـزه  با صف دو ميان و برد حمله پارسيان ميسره به آنگاه. گفت تكبير و رسيد ميمنه نزديك

 سـوى  مسـلمانان  صـف  پشـت  از آنگـاه . بـود  لخت قاسم بگفته و داشت زين اسب بقولى، ميكرد شيرينكارى
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 در و رفت قلب سوى مسلمانان صف پشت از آنگاه. برد حمله پارسيان ميمنه به و گفت تكبير و تاخت ميسره
 و ميكرد شيرينكارى خويش سالح و نيزه با صف دو ميان و برد حمله بپارسيان و داد جوالن مسلمانان مقابل

 را وى روز هنگـام  و شـناختند  نمى را او كه بودند شگفت به وى كار در كسان ،كوفت مى سختى به را دشمن
  .»بودند نديده

  ».است هاشم خود يا، است هاشم ياران رسيدگان نخستين از«: گفتند ها بعضى
 محبوس محجن ابو اگر بخدا« :گفت مي مينگريست را مردم قصر باالى از و بود افتاده در برو كه سعد

  ».بلقاست اين و است محجن ابو اين گفتم مي نبود
  ».است خضر بلقا سوار هك پنداريم و يابد مى حضور جنگها در خضر«: گفتند ها بعضى
 مـا  بتأييـد  كـه  ايست فرشته اين، ميگفتيم كنند نمى جنگ فرشتگان كه نبود اگر«: گفتند ديگر بعضى

  .پنداشتند مى محبوس را وى كه نداشتند توجه بدو و نبود نامى محجن از» .است آمده
ـ ، بازگشتند مسلمانان و گرفتند كناره جنگ از پارسيان آمد در شب نيمه چون  از و بيامـد  محجـن  واب

 شعرى و نهاد قيد در پاى دو و بگذاشت را اسب زين و خويش سالح و شب و شد وارد بود رفته كه در همان
  :بود چنين آن مضمون كه گفت

  »نيست تفاخر اين و دانند ثقفيان«
  »داريم بيشتر زره و شمشير شان همه از ما كه«
  »نخواهند ثبات آنها وقتى و«
  »ميكنيم مردىپاي همه از بيشتر«
  »هستم آنها نماينده جا همه من«
  »بپرسيد عريف از ندانند اگر و«
  »نشناختند مرا قادس شب«
  »ندانستند مرا شدن برون جمع و«
  »است من بليه اين بدارند محبوسم اگر«
  »بچشانم بحريفان را مرگ كنند رهايم اگر و«

  »؟است كرده محبوس ترا مرد اين چرا محجن ابو اى«: گفت بدو سلمى
 و ام بوده ميخواره جاهليت ايام در. ام نوشيده يا ام خورده كه نبود حرامى بسبب من حبس بخدا«: گفت

 كـه  كـرده  محبـوس  مـرا  رو اين از ميشوم نام بد و ميرسد بلب احيانا و ميرود زبانم بر شعر كه شاعرم مردى
  :ام گفته

  »بميرم وقتى«
  »سپار بخاك كى تا پاى مرا«
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  »آن هاى ريشه مرگ از پس كه«
  »كند سيراب را استخوانهايم«
  »مسپار بخاكم بيابان در«
  »نچشم شراب مرگ از پس دارم بيم كه«
  »كن سيراب شراب از مرا گور«
  »آنم بند در پيوسته من كه«
 پـيش  شـد  صبح چون و بود قهر سعد با سواد شب و آرامش شب و ارماث شب سلمى كه بود چنان و 

  .بگفت را محجن ابو و خويش هقص و كرد آشتى و رفت وى
 عمـل  بـه  تـا ، گـويى  كه سخنى سبب به ترا بروكه«: گفت و كرد آزاد و خواند پيش را محجن ابو سعد

  »كنم نمى مواخذه، نيارى
  »نيارم زبان بر زشت سخن هرگز بخدا«: گفت

   عماس روز

 به بين فيما عرصه، بودند  خويش جاى به عجمان و مسلمانان صبحگاهان سوم روز به: گويد مخراق ابن
 و كشـته  هـزار  ده عجمـان  از و بـود  زخمى و كشته مسلمانان از كس هزار دو، نمود مى سرخ ميل يك اندازه

  .بود زخمى
 خاكشـان  بـه ، آلـود  خـون  همچنـان  خواهد كه هر و دهد غسل را شهيدان خواهد كه هر«: گفت سعد

  ».كند
 پرداختند مى كشتگان كار به كه آنها و ادندد جاى صف پشت و گرفتند بر را خويش كشتگان مسلمانان

 شـهيدان  كار دار عهده زيد بن حاجب. سپردند زنان به را زخميان و بردند كردن خاك براى را آنها و بيامدند
 پانصد و هزار دو و كندند مى گور مشرق هاى تپه بر، ارماث روز و اغواث روز، روز دو مدت كودكان و زنان، بود

  .سپردند خاك به را ادسيهق جنگاوران از كس
 روزگـار  آن در كه گذشتند نخلى پاى عذيب و قادسيه بين ما شهيدان كسان و حاجب كه بود چنان و

 كه خواست مى بود هوش به ايشان از يكى و رسانيدند مى آنجا به را زخميان چون و نبود نخلى آن جز به آنجا
 بـدين  شـعرى  نخـل  سايه در داشت نام بجير كه زخميان از يكى، بياسايد آن سايه از تا بدارند نخل زير را او

  :گفت مضمون
  »كه نخل اى باش سالمت«
  »عذيبى و قادس ميان«
  »نيست ديگر نخل تو پهلوى و«
  .گفتند دشت نخل تك اين باره در مضمون همين به نزديك اشعارى ديگر زخميان از چند تنى و 
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 و بـرد  مـى  بود شده جدا آنها از رسيدن هنگام كه ىجاي به را خويش ياران قعقاع شب همه: گويد زياد
 گروه شد برون شما ديد از گروه يك چون كه بياييد تن صد تن صد آيد بر آفتاب وقتى«: گفت آنها به سپس
  »ايد افزوده را كسان همت و اميد نه گر و بهتر چه كه رسيد هاشم اگر، بيايد آن دنبال به ديگر

  .نستندا را اين كس و كردند چنان و
 زيـد  بـن  حاجـب  بـه  و بودنـد  آورده فراهم را كشتگان كه بودند خويش جاى به مسلمانان صبحگاهان

 نداشتند توجه خود كشتگان به آنها كه رفت مى تباهى به و بود صف دو ميان مشركان كشتگان. بودند سپرده
  .كرد مى تأييد آن  وسيله به را مسلمانان كه بود خدا الطاف جمله از اين و

 و گفتند تكبير نيز مسلمانان گفت تكبير و شدند پديدار كه بود سواران نگران قعقاع برآمد آفتاب تىوق
  »آمد مدد«: گفتند

  .آمدند خفان جانب از و كنند چنان كه بود گفته نيز عمرو بن عاصم
 مـدد . كردنـد  آغاز زدن ضربت و آمدند جنبش به گروهها و رفتند پيش مسلمان سواران هنگام اين در
 و داشت همراه كس هفتصد كه رسيد در هاشم كه بودند نيامده قعقاع ياران آخرين هنوز و رسيد مى پيوسته

 و كرد مرتب هفتاد هفتاد را خود ياران نيز او، بود كرده چه روز دو آن در كه بگفتند وى با را قعقاع كار چون
 جملـه  آن از يغـوث  عبـد  بن هبيره بن قيس كه بيامد كس هفتاد با هاشم بيامدند قعقاع ياران آخرين چون

  .بود آمده هاشم همراه و بود رفته يرموك سوى يمن از، نبود پيش روزهاى جنگاوران از وى. بود
 صـف  و گفتنـد  تكبيـر  نيـز  مسلمانان گفت تكبير و پيوست مسلمانان سپاه قلب به و رفت پيش هاشم

  .آراستند
 و بگفـت  ايـن » .اسـت  تيراندازى آن از پس و است گريز و جنگ، جنگ مرحله نخستين«: گفت هاشم

. بدريـد  گوشش كه كرد سربلند وى اسب و كشيد را زه و نهاد كمان دل در تيرى و برگرفت را خويش كمان
 كجـا  بـه  مـن  تيـر  پنداريـد ! اوينـد  مراقب همه كه كسى از بود زشتى تيراندازى چه«: گفت و بخنديد هاشم

  »؟رسيد مى
  »رسيد مى عتيق به«: گفتند

 آن از پـس ، رسـيد   عتيـق  بـه  تا كرد راهى اسب باز و، برداشت كمان از را تير و كرد راهى اسب اشمه
  .رسيد مى پيوسته وى گروههاى، برگشت خويش جاى به و شكافت را دشمن صف و كرد راهى اسب

 انپيادگ و بيامد فيالن. آراستند صف صبحگاه و بودند پرداخته فيالن صندوق اصالح به شبانه مشركان
 گروهـى  قصـد  چون و كنند حفظ را پيادگان كه بود سواران پيادگان همراه، نبرند را تنگها كه بود آن همراه

 پـيش  روز چون فيالن كار اما، دهند رم را اسبانشان كه راندند مى گروه آن سوى آنرا همراهان و فيل داشتند
 تر مأنوس باشند آن اطراف كسان چون و تاس انگيزتر ترس نباشد آن با كسى و باشد تنها وقتى فيل كه نبود
  .بگشت روز تا بود چنين جنگ، است
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 كه اى حادثه هر. بودند سختى دچار يكسان به عجمان و عربان و بود سخت آخر به تا اول از عماس روز
 كمـك ، بـود  وى پـيش  كـه  سـپاهى  از و رسيد مى يزدگرد به تا. ميزدند بانك پياپى مردان رفت مى ميانه در

 دو آن كه نبود خداى لطف اگر و بود پيوسته كمكها پيش روز حادثه سبب به .گرفتند مى نيرو كه ستادفر مى
  .بودند افتاده شكست به مسلمانان بود نرسيده راه از هاشم و كرد الهام چنان قعقاع به روز

 مكشـوح  بـن  قـيس ، بيامـد  شـام  از عتبه بن هاشم دمشق گشودن و يرموك فتح از پس: گويد شعبى
  .رسيد در شتاب با آنها از كس هفتاد با همدانى غران بن سعيد و بود وى همراه كس هفتصد با رادىم

  .بود هاشم سپاه مقدمه جزو قعقاع با حازم ابى بن قيس: گويد مجالد
 گروهـى  بـا  و، بيامـد  شـام  از عـراق  مـردم  با هاشم: گويد بود داشته حضور قادسيه در كه وائلى عصمه

 همـراه  نفـر  سيصد با رسيد قادسيه نزديك چون و بود جمله آن از مكشوح ابن كه افتاد پيش شتابان، اندك
  .پيوستند آنها صفوف به و بودند جنگ آماده عربان كه رسيدند وقتى. بود

 بودند يكسان طرف دو هر و نبود چنان قادسيه ايام از هيچيك و بود عماس روز سوم روز: گويد شعبى
 كشـته  كـافران  از نيـز  مسلمانان، بودند كشته  مسلمانان از كافران چندانكه كه ندناليد نمى خويش تلفات از و

  .بودند
 اسب بر هميشه وى .رسيد قادسيه به عماس روز به عتبه بن هاشم: گويد سعد بن محمد بن اسماعيل

 وى اسب گوش به كه بينداخت تيرى بايستاد صف در چون و كرد نمى جنگ نر اسب بر و كرد مى جنگ ماده
  »؟رسيد مى كجا به بود نخورده اسبم گوش به تير اين اگر كنيد مى تصور، بود زشت چه«: گفت و خورد

  »جا بهمان و فالن به«: گفتند
  .بودند گفته كه رسيد جايى به تا زد همى ضربت و برد حمله دشمن به و آمد فرود اسب از وى آنگاه
  .بود سپاه ميمنه در وى: گويد زياد

 اسـب  جلهـاى  سپر جاى به كسان بيشتر و بود ميمنه بر هاشم كه ديدم مى: گويد محمد بن اسماعيل
  .بودند پيچيده خود سرهاى به طناب، نداشتند حفاظى كه آنها و، بودند بسته بدان خرما شاخ كه داشتند
 و ايسـتاد  سـخن  بـه  بيامد شام از هاشم با مكشوح بن قيس وقتى: گويد عقبه بن حسن بن كبران ابو 

 كه داد كرامت سلم و عليه اهللا صلى محمد وسيله به و نهاد منت شما بر اسالم يا خدا، عربان گروه اى«: گفت
 را ديگـر  يـك  گرگان چون و پريديد مى همديگر به شير چون كه پس آن از و، شديد برادران خداى نعمت به

 از را پارسيان ديار فتح. كند ىيار را شما تا كنيد يارى را خدا، يكيست كارتان و يكيست دعوتتان، ربوديد مى
 و سـرخ  قصـرهاى  و گشـود  بودنـد  آنجـا  در كـه  شـما  برادران براى را شام جل و عز خداى كه بخواهيد خدا
  ».كردند تصرف را سرخ هاى قلعه
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 مدت از بيشتر، برم مى حمله ماست مقابل كه فيل اين به من«: گفت معديكرب بن عمرو: گويد شعبى
، ثـورم  ابو همانند شما براى من كه ايد داده دست از را ثور ابو كنيد تأخير اگر، كنيدن رها مرا شتر يك كشتن

  »دارم دست به شمشير كه بينيد مرا برسيد من به اگر
  .شد نهان غبار دل در و رفت فرو دشمن صف در تا نكرد توقف و برد حمله آنگاه
 چابكسـوار  بدهيـد  دسـت  از را او اگـر  و رسـيد  نخواهيـد  او بـه ، چيسـتيد  منتظر«: گفتند عمرو ياران

  .بردند حمله و بگفتند اين» .است رفته دست از مسلمانان
، زد مى ضربت و داشت دست به شمشير او و بودند زده ضربت و بودند افكنده زمين به را عمرو مشركان

 و بديد را ودخ ياران چون و گرفت كناره او از دشمن آوردند حمله عربان چون و، بود درآمده پاى از وى اسب
 رفتن اسب اما براند را اسب خواست پارسى، بگرفت را پارسيان از يكى اسب پاى، گرفتند كناره او از پارسيان
 به اسب از پارسى و ريختند وى دور به و بديدند مسلمانان و كرد او قصد و شد عمرو متوجه پارسى، نتوانست

 بـر  دادند بدو را لگام چون و» .دهيد من به را اسب لگام«: گفت عمرو، گريخت خويش ياران سوى و آمد زير
  .نشست

 عجمان از يكى عماس روز به: گويد بودند داشته حضور قادسيه در كه كسانى از نقل به قيس بن اسود
 كه، علقمه پسر، نام شبر ما از يكى. خواست هماورد و برآورد بانگ و بغريد رسيد صف دو ميان چون و بيامد
 كـس  امـا  آورد انصـاف  مرد اين! مسلمانان گروه اى«: گفت و بيامد بود منظر بد و جثه كم و قد كوتاه مردى
  »روم مى وى هماوردى به نكنيد تحقيرم اگر بخدا نرفت وى هماوردى به كس و نداد وى جواب

 مـرد  چـون  و رفت او سوى و گرفت بر را خويش سپر و شمشير، نيست وى مانع كس كه ديد چون و 
 عنـان . بريـزد  خونش كه نشست اش سينه بر و زد زمين به را او و آمد فرود اسب از و بغريد يدبد را او پارسى

 روى از را پارسـى  و بكشيد را عنان و رفت پس اسب كشيد شمشير چون و بود بسته كمرش به پارسى اسب
 انـگ ب وى يـاران  و جسـت  او بـر  شـد  مـى  كشـيده  زمين به پارسى كه حال آن در علقمه و بينداخت علقمه

 برگش و ساز و بريزم خونش تا برندارم دست او از من زنيد بانگ خواهيد مى چه هر«: گفت علقمه، برداشتند
 مـن  پـيش  شـد  ظهر وقتى«: گفت بدو كه آورد سعد پيش و بگرفت برگش و ساز و بكشت را او و »بگيرم را

  »آى
 راى«: گفـت  و رانـد  زبان بر خداى ثناى و حمد او و آورد سعد پيش را پارسى برگ و ساز ظهر هنگام

 و »اوسـت  آن از بگيـرد  را دشـمن  برگ و ساز جنگ در كه هر كه ببخشم او به را برگ و ساز كه اينست من
  .فروخت هزار دوازده به آنرا علقمه

 سـر  از را خـويش  كـار  و كنـد  مـى  پراكنده را گروهها فيل كه ديد سعد وقتى ارماث روز به: گويد زياد
 كـه  فرستاد بودند شده مسلمان كه آنها پارسى ياران ديگر و عشق و رافع و مسلم و ضخم پيش كس، گرفته

  »؟كجاست فيل حساس جاى«: پرسيد آنها از و بيامدند
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  ».نيست ساخته فيل از كارى ديگر بيند آسيب وقتى كه چشمها و خرطوم«: گفتند
 فيـل  بـا  كـه  بسـازند  را سپيد فيل كار كه فرستاد عمرو پسران هردوان عاصم و قعقاع پيش كس سعد

 فيـل  با كه بسازند را سياه فيل كار كه فرستاد ربيل و حمال پيش كس و بود آنها مقابل فيل و بودند مانوس
  .بود آنها مقابل فيل و بودند مانوس سياه

 ميـان  در را پيـل  گفتنـد  و برفتنـد  پيادگان و سواران با و برگرفتند نرم و كوتاه نيزه دو عاصم و قعقاع
 پـيالن  نزديك به چون و كردند چنين نيز ربيل و حمال. بودند آنها با نيز خودشان، كنيد گيج آنرا كه گيريد

. كنـد  حملـه  خواست مى كه گرفت نگريستن راست و چپ به پيالن از يك هر و گرفتند ميان در آنرا رسيدند
 فرو سفيد فيل چشمان رد را خويش هاى نيزه بود نگران خويش اطراف به فيل كه حال آن در عاصم و قعقاع
 ضـربتى  قعقـاع  كه بياويخت خرطوم و بيفكند را فيلبان و بجنبانيد سخت و كشيد پس را خود سر كه كردند

  .كشتند را سواران فيل همه و افتاد در پهلو به فيل و بيفكند آنرا و زد
 ضـربه  يـل ف چشـمان  بـه  مـن  و بزن را خرطوم يا كن انتخاب را يكى«: گفت بربيل و برفت نيز حمال

  ».زنم مى را خرطوم من و بزن ضربه چشمان به يا، زنم مى
 بـرد  حملـه  بـود  مشـغول  خـود  اطـراف  كسان ديدن به كه فيل به حمال. كرد انتخاب را خرطوم ربيل

 كه زد آن چشمان به نيزه با حمال، پرداختند پيل به تن دو اين و بود نگران فيل تنگ بريدن از فقط فيلبان
 و بينـى  تبـر  بـا  و بديـد  را او فيلبـان  و بيفكنـد  را خرطوم و بزد ضربتى ربيل و برخاست باز و آمد در زانو به

  .بشكافت را پيشانيش
 از مرگـى  چـه ، مسـلمانان  گروه اى«: گفتند حمال و ربيل نام به اسد بنى مردم از تن دو: گويد شعبى

  ».است سختتر همه
  »برند حمله فيل به اينكه«: گفتند

 و تاختنـد  بـود  آنهـا  مقابـل  كـه  فيـل  سوى شد بلند پا روى چون و جهانيدند بر را خويش اسبان آنها
 ضـربتى  تبـرزين  بـا  فيلبـان ، بـزد  آنرا خرطوم ديگرى و بيفتاد عقب از كه زد ضربه فيل چشمان به يكيشان

  .درآوردند پاى از را فيل ربيل و حمال اما زد وى صورت به سخت
 خرطومش و كردند كور آنرا چشمان و بردند حمله بود مقابلشان كه فيلى به نيز برادرش و قعقاع: گويد

 صف به چون و ميزدند آن به نيزه با رسيد مى مسلمانان صف به چون و دويد مى صف دو ميان كه ببريدند را
  .ميراندند پس آنرا رسيدند مى مشركان
 روز بـه  و ميداد تعليم را ديگر فيالن كه بود فيل دو فيالن ميان در: گويد ديگر روايت در شعبى هم و
 سـوى  را اسدى ربيل و حمال و تميمى عاصم و قعقاع، سعد و نهادند پارسيان سپاه قلب در را دو آن قادسيه

  .فرستاد آن
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 فيلى آنگاه. ميزد بانگ گراز چون و بود زنده فيالن و گويد اينكه جز است اول روايت چون روايت دنباله
 فيـل  دنبال به و بشكافت را عجمان صف و رفت آن  دنبال به ديگر فيل و ادافت عتيق در تا بدويد بود كور كه
 بودند صندوقها در كه كسان همه و رفت مداين سوى بود آن بر كه صندوقها با فيالن و. گذشت عتيق از اول
  .شدند تلف

 ملـه ح مسـلمانان ، بگشـت  سـايه  و يافتند راه پارسيان سوى مسلمانان و برفت فيالن وقتى: گويد زياد
 جنـگ  شـبانگاه  تـا  و نمودنـد  شجاعت و پرداختند آنها حمايت به بودند جنگيده روز آغاز كه سواران و بردند

 گروه به را دار زره شتران كردند چنان فيالن با وقتى زيرا، داشتند مساوى تلفات طرف دو و بود روان شمشير
  .زد عقب آنرا و آمد بر فيالن با كه كردند

 طـرف  دو و شـد  سـخت  بسـيار  جنـگ ، بـود  جنگ نيز شب هنگام و رسيد بانگاهش چون و: گويد زياد
 در آن از پس كه ناميدند ليلةالهرير آنرا و بود غوغا و بانگ سو دو هر از و آمدند در مساوى و كردند پايمردى
  .نبود جنگ شب هنگام قادسيه

 بـود  اردوگـاه  زيـر  كه رىگدا سوى را عمرو و طليحه، سعد ليلةالهرير در: گويد جيش بن الرحمن عبد
 آنهـا  مقابـل  رسيد آنجا شما از پيش دشمن اگر«: گفت و بيايد آنجا از دشمن مبادا باشند مراقب كه فرستاد

  ».بيايد من دستور تا بمانيد همانجا نشده دار خبر آن از كه ديديد اگر و گيريد جاى
 گدار به طليحه و عمرو چون و اردنگم كس صد به را ارتداد اهل سران كه بود داده دستور سعد به عمر

  »درآييم عجمان سر پشت از و بگذريم آب از خوبست«: گفت طليحه نديدند آنجا را كس و رسيدند
  »كنيم مى عبور تر پايين از، نه«: گفت عمرو

  »است سودمندتر ما مردم براى گويم مى من آنچه«: گفت طليحه
  »رمندا آن تاب كه خوانى مى كارى به مرا«: گفت عمرو
 كه كسانى همه با عمرو و گرفت اردوگاه راه تنهايى به عتيق ماوراى از طليحه و شدند جدا هم از آنگاه

  .آمدند جنبش به عجمان و تاختند دشمن به كه رفت پايين بودند برده همراه هردوان
 از سقـي ، فرسـتاد  دنبالشـان  به كس هفتاد با را مكشوح بن قيس بود بيمناك آنها اختالف از كه سعد

 ساالرشـان  رسـيدى  آنهـا  به اگر«: گفت بدو سعد اما نبود روا كس صد بر ساالريشان كه بود سران آن جمله
  »هستى

 بود برده حمله وى ياران و عمرو به دشمن كه رسيد گدار نزد به هنگامى و رفت آنها سوى قيس: گويد
 يـاران  و گفتند هم به ناروا سخنان و گرفت مالمت به را وى و رفت عمرو نزديك به قيس و زد عقب را آنها و

  »اند داده ساالرى تو بر را وى«: گفت قيس
 وى بـا  عمـر  يك اندازه به جاهليت در كه دهند مى ساالرى من بر را كسى«: گفت و شد خاموش عمرو

  .بازگشت اردوگاه سوى و بگفت اين» ؟ام جنگيده
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 و برآمدند وى طلب به پارسيان و برفت و گفت تكبير بار سه رسيد بند مقابل چون و برفت نيز طليحه
 سـعد  پـيش  و بازگشت اردوگاه سوى آنگاه گذشت كدار از و رفت پايين او و است رفته سو كدام از ندانستند

 و شـدند  خرسـند  مسـلمانان  و بـود  ناخوشـايند  مشـركان  بـراى  كار اين و بگفت وى با را خويش خبر و آمد
  ؟چيست كه ندانستند

 در، گفتنـد  مـى  حـرب  بنـى  را آنهـا  كـه  بودنـد  اسـد  بن كاهل فرزندان از برادر ده: گويد كاهلى قدامه
 رجـز  مـرد  ران چـون  و داشـت  نـام  عفاق برادر ده آن از يكى و خواند مى رجز نبردگاه در يكيشان ليلةالهرير

  :خواند مضمون اين به شعرى شد قطع خوان
  »چابكسوارانند اينان كه كن صبر عفاق«
  »نكند نگران ترا رفته دست زا پاى يك و كن صبر«
  .بمرد ضربت اين از روز همان و

 و گذشـت  عتيـق  از و كـرد  رها را كار او اما فرستاد كارى به را طليحه سعد: گويد شجار ابى بن حميد
 مسـلمانان  و بهراسيدند پارسيان و گفت تكبير بار سه رسيد بند محل به چون و رفت پارسيان اردوگاه سوى

 و فرسـتادند  تحقيـق  بـراى  كـس  عجمان و چيست اين بدانند تا بداشتند همديگر از تدس و كردند شگفتى
 سه در كه آوردند در صورتى به و كردند ديگر را خويش تعبيه عجمان و كردند پرسش باب اين در مسلمانان

 هآشفت براى يكى هميشه كاش«: گفت مى طليحه و بودند خويش تعبيه بر همچنان مسلمانان. نبود پيش روز
  »باشد داشته وجود پارسيان كردن

 و السـهمين  ذى ابن و هاللى البردين ذى ابن و تميمى عمرو بن عاصم و اسدى مالك بن مسعود آنگاه
 بودنـد  فراهم پارسيان و انداختند جنگ و رفتند پارسيان مقابله به آنها امثال كسانى و اسدى هبيره بن قيس

 صـف  و داشـت ) ؟( گـوش  دو كه فرستادند پيش صفى و آغازند هحمل خواستند مى كه نداشتند آنها پرواى و
 سـواران  چـون  و. شد كامل پهلو دو و قلب در صف سيزده تا ديگر صف و ديگر صف و بود آن دنبال به ديگر
 گروههـاى  آنگـاه . نداشـت  بـاز  شـدن  سـوار  از را پارسـيان  تيراندازيشان و تيرانداختند رفتند آنها سوى عرب

  .تاختند عرب سواران سوى پارسيان
 بودنـد  انداخته خالد سوى تير آنجا از كه جايى به قعقاع و شد كشته تميمى يعمر بن خالد شب آن در

 نگرفتـه  اجازه سعد از قعقاع. بودند خويش پرچمهاى با همچنان عربان و گرفت در سخت جنگى و برد حمله
 اجـازه  او بـه  من نخواسته اجازه من از گرا كن يارى را او و و ببخش او بر را خطا اين خدايا«: گفت سعد بود

  ».دادم
 خـويش  جـاى  بـه  همچنـان  بودند رفته دشمن سوى و بودند انداخته جنگ كه گروهى بجز مسلمانان

  .بودند
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 يـك  و بودنـد  تيرانـدازان  صف يك، داشتند شمشير و نيزه كه بودند پيادگان صف يك: بودند صف سه
  .بود چنين نيز سپاه چپ پهلوى و راست پهلوى .داشتند جاى پيادگان روى پيش كه بودند سواران صف

 آمـاده  كسـان  »كنيد آغاز حمله گفتم تكبير سه من چون و كرد قعقاع كه بود چنان كار«: گفت سعد
  .گشت مى وى ياران و قعقاع بر جنگ آسياى و بودند همداستان وى گفته با كه شدند

 بـه  بـود  نداشته شركت قادسيه جنگ در پيش روزهاى كه مرادى هبيره بن قيس: گويد مره بن عمرو
 سـپاهيان  نبايد، است سپاه ساالر راى، راى و دارد حمله سر شما دشمن«: گفت بودند وى اطراف كه كسانى
، نباشـد  همـراه  پيـاده  و آيـد  پيش اسب بر دشمن و برند حمله وقتى كه نباشند همراه پيادگان و برند حمله

  ».كنيد حمله يكجا و باشيد تكبير منتظر و شويد آماده حمله براى، وانندنت رفتن پيش و بندد به را راهشان
  .رسيد مى مسلمانان صف به عجمان تيرهاى كه بود چنان و

 مسـلمانان «: گفـت  داشـت  دست به را نخع قبيله پرچم كه نخعى كعب بن زيد: گويد يزيد بن مستنير
 بـه  گيـرد  سـبق  امشب كه هر كه گيريد سبق دجها و خدا سوى ديگران از امشب، اند شده آماده حمله براى
 دوسـت  را زندگى اگر كه نهيد مرگ به دل و كنيد چشمى هم ديگران با شهادت كار در. يابد ثواب آن اندازه
  ».رسيد مى بدان خواهيد آخرت اگر و است همين ماندن زنده راه داريد

 مـرگ  مقابـل  در شـما  از قـوم  ايـن  كـه  نيست روا! عربان گروه اى«: گفت قيس بن اشعث: گويد اجلح
 آرزوى كـه  مكنيد بيم شدن كشته از و بگذريد فرزندان و همسران از. گذرند جان از آسانتر و باشند جسورتر
  .شد پياده اسب از و بگفت اين »است شهيدان سرنوشت و كريمان

 و آييد دفرو كسان گروه اى«: گفتند نفرى ده گروههاى سران و ربيع بن حنظلة: گويد محمد بن عمرو
  »است بيم از رهايى وسيله بهترين پايمردى كه، مداريد بيم مرگ از و كنيم مى ما كه كنيد چنان

 ضرار: گويد سرى بن نضر گفتند اينگونه از سخنانى قبايل همه دليران و حمال و غالب و طليحه: گويد
 پارسـيان  سـوى  ديگـر  تكبيـر  انتظـار  و سعد تكبيرهاى  اثناى در عربان و آمد فرود اسب از قرشى خطاب بن

 بردنـد  حمله نيز نخع قوم. پيوست قعقاع به و برد حمله عمرو بن عاصم بگفت دوم تكبير چون و رفتند پيش
 بگفت سوم تكبير چون و نماند سوم تكبير انتظار در كس قوم سران جز و كردند سعد نافرمانى كسان همه و

 كـرده  عشـا  نمـاز  كـه  پـس  آن از و آميختند در پارسيان با و پيوستند خويش ياران به و بردند حمله همگان
  .شد آغاز شبانه جنگ بودند

 حمله كه كس نخستين نماندند سعد انتظار در و كردند حمله عربان همه ليلةالهرير در: گويد طيبه ابى
 اى«: گفـت  مـى  پيوسـته  شب باقى و« كن ياريش و ببخش او بر را اين خدايا«: گفت سعد كه بود قعقاع كرد

  »تميميان دريغ
  ».بريد حمله گفتم تكبير سه وقتى كند مى اين كه چنانست كار بنظرم«: گفت سپس
  .پيوستند كنان حمله به اسديان بنى و گفت تكبير يك سعد آنگاه
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  »بردند حمله اسديان بنى«: گفتند بدو
  ».اسديان بنى از دريغ اى« گفت مى شب بقيه و» .كن ياريشان و ببخش آنها بر را اين خدايا«: گفت
  »بردند حمله نخع طايفه«: گفتند آنگاه
  »نخع از دريغ اى«: گفت مى شب بقيه و» .كن ياريشان و ببخش آنها بر را اين خدايا«: گفت
  »برد حمله بجيله«: گفتند آن از پس

  »بجيله از دريغ اى ببخش را اين خدايا«: گفت
  .»بردند حمله كنديان آن از پس

  »كنده از دريغ اى«: گفت
 دوام صـبحگاهان  تا سخت جنگ و كردند حمله بودند مانده تكبير منتظر كه كسانى و قوم سران آنگاه

  .بود ليلةالهرير اين و داشت
 چكـش  چـون  آهـن  برخـورد  صـداى  صـبحگاه  تـا  و داشتم حضور ليلةالهرير در: گويد جليس بن انس

 ديدند وضعى عجمان و عربان و بود نداشته هرگز كه داشت شبى سعد و كردند پايمردى سخت، بود آهنگران
 از دسـت  عربـان  شد صبح چون و پرداخت دعا به سعد و بود بريده سعد و رستم از خبر، بود نديده هرگز كه

  .آنهاست از غلبه و برترند كه بدانست اين از و بداشتند جنگ
 عمـرو  بن قعقاع صداى، بود فتح نشان و شنيد شب آن سعد كه چيزى نخستين: گويد اعور بن محمد

  :خواند مى مضمون بدين رجزى كه رسيد وى گوش به شب دوم نيمه در كه بود
  »بكشتيم را بيشتر و گروه يك ما«
  »يك و پنج و چهار«
  »بودند شيران از برتر كه«
  »را خويش خداى بمردند چون و«
  »بكوشيدم سخت و خواندم«

 را ايـن  و زدنـد  مـى  بانـگ  كردنـد  ىنم سخن، جنگيدند صبحگاه تا شب اول از شب آن: گويد رفيل ابن
  .باشد بانگ هرير كه. ناميدند ليلةالهرير

 كـه  فرسـتاد  جنـگ  صـف  سـوى  بـود  نوخاسـته  كـه  را بجـاد ، سعد شب آن در: گويد سعد بن مصعب
  »؟است چگونه آنها وضع ببين«: گفت بدو و نيافت اى فرستاده
  »؟ديدى چه پسركم«: گفت بدو بازگشت بجاد چون و

  ».كردند مى بازى كه نديدمشا«: گفت
  ».ميكردند جدى يا«: گفت
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 سـالح  كه بود عجمان از گروهى ميان در جعفى عماس روز به: گويد پدرش از نقل به جعفر بن عابس
 پـس  و نيسـت  كـارگر  آهن در شمشير كه ديدند و زدند ضربت شمشير با و شدند آنها نزديك، داشتند كامل
  ».آمدند

  »؟شد چه«: گفت حميضه
  »نيست كارگر آنها در سالح«: گفتند
  ».كنيد نگاه، بدهم نشان شما به من تا باشيد«: گفت
: گفـت  و نگريسـت  خـود  يـاران  به و بشكست نيزه با را وى پشت و برد حمله پارسيان از يكى به آنگاه

  .راندند عقب صفشان سوى را آنها و بردند حمله عربان و »كشت شود مى را آنها كه بينيد مى«
 آنهـا  مقابـل  در طبـرى  ترك و نبود كس هفتصد از بيشتر كنده قبيله از قادسيه در بخدا: گويد شعبى

  .بود
  ».شد كشته ترك و برد حمله كس هفتصد با و بريد حمله قوم اى«: گفت اشعث

   قادسيه شب

 و انـد  ناميـده  قادسـيه  شـب  آنرا جنگ روزهاى اين از و بود ليلةالهرير صبحگاه قادسيه شب: گويد زياد
 و افتـاد  راه بـه  سـپاه  ميـان  قعقـاع  و بودند ننهاده هم بر چشم شب همه و بودند خسته كسان كه بود چنان
 ظفـر  كه بريد حمله و كنيد پايمردى ساعتى بيند ظفر ساعتى از پس اندازد جنگ اكنون كه سپاهى«: گفت

  »مكنيد سستى و كنيد پايمردى .است پايمردى نتيجه
 روى پيش كه گروهى با صبحدم و بردند حمله رستم سوى و مدندآ گرد اشعث بر سپاه سران از جمعى

  .آميختند در بود وى
 بـن  اشـعث  و يغوث عبد بن قيس. ايستادند سخن به آنها ميان كسانى بديدند اين قبايل مردم چون و

: گفتنـد  و كردنـد  سـخن  هاللـى  البـردين  ذى ابن و خثعمى السهمين ذى ابن و معديكرب بن عمرو و قيس
 در و اعتنـاتر  بـى  مرگ به شما از، پارسيان يعنى، اينان مبادا و باشند كوشاتر شما از خدا كار در ينانا مبادا«

  »گيريد سبق كار اين در باشند باكتر بى جانبازى
 كسـانى  نيـز  ربيعـه  قوم ميان در. آميختند در آنها با و بردند حمله خود مقابل جمع به عرب گروههاى

 جسـورتر  آنهـا  بـه  نسـبت  و ايـد  شناخته مى همه از بهتر را پارسيان، گذشته در شما«: گفتند و كردند سخن
  ».نباشيد جسورتر ايد بوده آنچه از اكنون چرا ايد بوده

 موضـع  بـاز  و رفتنـد  عقب كه بودند پيرزان و هرمزان نشستند عقب كه كسانى نخستين نيمروز هنگام
 سايبان و گرفت وزيدن سخت بادى و ريخت آنها بر غبار و بشكافت پارسيان سپاه قلب نيمروز هنگام گرفتند
 و قعقـاع . داشـت  پارسـيان  بـه  رو غبـار  و بـود  دبـور  بـاد  اين و افتاد عتيق در و شد كنده وى تخت از رستم

 آنجـا  از بود كنده را سايبان باد وقتى رستم كه يافتند خالى را تخت و رسيدند تخت نزديك به وى همراهان
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 آن بار و استر يك سايه در و بود بود كرده توقف همانجا و بود آورده بارى روز آن كه دبو رفته استرانى پناه به
  .بود

 كه افتاد رستم بر ها لنگه از يكى و ببريد آنرا طنابهاى و بزد بود آن زير رستم كه را بارى علفه بن هالل
 كـه  بـدوزد  ضـربتى  الله آنگاه شكست رستم پشت هاى مهره. نداشت خبر حضورش از و ديد نمى را او هالل
 فرو آب در كه جست او دنبال به هالل، افكند آن در را خود و رفت عتيق سوى رستم و برخاست مشك بوى
 تـا  زد او سـر  پـيش  بـه  شمشير با و كشيد بيرون و بگرفت را او پاى و بود ايستاده هالل بگرفتش و بود رفته
 كشـته  رسـتم  كه برداشت بانگ و رفت تخت روى و فكندا استران پاى زير و بياورد را او جثه آنگاه، داد جان
  .آييد من سوى كعبه خداى به را شما شد

 بانـگ  و گفتنـد  تكبيـر  و ديدنـد  نمـى  را او و نبود معلوم تخت چندانكه آمدند فراهم وى دور به كسان
  .برداشتند
  .شدند هزيمت و شد پراكنده مشركان سپاه قلب هنگام اين در

 هـم  به كه آنها. برخاست ميان از غبار و كنند عبور پارسيان كه داد ندا و ايستادب بند بر جالنوس آنگاه
 نبرد در به جان ايشان از كس و بزدند را آنها  نيزه با مسلمانان و ريختند عتيق در و كردند شتاب بودند بسته

  .بودند كس هزار سى جمله و
 هزار هزار يك درفش قيمت. گرفت نآ عوض در هزار سى كه بگرفت را كابيان فش در خطاب بن ضرار

 شـده  كشـته  پـيش  روزهـاى  كه آنها بجز شد كشته پارسيان از كس هزار ده نبردگاه در. بود هزار دويست و
  .بودند

  .بكشت را رستم علفه بن هالل قادسيه روز به: گويد سلمه بن عمرو
 و شد كشته مسلمانان از كس پانصد و هزار و ليلةالهرير از پيش: گويد پدرش از نقل به طائى كعب ابو

  .كردند خاكشان به مشرق روى به رو خندق در كه شد كشته آنها از كس ششهزار قادسيه روز و ليلةالهرير در
 و خنـدق  بـين  مـا  و نماند آنها از كس عتيق و قديس ميان و برفتند جاى از پارسيان وقتى: گويد زياد

 را پيشـتازان  و زد بانـگ  او و كنـد  تعقيب را پارسيان كه داد فرمان زهره به سعد بود پوشيده كشته از عتيق
 باال كه رود آنها دنبال به گفت را شرحبيل و بودند گرفته پايين راه كه رود آنها دنبال گفت را قعقاع و بخواند
  .كند خاك به را شهيدان و برگيرد را كشتگان برگ و ساز كه گفت را عرفطه بن خالد .بودند گرفته

 مشـرق  مقابـل  عتيـق  سوى آن قديس اطراف در قادسيه روز و ليلةالهرير شهيدان تن نصدپا و هزار دو
  .شدند دفن مشرق بر ليلةالهرير از پيش شهيدان و شدند مدفون

 نيـز  آن از پس و بود نيامده فراهم آن مانند هرگز كه بود چندان و آمد فراهم اموال و برگ و ساز آنگاه
  .نيامد فراهم

  »؟شد چه رفيقت«: گفت و كرد دعا وى براى و واندخ پيش را هالل سعد
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  »افكندم استران زير را وى«: گفت
  »بيار را او برو«: گفت
  .بياورد را رستم و برفت هالل
  »واگذار تنش به خواستى چه هر و كن اش برهنه«: گفت سعد
  .نگذاشت تنش به چيزى و برگرفت را وى برگ و ساز هالل

 بـاال ، را قعقـاع  كـرد  مـأمور  بود رفته ديگرى كه سويى به را كدام هر بيامدند شرحبيل و قعقاع چون و
  .رفتند قادسيه خراره تا و گرفت پايين راه شرحبيل و گرفت

 بـاز  تعاقـب  از را عربان تا بودند شكسته آنرا كه رسيد بند به تا رفت پارسيان تعقيب به حويه بن زهرة
  .دارند

 جنـگ  مـاده  اسـب  بـر  وى كـه  بـود  چنان و كرد هى را دخو اسب او و، »برو پيش! بكير«: گفت زهره
  »بپر بقره سوره بحق«: گفت آنگاه. آورد فراهم پا و دست اسب و »بپر اطالل«: گفت و كرد مى

 و زدند آب به و بجهانيدند اسب نيز سواران ديگر و بجهانيد را خويش اسب بود نر اسب بر كه نيز زهره
  .كردند چنين سوار سيصد

 پـل  سـوى  كسـان . برفت و» .برسيد بما و رويد پل سوى«: گفت بودند مانده كه ديگر انسوار به زهره
 در وى بـا  زهـره . كرد مى حفاظت را آنها دنباله جالنوس كه رسيد پارسيان به كه آمدند وى دنبال به و رفتند

 را كسانى همه عربان. بگرفت را برگش و ساز و بكشت را او زهره كه شد بدل و رد ميانه در ضربتى و آويخت
  .كردند سر به قادسيه در را شب و آمدند باز شبانگاه و بكشتند بودند نجف و سليحين تا خراره از كه

 و بود شده كشته مؤذن، بود نماز هنگام آمديم باز وقتى كرديم پيروى قادسيه در روز آغاز: گويد شقيق
 كه زد قرعه ميانه در سعد. برند شمشير به دست بود نزديك كه چندان كردند رقابت گفتن اذان باره در مردم

  .گفت اذان كه افتاد يكى نام به
 نمـاز  وقـت  و بيامدند بودند رفته قادسيه پايين و باال فراريان تعقيب به كه آنها و شد چنان باز و: گويد

 و وزر بقيـه  و زد قرعـه  ميانشان در سعد و كردند رقابت گفتن اذان كار در بود شده كشته مؤذن چون و بود
  .گشت باز زهره تا بردند سر به را شب

 و پارسـى  مقتـوالن  شـمار  بـا  را فـتح  خبر سعد، نبودند كس انتظار در و بودند فراهم همه صبحگاهان
  .فرستاد عمر سوى فزارى عميله بن سعد با را معاريف از يكى و بنوشت مسلمان مقتوالن

 نام او براى را سران و ببينم را كشتگان كه دفرستا و خواست مرا سعد: گويد پدرش از نقل به رفيل ابن
 تيم مردم از يكى و فرستاد كس سعد. بودم نديده خود جاى در را رستم اما. دادم خبر او به و بازگشتم، ببرم

  »؟اى كشته را رستم كه نگفتى مگر«: گفت و خواند پيش داشت نام هالل كه را
  »چرا«: گفت
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  »؟كردى چه را او پس«: گفت
  »افكندم استران پاى زير«: گفت
  »؟كشتى چگونه را او«: گفت
  »زدم ضربت او بينى و سر پيش به«: گفت كه آنجا تا داد خبر سعد به را رستم كشتن طرز هالل
  »بيار را او«، گفت
  »بخشيد بدو را برگ و ساز بياورد را رستم جثه چون و«: گويد

 هـزار  هفتـاد  بـه  را برگ و ساز و بود ردهك سبك را خويشتن بود ميافتاده آب در وقتى كه بود چنان و
  .بود هزار يكصد آن قيمت بود آورده دست به را رستم كاله اگر. فروخت

 كـه  ديديم تو قصر در بر را رستم پيكر امير اى«: گفتند و آمدند سعد پيش عباديان از چند تنى: گويد
  .بخنديد سعد و »بود كوفته درهم ضربت از و بود آن بر ديگرى سر

 به باشند مسلمان آنكه بى و بودند پذيرفته را مسلمانان دعوت كه پادگانها سران و ديلميان: گويد زياد
 بودند ما از تر صايب و بهتر گرويدند مسلمانى به كار آغاز از كه ما برادران«: گفتند بودند جنگيده آنها كمك
  .شدند مسلمان و »شوند مسلمان كه آنها جز نيابند  توفيق رستم از پس پارسيان بخدا

 آب داشـتند  رمقـى  كـه  مسـلمانانى  بـه  و داشـتند  همـراه  چرمين قمقمه و بيامدند اردو كودكان آنگاه
  .شدند سرازير عذيب از شبانگاه و كشتند مى داشتند رمقى كه را مشركانى و دادند مى

 پـايين  راه يا باال راه كه آنها تعقيب به شرحبيل برادرش و قعقاع و رفت جالنوس تعقيب به زهره: گويد
 ظهـر  نمـاز  هنگـام  و گشـتند  بـاز  و بكشـتند  را آنها نهرها كنار و ها بيشه و ها دهكده در و رفتند بودند گرفته

  .كرد ياد نيكى به و گفت ثنا را طايفه هر و گفت خوشباش كسان به سعد و رسيدند
 شـاهان  از يكـى  هكـ  رسـيد  جـالنوس  بـه  سليحين و خراره ميان و برفت زهره: گويد مرزبان بن سعيد

  .بريخت خونش و بود وامانده اسبش و داشت گوشوار دو و بند دست دو و طوق و بود پارسى
 مـوى  نيز آن تنگ و افسار چون بود بافته طنابى آن عنان كه بود اسبى بر روز آن در زهره بخدا: گويد

: گفتنـد  و شـناختند  آنـرا  ودندب سعد نزد به كه اسيرانى و آورد سعد پيش را جالنوس برگ و ساز و بود بافته
  ».است جالنوس برگ و ساز اين«

  »؟كرد كمك تو با وى كشتن در كسى آيا«: گفت سعد
  »آرى«: گفت
  »؟كى«: گفت
  »خدا«: گفت

  .داد بدو را برگ و ساز سعد و
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 هر ام گفته من كه نوشت باو باره اين در عمر و دانست زياد زهره براى را برگ و ساز سعد: گويد ابراهيم
  .فروخت هزار هفتاد به كه داد وى به را برگ و ساز سعد و اوست غنيمت برگش و ساز بكشد را كسى كه

 رو بـه  رو چون و رسيد هدف به كه انداخت تير و برد حمله بدو و رسيد جالنوس به زهره: گويد شعبى
  .آورد در پاى از را او و زد ضربتى شدند

 و بـود  كوشـا  سـخت  اسـالم  در و بود يافته اعتبارى هليتجا در وى. داشت بافته موهاى روز آن زهره
 و ميارزيد هزار چند و هفتاد كه بپوشيد داشت بتن جالنوس را آنچه و بود جوان وقت آن در داشت نكو سابقه
 نامـه  عمـر  بـه  و» ؟نمانـدى  من اجازه منتظر چرا«: گفت و بگرفت او از را برگ و ساز« آمد سعد پيش چون

 كه دارى پيش در جنگ هنوز و نمود شجاعت چنان كه كنى مى چنين زهره با«: نوشت سعد به عمر و نوشت
 پانصـد  ديگر كسان از عطا هنگام و بده را وى برگ و ساز، كنى تباه را قلبش و بشكنى را شاخش خواهى مى

  »بده او به بيشتر
 كـه  را برگى و ساز از چيزى زهره شناسم مى تو از بهتر را زهره من«: نوشت سعد به عمر: گويد عصمه

 يكـى  دچـار  بـازوان  در طوق دو با را وى خدا باشد دروغگو كرد سعايت او درباره آنكه اگر نكرده نهان گرفته
  ».باشد او آن از وى برگ و ساز، بكشد را مردى كه هر ام گفته من. كند زهره چون

  .بفروخت هزار هفتاد به آنرا كه داد زهره به را برگ و ساز سعد
 و بيست گرفتند بيشتر پانصد عادى عطاى از و بودند كوشيده سخت قادسيه روز در كه آنها: گويد عامر

 از كه گرفتند هزار سه پيش ايام جنگاوران و بودند جمله آن از كلج و ضبى عصمه و زهره كه بودند كس پنج
  .بودند برتر قادسيه اهل

 عطـا  پـيش  ايـام  جنگـاوران  چـون  نيـز  را قادسيه اهل اگر شود چه«: گفتند عمر به: گويد ضخم يزيد
  »؟دهى

  »كنم نمى ملحق آنها به اند نبوده روزها آن در كه را كسانى«: گفت
 بر بوده دور ديارشان و خانه كه را كسانى اگر شود چه«: گفتند عمر به قادسيه اهل درباره هم و: گويد

  »؟دهى امتياز اند جنگيده خويش خانه نزديك كه كسانى
 امتيـاز  بودنـد  پيوسـته   دشـمن  بـه  كه نزديك جماعت بر ديارشان دورى سبب به را آنها چگونه: گفت

 خـويش  خانـه  نزديـك  كـه  انصـاريان  بـا  مهـاجران  چرا گرايند نيكى به خواستم كه نهادم برابر را آنها؟ دهم
  »؟نكردند چنين جنگيدند مى

 شـد  نزديـك  وى بـه  هالل چون و نشست استرى بر برفت جاى از رستم وقتى: گويد مرزبان بن سعيد
  1»بپايه« :گفت كه دوخت بركاب را ابر و خورد پايش به كه بينداخت تيرى

                                                           

 »بيايه«: است چنين بدل نسخه و است پارسى كلمه متن در .1
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 نيافـت  دسـت  بـدو  هـالل  چـون  و رفـت  اسـتر  زيـر  و آمد فرود رستم و شد نزديك وى به هالل آنگاه
  .كوفت هم در را سرش و آمد فرود آنگاه افتاد او بر بار كه بريد را ريسمان

 من كه شد چنان و كرد هزيمتشان خدا برديم حمله عجمان به يكباره كه سيهقاد روز به: گويد شقيق
 را بـرگش  و ساز و بزدم گردنش و آمد من سوى كامل سالح با كه كردم اشاره پارسى چابكسواران از يكى به

  .بگرفتم
 ،انـد  شده مى شدگان هزيمت كه شدند چنان هزيمت از پس پارسيان روز آن در: گويد مرزبان بن سعيد

 او روى جلـو  و آمـد  مـى  كـه  خواند مى پيش را يكيشان مسلمانان از يكى كه رسيد بدانجا كار و شدند كشته
 مـرد  دو كه شد مى چنان و كشت مى خودش سالح با را وى كه ميشد چنان و ميزد را گردنش كه ايستاد مى

  .بود بسيار اين و بكشد را رفيقش يكى گفت مى و بودند
 خـويش  پـرچم  زيـر  كـه  ديـد  را عجمان از گروهى باهلى ربيعه بن سلمان: دگوي اسحاق ابى بن يونس

 زير كه را كسانى همه و برد حمله و بميريم تا نرويم اينجا از بودند گفته و بودند كوفته زمين به آنرا كه بودند
  .بگرفت را برگشان و ساز و بكشت بودند پرچم

 پارسـيان  هزيمت از پس كه بود كسانى جمله از و بود مسلمانان سوار يكه قادسيه روز به سلمان: گويد
  .برد حمله كردند مى پايمردى كه آنها بر

 بن الرحمن عبد راه كه فرستاد فراريانى دنبال به را شرحبيل و قعقاع، سعد آن از پس: گويد ديگر يكى
 خـويش  سـواران  با و برد حمله بودند فراهم مسلمانان ضد بر كه پارسيان از گروهى بر كه بود النور ذو ربيعه

  .كوفت درهمشان
 را كشـتنى  حيـوان  بنـدهاى  سـالح  كـه  ميشـناخت  آن از بهتـر  را كسان بندهاى سلمان: گويد شعبى

 مختـار  خانـه  و آن ميـان  كه جايى و بود ربيعه بن الرحمن عبد خانه است زندان اكنون كه جايى. شناسد مى
 تيـول  بـه  افتاد مختار خانه در اكنون و بود آن وجل كه را اى محوطه قيس بن اشعث و بود سلمان خانه است

 را زمـين  اگر بخدا، اى شده جسور سخت من به نسبت، اشعث اى«: گفت بدو سلمان و دادند باور كه خواست
  .نشد آن متعرض و پوشيد چشم زمين از اشعث و» ؟ميماند چه تو از ببين، زنم مى شمشير به ترا بگيرى

 داشـتند  شرم فرار از و دادند بمرگ تن و كردند پايمردى گروه چند و سى هزيمت از پس: گويد طلحه
 سلمان. نرفتند فراريان دنبال و پرداختند آنها به مسلمانان سران از كس چند و سى كه كرد نابود خدايشان و

 سـران  از كسـانى  و پرداخـت  ديگـر  گـروه  بـه  النـور  ذو ربيعه بن عبدالرحمن و پرداخت گروهى به ربيعه بن
  .پرداختند ديگر گروههاى به انمسلمان

 كردند پايمردى ديگر بعضى و شدند گريزان و نياوردند تاب بعضى، بود صورت دو به گروهها اين جنگ
  .شدند كشته تا
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 ربيع بن حنظلة مقابل در كه اهو و بود عطار مقابل در كه بود هرمزان گروهها اين فرارى سران جمله از
 مقابـل  در كـه  قارن و بود عمرو بن عاصم مقابل در كه بهيش بن زاد و بود سلم و عليه اهللا صلى پيمبر كاتب
  .بود عمرو بن قعقاع

 پسر و بود سلمان مقابل در كه بود كنارا پسر شهريار بودند داده مرگ به دل كه كسانى جمله از: گويد
 شنوم خسرو و بود ىجهن رهم ابى بن بسر مقابل در كه اهوازى فرخان و بود الرحمن عبد مقابل در كه هربذ

 جـالنوس  تعقيـب  بـه  را حويـه  بن زهرة و بودند گرفته زير و باال .بود كاهلى هذيل ابن مقابل در كه همدانى
  .فرستاد

 ابـى  بـن  سـعد  و بمرد حارثه بن مثنى: گويد كه است چنين اسحاق ابن حديث: گويد طبرى جعفر ابو
 سـال  آن. بـود  هجرت چهاردهم بسال اين و گرفت زنى به، بود بوده وى زن كه را خصفه دختر سلمى وقاص

  .بود حج ساالر خطاب بن عمر
 هرقـل  تابستان در .گذرانيد آنجا را زمستان و شد دمشق وارد جراح بن عبيدة ابو سال همين در: گويد

، سـان غ و قضاعه قبائل و عامله و بلى و بلقين و جذام و لخم قبيله از مستعربان از و آمد انطاكيه به ميان بارو
  .بود كس بسيار نيز ارمينيه مردم از و بود وى با كس بسيار

 كس هزار دوازده كه كس هزار يكصد با بفرستاد بود خواجگان از كه را صقالر و بماند انطاكيه در هرقل
 كـه  قضـاعه  قبايـل  و غسان از مستعربان از كس هزار دوازده و بود جرجه ساالرشان و بودند ارمينيه مردم از

  .بود همگان ساالر هرقل خواجه صقالر و بودند روميان از بقيه و بود غسانى ايهم بن جبلة نساالرشا
 رجـب  در و شـدند  برون بود جراح عبيده ابو ساالرشان كه كس هزار چهار و بيست با مسلمانان: گويد 

 از كسانى و آمدند در مسلمانان اردوگاه به روميان كه شد سخت جنگى و شد تالقى يرموك در پانزدهم سال
 حكـيم  ام كـه  جنگيدنـد  مردانـه  و گرفتند شمشير مسلمانان اردوگاه به روميان درآمدن وقت به قريش زنان

  .بود جمله آن از هشام بن حارث دختر
 آنهـا  بـه  جذام و لخم قبيله از كسانى رفتند مى روميان مقابله به مسلمانان وقتى كه بود چنان و: گويد

 رهـا  را مسلمانان و رفتند نزديك هاى دهكده به و شدند گريزان بديدند را گجن شدت چون و بودند پيوسته
  .كردند

  :مضمون بدين گفت شعرى جذام و لخم مردم رفتار درباره مسلمانان از يكى: گويد زبير بن عروة
  »بودند گريز كار در جذام و لخم مردم«
  »بوديم كشاكش به مرج در روميان و ما و«
  »نداريم كارى آنها با بيايند اين از پس اگر«

 زره زبيـر ، گرفتنـد  جنگ آرايش مسلمانان چون و بودم پدرم با يرموك سال به: گويد زبير بن اهللا عبد
  »است نوسال كه نگهداريد بار پيش را اهللا عبد« :گفت خويش غالمان از تن دو به و نشست اسب بر و پوشيد
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 كه ديدم را جمعى انداختند جنگ روميان و انمسلمان چون و پيوست سپاه به و برفت آن از پس: گويد
 و نشسـتم  بـر  و بگـرفتم  بود نهاده بار پيش زبير كه را اسبى من. كردند نمى جنگ و بودند ايستاده اى تپه بر

 با حرب بن سفيان ابو كه ديدم و »كنند مى چه ببينم«: گفتم خود با و ايستادم آنها با و رفتم جمع آن سوى
 نوسال كه ديدند مرا چون و كردند نمى جنگ و بودند ايستاده مكه فتح مهاجران از يشقر پيران از چند تنى
  .نكردند توجه من به بودم

، زردها«: گفتند مى ميشد بهتر روميان كار و رفتند مى عقب مسلمانان وقتى كه بود چنان بخدا«: گويد
  .»زردها از دريغ اى«: گفتند مى نديافت مى تفوق مسلمانان و رفتند مى عقب روميان چون و »بيشتر، بيشتر

 جمع آن قصه آمد باز زبير و كرد هزيمت را رويمان خداوند چون و بودم شگفت در آنها گفتار از من و
 غلبـه  مـا  بـر  روميان اگر، دارند نمى بر دست كينه از كه بكشد خدايشان«: گفت و خنديد كه بگفتم وى با را

  »بهتريم روميان از آنها براى كه ما؟ رسيد مى چه آنها به يابند
 بود آورده فراهم هرقل كه سپاهى و روميان و آورد نصرت تعالى و تبارك خداى آنگاه: گويد اسحاق ابن

 را باهان و صقالر خدا و شد كشته كس هزار هفتاد مستعربان و ارمينيه مردم از روم سپاه از و شدند هزيمت
  .بكشت بود فرستاده وى همراه هرقل كه

 بگفت و آوردند وى پيش را ملطيه مردم و جنگى مردان كه فرستاد كس بشنيد را ماجرا قلهر چون و
  .زدند آتش را شهر تا

 بـن  سـعيد  بن ابان و عاص بن سعيد بن عمرو، اميه بنى طايفه از مسلمانان از يرموك جنگ در: گويد
 كشـته  قـيس  بـن  حـارث  بـن  سعيد، سهم بنى از و االسد عبد بن سفيان بن اهللا عبد، مخزوم بنى از و عاص
  .شدند

 فراغت از پس يرموك سپاهيان و بكشت را رستم عراق در خداوند، هجرت پانزدهم سال آخر در: گويد
  .كردند پيكار قادسيه در سعد كمك به آنجا جنگ از

 بـه  و يافـت  خبـر  رسـتم  و شـد  روان قادسيه سوى شراف از سعد برفت زمستان وقتى كه بود چنان و
، خواست كمك و نوشت نامه عمر به و كرد توقف شد خبردار وى حركت از سعد چون و شد برون وى آهنگ

 بـا  نيز را مرادى مكشوح بن قيس، فرستاد وى سوى مدينه از كس صد چهار با را ثقفى شعبه بن مغيرة عمر
 وقـاص  ابـى  بـن  سـعد  كمك به را خويش مردان از كس هزار كه نوشت عبيده ابو به و فرستاد كس هفتصد

  .كرد گروه آن ساالر را فهرى غنم بن عياض و كرد چنان عبيده ابو و فرست عراق االرس
 قصـر  در كسـرى  كه بود چنان و بود حج ساالر با خطاب بن عمر، بود پانزدهم سال كه سال آن: گويد

 نب قبيصة عموى پسر و طايى حيه پسر نعمان .بود ساالرشان قبيصه بن نعمان كه داشت پادگانى مقاتل بنى
 سنان بن اهللا عبد از يافت خبر وقاص ابى بن سعد از چون و بود خويش قصر در، حيره فرمانرواى طايى اياس

  ».است قريش مردم از يكى«: گفت كه پرسيد وى درباره وى صدا اسدى
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 كسـى  بنـدگان  قرشيان كه كنم مى جنگ او با بخدا نيست چيزى باشد قرشى اگر بخدا«: گفت نعمان 
  ».نشوند بيرون خويش ديار از محافظ به و نكنند حمايت محافظ از بخدا، شود غالب كه هستند

 بـه  را نيـزه  و درآمـد  او بـر  بخفـت  وقتـى  تا كرد صبر و شد خشمگين سخن اين از سنان بن اهللا عبد
  .شد  مسلمان و رفت سعد پيش آنگاه بكشت را او و كرد فرو پشتش

، پيوسـتند  وقاص ابى بن سعد به خويش همراهان اب مكشوح بن قيس و شعبه بن مغيرة چون و: گويد
 سـعد  و گرفتند مقام آنجا، مردم و آمد فرود بود عذيب مجاور اى دهكده كه قادس در و شد روان رستم سوى

 بـه  وى ديـوان  در كه چنان وى سپاه. آمد فرود قادسيه در پارسيان سپاه با رستم و گرفت جا عذيب قصر در
 فاصـله ، قادسيه پل، عتيق مسلمانان سپاه و رستم ميان. بود كس هزار شصت انغالم و تبعه بجز آمده شمار

  .بود
 ثقفـى  حبيب بن مححن ابو و داشت سخت اى قرحه و بود بيمار خويش منزل در سعد كه بود چنان و

  .بود كرده حبس را او شرابخوارى سبب به كه بود محبوس وى قصر در
 مغيرة كه كنم سخن وى با كه فرستيد من پيش را يارهوش مردى كه فرستاد كس بيامد رستم چون و

 گـوش  بـاالى  و سر پشت و بود تابيده دشته چهار به را خود موهاى كه مغيره. فرستادند او سوى را شعبه بن
 و داشـت  جـاى  عـراق  سمت در عتيق پل سوى آن كه رستم پيش تا برفت داشت تن به بردى و بود افكنده

  .بودند عذيب و قادسيه ميان حجاز سمت در ديگر سوى بر مسلمانان
 يـا  بازرگـانى  بـه  كـه  بوديد مستمند و روز تيره مردمى عربان شما«: گفت و كرد سخن مغيره با رستم

 مـا  هـاى  سـايه  در و نوشـيديد  مـى  آبمـان  از و خورديـد  مـى  ما غذاى از و آمديد مى ما پيش سفر يا مزدورى
 بـاغ  كـه  اسـت  مـردى  چـون  شما مثال، بياورديد نيز را آنها و خوانديد را خويش ياران و برفتيد و آرمديد مى

 باغ به را شغاالن و برفت شغال اما نيست چيزى شغال يك گفت خود با و ديد آن در شغالى و داشت انگورى
 را همـه  و بگرفـت  بودنـد  آمـده  آن از شـغاالن  كه را سوراخى و بيامد باغ صاحب آمدند فراهم چون و خواند
  .بكشت

 ديارمان آبادانى از را ما كه گرديد بر امسال، واداشته كار اين به را عربان شما مستمندى هك دانيم مى«
 ديار از، دهيم مى شما به جامه و كنيم مى بار خرما و گندم را شترانتان ما و ايد داشته باز دشمنانمان مقابله و
  ».دارد بسالمت خدايتان كه برويد ما

 پسـر  كـه  بـود  كـس  آن ما ترين مرفه، بوديم اين از بدتر و بوديم مستمند گفتى چنانكه«: گفت مغيره
 چنـين ، خـورديم  مـى  استخوان و خون و مردار، خورد مى و گرفت مى را وى مال و كشت مى را خويش عموى
 يكـى ، خوانـد  وى ديـن  و خـدا  سوى را ما كه فرستاد بدو كتاب و برانگيخت ما ميان پيغمبرى خدا تا بوديم

 از همـه  تـا  بجنگيد بود كرده تكذيب آنكه با بود كرده تصديق آنكه و كرد او تكذيب گرىدي و كرد او تصديق
 ما به او و خداست فرستاده و است صادق وى كه شد معلوم كه گرويديم وى دين به ضرورت به يا يقين روى
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 و رود مـى  تبهشـ  به بميرد وى دين بر ما از كس هر كه گفت ما به و بجنگيم خود مخالفان با كه داد فرمان
 او پيمبـر  و خـدا  بـه  كـه  كنيم مى دعوت ترا ما. يابد مى غلبه خويش مخالف بر و رسد مى بملك بماند كه هر

 و نشـود  آن وارد تو رضاى به جز كس و تست آن از ديارت كنى چنين اگر، آيى در ما دين به و بيارى ايمان
 تـو  و مـا  ميان خدا تا جنگيم مى تو با نپذيرى اگر و بدهى جزيه بايد نپذيرى اگر و بدهى خمس و زكات بايد

  ».كند داورى
 يكسره را كارتان فردا، بشنوم سخنانى چنين عربان شما از خويش عمر در نداشتم گمان«: گفت رستم

  ».كشم مى را تان همه و كنم مى
 آمـاده  هرا و زدنـد  مى بند، نى و خاك و علف با صبحگاه تا شب همه و زدند بند عتيق بر تا بگفت آنگاه

  .شد
 اميـه  بنـى  پيمـان  هـم  عرفطـه  بن خالد به را قوم ساالرى سعد، گرفتند جنگ آرايش مسلمانان: گويد

 حمله رستم آنگاه. سپرد مكشوح بن قيس به را ميسره و داد بجلى اهللا عبد بن جرير به را سپاه ميمنه، سپرد
 سپر و بودند بسته بدان چوب كه نداشتند سپرى، بارها جل جز آنها بيشتر. بردند حمله نيز مسلمانان و آورد

 سـر  بـه  را خـود  بـار  طنـاب  كـس  هـر  كـه  بـود  بارها طناب آنها سرپوش غالب و بودند كرده  خويش محافظ
 و بود قصر در سعد. كردند سخت جنگى و بودند قباپوش و پوش آهن پارسيان، دارد محفوظ آنرا تا پيچيد مى

 چـون  و بـود  وى بـا  بـود  بوده حارثه بن مثنى زن پيش آن از كه خصفه دختر سلمه و نگريست مى را جنگ
  .زد او چهره بر سيلى سعد و» .ندارم مثنى امروز كه مثنى از دريغ اى« :گفت آمدند جوالن به سپاهيان

  »كردى ترس و غيرت روى از را كار اين«: گفت سلمى
 نـزد  بـه  كـه  سعد كنيز زبراء با، بديد را سپاه جوالن و حركت بود عذيب قصر در كه محجن ابو چون و

 بازگردم نشدم كشته اگر كه كنم مى تعهد خدا سوگند قيد به و كن رها مرا! زبراء اى«: گفت بود محبوس وى
  ».نهى من پاى به آهنين بند كه

 حصـار  بـاالى  از سـعد  برد حمله دشمن به محجن ابو، داد بدو را سعد اسب بلقا و كرد رها را وى زبراء
  .شناخت نمى و شناخت مى را خويش اسب و نگريست مى

 پـاى  و بازگشـت  زبـراء  پـيش  محجن ابو، كرد هزيمت را پارسيان جمع خدا و رفت سر به جنگ وقتى
 بدانست و بود كرده عرق كه ديد را خويش اسب بيامد حصار باالى از سعد چون و كرد وى بند در را خويش

  .كرد آزادش سعد و بگفت را محجن ابو قصه او و پرسيد زبراء از و اند شده آن سوار كه
  .بود قادسيه در مسلمانان با معديكرب بن عمرو: گويد اسحاق بن محمد 

 از تـن  هشـتاد  تـا  شصت نخع مردم از نوجوانى كه ديدم و داشتم حضور قادسيه در: گويد نخعى اسود
  ».كرد زبون را آزادگان فرزندان خداوند«: گفتم و راند مى پيش را آزادگان فرزندان
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 مـا  بـا  ثقفيـان  از يكى قادسيه جنگ در: گويد بود مسلمانان با قادسيه در كه بجلى حازم ابى بن قيس
 بجيلـه  كـه  اسـت  جـايى  عربـان  مقاومـت  محل كه گفت آنها به و رفت پارسيان پيش و بگشت دين از و بود

  .آنجاست
 و فرستادند سپاه باقى وىس  فيل دو و فرستادند ما سوى فيل شانزده و بوديم سپاه چهارم يك ما: گويد

 اسـبان  و اسـت  بـاران  گفتـى  كه چندان انداختند مى ما سوى تير و ريختند مى ما اسبان پاى زير آهنين خار
  .نكند فرار كه بودند بسته هم به را خويش

 كـه  هـر  كـه  باشـيد  شيران، مهاجران گروه اى«: گفت مى و گذشت مى ما به معديكرب بن عمرو: گويد
  ».باشد بز بيندازد را خويش نيزه چون پارسى و باشد شير بكوشد نيك

 را سوار اين، ثور ابو اى«: گفتيم عمرو به كرد نمى خطا تيرش كه بود پارسى چابكسواران از يكى: گويد
 عمـرو  و خـورد  وى كمـان  به كه بزد تيرى پارسى و رفت او سوى عمرو» .كند نمى خطا وى تير كه كن دفع

  .بگرفت او از ديبا قباى يك و طال بند كمر يك و طوق دو و بريخت خونش و درآويخت وى با و برد حمله
 مسلمانان. كرد مسلمانان غنيمت بود آن در چه هر با را وى اردوگاه و بكشت را رستم خدا آنگاه: گويد

 رفت او سوى و بديد را وى كه بود تميمى علفه ابن هالل بكشت را رستم آنكه. بودند كس هزار هفت يا شش
 و دوخـت  زيـن  ركاب به را پايش و خورد او پاى به كه بينداخت تيرى بود رستم تعقيب به كه حال آن در و

  .هستى كه چنين يا آمد كه چنين يعنى »بپايه« گفت مى پارسى به رستم
 عقـب  پارسيان و بياويخت و ببريد را سرش و بريخت خونش و برد حمله رستم به علفه بن هالل آنگاه

 آمدند فرود رسيدند خراره به پارسيان چون و .كشتند همى آنها از و رفتند تعقيبشان به انانمسلم و نشستند
. نبـود  كـارگر  عربـان  در تيرهايشـان  كـه  بودند عجب در و آمدند برون آنگاه، خوردند غذا و نوشيدند شراب و

 در مسـلمان  سـواران  كـه  دبودن آنجا در و كرد سوراخ آنرا و زد تيرى او كه برداشتند اى كره و بيامد جالنوس
 ديـر  سـوى  و شدند هزيمت پارسيان و بكشت را او و برد حمله جالنوس به تميمى حويه بن زهرة و رسيدند

 آنجـا  در، گرفـت  موضـع  بودند آنجا كه پارسيانى مقابل و بيامد مسلمانان با سعد و رفتند دير سوى آن و قره
 سـهم  همراهـانش  و او به قادسيه غنايم از سعد و رسيد در بودند هزار يك كه  شام كمكيان با غنم بن عياض

  :مضمون بدين گفت شعرى اهللا عبد بن جرير و كشيد مى درد خويش دمل از سعد. داد
  »دارم عمرو ابو كنيه و جريرم من«
  »داد فيروزى خدا كه بود قصر در سعد«
  :گفت مضمون اين به شعرى مسلمانان از يكى نيز و
  »داد فيروزى خدا تا جنگيديم«
  »بود برده پناه قصر در به قادسيه در سعد و«
  »بودند شده بيوه زنان بسيار و آمديم جنگ از«
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  »نبود بيوه كس سعد زنان ميان در اما«
 ران در كه را دملهايى و بگفت خويش عذر و آمد كسان نزد به رسيد سعد به سخنان اين چون و: گويد

 جـواب  بـه  سـعد . نبـود  ترسو سعد كه، داشتند معذور را وى مسلمانان و بنمود آنها به داشت خويش كفل و
  :گفت مضمون اين به شعرى جرير گفته

  »ندارم آرزوئى بجيله درباره«
  »يابند پاداش شمار روز به اينكه جز«
  »شدند رو به رو سواران با سوارانشان كه«
  »كردند پيكار سواران و«
  »آمدند نبردگاهشان به فيالن و«
  »بود تندرو شتران رونق به گويى كه«
 پرنـد  و ديبا و نقره و طال داشتند نهاوند آهنگ و گريختند مداين سوى قره دير از پارسيان آن از پس 

 كسـان  سعد و نهادند جا به بود چه هر اين جز و ببردند را وى دختران و كسرى هاى جامه و سالح و حرير و
 يـاران  و غنم بن عياض، كرد روانه را اميه بنى پيمان هم عرفطه بن خالد :فرستاد آنها تعقيب به مسلمانان از

 بـه  را بجلـى  اهللا عبد بن جرير، كرد وى سپاه پيشدار را وقاص ابى بن عتبة بن هاشم، كرد خالد همراه را وى
 و مانـد  بجا داشت كه دردى سبب به سعد خود گماشت ميسره به را تميمى حويه بن زهرة و گماشت ميمنه
 رسيد آنها به دجله به نرسيده سير بهر در و شد روان گروه آن دنبال به مسلمانان بقيه با برفت وى درد چون

 مـداين  مـردم  از كـافرى  تا نيافتند اما بودند گدار جستجوى به نهادند بار و زدند اردو دجله ساحل بر چون و
 بـه  باشـند  كرده طى راهى چندان پارسيان آنكه از پيش كه نمايم مى شما به راهى« :گفت و آمد سعد پيش
 بـه  كـه  بود عتبه بن هاشم زد گدار به كه كس نخستين. ببرد قطربل نزديك گدارى از را آنها و »برسيد آنها
 پس كرد عبور خود سواران با عرفطه ابن خالد آنگاه. رفتند وى دنبال به سوارانش كرد عبور چون و رفت پاى

 عبـور  و زدنـد  گـدار  بـه  و بيامدنـد  پيـاپى  جماعت نآ از پس. كرد عبور خود سواران با غنم بن عياض آن از
  .نكرد پيدا را گدار اين كس آن از پس: گويند. كردند

 و افتادنـد  ترديـد  به و باشد آنجا دشمن كمين كردند بيم و رسيدند ساباط سياهچال به تا برفتند آنگاه
 شمشـير  گذشت چون و دبو عتبه بن هاشم آمد در آنجا به خويش سپاه با كه كس نخستين و شدند بيمناك

 آنها عرفطه بن خالد و نيست اينجا باشد ترس مايه كه چيزى كه بدانستند و داد تكان مسلمانان براى را خود
  .داد عبور را

 جلـوال  جنـگ  و بودند آنجا پارسيان از جماعتى كه رسيدند جلوال به و پيوست مسلمانان به سعد آنگاه
 دسـت  بـه  غنيمت، بودند گرفته قادسيه در آنچه از بيش مسلمانان و كرد هزيمت را پارسيان خدا كه داد رخ
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 مسـلمان  شـاعران  از يكـى  و شد كشته منجانه بنام او پسر دختر قولى به و كسرى دختران از يكى و آوردند
  :گفت مضمون بدين شعرى

  »چاق نيكوى اسبان كره بسيار چه«
  »برد مى را مسلمان جوان بار كه«
  »بود يافته رهايى نمجه از رحمان راه در كه«
  »رستم روز و بود جلوال روز به اين و«
  »كوفه حمله روز و«
  ».افتاد در رو به كافران دين كه روزى و«
 جـاى  بـه  كـه  نوشت عمر و، نوشت عمر به بود كرده مسلمانان نصيب خداوند كه را فتحى سعد آنگاه 

  .مجوييد چيزى اين جز و باش خود
  .است گشاده ما روى جلو زمين و ايم آورده دست به زديكن چيزى اينك كه نوشت بدو سعد
 جهادى منزلگاه و هجرت خانه مسلمانان براى و مكن تعقيب را پارسيان و باش خود بجاى: نوشت عمر

  .مكن فاصله مسلمانان و من ميان را شط و كن درست
  .نساخت آنها به و دشدن مبتال تب به و بماندند آنجا در كه آورد فرود انبار در را مسلمانان سعد
  .داد خبر عمر به را ماجرا و نوشت نامه سعد
 شط مجاورت در. نباشد نكو را عربان باشد علفزار و دارد نكو را گوسفند و شتر كه آنجا جز: نوشت عمر

  .بجوى آنجا منزلى مسلمانان براى و كن پيدا بيابانى
. نبود سازگار كسان با و داشت تب و شهپ كه رسيد سعد بن عمر كويفه محل به تا شد روان سعد: گويد

 جايى كه فرستاد بود انصار مردم از يكى كه را عمرى بنى حنيف عثمان بقولى و مسلمه بن حارث سعد آنگاه
 و كردنـد  معين را كوفه مسجد محل و آمدند فرود آنجا مسلمانان با سعد و بيافت آنجاست كوفه اكنون كه را

  .شد معين ها محله مردم براى
 بيـت  شـهر  ايليـا  و آمـد  فـرود  جابيه در و بود آمده شام سوى سال آن خطاب بن عمر كه بود چنان و

  .شد گشوده المقدس
 را شـهر  خدا كه فرستاد حمص سوى را سلمى طفيل بن حنظلة جراح بن عبيدة ابو سال اين در هم و

  .بگشود وى دست به
  .گماشت مداين  فرمانروايى به بود كنده مردم از يكى كه را سمط بن شرحبيل وقاص ابى بن سعد

  سواد مردم احوال ذكر
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 قصـر  در اينكـه  از را سعد و گفت شعرى ما از يكى شد فتح وقتى قادسيه روز به: گويد جابر بن قبيصة
 ايـن  يـا  دروغگوسـت  اگـر  خدايا«: گفت و رسيد گوش به و افتاد دهانها در وى شعرى، كرد مالمت بود مانده
  »ببر من از را وى دست و زبان گفته هرتش طلب و ريا به را سخن

 وى زبـان  بـه  و بيامـد  تيرى سعد دعاى سبب به كه بود صف دو ميان شعر گوينده بخدا: گويد قبيصه
  .پيوست خدا به تا گفت نتوانست اى كلمه هرگز و بخشكيد وى تن نيمه يك و خورد

 جا استوار نا قصرى در و بود دليرتر و جسورتر كس همه از مالك بن سعد: گويد سعد رجاى بن عثمان
  ».نگريست مى را سپاهيان آنجا از و بود صف دو ميان كه بود گرفته

 كـه  آمـد  خبـر  چـون  و بوديم قادسيه در خود شوهران با ما: گويد نخعى حارث بن همان زن كثير ام 
 از كـه  هـر  و رفتـيم  زخميان سوى و برگرفتيم آب هاى قمقمه و پيچيديم خود به لباس، رسيد سر به جنگ

 بـه  نيـز  كودكـان . كـرديم  خالصـش  بود مشركان از كه هر و برداشتيم جا از و داديم او به آب بود مسلمانان
  .داديم آنها دست به را كار اين كه آمدند ما دنبال

 همـراه  زن نخـع  و بجيلـه  از بيشـتر  عـرب  قبايـل  از هيچيـك  قادسيه جنگ در: گويد عطيه بن سيف
 عـرب  قبايـل  از كـس  هـزار  به اينان و داشتند زن هزار بجيله و داشتند شوهر ىب زن هفتصد نخعيان. نداشت
 در آنها گفتند مى مهاجران خويشاوند را بجيليان و نخعيان .كردند شوهر كس هفتصد به آنان و كردند شوهر

 از پـس  عبيد ىاب و خالد از پس مثنى و بود كرده فراهم را زمينه خالد كه بودند پروا بى  اثاث و بار انتقال كار
  .بود بسيار سختى پس آن از و بودند آورده فراهم زمينه قادسيه از پيش جنگاوران نيز و. مثنى

 بجـز  سماك اين انصارى خرشه بن سماك و سهى فرقد بن عتبة و ليثى اهللا عبد بن بكير: گويد طلحه
 آورده همـراه  را خـويش  نانز كه عربان كه كردند خواستگارى زنى از قادسيه جنگ در بود معروف دجانه ابو

 از پـيش  جنگ اثناى در. ناميدند مى مهاجران خويشاوند را آنها و داشتند شوهر بى زن هفتصد، نخعيان. بودند
 چـون  و شـدند  شوهرشـان  قبايـل  مـردم  از كس هفتصد و گرفتند زنى به را آنها مهاجران فتح از پس و فتح

 و بـود ، نخع هالل، هاللى عامر دختر اروى وى، كردند ىخواستگار زن اين از كس سه اين رفت سر به كارها
 كـن  مشورت خويش شوهر با«: گفت خويش خواهر به اروى. بود تميمى عمرو بن قعقاع زن هنيده خواهرش

 در را آنها گفت قعقاع. بودند قادسيه در هنوز كه بود جنگ از پس اين و» .داند مى ما مناسب را يك كدام كه
  :گفت مضمون بدين شعرى و بده نظر خويش خواهر براى تو و كنم مى وصف شعر

  »خواهى مى را ها درهم اگر«
  »فرقد ابن يا انصارى سماك به«
  »كن شوهر«
  »خواهى مى جنگ هنگام به شجاعت اگر و«
  »كن بكير سوى رو«
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  »بزرگيند اوج در شان همه و«
  ».است فرد درباره سخن اين كه بنگريد نيكو«
 كـه  ديدند مى چنان و بودند قادسيه جنگ انتظار در عربان ايله تا ازابله و ابين عدن تا عذيب از: گويد 

 چـه  آن سـرانجام  بيننـد  بـه  بودند داشته فرا گوش كجا هر در و آنست به وابسته پارسيان ملك زوال و ثبات
 و» ؟شـود  مـى  چـه  قادسـيه  كار ببينيم كنيم صبر«: گفت مى و داشت پيش در كارى يكى كه آنجا تا ميشود

  .رسيد جا همه به خبر و بگفتند آدميان از كسانى با را خبر و برفتند جنيان داد رخ قادسيه جنگ چون
 و خوانـد  قادسـيه  جنـگ  دربـاره  شـعرى  صـنعا  در كـوهى  بـر  كيست ندانستند كه زنى شبانگاه: گويد

 در و كـرد  مى مهزمز قادسيه جنگ درباره اشعارى رهگذر يك كه شنيدند نيز يمامه مردم. ستود را جنگاوران
  .رسيد مى گوش به باره اين در اشعارى عرب ديار همه

 و نوشـت  معـاريف  نام ذكر با را مسلمان مقتوالن و پارسى كشتگان شمار و فتح خبر سعد: گويد طلحه
  .فرستاد عمر براى فزارى عميله بن سعد همراه

  :بود چنين سعد نامه، هست نيز ميسور بن رفيل ابن روايت در سخن اين
 و داد فيـروزى  پارسـيان  بـر  را مـا  خدا سخت اضطرابى و دراز جنگى پس از بعد اما«

 آمـده  مسـلمانان  تالقـى  بـه  جمعى با. بگرفت آنها از بودند داشته اسالفشان كه را روشهايى
 بـه  و بگرفـت  را آنهـا  شـكوه  خدا و نداد سودشان اما، بود نديده آن شكوه به كس كه بودند

 از. كردنـد  تعقيـب  هـا  دره و هـا  بيشـه  دل و رودهـا  بر را پارسيان نمسلمانا و داد مسلمانان
 كشته، داند بهتر خدا و دانيم نمى كه كسانى و، فالن و فالن و قارى عبيد بن سعد مسلمانان

 آنها و نبود همانندشان شيران و بودند قوم سران و خواندند همى قرآن شب هنگام كه شدند
 نشـده  مقرر اينان بر شهادت كه ندارند برترى شهادت به جز دان مانده كه آنها بر اند رفته كه
  ».بود

 كاروانيان از نيمروز تا صبحدم از يافت خبر قادسيه به رستم آمدن از عمر وقتى: گويد سعيد بن مجالد
  .رفت مى خويش خانه به آنگاه جست مى خبر قادسيه مردم درباره

  . بگفت او و» ؟كجا از«: گفت بديد را آور بشارت چون و: گويد
  »كن سخن من با خدا بنده اى«: گفت عمر

  »كرد هزيمت را دشمن خدا«: گفت
 وقتى تا شناخت نمى را عمر و رفت مى خويش شتر بر مرد و پرسيد مى خبر و رفت مى پياده وى با عمر

 مـن  بـه  اچر بيامرزاد خدايت«: گفت، كردند مى سالم مؤمنان امير عنوان به عمر به كسان و آمد در مدينه به
  »مؤمنانى امير كه نگفتى

  ».باش نداشته باك برادرم«: گفت مى عمر
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 بـه  و كردنـد  مـى  وارسـى  را خـود  غنـايم ، عمـر  فرمـان  و مژده وصول انتظار در مسلمانان: گويد زياد 
  .دادند مى سان را خود كارهاى و رسيدند مى سپاه باقيمانده

 سـپاه  كمـك  بـراى  بودنـد  داشته حضور دمشق و يرموك در كه پيشين جنگاوران از عراق مردم: گويد
 پـس  آخرينشـان  و آمدند اغواث روز آنها گروه نخستين. رسيدند نيز فردا پس و فردا و آمدند پيوسته قادسيه
 نوشتند عمر به و بود كس، قبايل پراكندگان و همدان و مراد مردم از كمكيان جمع در...  رسيدند فتح فرداى

  .شد فرستاده عمرو بن نذير با كه بود فتح از پس دوم نامه اين و؟ ردك بايد چه آنها درباره كه
 دارم عالقـه «: گفـت  و خواند را فتح نامه و ايستاد سخن به كسان ميان رسيد عمر به فتح خبر چون و

 ديگـر  يـك  هماننـد  معاش كار در بايد وگرنه .باشد ميسر همه رفاه كه صورتى در ببرم ميان از را احتياج كه
 عمـل  بـه  آنـرا  و بدانيـد  دارم دل بـه  شـما  دربـاره  را آنچه دارم دوست. باشد داشته چيزى كس هر تا شويم

، انـد  سـپرده  او به را امانت كه خدايم بنده، كنم خويش بنده را شما كه نيستم شاه من بخدا. دانست خواهيد
 و باشم نيكروز، باشيد يرابس و سير خويش هاى خانه در و باشم رو دنباله و دهم پس شما به و نگيرم آنرا اگر
 روز تيره، بمانم همچنان و باشم معذور كه نگيرم كناره و بكشانم خويش خانه به را شما و كنم عهده آنرا اگر

  ».باشم غمگين مدت بسيار و باشم خرسند اندكى كه شوم
 چنانكـه  و دارند پيمان دعوى سواد مردم از گروههايى كه نوشتند عمر به حليس بن انس همراه: گويد

 مـردم . نكـرده  وفـا  قادسـيه  از پيش هاى پيمان به پايين اليس مردم و بسما و بانقيا مردم جز هيچكس دانيم
 جنـگ  بـه  و انـد  نكـرده  ما مخالفت اما اند آورده فراهمشان و اند كرده مجبورشان پارسيان كه دارند ادعا سواد

 اند كرده وفا خويش پيمان به كه آنها و اند برفته ادسو مردم كه نوشت اسدى الهياج ابو بوسيله سعد. اند نيامده
 عمـل  بـوده  مسـلمانان  و آنهـا  ميـان  مـا  از پـيش  كـه  را ترتيباتى و اند آمده ما پيش اند برنخاسته ما ضد بر و

 بـه  دارنـد  دعوى كه آنها و اند رفته كه را آنها تكليف اند رفته مداين سوى سواد مردم كه گويند مى و ايم كرده
 را همـه  تكليف اند شده تسليم يا اند نگهداشته پيمان كه را آنها و اند نكرده جنگ و اند گريخته و اند مدهآ اجبار
 مـا  با كه آنها و است اندك ما شمار و شده خالى مردم از زمين و ايم افتاده وسيع سرزمينى در كه كن معين

  .است دشمن فضع و زمين آبادى مايه آنها قلوب جلب و بسيارند اند آمده صلح به
 جـز  و شود نابود وى نصيب كند كار گناه و هوس به كه هر«: گفت و ايستاد سخن به كسان ميان عمر
 به و شود سنت پيرو هست خداوند پيش طاعت اهل براى كه پاداشى طلب به كه هر و نزند زيان را خويشتن
 و عز خداوند زيرا يابد دست يشخو نصيب به و گيرد سامان كارش رود راست راه به و باشد بند پاى شريعت

  »49: 18 أَحداً ربك يْظلم ال و حاضراً عمُلوا ما وجدوا و« :گويد جل
  .كند نمى ستم كس هيچ به پروردگارت كه يابند حاضر اند كرده چه هر: يعنى

 كه آنها و، اند تهرف آنجا مردم و اند يافته ظفر خود مقابل جمع به قادسيه پيكارجويان و پيش جنگاوران
 كـه  آنهـا  و اند آورده جنگشان به اجبار به دارند ادعا كه آنها باره در، اند آمده مسلمانان پيش اند بوده پيمان بر
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 تسـليم  كـه  آنهـا  و انـد  نرفتـه  و انـد  نكرده ادعايى و اند مانده كه آنها و اند رفته و اند نمانده و ندارند ادعا چنين
  »؟داريد راى  چه اند شده

 كه هر و اوست افزاى خير، اند نكرده كارى و اند مانده كه آنها پيمان رعايت اينكه بر شدند همسخن قوم
 و شـود  لغـو  پيمانشـان  آينـد  شـمار  به دروغگو اگر و است اول گروه چون آيد شمار به راستگو و كند دعوى

 پنـاه  در و آينـد  صـلح  بـه  دخواهنـ  اگـر : شـوند  مخير اند رفته پارسيان سوى كه آنها و شود تجديد صلحشان
 آنهـا  و باشـند  جنگ به مسلمانان با و مانند باز زمينشان از اما بمانند همچنان خواهند اگر و باشند مسلمانان

  .باشد چنين نيز كشاورز، بروند يا بدهند جزيه يا شوند مخير اند شده تسليم و اند مانده كه
  :نوشت چنين را حليس بن انس نامه جواب عمر

 مـورد  در بجـز  آورده تساهلى موارد بعضى در چيز هر در عال و جل خداوند: عدب اما«
 ،ندهد رضايت آن بسيار به جز و نيست تساهل حال هيچ به تذكار درباره كه تذكار و عدالت

 چـه  اگر عدالت كه نيست تساهل سستى و سختى در و دور و نزديك باره در نيز عدالت در
 كفـر  محـو  بـه  نمايد سخت اگر و است قويتر ستم از باطل هازال و ستم محو براى نمايد نرم

 نكـرده  كمـك  شما ضد بر و بمانده خويش پيمان بر كه سواد مردم از كس هر، است رساتر
 شـما  سـوى  پارسيان همراه اما دارد اجبار دعوى كه هر و دهد جزيه بايد و شماست پناه در

 اگـر  و بخواهيـد  آنكـه  مگـر  يـد نكن تصديقشان مانده خويش بجاى و نكرده جنگ و نيامده
  ».برسانيد امانگاهشان به را آنها و كنيد لغو را پيمانشان نخواستيد

  :نوشت جواب چنين الهياج ابو نامه باره در 
 و مانـده  شـما  بـا  كه است پيمان اهل چون، ندارد پيمان و نرفته و بمانده كه هر اما«
 دارند دعوى كه كسانى همه و نينندچ باشند كرده چنين اگر نيز كشاورزان، نكرده مخالفت

 لغـو  پيمانشـان  شوند تكذيب اگر و بمانند ذمى، شود تصديق سخنشان و اند كرده چنين كه
 خواسـتيد  اگـر  گذاشـته  شـما  با را وى كار خدا برفته و كرده كمك دشمن با كه هر و شود

 و دهنـد  يـه جز و باشـند  شما پناه در و كنند كار زمينشان در شما براى كه كنيد دعوتشان
  ».كنيد تقسيم ايد گرفته غنيمت به آنها از را چه هر نخواستيد اگر

 بودنـد  شـده  دور سـواد  از و بودنـد  رفته كه آنها به رسيد مسلمانان و مالك بن سعد به عمر نامه وقتى
 مانـده  پيمـان  بـر  كه آنها همانند و آمدند باز آنها و دهند جزيه و باشند ذمى و گردند باز كه كردند پيشنهاد

 آنها صف به بودند گريخته و داشتند اجبار دعوى كه را آنها و بود تر سنگين آنها خراج ولى شدند ذمى، بودند
 خانـدان  امـوال . بردنـد  پيمانـداران  صـف  به، را كشاورزان نيز و، بودند مانده كه را آنها و دادند پيمان و بردند

 صـلح  مشمول بودند ننهاده گردن جزيه يا اسالم به و دندبو رفته پارسيان با كه را كسانى اموال نيز و كسرى
 سـواد  بـاقى  و شـد  كسـان  غنيمت بود شده مصادره پيش از كه اموالى با و شد مسلمانان غنيمت و ندانستند
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 اموال نسبت به كسان سر از كسرى خراج. گرفتند بود گرفته مى آن از كسرى كه خراجى و بود ذمه مشمول
 آنهـا  با كه كسانى و بود كسرى خاندان اموال كرد مسلمانان غنيمت خدا كه چيزها ملهج از. بود داراييشان و

 مردابها و ها بيشه و ها آتشكده اموال و بودند جنگيده آنها كمك به كه كسانى مال و فرزند و زن و بودند رفته
  .كسرى خاندان متعلقات و گذرها و

 همـه  در كه نشد ميسر بودند رفته همراهشان كه كسانى يا بود كسرى اموال از كه غنيمتى تقسيم اما
 بـاره  در گيران غنيمت و كردند مى اداره گيران غنيمت براى آنرا، منتخب و معتمد كسان و بود پراكنده سواد

 كردنـد  مى تعلل آن تقسيم كار در كسان تنازع هنگام واليتداران و سواد همه نه داشتند سخن قسمت همين
 اينگونـه  تقسيم كه عقالن سبك با قوم خردمندان اگر، اند افتاده خطا به سواد اراضى ركا در غافالن رو اين از

 راى از متصـديان  و ندادنـد  رضـا  خردمنـدان  ولـى  ميشـد  تقسيم، بودند شده همسخن خواستند مى را غنايم
 به كه نىكسا همه و كرد چنين يزن اهللا رحمه  على، ماند اثر بى عقالن سبك گفته و كردند تبعيت خردمندان

: گفتنـد  و گرفتنـد  نديده را عقالن سبك گفتار و بودند خردمندان راى تابع بودند آن تقسيم تقاضاى معرض
  ».افتد اختالف ميانه در مبادا«

  »؟چيست سواد وضع«: پرسيدم شعبى عامر از: گويد قيس بن محمد
 ذمه و صلح به آنگاه، فتندبر مردمش و، ها قلعه بجز، بود چنين زمينها همه، شد گرفته جنگ به«: گفت

 قـرار  مسـلمانان  حمايـت  در و شـد  مقـرر  آنهـا  بـر  جزيه و شدند ذمى و بيامدند و پذيرفتند كه شدند دعوت
 كسرى خاندان اموال و، كرد چنين دومه در نيز سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر، بود چنين رويه و، گرفتند

  ».شد مانانمسل غنيمت بودند رفته آنها همراه كه كسانى و
، هـا  قلعه مگر، بود چنين بلخ نهر و آنجا ميان زمينهاى همه و گشود جنگ به را سواد خدا: گويد ماهان

 و كسـرى  خانـدان  اموال اما، گرفت تعلق آنها به زمينها و شدند ذمى و شدند دعوت صلح به زمينها صاحبان
 تقسـيم  تـا  نبود غنيمت مفتوح زمينهاى. شد مسلمانان غنيمت و نبود چنين بودند شده آنها پيرو كه كسانى

  .كرديد تقسيم يعنى، شد شما غنيمت چه هر: فرموده جل و عز خداى، شود
 ذمـى  و بياينـد  كه كردند دعوت را كسان و شد گرفته جنگ به سواد همه: گويد الحسن ابى بن حسن

  .آمدند مسلمانان حمايت به و پذيرفتند نيز آنها بدهند جزيه و شوند
  ».بندگانند سواد مردم كه اند پنداشته ها بعضى«: گفتم شعبى به: گويد محمد بن عمرو
 مگر شد گرفته جنگ به دانى مى كه زمينهايى همه و سواد، گيريد مى جزيه بندگان از چرا پس«: گفت

 و دشـ  پذيرفتـه  آنها از سرانه و بازگشتند كه خواندند بازگشت به را كسان آنگاه. آن امثال و كوهى بر اى قلعه
  آنكه از پيش و نيايد حساب به غنيمت آنچه اما شود تقسيم آيد بحساب غنيمت آنچه ها گرفته از. شدند ذمى

  ».است بوده چنين رويه، دارد تعلق خودشان به بپذيرند را دادن جزيه صاحبانش شود تقسيم
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 پيمـان  تسـليم  از پيش كه ها قلعه بعضى مگر شد گرفته جنگ به واليتها همه: گويد سيرين بن محمد
 سواد مردم همه و بدهند جزيه و آيند باز كه شدند دعوت بود شده گرفته جنگ به اموالشان كه آنها و بستند

 آخـرين  طبـق  ذمـه  و سرانه كار در مسلمانان عمرو، شود مى عمل چنين غنيمتيان درباره شدند ذمى جبل و
  .اند كرده عمل سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر عمل

 و گرفـت  جنـگ  به را آنجا كه فرستاد الجندل دومة به تبوك از را وليد بن خالد پيمبر كه شد چنان و
 بـه  وى ديار كه بدهد جزيه و شود ذمى كه كرد دعوت را او و كرد اسير را الملك عبد بن اكيدر دومه پادشاه
 كـه  گفتنـد  و بودنـد  شده گرفته كه كرد چنين نيز عريض پسر دو با. بود شده اسير و بود شده گرفته جنگ
  .نهاد ذمه و جزيه قرار آنها با و اند آمده مى وى سوى

 چيزى كه هر و نيست خاص روايت چون معمول رويه. بود چنين نيز ايله فرمانرواى روبه بن يحنة كار
  .است كرده آنها مخالفت و آورده دروغ كند روايت مسلمان و عادل پيشوايان عمل جز

 بـرده  اگـر  گرفتنـد  زن بودند كتاب اهل كه سواد مردم از انصار و مهاجران: گويد حذيفه وابسته مسلم
  :گويد مى تعالى خداى كه بگيرند زنى به را كتاب اهل كنيزان كه نبود روا و نميدانستند روا را اين بودند

»من و َلم عَتطسي نُْكملًا مأَنْ َطو حنْكي ناتصحالْم  نـاتؤْمنْ  الْم مـا  فَمـ  لَكَـتم  مـانُُكممـن  أَي  ُكمَفَتيـات 
ناتؤْم25: 4 الْم«  

 آن مالـك  آنچـه  از آورد بنكـاح  مـؤمن  عفيـف  زنـان  نتواند مكنت جهت از كه شما از كس هر و: يعنى
  ».گيرد مؤمنتان كنيزان از ايد شده

  .كتاب اهل دختران نگفته و
 مسـلمانان  زنـان  و كرد مداين مانرواىفر را حذيفه كه پس آن از خطاب بن عمر: گويد جبير بن سعيد

  .بده طالقش، اى گرفته زنى به است كتاب اهل كه را مداين مردم از زنى ام شنيده: نوشت او به شدند بسيار
  ؟چيست مقصودت و حرام يا است حالل بگويى من به تا نكنم چنين: نوشت عمر به حذيفه

  .دارند باز عرب زنان از را شما كنيد رو آنها به اگر و انگيزند دل عجم زنان ولى است حالل: نوشت عمر
  .داد طالق را زن آن و» .اكنون هم«: گفت حذيفه

 كـافى  بقـدر  مسـلمان  زن كـه  گـرفتيم  زنـى  بـه  را كتـابى  زنان و بوديم قادسيه در سعد با: گويد جابر
  .نگهداشتند بعضيها و دادند طالقشان بعضيها بازگشتيم چون و يافتيم نمى

 كـه  بدهنـد  جزيـه  و آيند باز كه كردند دعوت را آنها و شد گرفته جنگ به سواد: گويد جبير بن سعيد
 كـه  اسـت  همـين  و شد مسلمانان غنيمت كه پيروانشان و كسرى خاندان اموال مگر، شدند ذمى و پذيرفتند

 اهـل  غالـب  امـا  بـود  چنين سواد همه كه اند پنداشته و مانده مجهول مطلب و دادند سخن آن از كوفه مردم
  .بودند چنان سواد
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 پـذيرفت  كـه  هر و آيند پس كه شدند دعوت و شد گرفته جنگ به سواد: گويد نخعى يزيد بن ابراهيم
، غنيمت اين از چيزى فروش و خريد. شد غنيمت وى مال نپذيرفت كه هر و شد ذمى و شد مقرر او بر جزيه

  .تروانيس جبل زمين نيز و عذيب تا جبل بين ما، سواد زمينهاى از
  .نيست روا عذيب و جبل بين ما غنيمت اين از چيزى فروش و خريد: گويد نيز شعبى

 تيـول ) سواد زمينهاى از( عثمان زمان در هبار ابن و ياسر ابن و مسعود ابن و خباب و زبير: گويد عامر
 از را خـويش  ديـن  كـه  بودند همينها و كارترند خطا اند پذيرفته وى از كه آنها، كرد خطا عثمان اگر، گرفتند

 ابـا  تيـول  بـه  نيز را الفيل دار. داد تيول عمرو بن ربيل و اهللا عبد بن جرير و طلحه به نيز عمر. ايم گرفته آنها
 غنيمـت  خمـس  از بخشش بصورت تيولها، داد تيول ايم گرفته تعليم آنها از كه نيز ديگر كسان به و داد مفزر
  .بود

  :نوشت حنيف بن عثمان به جرير بوسيله عمر: گويد
  ».بيشتر نه و كمتر نه قوتش اندازه به بده تيول اهللا عبد بن جرير به بعد اما«

 و شـود  داده تيول او به قوتش اندازه به كه آورد تو از اى نامه جرير كه نوشت عمر به حنيف بن عثمان
  .بپرسم تو از تا بندم بكار را اين نخواستم من

  .كردى مراجعه من به كه كردى نكو و كن چنين، گويد مى راست جرير: نوشت بدو عمر
 بـه ، داد تيـول  بـه  هـانى  بن كردوس به را سيه و كرد نيز اهللا رحمه على، داد تيول نيز ابوموسي: گويد

  .داد تيول نيز جعفى غفله بن سويد
 داد زمـين  على كه ايست نامه اين بنويس«: گفت. خواستم تيول اهللا رحمه على از: گويد غفله بن سويد

  ».كند مى سويد تيول، خواهد خدا آنچه و، كجا و كجا بين ما به و
 بعهـده  را سـپاهيان  خرابـى  كنيـد  مـى  پيمـان  قـومى  بـا  وقتى«: گفت مى عمر: گويد يزيد بن ابراهيم 
 عهده به سپاهيان خرابى كه نوشتند مى كردند مى پيمان آنها با كه كسانى صلح نامه در مسلمانان و» .مگيريد

  .نيست ما
 جنـگ  انـد  گفته نيز كوفه مردم بعضى، بود هجرت شانزدهم سال به قادسيه فتح و جنگ: ويدگ واقدى

  .بود چهاردهم سال به كه است اين درست ما بنظر ولى بود پانزدهم سال به قادسيه
  .ايم آورده پيش از را وى روايت و بود پانزدهم سال به: گويد اسحاق بن محمد

   بصره بنيان از سخن

 كه گفت مدينه مردم به عنه اهللا رضى خطاب بن عمر چهاردهم سال به واقدى پندار به: گويد جعفر ابو
  .كنند چنين مسلمانان كه نوشت واليتها به و باشند مسجدها در را رمضان ماه

 سوى را غزوان بن عتبة خطاب بن عمر، چهاردهم سال يعنى، سال همين در و مداينى روايت به: گويد
  .ببرد آنجا از را اطراف و مداين پارسيان ارتباط و شود مقيم آنجا خويش همراهان با گفت و فرستاد بصره
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 و تكريت و جلوال از سعد كه پس آن از و گرفت بنيان شانزدهم سال ربيع ماه در بصره، سيف پندار به
  .دفرستا آنجا را وى عمر فرمان به سعد كه رفت بصره سوى مداين از غزوان بن عتبة يافت فراغت حصنين

: گفـت  غـزوان  ابـن  يعنـى  عتبه به عمر و شد كشته صفر ماه در چهاردهم سال به مهران: گويد شعبى
 كه دارم بيم و شده كشته آنها بزرگان از يكى و گشود شما برادران براى را آن اطراف و حيره جل و عز خدا«

 از حيـره  مـردم  نگـذارى  كـه  بفرسـتم  هند سرزمين به را تو خواهم مى آيند آنها كمك به پارسيشان برادران
 بركـت  بـه . كند شما نصيب فتحى خداوند شايد، بجنگى آنها با و گيرند كمك شما برادران ضد بر برادرانشان

 بسـيار  خـدا  ذكر و كن نماز وقت به و كن حكم عدالت به و بترس خدا از توانى كه آنجا تا و شو روان خداوند
  ».گوى

، كـس  پانصـد  بـا  و پيوستند بدو نشينان باديه و اعراب از ىجمع و شد روان كس چند و سيصد با عتبه
 آن در. آمـد  فرود آنجا چهاردهم سال اآلخر ربيع يا، األول ربيع ماه در و رسيد بصره به، كمتر يا بيشتر كمى

  .داشت سخت سفيد سنگهاى و خواندند مى هند سرزمين را بصره هنگام
: كـه  نبـود  بنا هفت از بيش ازد و تميم بنى محل و وقهراب و خريبه حدود در. آمد فرود خريبه در عتبه

  .بود رابوقه در يكى و بود تميم بنى محل در تا دو و بود ازد محل در تا دو و بود خريبه در تا دو تا دو
 يـك  به را مردم كه داد جواب بدو عمر. كرد وصف وى براى را خويش محل و نوشت نامه عمر به عتبه

  .نشد روبرو كسى با و نكرد جنگى كه بود آنجا ماه چند عتبه. كنم پراكنده و كن فراهم جا
 به چون و برو خود همراهان با«: گفت و فرستاد را غزوان بن عتبة خطاب بن عمر: گويد عمير بن خالد

  ».بمانيد آنجا شديد عجم ديار نزديك و رسيديد عرب سرزمين نهايت
 و نيسـت  بصـره  ايـن  گفتند و بديدند را سنگ دو آن و رسيدند بمربد تا برفتند همراهان و عتبه: گويد

 نزديـك  و» .بمانيـد  جـا  ايـن  بايـد «: گفتند و بود روييده نى آنجا در كه رسيدند كوچك پل مقابل تا برفتند
 پرچمـى  كـه  اند آمده قومى جا اين«: گفتند فرات فرمانرواى به و برفتند كسان و آمدند فرود فرات فرمانرواى

  ».نددار تو آهنگ و دارند
 اندازيد گردنشان به طناب خواستم مى را همينها«: گفت و بيامد چابكسوار هزار چهار با فرات فرمانرواى

  ».آريد من پيش و
  ».ام داشته حضور جنگها در خدا پيمبر همراه من«: گفت مى و كرد آغاز خواندن رجز عتبه

 جـز  آنهـا  از و بكشـتند  را همـه  و كردنـد  حمله قوم و »بريد حمله«: گفت عتبه شد فرو آفتاب چون و
  .گرفتند اسير را او كه نبرد جان كس فرات فرمانرواى

  ».بجوييد اين از تر پاكيزه منزلگاهى«: گفت غزوان بن عتبة آنگاه 
 دنيـا «: گفـت  و ايسـتاد  سخن به او و برآوردند عتبه براى منبرى. نبود نسيمى و بود گرم سخت روزى

 آنجـا  نيك اعمال با، ميرويد القرار دار به اينجا از شما، بمانده طرف ريز سر همانند چيزى آن از و رسيده بسر
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، كند مى پر را آن و رود فرو همچنان پاييز هفتاد افكنند فرو سنگى جهنم لب از اگر كه اند گفته من به، رويد
  ؟كنيد مى تعجب آيا

، شـود  پر آنجا كه بيايد وزىر و است راه سال چهل بهشت درهاى از لنگه دو ميان كه اند گفته من به«
 نداشـتيم  بيابـانى  درخـت  بـرگ  جز غذايى و بودم سلم و عليه اهللا صلى پيمبر يار هفتمين من كه بود روزى

 هفت اين از يك هر. كرديم تقسيم سعد با و كردم پاره و برگرفتم بردى من و شد متورم ما لبهاى كه چندان
  ».كرد خواهيد تجربه ار كسان ما از پس. واليتهاست از يكى امير كس

 بـر ، رفـت  هنـد  دروازه سـوى  مـداين  از، منصـور  مازن بنى از، مازنى غزوان بن عتبة وقتى: گويد عمرو
. كردند همى شكايت كسان و كرد عوض منزل آنگاه. بماند آنجا اندكى و آمد فرود العرب جزيرة مقابل ساحل

 را گلى جاى كه بودند كرده عوض كه جا سه آن از پيش، گيرد منزلگاه سنگستان در كه داد فرمان بدو عمر
 دسـتور  آنهـا  بـه . است گچ آن سنگ همه كه است سرزمينى بصره، بود بصره چهارم منزلگاه، نداشتند خوش

 اسـكان  و بصره در بصره مردم اسكان و. كشيدند خوردن آب براى نهرى و كنند روان دجله از نهرى شد داده
 بودنـد  مداين در گيرند منزلگاه آنجا در آنكه از پيش كوفه مردم، بود ماه يك در، كنونى كوفه در كوفه مردم

. شـدند  مقـيم  آنجا تا كردند عوض جا بار چند و بودند دجله ساحل در بصره مردم، گرفتند اقامت كوفه در تا
 فرسـخى  بـاز  آن از پـس ، كشـيدند  را نهر و برفتند فرسخى آنگاه كشيدند نهرى و برفتند فرسخ يك آغاز در

 هماننـد  را بصـره  محـالت  طـرح  .كشـيدند  را نهر و رسيدند سنگستان به آن از پس، كشيدند را نهر و برفتند
  .بود تميم عيالن بنى مردم از كه بود دلف بن عاصم الجربا ابو با بصره اسكان كار. ريختند كوفه

 برد مى هجوم رهبص خريبه ناحيه به سدوسى قتاده بن قطبة كه بود چنان: گويد سلمى اسحاق بن نصر
 خبر را خويش وضع و نوشت نامه عمر به قطبه، برد مى هجوم حيره ناحيه به شيبانى حارثه بن مثنى چنانكه

 و كنـد  مـى  بيـرون  ديارشان از را آنها و يابد مى ظفر آنجا عجمان بر باشد داشته كمى عده اگر كه گفت و داد
  .بودند بيمناك قطبه از احيهن اين عجمان زن رود در خالد جنگ از پس كه بود چنان

 اى كرده نكو، برى مى هجوم خود مجاور عجمان بر بودى نوشته كه رسيد من به تو نامه: نوشت بدو عمر
  .رسيد تو به من فرمان تا كن مراقبت را خويش ياران و باش خويش جاى به، يابى توفيق و

 مسـلمانان  عقبدار آنجا در«: گفت و فرستاد بصره سوى را سعدى بنى عامر بن شريح، عمر آنگاه: گويد
 عجمان از پادگانى كه رسيد دارس به تا رفت اهواز سوى و نهاد آنجا را قطبه و آمد بصره سوى به او و» .باش
  .فرستاد را غزوان بن عتبة عمر آنگاه، بكشتند را آن كه بود آنجا

 ترا! عتبه اى«: گفت بدو ستادفر مى بصره سوى را غزوان بن عتبة عمر وقتى: گويد عمير بن الملك عبد
 تسلط آن اطراف بر و كند كمك خدايت اميدوارم و است دشمن نواحى از يكى كه گمارم مى هند سرزمين به

 بـه ، است ورزيده دشمن جنگ در و خدعه در كه را هرثمه بن عرفجة كه ام نوشته حضرمى بن عالء به، يابى
 پذيرفت كه هر كن دعوت خداى سوى را كسان و كن تحرم و كن مشورت او با آمد وقتى، فرستد تو كمك
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 كه كارى در. است كار به شمشير تأمل بى نه گر و دهد جزيه حقارت و ذلت با كرد دريغ كه هر و بپذير او از
 پيمبـر  صـحبت  تـو . كنـد  دل بـد  تـو  بـا  را يارانـت  و گرايد تكبر به دلت مبادا، بترس خدا از اند سپرده تو به

 شـاه  و قدرت صاحب امير و اى گرفته نيرو ضعف پس از و اى يافته عزت، ذلت پس از وى سبب به و اى داشته
 ترا اگر است نعمتى چه، كنند مى اطاعت را فرمانت و دهى مى فرمان و شنوند مى و گويى مى كه اى شده مطاع
 گناه از من نزد به كه زبپرهي گناه  چون نيز نعمت از، نكند گردنفراز دستان زير با و نبرد هستى آنچه از باالتر
 كـه  روى جهـنم  به آن سبب به كه كنى خطايى و دهد فريب و بكشاند ترا نعمت كه مبادا ،است انگيزتر بيم
 منظورشـان  كـه  شـتافتند  خدا سوى نمود رخ آنها به دنيا وقتى مردم، دارد مصون خطر اين از مرا و ترا خدا
  ».باش بيمناك ستمگران سقوط از و رمدا منظور را دنيا و دار منظور را خدا بود دنيا

 را ها قورباغه صداى و بديد را نيزارها چون و رسيد بصره به كس سيصد با غزوان بن عتبة: گويد شعبى
 عجمـان  بـديار  نزديـك  روسـتاى  و عـرب  سـرزمين  اقصاى در داده فرمان من به مؤمنان امير«: گفت بشنيد

  .آمد فرود خريبه در و» .است واجب ما بر پيشوايمان اطاعت و جاست اين كه گيرم منزلگاه
 بنـدرگاه  ابلـه  كـه  كردنـد  مـى  آن حفاظـت  و بودنـد  ابلـه  در چابكسـواران  از تن پانصد كه بود چنان و
 حـدود  در و گرفـت  منزلگـاه  اجانه نزديك و برفت عتبه. رسيد مى ديگر جاهاى و چين از كه بود هايى كشتى

 بـن  قسامه و سدوسى قتاده بن قطبه و برخاست مقابله به كه مدندآ وى سوى ابله مردم آنگاه، بماند ماه يك
 پشت از را كس هر و رانيد پس باز را فرارى و باشيد ما سر پشت گفت و كرد معين سوار ده با را مازنى زهير

  .برانيد كند ما آهنگ سر
 و تنـد ياف غلبـه  عربـان  كـه  نكردنـد  جنـگ  شـتر  يك كردن تقسيم و كشتن اندازه به شد تالقى وقتى

 شـهر  در روز چنـد  عجمان و. بازگشت خويش اردوگاه به عتبه و شدند شهر وارد تا رفتند هزيمت به عجمان
 شـهر  و گذشتند فرات از و ببردند را وزن سبك چيزهاى و برفتند كه افكند دلهاشان در ترس خدا و بماندند

 تقسيم را نقد و آوردند دست به نقد و سيرا و سالح و كاال مقدارى و شدند آنجا وارد مسلمانان و كردند رها را
  .رسيد درم دو يك هر به كه كردند

 تقسـيم  جنگجويـان  ميـان  را بـاقى  و برگرفت را خمس و گماشت ابله ضبط به را حارث بن نافع، عتبه
  .نوشت عمر براى حارث بن نافع وسيله به را وقع ما و كرد

 عمـر  و گرفت درم دو  كس هر و آوردند دست به درم ششصد ابله در مسلمانان: گويد هند ابى بن داود
  .كرد مقرر عطا درم هزار دو، بودند كس سيصد كه، ابله فتح گرفتگان درم دو از كدام هر براى

  .بود سال همين شعبان يا رجب در ابله فتح
 بـن  شـبل  و حارث بن نافع و هابوبكر كه داشتند حضور كس هفتاد و دويست ابله فتح در: گويد شعبى

 حجـاج  و ثقفى الصلت ابى بن كلدة ابن ربيعة و بلوى مريم ابو و مسعود بن مجاشع و شعبه بن مغيرة و دمعب
  .بودند جمله آن از
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، فرسـتاد  عمـر  سـوى  فتح خبر با را حارث بن نافع، بودم ابله فتح در عتبه با، گويد عمرو عبد بن عباية
 و برفتيم و »رويم آنها سوى كه اينست من راى« :گفت عتبه، شدند فراهم ما ضد بر ميشان دشت مردم آنگاه

 قبا و گرفتيم اسير را او و شدند هزيمت يارانش كه كرديم جنگ وى با و شديم روبرو ميشان دشت مرزبان با
  .فرستاد يشكرى حجيه بن انس همراه را آن عتبه كه شد گرفته كمرش و

 عمـر  و فرستاد عمر پيش ميشان دشت انمرزب بند كمر با را حجيه بن انس عتبه: گويد هذلى مليح ابو
  ».بودند چطور مسلمانان اى«: گفت بدو

 راغب بصره به كسان سبب همين به »زحمتند در نقره و طال بسيارى از و كرده رو آنها به دنيا«: گفت
  .كردند آن سوى رو و شدند

 آورد فراهم وى ضد رب را كسان ميشان دشت مرزبان يافت فراغت ابله از عتبه وقتى: گويد زيد بن على
 آنجـا  شـهرى  كه فرستاد فرات سوى را مسعود ابن مجاشع آنگاه، بكشت را او و رفت وى سوى ابله از عتبه و

 بيامـد  چـون  و آيد باز مجاشع تا باشد نماز پيشواى كه گفت شعبه بن مغيرة به و رفت عمر سوى عتبه و بود
  ».اوست قوم ساالر

 را جمعى قباد ابن بزرگان از يكى فيلكان. بازگشت بصره سوى و فتيا ظفر فرات مردم بر مجاشع: گويد
 و يافـت  ظفـر  مغيـره  كه شد تالقى مرغاب در و رفت او سوى شعبه بن مغيرة و آورد فراهم مسلمانان ضد بر

  .نوشت عمر براى را فتح خبر
  »؟اى گماشته بصره بر را كى«: گفت عتبه به عمر، رسيد، خبر چون و

  »را سعودم بن مجاشع«: گفت
  »؟شده چه دانى مى ؟كنى مى شهرنشين مردم ساالر را نشين باديه مرد يك چگونه«: گفت عمر

  .»نه«: گفت
، عمـر  و بمرد راه در عتبه اما. بازگردد خويش كار سر بر كه داد فرمان و داد خبر بدو را مغيره كار عمر

  .كرد ساالر را شعبه بن مغيرة
 را سـنگين  بارهـاى  و رفـت  آنها سوى مغيره و آمدند فراهم لمانانمس ضد بر ميشان مردم: گويد قتاده

 بـه  اسـت  خـوب «: گفت كلده بن حارث دختر ارده. شد روبرو دشمن با دجله به نرسيده و گذاشت سر پشت
 را خـويش  پوشـهاى  سـر  زنـان  و بسـت  پرچمـى  خـود  سرپوش با آنگاه» .باشيم آنها با و بپيونديم مسلمانان

 كـه  بودنـد  جنـگ  به مشركان با كه رسيدند آنها به وقتى و شدند برون مسلمانان نگآه به و كردند پرچمها
 تعقيبشـان  مسـلمانان  و نشسـتند  عقـب  و رسيد كمك مسلمانان براى كه پنداشتند بديدند را پرچمها چون

  .بكشتند را آنها از تعدادى و كردند
 تقسـيم ، سفيد نان يعنى، ككه نمسلمانا ميان عتبه و شد گشوده جنگ به ابله: گويد مضرب بن حارثة

  .كرد
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 و يافـت  كنيـه  بصـرى  الحسـن  ابو كه بود يسار شدند اسير ميشان در كه كسانى جمله از: گويد طبرى
  .ارطبان بن عون بن اهللا عبد جد ارطبان

 طـال  نگريستم نيك چون، شد من سهم جزو مسين ديگ يك و داشتم حضور ابله فتح در: گويد سلمه
 خـدا  به سلمه«: نوشت جواب به كه نوشتند نامه عمر به باره اين در. بود آن در طال مثقال هزار هشتاد و بود

 نـه  گـر  و كنيـد  تسـليم  بدو كرد ياد قسم اگر. بوده مسين بنظرش گرفته مى را ديگ وقتى كه كند ياد قسم
  ».شود تقسيم مسلمانان ميان

  .آنجاست از ما اموال شهري و كردند تسليم من به را ديگ و كردم ياد قسم من پس: گويد
 آنهـا  بـا  نيـز  مـن  پسر و شوهر شدند برون ابله مردم جنگ براى كسان وقتى: گويد قيس دختر عمره 
  .گرفتند مويز پيمانه پيمانه و درم دو و برفتند

 عبور ما بطرف شما يا ؟كنيم عبور شما بطرف ما«: گفتند دشمن به رسيدند ابله مقابل و برفتند چون و
  »؟كنيد مى

  ».كنيد عبور ما بطرف شما«: گفتند
 بـا «: گفتنـد  مشـركان ، كردند عبور دشمن سوى و بستند هم به و بگرفتند را درختان چوب مسلمانان

 تكبيـر  آنگـاه . گفتنـد  تكبيرى رسيدند زمين به چون و» .كند عبور آخريشان تا باشيد نداشته كارى اوليشان
 بـه  را خويش راكب كرد بنا پايان چهار و گفتند سوم تكبير هآنگا، شد بلند پا روى مركبهايشان و گفتند دوم

 فتح خدا و زند مى ضربت آن به كه ديديم نمى اما افتاد مى زمين روى كه ديديم مى را سرها ما و افكند زمين
  .كرد مسلمانان نصيب

 زن ،حـارث  دختـر  ارده وى خواهر و بود غزوان بن عتبة زن كلده بن حارث دختر صفيه: گويد مداينى
 بـا  معبـد  بن شبل و نافع و ابوبكر وى خويشاوندان يافت بصره ساالرى عتبه چون و بود بجلى معبد بن شبل
 زيـاد  و كنـد  تقسـيم  آنهـا  ميـان  كـه  نبـود  كـس  بگشـودند  را ابلـه  چـون  و بود آنها با نيز زياد و آمدند وى

  .دادند مى او به درم دو روز هر و داشت آويخته گيسوى و بود ساله چهارده وقت اين در، شد قسمتگرشان
 تـر  درسـت  اول گفتـار  و بـود  شانزدهم سال به قولى به و پانزدهم سال به بصره بر عتبه ساالرى گويند

 دو و كرد بصره ساالر را ثقفى شعبه بن مغيرة عمر آن از پس بود ماه شش بصره بر عتبه ساالرى مدت. است
 از پـس  عمـر  بقولى، كرد بصره ساالر را ابوموسي عمر و تندگف آنچه گفتند وى درباره و بود كار اين در سال
  .كرد ساالر را مغيره او از پس و ابوموسي عتبه

 كـه  شـرابى  سبب به را وى ياران و اهللا عبيد خويش پسر عمر، چهاردهم سال يعنى، سال اين در هم و
  .زد حد نيز را محجن ابو و زد حد بودند نوشيده
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 بـن  يعلى يمن ساالر و بود اسيد بن عتاب مكه ساالر بقولى. بود حج رساال خطاب بن عمر سال اين در
 ابى بن عثمان بحرين ساالر و جراح ابن عبيدة ابو شام ساالر و بود وقاص ابى بن سعد كوفه ساالر و بود منيه

  .بود محصن بن حذيفة عمان ساالر و بود حضرمى بن عالء بقولى و العاص

  آمد در هجرت پانزدهم سال آنگاه

 مسلمانان بقيله ابن .كرد شهر را كوفه وقاص ابى بن سعد سال اين در بعضيها گفته به: گويد جرير ابن
 فـالت  از و نـدارد  پشـه  كـه  كـنم  رهبـرى  سـرزمينى  به ترا«: گفت سعد به و كرد رهنمايى كوفه محل به را

  .داد نشان آنها به است كوفه اكنون كه را جايى و» .است تر پايين

   الروم مرج جنگ از سخن

 آهنـگ  دمشق از وليد ابن خالد با عبيده ابو كه بود چنان ماجرا و داد رخ الروم مرج جنگ سال اين در
 و زدنـد  اردو الكـالع  ذو مقابـل  در همگى و برفت بودند پيوسته آنها به يرموك از كه كسانى با و كرد حمص

 ابـو  و زد اردو شـهر  غـرب  در دمشـق ) مرج( زار سبزه در كه بفرستاد را بطريق توذراى و رسيد هرقل به خبر
 زخمى كس بسيار و بود تاخته مسلمانان به زمستان كه بود چنان و پرداخت آنجا جمع و الروم مرج به عبيده

 وى كمك به توذرا سپاه همانند  سپاهى با رومى شنس روز همان زد اردو الروم مرج در عبيده ابو چون و بود
 بـود  آن مقابـل  خالـد  كـه  توذرا اردوگاه آمد در شب چون و زد اردو گانهجدا و رسيد حمص مردم حفاظت و

 و وى راى و رود مـى  دمشق سوى توذرا كه يافت خبر خالد. بود شنس مقابل در عبيده ابو اردوگاه، شد خالى
 چـون  و رفـت  توذرا دنبال به سوار گروهى با خالد شب همان، كند تعقيب را او خالد كه شد چنان عبيده ابو
 كـه  رسيد خالد وقتى و شد درگير جنگ و شتافت توذرا مقابله به يافت خبر خالد كار از سفيان ابى بن يديز

 در پـاى  از همـه  تـا  شدند همى كشته سر پشت و رو پيش از و برد حمله روميان به سر پشت از و بود جنگ
 گرفتنـد  خواسـتند  مى چه هر هخان و لوازم و مركب از مسلمانان و، بردند بدر جان ايشان از معدودى و آمدند

 خالـد  و رفـت  دمشـق  سوى يزيد آنگاه، كرد تقسيم خالد ياران و خود ياران بر را آن سفيان ابى بن يزيد كه
  :گفت مضمون بدين شعرى بود كشته را توذرا كه خالد. بازگشت عبيده ابو سوى

  »بكشتيم را شوذرا و توذرا ما«
  »بكشتيم را حيدر نيز او از پيش و«
  »را كيدرا و«
 و كردنـد  جنگ الروم مرج در و برد حمله شنس به عبيده ابو رفت توذرا تعقيب به خالد كه پس آن از

 بو آن از زمين و شد پر رومى كشتگان از مرج و بكشت را شنس عبيده ابو و شد كشته روميان از كس بسيار
  .فتندبر حمص تا كنانشان و نبردند بدر جان كه شدند فرارى كس بسيار و گرفت

   حمص فتح از سخن
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 اميـر ، يافـت  خبـر  مـرج  مـردم  كشـتار  از هرقل وقتى: گويد دارد عثمان ابى درباره كه كتابى در سيف
 است شتر گوشت عربان غذاى كه ام شنيده« :گفت و رود حمص سوى و كند حركت كه داد فرمان را حمص

 از يكـى  تابسـتان  تـا  كه بجنگيد آنها با سرد روزهاى در فقط، است زمستان اكنون، شتر شير نوشيدنيشان و
 رهـا  سـوى  خـويش  اردوگـاه  از آنگاه» .ماند نخواهند زنده است چنين نوشيدنيشان و غذا بيشتر كه جماعتى

 آهنـگ  به وى پس از خالد و زد اردو حمص مقابل و بيامد عبيده ابو آنگاه. بگرفت را حمص وى عامل و رفت
  .آمد حمص

 از مسـلمانان  و بردنـد  مـى  حملـه  مسـلمانان  بـه  شب و صبح، سرد هاىروز در روميان كه بود چنان و
 و بماندند همچنان و كردند پايمردى مسلمانان اما، بودند زحمت به محاصره طول از روميان و سخت سرماى

 زمستان كه اميد اين به بودند حصارى روميان و برفت زمستان تا افتاد تاخير به فيروزى و داد تحملشان خدا
  .كند نابود را را انمسلمان

 و اند برهنه پا اينان كه بمانيد حصار در«: گفتند مى همديگر به حمص مردم: گويد قشيرى الزهراى ابى
  ».ببرد پاهايشان دارند كه نوشيدنى و خوردنى اين با رسيد بدانها سرما چون

 پاى داشتند كه دنىنوشي و خوردنى وجود با رفتند مى باز جنگ از روميان وقتى كه بود چنان و: گويد
  .بود نديده آسيب انگشتشان يك داشتند سبك پاپوش كه مسلمانان و افتاد مى پاپوشها در شان بعضى

  ».كنيد صلح مسلمانان با«: كه گفت و كرد سخن ايشان با قوم پيران از يكى برفت زمستان همينكه
 رخ اى حادثـه  مسـلمانان  و ما ميان و بجاست خويش قوت و قدرت در شاه كه كنيم صلح چرا«: گفتند

  .كرد رها را آنها پير و »نداده
  »؟چيستيد انتظار در .نماند اميد و برفت زمستان«: گفت و كرد سخن آنها از ديگر يكى آن از پس

  ».آيد مى  تابستان و نيست زمستان در كه بيايد برسام بيمارى بريم مى انتظار«: گفتند
. بگيرند بجنگ را شما كه آنست از بهتر باشيد داشته پيمانى نهاآ با اگر. پرتحملند مردمى اينان«: گفت

  ».شويد تسليم ضرورت به آنكه از پيش بپذيريد دلخواه به مرا راى
  ».خبر بى جنگ از و است خرف پيرى«: گفتند
 مـردم  و داد پـاداش  حمـص  ايـام  در را مسـلمانان  صـبورى  خدا«: اند گفته بلقين و غسان پيران بعضى

 شـهر  در روميـان  كه گفتند تكبير و كردند حمله آنها به مسلمانان كه بود چنان و كرد زلزله دچار را حمص
 به راى پيش از كه رفتند خويش صاحبنظران و سران پيش هراسان و ريخت فرو ديوارها و شدند زلزله دچار
 هـاى  خانه و گفتند ديگر تكبير مسلمانان آنگاه. كردند تحقير را قوم و ندادند پاسخ آنها اما بودند داشته صلح

 عـذاب  مگـر «: گفتنـد  و رفتند خويش صاحبنظران و سران پيش هراسان قوم باز و ريخت فرو شهر در بسيار
  ».بينيد نمى را خدا

  ».كنيد صلح تقاضاى بايد را شما«: گفتند
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  !صلح! صلح: دادند ندا حصار باالى از قوم
 و امالك آنكه بشرط كردند صلح هاشان خانه نيمه بويگ و پذيرفتند و نداشتند خبر ماجرا از مسلمانان

 دمشـق  صلح ترتيب به شان بعضى، واگذارند خودشان به و نگيرند منزل آنجا در و كنند رها را روميان بناهاى
 ديگـر  بعضـى . سختى و گشايش در، دايم بطور جريب هر حاصل از اى غله و بدهند دينار يك كه كردند صلح

  .بكاهند شد كمتر اگر و دهند بيشتر شد بيشتر حاصل اگر كه كردند صلح توان اندازه به
 در چـه  و باشـند  گشـايش  در چـه  بودنـد  كـرده  چيزى تعهد بعضى كه بود چنين اردن و دمشق صلح

 آنهـا  خـود  به بودند واگذاشته قوم شاهان كه را امالكى اداره، بودند كرده صلح توان اندازه به بعضى و سختى
  .سپردند

 را مقداد و عابس ابن و سكون مردم با را مئناس بن اشعث و معاويه بنى با را اسود بن سمط، عبيده ابو
 مركز در كه بفرستاد سپاه با را الشمستان ذو و عطيه بن ذهيل و شبير بن صباح و خالد و بالل و بلى مردم با

 بـن  اهللا عبد همراه را اه خمس و نوشت عمر براى را فتح خبر و بماند اردوگاه در خود او و شدند مقيم واليت
  .فرستاد مسعود
 شده مقيم رها در و رفته جزيره سوى و گذشته آب از هرقل كه آمد خبر فرستاد را مسعود ابن چون و

 را وى آن از پس، فرستاد پس را او رسيد عمر پيش مسعود ابن وقتى. نمودار گاهى و شود مى نهان گاهى كه
 از دليـر  و نيرومنـد  مـردم  و بمـان  خـويش  شهر در نوشت عبيده ابو هب آنگاه .فرستاد سعد نزد به كوفه سوى
  .مانم نمى باز باشند تو كمك كه كسانى فرستادن از اهللا شاء ان نيز من. بخوان را شام عربان

   قنسرين از سخن

 حاضر به چون و فرستاد قنسرين سوى را وليد بن خالد عبيده ابو حمص فتح پس از: گويد عثمان ابن
 حاضـر  در و تاختنـد  او سوى بود ايشان بزرگ و روميان سر هرقل از پس كه ميناس بساالرى ميانرو، رسيد
 بـه  روميـان  و بود نشده ديده آن نظير كه شد كشته چندان وى همراهان از و شد كشته ميناس و شد تالقى

 عرباننـد  كه ندفرستاد خالد سوى كس نيز حاضر مردم و نماند آنها از كس و كردند جانفشانى وى كشته پاى
  .واگذاشت را آنها و پذيرفت آنها از خالد و اند نداشته وى جنگ سر و اند كشانيده جنگ به اجبار به را آنها و

 را مـردان  كـه  بيـامرزد  را ابوبكر خدا كرد ساالر را خودش خالد«: گفت يافت خبر ماجرا از عمر چون و
 بـه  عزلشان« :گفت بود كرده عزل را مثنى و خالد دبو رسيده خالفت به وقتى زيرا» .شناخت مى من از مهتر
 در خالـد  چـون  و» .كننـد  تكيـه  آنهـا   بـه  داشتم بيم و شمردند مى بزرگ را آنها مردم ولى نبود تخلف سبب

  .كرد تغيير او درباره عمر نظر، كرد چنان قنسرين
 باشـيد  ابـر  در اگر« :گفت خالد، شدند حصارى شهر مردم و آمد فرود قنسرين بدر تا برفت خالد آنگاه

  ».آرد فرود ما سوى را شما يا، برآرد شما سوى را ما خدا
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 بـه  خالـد  با و آوردند ياد به را حمص اهل سرگذشت و نگريستند خويش كار در قنسرين مردم«: گويد
 و حمـص  چون و كرد ويران را آن و كند ويران را شهر آنكه مگر نپذيرفت اما كردند صلح حمص صلح ترتيب
  .رفت واپس هرقل شد گشوده نقنسري

 باختند جان وى كشته پاى به روميان و بكشت را ميناس خالد وقتى كه بود آن وى رفتن واپس سبب
 عقبه بن وليد و بيامد قرقيسيا راه از كوفه از مالك بن عمرو كرد رها را قنسرين و كرد پيمان حاضر مردم با و
 مـردم ، كردند منصرف هرقل به توجه از را جزيره شهرهاى و آمد جزيره عربان و تغلبيان با تغلب بنى ديار از

 بجـا  جزيره در را وليد ولى كردند با كه بودند نپيوسته روميان به آن امثال و نصيبين و ورقه حران در جزيره
 جزيـره  حـدود  از اهللا عبـد  عمـرو  و شـام  حـدود  از عيـاض  و خالد و باشند امان در سر پشت از كه گذاشتند
 تـازى  و تاخـت  نخسـتين  اين و بودند نتاخته روم سرزمين به آن از پيش، بازگشتند و تاختند، ومر بسرزمين

 آنجـا  و آمـد  قنسـرين  سـوى  خالد چون و بود شانزدهم سال به و داد رخ روم خاك در اسالم بدوران كه بود
 رونـق  شـام  ركـا  چـون  و گماشت شام امارت به مرا عمر«: گفت شد معزول چون و يافت امارت كرد منزلگاه
  ».كرد معزولم گرفت

 شـام  واليـت  كردن رها و وى رفتن وقت در. رفت قسطنطنيه سوى هرقل آنگاه: گويد طبرى جعفر ابو
  .بود شانزدهم بسال گويد سيف و بود پانزدهم بسال گويد اسحاق ابن. است خالف

   قسطنطنيه سوى هرقل رفتن از سخن

 جا اين«: گفتند، ببرد همراه را آنجا مردم خواست و برفت رها از هرقل وقتى: گويد قشيرى الزهراى ابو
 و گرفتنـد  كنـاره  مسـلمانان  از و او از و كردنـد  دريـغ  وى همراهـى  از و» .باشـيم  تـو  همراه تا بهتريم باشيم

 امـارت  در مالـك  بـن  عمرو با و بود صحابى كه بود حنظله بن زياد رسيد آنجا كه مسلمانان از كس نخستين
  .بود قصى عبد بنى پيمان هم و بود شريك
 داد باش آماده آمدند رها به عربان چون و بود نرفته عقب شمشاط تا هرقل آن از پيش كه بود چنان و

 كـه  آمـد  وى پـيش  بـود  جسـته  و بود اسير مسلمانان دست به كه روميان از يكى و گرفت قسطنطنيه راه و
  .»بده خبر قوم اين از مرا«: گفت

 قلمـرو  در، راهبـان  شـب  به و سوارانند روز به نگرى مى را آنها گويى كه كنم سخن چنان تو با«: گفت
 بماننـد  وى مقابـل  در چندان بجنگد آنها با كه هر و سالم با جز نيايند در و بها به جز نگيرند چيزى خويش

  ».بردارند ميانش از كه
  ».آورد خواهند صرفت به است من پاى زير اكنون كه را جا اين باشى گفته راست اگر«: گفت هرقل
 بـاز  روم سـوى  كـرد  مـى  تـرك  را سـوريه  و آمد مى المقدس بيت زيارت به وقت هر هرقل: گويد عباده

  ».آمد خواهد باز و نشده سير تو از كه كسى درود، سوريه اى تو بر درود«: گفت مى و گريست مى، گشت مى
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 كوفـه  مـردم  تـا  بـود  آنجـا  و دكر منزلگاه را رها و گذشت آب از آمدند حمص سوى مسلمانان چون و
 بـه  آنجـا  از چـون  و رفـت  واپـس  شمشـاط  سوى هرقل و شد كشته ميناس و كرد سقوط قنسرين و بيامدند
 وداع درود! سـوريه  اى تـو  بـر  درود«: گفـت  و نگريسـت  سوريه سوى و رفت باال اى تپه بر آمد در روم آهنگ
 تولـد  كـاش  اى و يابـد  تولـد  شوم مولود كه وقتى تا، ترس با مگر نيايد تو سوى رومى  اين از پس كه آخرين

  ».دارد تلخ سرانجام اما است شيرين روميان براى وى كار كه نيابد
: گفـت  و نگريسـت  سـوريه  سوى شد روم وارد و آمد در شمشاط از هرقل وقتى: گويد ميمون بن عمرو

 تو سوى رومى هرگز كه، جدايى ددرو، سوريه اى تو بر درود اينك اما گفتم مى بتو مسافر درود اين از پيش«
 و رسـيد  قسـطنطنيه  بـه  تا برفت و بگفت اين» .نيابد تولد ايكاش و يابد تولد شوم مولود تا، ترس با جز نيايد
 آبـادى  در روم ديـار  و انطاكيـه  بين ما مسلمانان تا ببرد خود با را طرسوس و اسكندريه ميان هاى قلعه مردم
 آن نزديـك  روميان كه شد مى بسا و يافتند نمى آنجا را كسى مسلمانان كه ردك خالى را ها قلعه و نكنند عبور

  .بودند محتاط مسلمانان جهت بدين كردند مى غافلگير را سپاه ماندگان پس و داشتند كمين

   غزه محاصره و قيساريه فتح از سخن

ـ  به شرحبيل و عمرو رفتند حمص سوى فحل از خالد و عبيده ابو وقتى: گويد عباده  فـرود  بيسـان  زدن
 فراهم غزه و بيسان و اجنادين در روم سپاه و آمدند صلح به آنها با اردن مردم و كردند تصرف را آنجا و آمدند

 فرسـتادگان  را مسـلمانان  پشـت  كـه  نوشت سفيان ابو بن يزيد به او و نوشتند عمر به را آنها پراكندگى، آمد
 علقمـه  بـه  و كنـد  مقابلـه  ارطبون با كه نوشت عمرو به و فرستاد قيساريه سوى را معاويه و كند گرم كسان
  .كند تالقى رفيقان با كه نوشت

  :بود چنين معاويه به عمر نامه
 و بخواه نصرت روميان بر خدا از و رو آنجا سوى، گماشتم قيساريه به ترا من: بعد اما«
 نعـم  و المولى نعم، موالنا و، رجاؤنا و ثقتنا و ربنا اهللا، باهللا اال قوة ال و حول ال بگوى پيوسته
  ».النصير

، آمـد  فـرود  قيساريه سپاه مقابل تا برفت سپاه با معاويه و رفتند خويش مأموريت سوى علقمه و عمرو
 معاويـه  به هجوم قيساريه مردم آنگاه، شد حصارى قيساريه در كه كرد هزيمت را او و بود ابنى ساالرشان كه
  .راند مى پس قلعه سوى و كرد مى هزيمتشان، ردندب مى هجوم بار هر ولى كردند آغاز را

 اثنـاى  در كـه  بجنگيدند سخت و شدند برون خويش هاى قلعه از و آوردند حمله بار آخرين براى آنگاه
 دو همراه را فتح خبر معاويه. رسيد هزار صد به هزيمت اثناى در و شد كشته آنها از كس هزار هشتاد معركه

 جـالب  بـن  زهير و فراسى علقمه بن اهللا عبد و شد بيمناك آنها ضعف از پسس، بفرستاد ضبيب بنى از كس
 آن بـه  و برفتند بعدى فرستادگان. گيرند پيشى آنها از و بروند تن دو آن بدنبال گفت و فرستاد را را خثعمى

  .گذشتند آنها از و بودند خفته كه رسيدند تن دو
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 آنگاه. نيفتاد سودمند اما كرد آغاز مكاتبه وى با و دكر محاصره غزه در را فيقار و برفت محرز بن علقمة
 و بنشـيند  وى راه در كه گفت را يكى فيقار بود علقمه فرستاده گويى كه صورتى به رفت فيقار سوى او خود
 مـن  راى در كـه  هسـتند  مـن  همـراه  نفـر  چنـد «: گفت و زد حدس را اين علقمه، بريزد خونش بيامد چون

 و شـد  بـرون  فيقـار  پيش از او و نشود علقمه متعرض داد پيغام مرد آن به فيقار» .مبيار را آنها بروم شريكند
  .بود كرده ارطبون با عمرو كه كرد چنان و بازنگشت

 خدا حمد و بگفت را خوش خبر و آورد فراهم را مردم شبانه او و رسانيد عمر به را خبر معاويه فرستاده
  ».يدگوي خدا حمد قيساريه فتح براى«: گفت و كرد

 چه هر«: گفت مى و ميداشت نگاه خود پيش را اسيران آن از پس و فتح از پيش معاويه كه بود چنان و
 تـا ، بازداشت مسلمانان اسراى با بدرفتارى از را او و» .كنيم چنان رومى اسيران با، كند ما اسيران با ميخائيل
  .شد گشوده قيساريه

   اجنادين جنگ و بيسان فتح از سخن

، رفـت  ارطبـون  مقابلـه  بـه  عاص بن عمرو، رفت قيساريه سوى معاويه و رفت غزه سوى قمهعل چون و
 عبد به را سپاه پهلوى دو و كرد خويش جانشين اردن در را األعور أبو، بود وى مقدمه بر حسنه بن شرحبيل

 و هـا  قلعـه  در روميـان . آمـد  فرود اجنادين مقابل در تا برفت و سپرد مالكى تميمى بن جنادة و عمرو بن اهللا
 سـپاهى  و بـود  مدبرتر و دليرتر و عميقتر روميان همه از كه بود ارطبون ساالرشان و بودند خويش خندقهاى

  .بود نهاده ايليا در بزرگ سپاهى و رمله در بزرگ
 روم ارطبـون  مقابله به را عرب ارطبون«: گفت رسيد عمر به نامه چون و نوشت عمر براى را خبر عمرو

  ».شود مى چه نتيجه بنگريد. ايم فرستاده
 و، فرسـتاد  مـى  كمـك  سـپاه  ساالران از يك هر براى فرستاد را شام ساالران وقتى عمر كه بود چنان و

 سـوى  سـپاهش  با را معاويه كه نوشت سفيان ابى بن يزيد به شده پراكنده روم سپاه كه آمد عمرو نامه چون
 عمـرو  از را آنهـا  كـه  دهـد  مـى  بدو را قيساريه مردم با جنگ ساالرى كه نوشت معاويه به و فرستند قيساريه
  .دارد مشغول
 فرسـتاد  ايليـا  مردم جنگ به را عكى فالن بن مسروق و فراسى حكيم بن علقمة، عمرو كه بود چنان و

 فرسـتاد  رمله سوى را مالكى ايوب ابو ابو هم و داشتند مشغولشان عمرو از كردند مقابله آنجا مردم با كه بود
 و علقمـه  كمـك  بـه  را عمـرو  بـن  محمد رسيد مى كمك پيوسته عمرو براى چون و. بود تذارق آن رساال كه

  .فرستاد ايوب ابى كمك به را ضمرى اميه بن عمرو بن عمارة و فرستاد مسروق
 او خود و نبود ساخته كارى فرستادگان از و يافت نمى دست ارطبون بر اما بود اجنادين مقابل در عمرو

 وى سخن و بگفت وى با خواست مى را آنچه و رفت وى پيش فرستاده صورت به و گرفت عهده هب را كار اين
 يـا  است عمرو اين بخدا گفت خود با ارطبون. بدانست خواست مى را آنچه و بديد را وى هاى قلعه و بشنيد را
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 آنگـاه . نيسـت  وى كشـتن  از بزرگتـر  اى بليـه  مسـلمانان  براى و كند مى كار وى راى به عمرو كه است كسى
 گذشت تو بر چون و بمان جا فالن در و برو« :گفت و نهاد ميان در وى با را عمرو قتل و بخواست را نگهبانى

  ».بكش را او
 و  كـرد  اثـر  من در گفتى آنچه. شنيدم ترا سخن و شنيدى مرا سخن«: گفت و زد حدس را اين عمرو

 كارهـاى  ناظر و كنيم همكارى وى با كه فرستاده يتداروال اين با را ما خطاب بن عمر كه نفرم ده از يكى من
 راى، باشد من راى همانند تو گفتار باره در نيز آنها راى اگر آورم مى تو پيش را آنها و روم مى من، باشيم وى

 سر بر و فرستى مى باز امانگاهشان به را آنها نبود من چون آنها راى اگر و است چنين نيز ساالر و سپاه مردم
  ».هستى خويش كار

 را او و رو فالنـى  پـيش « :گفت و كرد سخن وى با و بخواست را مردى و »باشد چنين«: گفت ارطبون
  ».بياور را خود ياران برو«: گفت عمرو به آنگاه آمد باز ارطبون پيش مرد آن و» .آر من پيش

 مرد اين«: گفت و خورده فريب كه بدانست رومى و نكند كارى چنان ديگر گرفت نظر در و برفت عمرو
  ».است مدبرتر مردم همه از وى داد فريب مرا

  ».عمرو بر آفرين. شد چيره او بر عمرو«: گفت رسيد عمر به سخن اين چون و
، نبود چاره كار اين از كه شد تالقى و برد حمله وى سوى بود شده آگاه ارطبون وضع از كه عمرو آنگاه

 كشـته  طـرف  دو از كس بسيار و بود يرموك جنگ چون كه كردند سخت جنگى و شدند مقابل اجنادين در
  .گرفت منزل اجنادين در عمرو و رفت ايليا سوى او و شدند هزيمت سپاهش و ارطبون و شد

 و راند عقب اجنادين سوى را آنها و شد آنجا وارد كه دادند راه مسلمانان رسيد ايليا به ارطبون چون و
 كـه  نوشت نامه عمرو به ارطبون. پيوستند عمرو  به اجنادين در ايوب ابو و عمرو بن محمد و مسروق و علقمه

 فلسـطين  در اجنـادين  از پس بخدا. خودم قوم در من كه چنانى خويش قوم در تو. منى همانند و دوست تو
  .شوى هزيمت اند بوده تو از پيش كه كسانى مانند نيز تو كه مشو مغرور و بازگرد، گشود نخواهى را جايى

 بـه  كـه  داد دستور و فرستاد ارطبون سوى را او و خواند پيش كرد مى سخن رومى به كه را ىيك عمرو
 بـه  و »بگـويى  مـن  بـه  بازگشـتى  وقتى اهللا شاء ان كه بشنو را وى سخنان«: گفت. نكند آشنايى رومى زبان

 و كم چيزى اگر، خودم قوم در من كه چنانى خويش قوم ميان در تو رسيد من به تو نامه كه نوشت ارطبون
 او وزيـران ، فالن و فالن و فالن اما شهرم اين فاتح من كه دانى مى تو. نميشناختى مرا فضيلت داشتى كاست

  .بنگرند تو و من ميان كار در كه بخوان آنها بر مرا نامه، اند يافته تسلط تو بر، برد نام را
 را آن كـه  داد بـدو  كسـان  ضورح در را نامه رسيد ارطبون پيش چون و برفت عمرو دستور با فرستاده

 شـهر  ايـن  فـاتح  وى كـه  دانى مى كجا از«: گفتند ارطبون به و كردند شگفتى و بخنديدند آنها و ناميد دروغ
  ».نيست

  ».است حرف سه و دارد نام عمر كه است مردى شهر فاتح«: گفت
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  .خواست كمك او از و نوشت نامه و است عمر مقصود كه بدانست او و گشت باز عمرو پيش فرستاده
 تـو  راى ببـين  ام زده دسـت  سـخت  جنگـى  بـه  شـده  ذخيره تو بنام كه شهرى مقابل در من«: نوشت

  »؟چيست
 آنهـا  بـا  و كرد خبر را مردم و نگفته بيهوده سخن اين وى كه بدانست رسيد عمر به عمرو نامه چون و

، بود شتر بر دوم بار، بود اسب سوار ولا بار. بود گرفته شام سفر راه بار چهار عمر. رسيد جابيه به تا شد روان
 آنجـا  در كـس  و شـد  شـام  وارد و بود سوار خرى بر چهارم سفر. بود كار در طاعون كه نرسيد بسر سوم سفر

  .بازگشت و گماشت
 وى پيش جابيه در سواران يكه با معين روز به كه نوشت سپاهها ساالران به كند سفر خواست مى وقتى

 او كه كس نخستين، آمدند وى بديدار جابيه در بود گفته چنانكه آنها و. گمارند ويشخ كار به را كس و آيند
 و آمـد  فـرود  عمـر ، بودنـد  پوشيده حرير و ديبا و بودند اسبان سوار كه بو خالد آن از پس بود يزدى بديد را

 مرا ايد شده سير پيش سال دا از كه شما. ايد بگشته خويش راه از زود چه«: گفت و زد بĤنها و گرفت بر سنگ
 كـس  دويسـت  سـاالر  اگـر  بخـدا . ايد كرده گم را خودتان پرخورى از زود چه! كنيد مى استقبالى لباس اين با

  ».نهادم مى شما جاى به را ديگر كسان بوديد كرده رفتار چنين و بوديد
  ».داريم بتن سالح و ايم پوشيده كه قباست اين، مؤمنان امير اى«: گفتند
  .»خوب بسيار ورتص اين در«: گفت
  .نخوردند تكان خود جاى از و بودند اجنادين در شرحبيل و عمرو، شد جابيه وارد و شد سوار آنگاه

   المقدس بيت فتح از سخن

 اميـر  اى«: گفـت  او بـه  يهـودى  مـرد  يـك  آمـد  جابيه به اهللا رحمه عمر وقتى: گويد اهللا عبد بن سالم
  ».بگشايد تو براى را ياايل خدا تا نگرد باز خويش ديار سوى مومنان

 رسـيدند  او نزديـك  همينكـه  و آمدنـد  مـى  كه ديد را سوار دسته يك بود جابيه در عمر كه اثنا آن در
  .آوردند در نيام از را شمشيرها
  »خواهند مى امان گروه اين«: گفت عمر

 او بر را شهر و بدهند  جزيه كه كردند صلح عمر با و هستند ايليا مردم از شد معلوم آمدند پيش چون و
  .هست او نزد به دانشى بودند گفته بدو كه خواند پيش را يهودى شد گشوده شهر چون و. گشودند

  .كرد مى جو و پرس بسيار باره اين در كه پرسيد دجال درباره يهودى از عمر: گويد
 از ذراع دچن و ده فاصله در عربان شما بخدا كه پرسى مى چه او درباره مومنان امير اى«: گفت يهودى

  ».كشيد مى را او لد دروازه
 اى تـو  بـر  سـالم « :گفـت  كـه  بديد را وى دمشق يهودان از يكى شد شام وارد عمر وقتى: گويد سالم 
  ».بگشايد تو براى را ايليا خدا تا نروى اينجا از بخدا، ايليايى فاتح كه فاروق
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 آن گشـودن  و بودنـد  زحمـت  بـه  وى از و بودنـد  انداخته زحمت به را عمرو ايليا مردم كه بود چنان و
  .بود نگشوده نيز را رمله، بود نتوانسته

  .بردند سالح به دست كسان، بود زده اردو جامه در عمر كه اثنا آن در: گويد
  »؟شده چه«: گفت عمر

  »؟بينى نمى را شمشيرها و سواران مگر«: گفتند
 امـان  اينـان «: گفـت  و نـد داد مـى  تكـان  را شمشـيرها  كـه  ديـد  سـوار  گروهـى  نگريست نيك چون و

  .بدهيد امانشان و مكنيد بيم، خواهند مى
 و اطـراف  و ايليـا  دربـاره  اى نامه و شدند وى مطيع كه بودند ايليا مردم شد معلوم و دادند امان آنها به

 مـردم  بـا  ديگـر  گروه و بودند ايليا مردم با گروهى: شدند گروه دو فلسطين مردم و گرفتند آن اطراف و رمله
  .شد صلح شاهد يهودى آن و بود شام همه اندازه به فلسطين و بود واليت ده جمله كه بودند هرمل

  .پرسيد دجال باره در يهودى از عمر آنگاه
 را او لـد  دروازه از زراع چنـد  و ده فاصـله  در عربـان  شـما  بخـدا ، است بنيامين فرزندان از وى«: گفت

  ».كشيد مى
 تـذارق  و ارطبـون  آمد جابيه به عمر چون و كردند صلح رمله و ليااي درباره فلسطين مردم: گويد عباده

  .شدند كشته تابستانى جنگهاى از يكى در آن از پس و رفتند مصر سوى
 او از آنجا مردم و بود كرده محاصره را المقدس بيت عبيده ابو كه بود آن شام به عمر رفتن سبب: گويد

 ابـو ، شود بسته خطاب بن عمر وسيله به صلح پيمان و كند حصل آنها با شام شهرهاى شرايط با كه خواستند
  .كرد حركت مدينه از كه نوشت عمر براى را قضيه عبيده

 كرد خود جانشين را على خواست كمك فلسطين باره در عمر از شام سپاه وقتى: گويد سهل بن عدى
  .شد برون آنها كمك به و

  ».روى مى سرسخت دشمنى سوى كه روى مى خودت چرا«: گفت على
 بدور شر بدهيد دست از را عباس اگر كه اندازم پس را عباس مرگ دشمن و جهاد با خواهم مى«: گفت

  ».شود مى جمع طناب سر چنانكه شود جمع شما
 براى ايليا مردم جزه ب، نوشت صلح نامه آنها براى و كرد صلح ايليات مردم با جابيه در عمر: گويد عباده

  :مضمون اين به نوشت نهجداگا اى نامه واليت هر
 اموالشان و خودشان، دهد مى ايليا مردم به مومنان امير عمر كه است امانى نامه اين«

 كـه  دهـد  مـى  امـان  را مردمشـان  ديگر و بيمارشان بو سالم، صليبهايشان و كليساهايشان و
 از، نكننـد  كـم  را آن حـدود  و نكاهنـد  آن از و نشـود  ويـران  و نشود مسكون كليساهايشان



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  85  پنجمجلد 

 

 از كسـى  و نبيند زيان شان كسى و. نبينند مزاحمت ديشان كار در و، نيز اموالشان و صليب
  .نشود مقيم آنها با ايليا در يهوديان

 از را دزدان و روميان بايد و دهند مى شهرها مردم چنانكه دهند جزيه بايد ايليا مردم
 و برسـند  نگاهشان اما به تا است امان در مالشان و جان بروند كه كسانى. كنند بيرون آنجا
 ايليـا  مـردم  از كسانى و بدهد جزيه ايليا مردم چون بايد نيز او و است امان در بماند كه هر
 و جـان  كننـد  رهـا  را صـليبها  و كليسـاها  و برونـد  روميان همراه خود اموال با بخواهند كه

 كشته از پيش كه ىزمينداران. برسند امانگاهشان به تا، است امان در صليبهايشان و كليساها
 جزيـه  ايليـا  مردم چون بايد و بماند، بخواهد كه آنها از كس هر، اند بوده آنجا در فالن شدن
 آنهـا  از و گـردد  بـاز  خـود  زمين سوى خواهد كه هر و برود روميان با خواهد كه هر و دهد

 پيمبـر  تعهد و خدا پيمان بدهند را مقرر جزيه كه وقتى تا. برسد درو وقت تا نگيرند چيزى
 بـن  عمـرو  و وليـد  بن خالد. است مكتوب اين ضامن، مؤمنان تعهد و خليفگان تعهد و خدا

 نوشته پانزدهم سال به و شدند شاهد سفيان ابى بن معاويه و عوف بن الرحمن عبد و عاص
  ».شد آماده و

  :بود چنين لد نامه، ديگر هاى نامه از
 لـد  مـردم  بـه ، مومنان امير، عمر داخ بنده كه امانيست اين. الرحيم الرحمن اهللا بسم

 و جانهاشـان  بـر  دهـد  مى امانشان. اند پيوسته آنها به كه فلسطين مردم از كسانى و دهد مى
 كــه مردمشــان ديگــر و سالمشــان و بيمارشــان، صليبهاشــان و كليساهاشــان و اموالشــان

، نكنند كم را آن مردم و حدود و نكاهند آن از و نشود ويران و نشود مسكون كليساهايشان
  .نبيند مزاحمت دينشان كار در و، نيز اموالشان و صليبها از و

 چنانكـه  بدهند جزيه بايد باشند پيوسته بĤنها كه فلسطين مردم از كسانى و لد مردم
  .نامه آخر تا...  است همان ترتيب، بروند اگر و دهند مى شام شهرهاى ديگر مردم

 سـاالر  را حكـيم  ابـن  علقمة، كرد تقسيم كس دو ميان را فلسطين: فرستاد آنها سوى كس عمر آنگاه 
 هر و داد مقر ايليا در را او و كرد ديگر  نيمه ساالر را مجزز بن علقمة و داد مقر رمله در را او و كرد نيمه يك

  .گرفتند جاى خويش عمل قلمرو در داشتند همراه كه سپاهى با كدام
 عمـرو  سپاه و رمله كار به را حكيم بن علقمة و گماشت يلياا كار به را مجزز بن علقمة عمر: گويد سالم

 زانـوى ، بود شده سوار عمر رسيدند جابيه به چون و خواند حضور به جابيه در را شرحبيل و عمرو و گماشت
  .گرفت بر به را آنها از يك هر عمر و ببوسيدند را وى

 بيـت  آهنـگ  جابيـه  از شـد  مقـيم  آنجـا ، سپاه و فرستاد را ايليا مردم امان نامه عمر وقتى: گويد عباده
 را عمـر  امـا  نشسـت  آن بـر  كـه  بياوردند يابويى، شد پياده آن از و ديد لنگان را خويش اسب و كرد المقدس
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 تـو  بـه  را اين آنكه كند زشت خدا«: گفت و زد آن صورت به خويش عباى با و آمد فرود كه داد تكان سخت
 بيـت  به تا برفت و نشست آن بر و كرد عالج را آن سم و داد احتاستر را خود اسب روز چند آنگاه» .آموخت
  .رسيد المقدس

 نشست بر كه آوردند وى براى يابويى آمد شام به عمر وقتى: گويد شيبان بنى مشايخ از يكى صفيه ابى
 ينا كه كسى به خدا«: گفت و زد صورتش به و آمد فرود آن از كه داد مى تكان سخت را او افتاد براه چون و

  .نشد سواد نيز آن از پس بود نشده سوار يابويى بر آن از پيش »نياموزد چيزى آموخت تو به را نمايى خود
عمـرو گشـوده شـد و     دسـت  بـه  كه جنادين بجز گشوده عمر دست به آن سرزمين همه و ايليا: گويد

  .شد گشوده قيساويه كه به دست معاويه
  .اآلخر سال شانزدهم به دست عمر گشوده شد ايليا و سرزمين آن در ربيع: ابوحارثه گويد

. شـد  مسـجد  وارد و رفـت  ايليا به جابيه از وى بودم عمر با ايليا فتح در: گويد سالمه وابسته مريم ابى
 سـجده  وى بـا  نيـز  مـا ، كـرد  سجده كرد قرائت را داود سجده، بوديم وى با ما، رفت داود محراب سوى آنگاه

  .كرديم
 در نزديـك  و آمـد  ايليـا  بـا  جابيـه  از عمر وقتى: گويد داشته حضور كه كسى از نقل به حيوه بن رجاء

 چـه  هـر  براى. ام آماده خدايا، ام آماده« :گفت رسد بدر چون و» .آريد من پيش را كعب« گفت، رسيد مسجد
 و كـرد  نمـاز  آنجـا ، بـود  شـب  هنگـام  اين و، رفت السالم عليه داود محراب سوى آنگاه» .دارى دوست بيشتر

 در را ص سـوره  و كـرد  نمـاز  كسان با و بيامد و گويد اقامه تا گفت را مؤذن و دميد صبح كه نگذشت ىچيز
. خوانـد  را اسـرائيل  بنى سوره اول قسمت دوم ركعت در و برخاست آنگاه، كرد سجده آن ضمن و خواند نماز
  ».آريد من پيش را كعب«: گفت و برد سر به را نماز و كرد ركوع آن از پس

  »؟دهيم قرار كجا را نمازگاه تو نظر به«: گفت بدو بياوردند را كعب چون و
  »صخره پاى«: گفت
  ».درآوردى پاى از پاپوش دو هر كه ديدمت، گرفتى پيش يهودى روش، بخدا! كعب اى«: گفت
  ».كنم لمس را زمين پايم با خواستم مى«: گفت
 قبلـه  سـلم  و عليـه  اهللا صـلى  خـدا  پيمبـر  كـه  كنـيم  مـى  گـاه  قبله را مسجد باالى ما، ديدمت«: گفت
 امـر  كعبـة  دربـاره  اما، نداريم امرى صخره باره در كه واگذار را سخن اين. است كرده چنين را ما مسجدهاى

  .كرد گاه قبله را مسجد باالى و »داريم
 خـاك  زير را المقدس بيت اسرائيل بنى روزگار به روميان كه رفت خاكدانى به خويش نمازگاه از آنگاه

، كردند رها همچنان را قسمتى و برآوردند خاك از را آن از قسمتى افتاد بدستشان باز به چون و بودند هكرد
 خـاك  از را خود قباى شكافهاى از يكى و زد زانو و بگفت اين» .كنم مى من كه كنيد چنين مردم اى«: گفت
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  ايـن «: گفـت  نداشـت  خـوش  را ترتيبـى  بـى  كـه  بـود  چنـان  و شنيد تكبير سر پشت از وقت اين در. كرد پر
  »؟چيست

  ».گفتند تكبير او تبعيت به مردم و گفت تكبير كعب«: گفتند
  ».بياريد را او«: گفت
 بينـى  پيش كردى امروز كه را كارى پيش، سال پانصد، پيمبران از يكى، مومنان امير اى«: گفت كعب

  ».است كرده
  »؟چطور«: گفت
 و كردند خاك زير را المقدس بيت و يافتند غلبه آنها بر و آوردند هجوم اسرائيل بنى به روميان«: گفت

 تسـلط  اسـرائيل  بنى بر و آوردند هجوم آنها بر پارسيان كه وقتى تا نپرداختند بدان، يافتند غلبه كه ديگر بار
: گفـت  كه فرستاد خاكدان اين سوى را پيمبرى خدا و داشتند غلبه آنها بر تو بروزگار تا روميان آنگاه، يافتند

 كـه  فرستاد قسطنطنيه به نيز پيمبرى» .كند مى پاكيزه هست تو در آنچه از ترا فاروق كه بشارت شلم اورى«
 هماننـد  تـرا  و كردند ويران را آن، كردند چه من خانه با تو مردم، قسطنطنيه اى«: گفت و ايستاد آن تپه بر

 سـويت  كـس  كه ويرانت ودان باوقاذرس بنى بدست روزى كه كردم مقدر. آوردند تاويل و شمردند من عرض
  ».نماند جاى به آن از چيزى مگر نيايد شب و ننشيند است سايه در كس و نيايد

 مردمت انتقام و آيد سويت من مطيع سپاه با فاروق كه اضافه اين با دارد اين چون روايتى شامى ربيعه
  ».نكنى سايه كسى بر و نيايد تسوي كس كه كنم ويرانت«: گفت قسطنطنيه باره در و. بگيرد روميان از را

، بيامـد  ايليـا  راهـب  داد مـى  غـذا  را كسـان  آنجا كه روز يك، بودم ايليا در عمر با: گويد مالك بن انس
 كـه  آمده ما كتابهاى در كه بياورم تو براى اى نوشيدنى خواهى مى«: گفت و است حرام شراب كه دانست نمى

  »؟است حالل همچنان، شود حرام شراب وقتى
  ؟چيست از اين پرسيد و بيارد تگف

  »برفته آن ثلث دو كه است انگور فشرده جوشيده«: گفت
 از و كـرد  تشـبيه  قطرات به آنرا عين«. است ماليدنى روغن اينكه«: گفت و برد فرو آن در انگشت عمر

 انگور فشرده از كه اند آورده من براى اى نوشيدنى كه نوشت بواليات و گفت شام سپاه ساالران به و بخورد آن
  .كنيد مسلمانان روزى و بپزيد نيز شما. بمانده ثلث يك و برفته آن ثلث دو تا اند پخته

 به بودند ننهاده گردن صلح به كه آنها و رفت مصر به ارطبون آمد جابيه به عمر وقتى: گويد عثمان ابو
 سـاالر  و ببـود  مـدتها  و رفـت  دريـا  بـه  شـدند  مغلـوب  روميان و شد صلح مصر مردم با چون و پيوستند وى

 نـام  بـه  قـيس  قبيله از مردى با و كرد تالقى مسلمانان تابستانى جنگ ساالر با و بود روم تابستانى جنگهاى
  .بكشت را او قيسى و كرد قطع را او دست و دراويخت ضريس

   ديوان ترتيب و مقررى تعيين از سخن
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 سـابقه  ترتيـب  بـه  را مقررى و داد ترتيب ديوانها و كرد معين مقررى مسلمانان براى عمر سال اين در
 بودنـد  شـده  مسـلمان  مكـه  فـتح  در كـه  را كسانى و سهيل و هشام بن حارث و اميه بن صفوان، كرد معين

 از كسـى  كه نداريم قبول«: گفتند و كردند دارى خود آن گرفتن از كه داد كمتر پيشين مسلمانان از مقررى
  ».باشد تر گرامي ما

  »اعتبار نه، دهم مى اسالم در سابقه ترتيب هب مقررى«: گفت عمر
  .گرفتند و» .باشد چنين«: گفتند
 سرزمين به ها حمله از يكى در تا كردند جهاد و رفتند شام سوى خويش كسان با سهيل و حارث آنگاه

  .مردند عمواس طاعون از قولى به و شدند كشته دشمن
  .»كن آغاز خويشتن از« :گفتند عوف بن حمنالر عبد و على كند مرتب را ديوان خواست عمر چون و 

  ».است نزديكتر باو كه هر آنگاه، كنم مى آغاز سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر عموى از، نه«: گفت
، كـرد  مقـرر  پنجهزار پنجهزار بدر جنگاوران براى آنگاه. كرد آغاز او از و كرد معين مقررى عباس براى

 وقتى تا حديبيه از پس مسلمانان براى، كرد مقرر هزار چهار هزار چهار حديبيه تا بدر از پس مسلمانان براى
 بودند داشته حضور مكه فتح در كه آنها. كرد مقرر هزار سه هزار سه، بداشت دست مرتدشدگان از ابوبكر كه
 اورانجنگ براى. گرفتند هزار سه هزار سه همگان قادسيه از پيش جنگاوران و بودند جنگيده ابوبكر ايام در يا

 دو پانصـد  و هـزار  و بودند كوشيده سخت كه آنها براى و كرد مقرر هزار دو هزار دو شام جنگاوران و قادسيه
  .كرد مقرر پانصد و هزار

  ».كنى ملحق پيشين جنگاوران به را قادسيه جنگاوران اگر شود چه«: گفتند بدو
  ».كنم نمى ملحق اند نيافته كه اى مرحله به را آنها«: گفت
 دفـاع  خـود  خانـه  از و بـوده  نزديـك  ديارشـان  كه كسانى با بود دور ديارشان كه را آنها، چرا«: دگفتن

  »؟اى گرفته برابر اند كرده
. اند بوده دشمن رحمت و خطر معرض در كه دارند بيشتر حق بوده نزديك ديارشان كه كسانى«: گفت

 نصـرت  خـود  خانـه  در نيـز  انصـار  كه، نگفتند نچني گرفتيم برابر انصار با را دارانشان سابقه كه مهاجران چرا
  ».اند آمده آنها سوى دور راه از مهاجران و اند كرده اسالم

 و كرد مقرر پانصد پانصد دوم طبقه براى. كرد مقرر هزار، هزار يرموك و قادسيه از پس جنگاوران براى
 برابـر  عجـم  و عـرب  و ضـعيف  و قوى از را طبقه افراد همه مقررى. كرد مقرر سيصد سيصد سوم طبقه براى

 دويسـت  بودنـد  عباديان و هجر مردم كه بعدى طبقه براى و كرد مقرر پنجاه و دويست چهارم طبقه. گرفت
 عبـاس  مقـررى ، پيوست ببدريان را سلمان و ابوذر و حسين و حسن يعنى بدريان غير از تن چهار. كرد مقرر

 سـابقه  كـه  آنهـا  مگـر  داد مقـررى  هزار ده هزار ده يمبرپ زنان به. بود هزار دوازده بقولى و پنجهزار و بيست
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. كـرد  چنان و» .كنيد برابر را ما، داد نمى آنها از بيشتر را ما نصيب پيمبر«: گفتند پيمبر زنان، داشتند بردگى
  .نگرفت اما بود داشته مى دوست را او پيمبر كه كرد بيشتر هزار دو را عايشه قصورى

 داد صـد  چهار صد چهار حديبيه تا را بعد طبقه زنان. آورد ها پانصدى انصدپ جزو را بدر جنگاوران زنان
 دويسـت  دويسـت  را قادسيه جنگاوران زنان، داد سيصد سيصد قادسيه از پيش جنگهاى تا را ها بعدى زنان و

 را مسـتمند  شصت آنگاه داد صد صد نواخت يك را كودكان. گرفت برابر را ديگر زنهاى همه آن از پس و داد
 عيالش و آنها از يك هر براى و شد انبان دو كه كردند حساب را آن مقدار و خورانيد آنها به نان و آورد راهمف

  .كرد مقرر انبان دو ماهانه
 بـه  را هـزار  يـك  مرد كه كنم هزار چهار هزار چهار را مقررى خواهم مى«: بود گفته مرگ از پيش عمر

 امـا » .كنـد  رفـاه  خرج را هزار يك و كند سالح خرج را هزار كي، كند توشه را هزار يك، نهد خود كسان نزد
  .گذشت در كند چنين آنكه از پيش

 كـه  كـرد  معين بود داده آنها به را غنيمت خدا كه گيران غنيمت براى را مقررى عمر: گويد سلمه ابى
 و فلسطين و اردن و حمص و دمشق و بصره و كوفه به مداين از و يافتند راه كوفه به بعد و بودند مداين سپاه
 و كند كمكشان و شود ملحق آنها به كه هر و شهرهاست اين مردم از غنيمت«: گفت عمر يافتند انتقال مصر

 بـه  جزيه و گرفته انجام آنها با صلح و شده مسكون ها دهكده و شهرها آنها وسيله به كه، نيست ديگران آن از
  ».است شكسته هم در آنها كمك به دشمن و هشد بسته آنها وسيله به مرزها و شده پرداخت آنها

  .بدهند جا يك را هجرت پانزدهم سال مقررى كه نوشت آنگاه
  ».گذارى بجاى المالها بيت در اى ذخيره محتمل حادثه براى اگر شود چه، مومنان امير اى«: گفت يكى
، شد خواهد آيندگان فتنه كه دارد مصون آن شر از مرا خدا، نهاده تو بدهان انشيط را سخن اين: گفت

 كـه  را پيمبـر  و خـدا  اطاعـت  يعنـى ، كـنم  مـى  ذخيره اند داده فرمان وى پيمبر و خدا كه را چيزى آنها براى
 شود ماش از يكى دين بهاى مال اين اگر. بينى مى كه ايم رسيده اينجا به آن كمك به و ماست ذخيره بهترين

  ».افتيد هالكت به
 عمـر  بـه  شـام  فيروزيهاى خبر و شد كشته رستم و كرد مسلمانان نصيب فتح خدا وقتى: گويد سعيد 

  ».رواست مقدار چه مال اين از خليفه براى«: گفت و آورد فراهم را مسلمانان رسيد
 پوشش و آنها پوشش و بيشتر نه و كمتر نه عيالش قوت و خودش قوت، او خاص مصرف براى«: گفتند

 برابـر  تقسـيم  و، عمـره  و حـج  راه سوارى و حوايج و جهاد براى مركب دو و تابستان و زمستان براى خودش
 بليـه  و سـختى  هنگـام  بـه  و دهـد  سـامان  را مردم كارهاى و دهد كوشش اندازه به را كوشا مردم كه آنست

  ».كند آغاز غنيمت اهل از و رود بسر تا گيرد عهده به را امورشان
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 مردى من«: گفت و آورد فراهم را كسان رسيد عمر به دمشق و قادسيه فتح خبر وقتى: گويد عمر ابن
، ايد داشته مشغول خودتان كار به مرا شما، داشت مى نياز بى بازرگانيم سبب به مرا عيال خدا كه بودم بازرگان

  »؟است حالل من بر مقدار چه مال اين از شما نظر به
  .بود خاموش على و دكردن سخن بسيار قوم
  ».گويى مى چه تو، على اى«: گفت عمر

  ».ندارى حق آن جز مال اين از و، كند كفايت معمول طور به ترا عيال و ترا كه چندان«: گفت
  ».است طالب ابو پسر سخن، سخن«: گفتند قوم

  »؟رواست تو بر مقدار چه مال اين از«: گفت و ايستاد عمر پيش يكى: گويد اسلم
 مركبى و تابستان حله و زمستان حله و كند كفايت معمول اندازه به عيالم و من براى ندانكهچ«: گفت

  ».جهاد و او حوايج براى مركبى و كند عمره و حج كه عمر براى
 بـود  شـده  معـين  ابـوبكر  براى كه را مقررى همان رسيد خالفت به عمر وقتى: گويد اهللا عبد بن سالم

 فراهم زبير و طلحه و على و عثمان جمله از و مهاجران از جمعى و شد تاجمح سخت تا بود چنين، گرفت مى
  ».بيفزاييم وى مقررى بر چيزى كه بگوييم عمر به اگر شود چه«: گفت زبير، آمدند

  ».برويم بياييد، بوديم كرده زودتر را كار اين بود خوش چه«: گفت على
 او از و رويم حفصه پيش، كنيم كشف ديگر راه زا را وى نظر، بياييد، شناسيد مى را عمر«: گفت عثمان 

  ».دارد مكتوم گوييم و پرسيم به
 كـه  صـورتى  در مگر، نبرد نام را كسى و بپرسد عمر از گروه جانب از گفتند و رفتند حفصه پيش آنگاه

  .آمدند بيرون وى پيش از و بگفتند اين«. بپذيرد را افزايش
  ».كيانند اينان«: گفت و شد نمودار اش چهره در خشم ارآث كه كرد سخن وى با و بديد را عمر حفصه
  ».گفت نخواهم ندانم را تو راى تا«: گفت
 كه لباسى بهترين بخدا ترا آنهايى و من ميان كه تو كردم مى روسياهشان كيانند دانستم مى اگر«: گفت

  »؟بود چه داشت تو خانه در پيمبر
  ».كرد مى تن به جماعت براى سخن قتبو و واردان حضور در كه دار خط جامه دو«: گفت
  »؟بگو؟ بود چه خورد مى تو پيش كه غذايى«: گفت
 نـرم  و چرب كه ريختيم مى  آن روى را روغن ظرف مانده ته بود گرم وقتى و بود جو نان ما نان«: گفت

  ».يافت مى خوشمزه را آن و خورد مى آن از و شد مى
  »؟بود نرمتر همه از كه نشست مى فرشى چه روى تو نزد به«: گفت
 چـون  و انـداختيم  مـى  خودمـان  زير و كرديم مى تا را آن تابستان در كه داشتيم خشنى پارچه«: گفت

  ».كشيديم مى خودمان روى را آن نصف و كرديم مى پهن را آن نصف شد مى زمستان



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  91  پنجمجلد 

 

 و يافـت  تمكن سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر كه بگوى كسان اين به من جانب از، حفصه اى«: گفت
 قناعـت  كفـاف  بـه  و كـنم  مـى  رهـا  را زوايد و ام يافته تمكن نيز من، كرد قناعت كفاف به و كرد رها را زوايد

 بـه  و برگرفت اى توشه و برفت اولى پيمودند را راهى كه است كس سه مانند يارم دو و من مثال كه، كنم مى
 براه اگر، برفت او دنبال از سومى و رسيد بدو و سپرد را خود راه و رفت وى دنبال به دومى آنگاه. رسيد منزل

  ».نرسد بĤنها رود ديگر براهى اگر و باشد آنها با و شود ملحق آنها به دهد رضايت آنها توشه به و رود آنها
 مـردم  و شـد  گشـوده  دمشـق  و كردنـد  صـلح  سواد مردم و شد گشوده قادسيه وقتى: گويد عباس ابن

 بـه  خداونـد  كـه  غنـايمى  دربـاره  را خـويش  دانسـته  و آييـد  فـراهم «: گفت بكسان عمر، كردند صلح دمشق
 قـرآن  از كـه  شـدند  همسـخن  عثمـان  و علـى  و عمر» .بگوييد من با داد شام جنگاوران و قادسيه جنگاوران

 و خـدا  خـاص  كـرده  خويش پيمبر عايد ها دهكده اين اموال از خدا چه هر قرآن گفته طبق«: گفتند بگيرند
 خويشـاوندان  و) كنـد  تقسـيم  پيمبـر  و دهـد  فرمان خدا كه است پيمبر و خدا به مربوط يعنى(، است پيمبر
 فقـراى  خاص و: گويد كه كردند توضيح آن دنبال آيه به را اين و 1مانده راهه ب و مسكينان و يتيمان و پيمبر

 از خمس، دندنها آن مستحقان براى را غنايم خمس چهار 2اند شده بيرون اموالشان و ديارشان از كه مهاجران
 معنـى  ايـن  شـاهد  را ديگر آيه و بود غنيمت گيرندگان  خاص خمس چهار و شد سوم و دوم و اول طبقه آن

 عمر و كردند تقسيم ترتيب بدين را خمسها و 3خداست از آن خمس گيريد غنيمت چه هر گويد كه گرفتند
  .كردند عمل بدان مسلمانان و شدند همسخن اين بر على و

 و بودنـد  بـوده  آنهـا  بـا  كـه  تابعـان  سـپس  بودند انصار آن از پس، كردند آغاز مهاجران از تقسيم براى
، بودنـد  شـده  دعـوت  صلح به يا بودند كرده صلح كه كسانى براى جزيه حاصل از آنگاه، بودند كرده كمكشان

 كـه  بـود  كسـانى  آن از آن حاصـل  و نداشـت  خمـس  جزيه، شد مى داده درستى به كه كردند معين مقررى
 بـه  اينـان  كـه  مگر، كردند مى آنها اعانت كه كسانى و بودند پيمان انجام دار عهده و كردند مى ذميان مايتح

  .كنند بخشش آن مازاد از نداشتند سهمى كه كسانى به دلخواه
 ابـن  گفتـه  بـه  امـا  بـود  جنگهـا ، پانزدهم سال يعنى سال اين در عمرو بن سيف گفته به: گويد طبرى

 نقل را واقدى گفته نيز و ايم آورده پيش از باب اين در را وى روايت و بود شانزدهم سال به جنگها اين اسحاق
  .ايم كرده

 آن حـوادث  دربـاره  گفتـيم  چنانكه كه سالى انقضاى تا بود جنگها فاصله در كه را حوادثى خبر اكنون
  .كنيم مى ياد بود اختالف

                                                           

 7 آيه الحشر سورة .1

 8 آيه سوره همان .2

  42 آيه االنفال سورة .3
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 عتيق در را نانخوران و زنان گفت او به، رود مداين سوى كه داد فرمان سعد به عمر وقتى: گويد سعيد
 عيـال  بـا  كه را گروه اين كه گفت او به هم و. كرد چنان سعد و گذارد بجاى آنها نزد سپاه گروهى و واگذارد

  .كند شريك غنيمتها همه در اند مانده آنجا مسلمانان
 را زهـره  و نوشـت  نامـه  كرد يدبا آنچه درباره عمر با و بماند قادسيه در ماه دو، فتح پس از سعد: گويد

 حيـره  و آنجاسـت  كنـونى  كوفه و بود رفته پيش روستا در كه بود دشت از قسمتى زبانه. فرستاد زبانه سوى
 يـاران  به و نماند بجاى و برفت يافت خبر عربان آمدن از چون و بود زده اردو آنجا جان تخير. بود آنجا سابق
  .پيوست خود

 به بودند عتيق ساحل بر وقتى زنان و گفتند مى بازى به اردوگاه در ودكانك كه سخنانى جمله از: گويد
 در كـه  رو آن از بودند گفته مى بازى به نواحى آن و قار ذى و زرود در زنان كه بود كلماتى دادند مى ياد آنها
 زبانهـا  ربـ  كـه  بود عاميانه اشعار جمله از اين و كنند حركت قادسيه سوى كه بود رسيده دستور جمادى ماه
  :گفتند مى بود نبوده اى حادثه رجب و جمادى ميان زيرا رفت مى

  عجب بسيار و است جبع
  رجب و جمادى يانم
  است مقرر قضاى ارك
  دليران همهمه و غبار در آنكه و
  رسيده هالكتب
  .دهد مى خبر آن زا

   برس جنگ از سخن

 بـا  را حويـه  بـن  زهرة كه بود مانده شوال ماه از روز چند يافت فراغت قادسيه كار از سعد وقتى: گويد
 به را سمط بن شرحبيل آنگاه، فرستاد وى دنبال به را معتم بن اهللا عبد آنگاه فرستاد زبانه سوى سپاه مقدمه
 كار و بود گماشته خود نيابت به را هاشم. فرستاد آنها دنبال به را عتبه بن هاشم آنگاه، فرستاد اهللا عبد دنبال
 همه، رفت آنها دنبال از خود آنگاه، گماشت سپاه روان دنباله به را خالد و بود سپرده او به را رفطهع بن خالد

  .بود داده آنها به را پارسيان اردوگاه مال و مركب و سالح همه خداوند كه بودند بار سنگين و سوار مسلمانان
 پـس ، است آميخته هم در  ونسرخگ دشت و ريگزار معنى به كوفه. گرفت جاى كوفه در تا برفت زهره

 جمـع  و بصبهرى با رسيد برس به چون و گرفت مداين راه زهره و آمدند فرود آنجا شرحبيل و اهللا عبد آن از
 كـه  گريخـت  بابـل  سـوى  بصـبهرى  و كـرد  هزيمتشـان  و آمدنـد  وى جنـگ  به كه كرد تالقى وى همراهان

 وقتـى . بودند آنجا امثالشان و هرمزان و رازى هرانم و نخيرجان پارسى سران باقيمانده و قادسيه باقيماندگان
  .داد جان زخم آن از و بود زخمدار رسيد آنجا بصبهرى
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 بابـل  بـه  كـه  پس آن از و افتاد رود در كه زد بصبهرى به زخمى برس جنگ در زهره: گويد رفيل ابن
 او براى و كرد پيمان هزهر با و بيامد برس دهقان بسطام شد هزيمت بصبهرى چون و. بمرد زخم آن از رسيد

  .آورد وى براى را بابل آمدگان فراهم خبر و بست پلها

  بابل جنگ

 و بمانـد  وى انـد  آمده فراهم بابل در قادسيه باقيماندگان كه آورد خبر زهره براى بسطام چون و: گويد
 از بودنـد  هگرفتـ  جاى كوفه در وى ياران كه رسيد عتبه بن هاشم بنزد سعد چون و نوشت سعد براى را خبر
 و شـرحبيل  و فرسـتاد  پـيش  را اهللا عبد و اند كرده اجتماع فيرزان بدور بابل در پارسيان كه رسيد خبر زهره
 عبـد  و فرستاد پيش از را زهره رسيد برس به چون و شد روان سپاه با آنگاه. كرد روانه وى دنبال از را هاشم

 فيـرزان  مقابـل  بابـل  در و كرد حركت دنبالشان از را ودخ و كرد روانه وى دنبال از را هاشم و شرحبيل و اهللا
  ».كنيم مى جنگ آنها با اتفاق به شويم پراكنده آنكه از پيش«: بودند گفته همراهانش كه آمدند فرود

 هـر  كـه  كردند هزيمت، شود پيچيده هم در عبايى آنكه از زودتر را پارسيان و انداختند جنگ بابل در
  .نداشتند شدن جدا جز هدفى و رفتند خود راه به كدام

 نهاوند به چون و برفت وى با نيز فيرزان. يافت تسلط قذق مهرگان و آنجا بر و رفت اهواز سوى هرمزان
 آهنـگ  كـه  رازى مهـران  و نخيرجان. آورد تصرف به را  واليت و بگرفت بود آنجا كه را خسرو گنجهاى رسيد
  .بريدند را پل و گذشتند لهدج سوى آن به سير بهر از. داشتند مداين از دفاع

 جمعـى  با بود در دهقانان از يكى كه را شهريار، نخيرجان كه يافت خبر و بود بابل در روزى چند سعد
 كه پس آن از و برفت زهره و كرد روان وى دنبال از را سپاهها آنگاه فرستاد پيش از را زهره و نهاده كوثى در

  .آمد فرود شهريار مقابل كوثى در تبكش را فرخان و فيومان، دير و سورا ميان
 تالقـى  گروهـى  هر با و داشت مكرر جنگهاى كه فرستاد پيش را زهره قادسيه از سعد: گويد رفيل ابن

 فرسـتاد  پـيش  بابـل  از را زهـره  چون و بريختند خونش رسيدند كه بهر و كرد تعقيب و كرد هزيمتشان كرد
 باقيمانده به كه فرستاد را سعدى شهاب بن كثير و ليثى اهللا عبد بن بكير كرد عبور صراة از آنكه از پس زهره
، بكيـر  سـورا  نزديـك . بودنـد  آنهـا  جـزو ، اهوازى ديگرى و ميشانى يكى فرخان و فيومان كه بردند حمله قوم

 نيـز  هاشم و آمد فرود آنجا و گذشت سورا از و شد روان زهره آنگاه، كشت را فيومان كثير و كشت را فرخان
 كـوثى  و ديـر  بين ما كه رفت پارسيانى سوى كه فرستاد پيش را زهره و رسيد آنجا نيز سعد و آمد وى پيش
  .بودند آمده فراهم وى مقابله براى

 و بودنـد  گماشـته  خـويش  سـپاهيان  بر را در دهقان، شهريار، مهران و نخيرجان كه بود چنان و: گويد
 سـپاه  ميـان  كـوثى  اطـراف  در چـون  و بـود  رفتهگ اقامت وكوثى دير ميان شهريار و بودند رفته مداين سوى

 شـما  نيرومند و دلير سواران از يكى كه زد بانگ و آمد پيش شهريار، شد تالقى عربان سپاه مقدمه با شهريار
  .افكنم خاكش به تا بيايد
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 فرسـتم  مى تو سوى را غالمى شنيدم را سخنت كه اكنون اما آيم تو مقابله به خواستم مى«: گفت زهره
  ».باشى گريخته غالمى از كنى فرار اگر و بكشد طغيان گناه به را تو اهللا شاء ان مانى بجاى راگ كه

 او سـوى  بـود  تمـيم  بنـى   دليران از كه را اعرجى جعشم بن نائل نباته ابو و كرد خدعه وى با اما: گويد
 بينداخت نيزه بديد را ائلن چون و بود شتر چون شهريار اما بودند تنومند دو هر و داشتند نيزه دو هر فرستاد

 شمشـير  شـود  گريبـان  و دسـت  وى بـا  كه بينداخت را خويش نيزه نيز نائل. شود گريبان و دست وى با كه
 بود بنايى گويى افتاد نائل بر شهريار و بيفتادند مركب از دو هر و آويختند درهم و آغازيدند جنگ و كشيدند

 بـا  را وى انگشـت  نائـل  .پرداخـت  او زره هـاى  دكمه گشودن به و برگرفت خنجر و فشرد را او خويش باران و
 اش سـينه  بـر  و انـداخت  زميـنش  بـه  و برجست و كرد سست را او و بشكست را آن استخوان و بگرفت دهان

 و داد جـان  كـه  زد ضـربت  چنـدان  وى پهلوى و بشكم و زد پس وى شكم از زره و برگرفت خنجر و نشست
  .تبرگرف را وى سالح و طوق دو و اسب

 بـرد  وى پيش را نائل و بيامد سعد تا بماند كوثى در زهره، رفتند سو بهر و شدند هزيمت شهريار ياران
 همـه  اين و» .بنشين وى اسب بر و كن بتن را وى قباى و طوقها برو جعشم بن نائل اى«: گفت بدو سعد كه
  .كرد وى غنيمت را

 در را وى طوقهاى«: گفت سعد. بيامد او مركب بر وى سالح با و كرد بتن را شهريار جامه و برفت نائل
  .گرفت طوق عراق در كه بود مسلمانان از كس نخستين او و» .برگير را آن كه جنگ بوقت مگر آر

 و رفت بود نشسته آنجا در السالم عليه ابراهيم كه محلى به و ببود كوثى در روز چند سعد: گويد سعيد
 و رفـت  بـود  شـده  محبوس آنجا در ابراهيم كه اى خانه به و آمد ودفر بودند ابراهيم مبشران كه كسانى پيش
 نُداوِلُها اْلأَيام تلْك و آيه و گفت صلوات السالم عليهم خدا پيمبران و ابراهيم بر و خدا پيمبر بر و بديد را آنجا
  .بخواند را 140: 3 النَّاسِ بينَ

  بود پانزدهم الس حجه ذى در سيف گفته به كه سير بهر واقعه از سخن

 جزيـه  تعهـد  و صـلح  بـه  شيرزاد، ساباط در، فرستاد سير بهر سوى را زهره سعد آنگاه: گويد رفيل ابن
  .داشت همراه كشان يدك و بيامد وى با كه فرستاد سعد پيش را او كه آمد وى پيش

 بمانـد  ساباط سياهچال اطراف در زهره كه بود چنان و شد روان وى دنبال از سعد و بيامد هاشم آنگاه
 همـه  از و داشـت  الفت وى با كه بود خسرو دليران از كه بود مقرط بازگشت مقارن اين و رسيد او به سعد تا

 تـا  كـه  كردنـد  مـى  يـاد  قسم روز هر و بودند آنجا در توران خسرو سپاه. بود برگزيده را وى سياهچال دليران
  .نيابد زوال پارسيان ملك ايم زنده

 و بريخـت  خـونش  و رفـت  وى مقابلـه  به هاشم و برد حمله مسلمانان به قرطم رسيد در سعد چون و
 بهر سوى را هاشم سعد آنگاه، بوسيد را سعد پاى هاشم و بوسيد را هاشم سر سعد. ناميد متن را وى شمشير
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 من لَُكم ما َقبلُ من أَقْسمُتم تَُكوُنوا َلم و أَ«: كه خواند را آيه اين و آمد فرود سياهچال نزديك كه فرستاد سير
  »44: 14 زوالٍ

  .نداريد زوال كه خورديد قسم اين از پيش كه نبوديد شما مگر: يعنى
  .آمد فرود بودند بهرسير در كه مسلمانان پيش و شد روان هاشم، گذشت شب از پاسى چون و
 و گفتنـد  مـى  تكبيـر  و ايسـتادند  مـى  پا به مسلمانان رسيد مى بهرسير به سپاهى وقتى كه بود چنان و
 بودند مقيم سير بهر در ماه دو مسلمانان و سعد رسيدند در بودند سعد همراه كه كسانى آخرين تا بود چنين

  .برفتند آنجا از سوم ماه و
 بـن  يعلى طايف عامل، بود اسيد بن عتاب مكه بر وى عامل، بود حج ساالر خطاب بن عمر سال اين در

 واليـت  عامـل ، بـود  محصن بن حذيفة عمان عامل، بود العاص ابى بن عثمان بحرين و يمامه عامل، بود منيه
، بـود  فـروه  ابـو  با آن قضاى و بود وقاص ابى بن سعد آن سرزمين و كوفه عامل، بود جراح بن عبيدة ابو شام

  .بود شعبه بن مغيرة آن سرزمين و بصره عامل

  آمد در شانزدهم سال آنگاه

 پسـر  يزدگـرد  و گشـودند  را مـداين  و شـدند  سير بهر شهر وارد مسلمانان سال اين در: گويد جعفر ابو
  .گريخت آنجا از شهريار

  سير بهر شهر به مسلمانان رود و اخبار بقيه از سخن

 كـه  فـرات  بـين  مـا  كـه  فرستاد سو هر به سپاهيان، گرفت اقامت سير بهر در سعد وقتى: گويد مهلب
 چـون  بداشـتند  و بگرفتند را كشاورزان از هزار كصدي و تاختند بكسان دجله حدود تا داشتند پيمان مردمش

 بودنـد  گرفتـه  منزل سير بهر در كه آنها همه زيرا، رسيد مى كشاورز يك مسلمانان از يك هر به كردند شمار
  .زد خندق آنها دور به سعد و بودند سوار

 شـما  راى تا كن نرهاشا، اند نيامده شما جنگ به و پارسيانند تبعه اينان«: گفت ساباط دهقان شيرزاد
 خودتـان  دهات به«: گفت آنها به كه داد شيرزاد به را همه و بنوشت را آنها نام سعد» .شود روشن آنها درباره

  ».گرديد باز
 جنگ به كس و رسيديم سير بهر به داد رخ سير بهر و قادسيه بين ما آنچه از پس نوشت عمر به سعد

  .بگوى را خويش راى، آوردم فراهم ها پيشه و ها دهكده از را كشاورزان و فرستادم سپاهيان اما نيامد ما
 همـين ، باشـند  نكـرده  كمك شما ضد بر و باشند مقيم اگر آيند شما سوى كه كشاورزانى: نوشت عمر

  .نگهداريد، باشيد گرفته را او و باشد گريختند كه هر و آنهاست امان
  .گذاشت آزاد را آنها سعد رسيد عمر نامه چون و
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 ذمـى  و دهنـد  جزيـه  يـا  بيارنـد  اسالم و آيند باز كه كرد دعوت را آنها و نوشتند نامه سعد به دهقانان
 خانـدان  از كـه  كسـانى  امـا ، آمدند باز و پذيرفتند را بودند پناه در و دادند جزيه آنها و باشند پناه در و شوند

 امـان  سـواد  مـردم  همه عرب رزمينس تا دجله مغرب در .نيامدند باينشمار بودند رفته آنها با يا بودند خسرو
  .شدند خراجگزار و بودند خوشدل اسالم تسلط از و يافتند

 وسايل همه با و بود بكار ها دبابه و كوفتند مى را شهر منجنيق با كه بودند سير بهر در ماه دو مسلمانان
  .كردند مى جنگ

 جنگ وسائل و نگهبانان و خندقها نجاآ آمدند بهرسير به مسلمانان وقتى: گويد حارثى شريح بن مقدام
 در منجنيـق  بيسـت  كه بسازد منجنيق كه خواست شيرزاد از سعد، بكوفتند عراده و منجنيق با را آنها و بود

  .كرد مشغول بدان را دشمن دو كر نصب بهرسير مقابل
، بودنـد  كـى  هقلع عجمان و بودند روان آنجا در عربان آمد فرود سير بهر در سعد وقتى: گويد رفيل ابن

 قـدم  دجلـه  به مشرف دار كنگره بناهاى بر جنگ سالح و جماعت به و شدند مى برون عجمان كه شد مى گاه
 و شـدند  آمـاده  جنـگ  براى آمدند در تيرانداز و پياده با كه بار آخرين و رفت نمى مقابله به كس اما، زدند مى

 و بودنـد  گفته دروغ كه نكردند پايمردى رفتند آنها جنگ به مسلمانان چون كنند پايمردى كه كردند پيمان
  .بكردند پشت

  .بگيرند را پاره اين بگويى است بهتر گفتندش، داشت پاره اى زره حويه بن زهرة كه بود چنان و
  »؟چه براى«: گفت

  ».رسد تو به آسيبى آنجا از مبادا«: گفتند
 و بيايد پاره اين از و بگذارد را سپاه همه پارسيان تير كه است آن از بيش خدا پيش من حرمت«: گفت

  ».گيرد جاى من در
  .گرفت جاى او در و رسيد بدو تيرى روز آن در كه بود مسلمانان از كس نخستين وى

  ».درآريد او تن از را تير«: گفتند
 كـارى  و بـزنم  آنهـا  به ضربتى شايد، است من با جانم است من در تير اين تا كه بماند بگذاريد«: گفت

  ».بكنم
 آنگاه، بكشت و بزد بود اصطخر مردم از كه را براز شهر خود شمشير با و رفت دشمن سوى و بگفت ينا

  .نشستند عقب پارسيان و شد كشته كه گرفتند ميان در را وى پارسيان
 شدند كشته وى ياران و رستم و داد فيروزى قادسيه در جل و عز خدا وقتى: گويد المؤمنين ام عايشه

 بـه  و شـد  پراكنـده  پارسـيان  جمـع  و رفتنـد  مـداين  تـا  آنهـا  تعقيـب  به مسلمانان، شد هپراكند جمعشان و
 مانـده  وفـادار  وى بـه  كـه  پارسيان از جمعى با شاه اما شدند پراكنده سواران و گروهها و گريخت كوهستانها

  .بود مقيم شهر در بودند
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، بـوديم  كـرده  محاصـره  را سير بهر پارسيان هزيمت و حمله پس از كه هنگامى: گويد حليس بن انس
 از مـا  كوهسـتان  و دجله سوى اين كه كنيد صلح خواهيد مى گويد مى شاه«: گفت و آمد ما پيش اى فرستاده

 را شـكمهاتان  خـدا  كـه  ايـد  نشده سير هنوز؟ باشد شما آن از، شما كوهستان تا دجله سوى آن و باشد ما آن
  ».نكند سير

 ندانسـت  كـه  رانـد  او  زبـان  بـر  سـخنانى  خدا و انداختند پيش ار، قطبه بن اسود، مفزر ابو مردم: گويد
 به مفزر ابو اى«: گفتم، دوند مى مداين سوى پارسيان كه ديدم و بازگشت فرستاده. ندانستيم نيز ما و چيست

  »؟گفتى چه او
 اميـدوارم  و داشتم اى خلسه اينكه جز، بود چه ندانستم فرستاده حق به را محمد كه خدايى به«: گفت

 مـا  پـيش  و رسيد سعد به سخن تا، پرسيدند مى او از پياپى مردم» .باشد نكو كه باشد رفته زبانم بر سخنانى
  ».روند مى فرار به آنها كه بخدا گفتى چه مفزر ابو اى«: گفت و آمد

  .بگفت وى با بود گفته ما با كه را سخنانى همان مفزر ابو
 كس و نشد نمودار شهر از هيچكس اما افتاد كار به ام منجنيقهاى و آورد حمله و داد جنگ نداى سعد

 چـرا  نمانـده  شـهر  در هـيچكس «: گفـت  و داديـم  امـانش  و خواسـت  مـى  امـان  كه يكى مگر نيامد ما پيش
  »؟آييد نمى

 بجـز  بـود  نمانـده  جـا  بـه  كـس  و نبود آنجا در چيزى و گشوديم را شهر و رفتند باال ديوارها از مردان
  ؟اند كرده فرار چه براى پرسيديم مرد آن از و آنها از و گرفتيم سارتا به شهر بيرون كه كسانى

 شـما  و ما ميان صلحى كه داديد جواب شما و كرد عرضه صلح و فرستاد شما پيش كس شاه«: گفتند
  .»بخوريم كوثى اترج با را افريدين عسل تا بود نخواهد
 مـا  بـه  عربـان  جانب از و كنند مى سخن اينان زبان به فرشتگان! ويال وا«: گفت بشنيد اين چون شاه و
 شـهر  سـوى  آنگـاه . »كنيم بس، آيد در مرد اين دهان از كه نبود چيزى اين نبود چنين اگر، دهند مى جواب
  .رفتند دورتر

 رفت آنجا سپاه و داد منزل آنجا را مردم سعد، شدند سير بهر وارد مسلمانان و سعد وقتى: گويد سعيد
 وارد مسـلمانان  چـون  و. اند برده تكريت و هورها ميان را ها كشتى پارسيان شد وممعل كند عبور خواست مى و

 سـپيد  اين اكبر اهللا«: گفت خطاب بن ضرار و شد نمودار آنها بر سپيد، بود شب دل در اين و، شدند سير بهر
  .شد صبح تا گفتند تكبير همچنان و» .اند داده وعده او پيمبر و خدا كه است همين است خسرو

  .شدند سير بهر وارد كه داد رخ شب همان حادثه اين: گويد لحهط
 و بـود ، نزديكتـر  شـهر  كـه  رفتـيم  سـير  بهـر  يعنـى  مـداين  سـوى : گويد، صهبان بن حبيب، مالك ابو

  .خوردند را ها گربه و سگها تا كرديم محاصره يارانش با را پادشاهشان
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 شـدند  وارد چـون  و نيسـت  آنجـا  هـيچكس  ابخد كه داد ندا اى منادى وقتى تا نشدند شهر وارد: گويد
  .نبود آنجا هيچكس

  بود كسرى جايگاه كه دورتر مداين از سخن

  .بود شانزدهم سال صفر در دور مداين واقعه: گويد سيف
 شـهر  سـوى  را مردم كه جست مى كشتى، بود نزديك شهر كه آمد فرود سير بهر در سعد وقتى: گويد

 بهر در را صفر از روز چند و اند برده را ها كشتى پارسيان كه داشت معلوم و نياورد بدست اما دهد عبور دورتر
 كـافران  از تـن  چند تا بود كار اين مانع مسلمانان حفظ بخاطر سعد اما كنند عبور ميخواستند و ماندند سير

 و ماند ددمر و كرد دريغ اما، رفت دره دل به و گذشت آن از شد مى كه دادند نشان او به را گدارى و بيامدند
  .آمد باال آب انتظار بخالف

 ميـان  از آسـا  معجز و كردند عبور و زدند گدار به مسلمان سواران كه ديد خواب به شبانگاه سعد آنگاه
، تابسـتان  خـوب  هـواى  سـال  آن كـه  كنـد  عبـور  خويش رؤياى تحقق براى گرفت تصميم و آمدند برون مد

  .بود پيوسته
 شـما  از شط اين سبب به شما دشمن«: گفت و كرد خدا ثناى و حمد و آورد فراهم را مردم سعد پس

 از و يابنـد  مـى  دسـترس  شـما  بـه  بخواهند وقت هر آنها اما نداريد دسترس او به شط وجود با و مانده مصون
 از باشـيد  داشـته  بـيم  كه نيست چيزى شما سر پشت اكنون، كنند مى اندازى تير شما به خويش هاى كشتى

 چراگاههايشان و اند بسته را گذرگاههايشان و اند كرده دفع را آنها خطر جنگاوران  كه نندك حمله شما به آنجا
 مـن  كنيد دشمن جهاد آهنگ كند بند پاى را شما دنيا كه پيش آن از كه اينست من رأى، اند كرده ويران را

  ».روم دشمن سوى و بگذرم شط از دارم قصد
  »كن چنين، آرد پيش خير تو و ما براى خدا«: گفتند همگان

 آنجـا  مردم وقتى كه كند حفاظت را نهر كناره تا رود مى پيش كى«: گفت و داد عبور نداى سعد آنگاه
  »؟نشوند آنها خروج مانع پارسيان رسند مى

 و شدند داوطلب دلير مردم از كس ششصد او از پس و شد داوطلب بود دلير مردى كه عمرو بن عاصم
 كـه  آيـد  مى من با كى«: گفت و بايستاد دجله ساحل بر و برفت جمع آن با كه كرد ساالرشان را عاصم سعد
  »؟بگذريد تا كنيم حمايت شما از و كنيم حفظ دشمن از را نهر كناره

 نيمه دو را آنها كه بودند جمله آن از امثالشان و شرحبيل و والد بنى اصم كه شدند داوطلب نفر شصت
 نفـر  ششصـد  بقيـه  و زدنـد  دجلـه  به آنگاه باشد آسانتر اسبان شناى كه كرد سوار نر و ماده اسبان بر و كرد

 كعـب  بن مالك و عجلى حجل و شرحبيل و مفزر ابو و كلج و تيم اصم، تن شصت جمله از، آمدند بدنبالشان
  .افتادند راه به همه از زودتر كعب بن الحارث بنى از نوجوانى با همدانى
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 و كردند آماده بود فرستاده پيش سعد كه جمعى با مقابله راىب را گروهى بديدند را آنها عجمان چون و
  .بود شده نزديك كناره به پيشتازان جزو كه ديدند را عاصم و آمدند آنها سوى شناكنان و زدند دجله به

  ».بزنيد را چشمان و كنيد بلند را ها نيزه، ها نيزه«: گفت عاصم
 كنـاره  سـوى  پارسـيان ، زدنـد  مـى  را چشـمان  انمسلمان، شد آغاز زدن ضربت و كردند تالقى گروه دو
 بـه  كنـاره  در مسلمانان و نداشتند جلوگيرى تاب پارسى مردان، راندند آنها سوى اسب مسلمانان و گريختند

 كناره از تا رفتند آنها دنبال به سواران و بودند برهنه بردند در به جان كه آنها و كشتند را همه و رسيدند آنها
  .پيوستند نفرى شصت پيشروان به بيدرنگ نفرى ششصد  گروه آنگاه، شدند دور

: گفت و بزنند آب به كه داد اجازه كسان به كرد مى حفظ را آنجا كه ديد كناره بر را عاصم سعد چون و
  ».العظيم العلى باهللا اال قوة ال و حول ال الوكيل نعم و اهللا حسبنا عليه نتوكل و باهللا نستعين بگوييد«

 حـال  در كه كسان و، سياه و بود آلود كف دجله، رفتند فرو آب در و شدند روان هم پى زا سپاه عمده
 را پارسـيان ، بودند كرده مى سخن زمين از عبور حال در چنانكه كردند مى سخن هم با و رفتند مى هم با شنا

  .آوردند صرفت به را اموالشان غالب تأمل بى و بردند حمله آنها به و كردند غافلگير نامنتظر بوضعى
 هـزار  هـزار  سه باقيمانده كه را خسرو خزاين اموال و شدند شهر وارد شانزدهم سال صف در مسلمانان

  .گرفتند بود وى اختالف و شيرى آورده فراهم هزار
 چـرا «: گفـت  و آمـد  وى پيش كافران از يكى بود دجله كنار بر سعد وقتى: گويد طيبه ابى بن اهللا عبد

 كـرد  ترغيـب  را وى سخن اين و »برد مى هست مداين در را چه هر يزدگرد بگذرد روز سه اگر اى مانده اينجا
  .خواند عبور به را كسان كه

 آن دنبال در و دارد چنين روايتى عبور به دعوتشان و كسان با سعد سخن درباره نيز نهدى عثمان ابى
 از آب كـه  اسـبانمان  و شد نمى ديده كناره از آب كه آنجا تا كرديم پا چهار و مرد و اسب از پر را دجله: گويد
 پروايـى  و گريختنـد  ديدنـد  چنين كه پارسيان، كشيد آنها سوى آب از را ما زد مى شيهه و چكيد مى آن يال

 سخن باال از يكيشان و بودند شده حصارى آنجا در جمعى كه رفتيم سپيد قصر به تا برفتيم، نداشتند چيزى
  ».كنيد انتخاب خواهيد مى را يك هر كه است چيز سه«: مگفتي و كرديم دعوتشان ما و كرد

  »؟چيست« گفتند
 جزيـه  خواهيـد  نمى اگر و ماست همانند شما تكاليف و حقوق بياريد اسالم اگر كه اسالم يكى«: گفتيم

  »كند حكم شما و ما ميان خدا تا كنيم مى جنگ خواهيد نمى اگر و بدهيد
  .پذيريم مى را ميانى و نداريم اجتح آخرى و اولى به داد پاسخ قوم گوينده
  .بود سلمان فرستاده: گويد و دارد اين چون روايتى عطيه
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 همـه  كردند فرارى كناره از و راندند كناره به و كردند هزيمت آب در را پارسيان وقتى: گويد رفيل ابن
 كه بود آمده فراهم هزار هزار هزار سه خسرو خزاين در، بودند فرستاده پيش از آنچه مگر گرفتند را اموالشان

  .بودند نهاده خزاين در را ديگر نيمه و بودند داده رستم به آنرا نيمه يك
 براى محافظان و بودند نزده آب به مسلمانان هنوز كه هنگامى روز آن: گويد عمرو بن حفص بن ابوبكر

 گروه يعنى خرساء گروه طفق بخدا«: گفت نگريست مى را آنها و بود ايستاده سعد و جنگيدند مى كناره تصرف
 را كـار  و بجنگـد  دشـمن  با جماعت اين مانند توانست مى عمرو بن ربيل و مالك بن حمال و عمرو بن قعقاع

 بـه  بـود  ديـده  كناره بر و آب در را هنرنماييشان كه را اهوال گروه و بود اهوال گروه عاصم گروه .كند يكسره
  .كرد مى همانند خرساء گروه

 پيشـرو  گـروه  بـه  تـا  برفتند و برآوردند بانگ داد رخ آنها ضرر و نفع به كه ها حادثه دهخر از بعد: گويد
 آب در فارسـى  سـلمان . زد آب بـه  مـردم  بـا  سعد گرفتند جاى كناره بر اهوال گروه همه با چون و پيوستند

 خداونـد  كـه  بخـدا  الوكيـل  نعـم  و اهللا حسـبنا «: گفت مى سعد. برد مى كنان شنا اسبانشان و بود سعد همراه
 آنكه بشرط كند مى هزيمت را خويش دشمن و كند مى غالب را خويش دين و دهد مى يارى را خويش دوست

  .»كند محو را نيكيها كه نباشد گناهى با طغيان سپاه در
، بـود  شده آنها مطيع دشتها چنانكه و شده آنها مطيع درياها و است ظهور نو اسالم«: گفت بدو سلمان

 آن وارد گـروه  گـروه  چنانكـه  ميشـوند  بـرون  گـروه  گـروه  اسـالم  از اوست فرمان به سلمان جان كه بخدايى
  ».اند شده

 سـخن  دشت از بيشتر آب در و شد نمى ديده ساحل در آب چنانكه بودند گرفته را آب روى مسلمانان
 نشـده  غرق هاآن از كسى و بودند نداده دست از چيزى گويد سلمان چنانكه و شدند بيرون آب از تا كردند مى
  .بود

 موى سرخ اسب پشت از غرقده بنام بارق مردم از يكى فقط رسيدند سالم همگى: گويد نهدى عثمان ابو
 عمـرو  بـن  قعقـاع . خـورد  مى غوطه غريق و چكيد مى آب يالش از كه بينيم مى را اسب گويى، بيفتاد خويش

  .كرد عبور تا يدبكش را او و بگرفت دستش و رفت او سوى و كشيد را خويش اسب عنان
 سخن اين »عاجزند تو همانند آوردن از خواهران قعقاع اى«: گفت بود دلير مردى كه بارقى مرد: گويد

  .داشت خويشاوندى بارق طايفه با قعقاع كه گفت مى رو آن از
 كـه  بـود  سسـت  بندش كه اى كاسه بجز نرفت دست از چيزى مسلمانان از آب در روز آن: گويد سعيد

  .»برفت كاسه و رسيد تقدير«: گفت كرد مى عبور شناور كاسه صاحب با كه كسى و ببرد آنرا آب و ببريد
  .»برد نمى مرا كاسه اردو مردم همه ميان از خدا كه دارم يقين من«: گفت جام صاحب



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  101  پنجمجلد 

 

 نمـودار  رسـيدگان  نخستين با وقتى كردند مى حفظ را كناره كه آنها از يكى كردند عبور چون و: گويد
 آورد اردوگاه سوى و بگرفت خويش نيزه با بود كشيده كناره سوى موج و باد كه را كاسه و رفت ينپاي شدند

  .»نگفتم بتو مگر«: گفت بود كرده شنا وى همراه آنكه با و بگرفت و بشناخت آنرا كاسه صاحب و
 نـام  عـامر  ادافت آب در آنكه و عامر پسر مالك بنام عنز طايفه از بود قريش وابستگان از يكى وى همراه

  .مالك پسر داشت
 و بود سعد همراه سلمان داشت همراهى كس هر زدند دجله به كسان و سعد وقتى: گويد صائدى عمير

 اسبى هيچ و برد مى باال را آنها آب و »داناست نيرومند  خداى تقدير اين«: گفت سعد. رفتند مى آب در هم با
 گـويى  چنانكـه  گرفت مى آرام آن بر كه آمد مى پيش ىا برجستگى شد مى خسته چون و نداشت قرار بجايى

  .ناميدند ها جرم روز آنرا كه بود آب زور اين و نبود تر عجيب اين از چيزى مداين در و بود زمين بر
 پديـد  جرمـى  شـد  مـى  خسـته  كه هر و ناميدند ها جرم روز گذشتند دجله از كه را روزى: گويد سعيد

  .ميگرفت آرام آن بر كه شد مى
 بود چنان سوار رسيديم آب پر جاى به همينكه و كرديم عبور آب بر دجله از: گويد حازم ابى بن قيس

  .رسيد نمى وى اسب تنگ به آب كه
 و ببريدنـد  را پـل  پارسـيان  و آمـد  در، نزديـك  شـهر  به سعد وقتى: گويد، صهبان بن حبيب، مالك ابو

 از كـس  و زدنـد  آب بـه  همه و زد آب به يكى كنيد مى نگاه آب به چرا«: گفتند مسلمانان ببردند را ها كشتى
 بريـده  آن بنـد  كـه  داد دست از را اى كاسه مسلمانان از يكى آنكه جز، نرفت دست از چيزى و نشد غرق آنها
  »رفت مى آب بر كه ديدم را كاسه من و بود

 را ودتـان خ چـه  براى« :گفت و بيامد يكى تا جنگيدند مى دجله ساحل بر پارس محافظان: گويد طلحه
  ».نيست مداين در هيچكس بخدا، دهيد مى كشتن به

 عبورشـان  مـانع  كـه  فرستادند كس دارند عبور آهنگ مسلمانان كه ديدند مشركان وقتى: گويد سعيد
 حلـوان  به را خويش كسان يزدگرد سير بهر فتح از پس. شدند فرارى آنها و آوردند حمله مسلمانان اما شوند

 كـه  را نخيرجان و رازى مهران و پيوست خويش كسان به و كرد حلوان آهنگ نيز او خود آنگاه بود فرستاده
 در و بردنـد  همـراه  فرزند و زن با بود سبك و گرانبها چه هر آنها و گذاشت بجاى بود نهروان خزانه دار عهده
 و ندانسـت  آن هاىب كس كه نهادند بجاى چندان روغنها و ها تحفه و لوازم و آبگينه و كاال و جامه از ها خزانه
  .نهادند بجا بودند كرده فراهم محاصره ايام براى كه را نوشيدنى و خوردنى و گوسفند و گاو همه

 در و شدند وارد خرساء گروه آن از پس. بودند اهوال گروه شدند مداين وارد كه كسانى نخستين: گويد
 ميـان  در را آنها، بودند سپيد قصر در كه آنها جز نبود كس كه خوردند نمى بر كس به و رفتند همى ها كوچه

 آمدند باز شرط همين به نيز مداين مردم، شوند ذمى و دهند جزيه كه پذيرفتند و كردند دعوتشان و گرفتند
  .نشدند آن مشمول كه بودند رفته آنها با كه كسانى و خسرو خاندان بجز
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 نهـروان  سـوى  پارسـيان  دنبـال  بـه  سپاه پيشتازان با را زهره و گرفت منزل سپيد قصر در سعد: گويد
 بهمـين  كـه  فرسـتاد  پارسيان دنبال به كسان نيز ديگر هاى جهت در، رسيد نهروان به تا برفت زهره. فرستاد
  .رفتند مسافت

 بĤنها پارسيان گذشتند مى دجله از مسلمانان مداين جنگ در وقتى: گويد، صهبان بن حبيب، مالك ابو
 جنيـان  بـا ، كنيـد  نمـى  جنگ انسانها با بخدا« :گفتند مى بهمديگر و 1»آمد ديوان«: گفتند مى و نگريستند مى

  »كنيد مى جنگ
  .بودند كرده پارسيان دعوتگر را وى مسلمانان و بود پارسى سلمان مسلمانان پيشتاز: گويد البخترى ابى

 دعوت بار سه را اآنه كه گفتند نيز سپيد قصر در بر. كند دعوت را سير بهر مردم بودند گفته بدو: گويد
 چيـز  سـه  بـه  را شـما  ميسوزد بحالتان دلم و شماست از من اصل«: گفت مى كه بود چنان وى دعوت و كرد
 مـا  هماننـد  شـما  تكاليف و حقوق و باشيد ما برادران و شويد مسلمان اينكه. شماست صالح به كه خوانم مى

  ».ندارد دوست را جنايتكاران خدا كه مكني مى جنگ منصفانه شما با نه گر و دهيد جزيه نه گر و باشد
 چون مداين در اما. بجنگيدند آنها با مسلمانان نرسيد پاسخى و رسيد سوم روز چون سير بهر در: گويد

 نمازگاه را ايوان و گرفت منزل سپيد قصر در سعد و آمدند برون و پذيرفتند سپيد قصر مردم رسيد سوم روز
  .نهاد بجاى دبو آنجا كه را گچى تصويرهاى و كرد

 چـون  و بـود  فرسـتاده  حلـوان  بـه  را خـود  كسـان  شاه سير بهر سقوط وقت به: گويد هجيمى سماك
 آنهـا  اسـبان  و مسـلمانان  عبـور  مانع، ساحل بر سپاهشان و شدن بيرون بفرار پارسيان زدند آب به مسلمانان

 هيچكس بخدا دهيد مى كشتن به را خودتان چه براى كه داد ندا يكى تا رفت ميانه در سخت جنگى و شدند
  .گذشت سپاه بقيه با نيز سعد و كرد عبور دجله از اسبان و شدند گريزان پارسيان و نيست مداين در

 طايفه از ثقيف بنام مسلمانان از يكى و رسيدند پارسيان هاى دنباله به مسلمانان پيشتازان: گويد مهلب
. كنـد  حمايـت  را خـويش  يـاران  دنباله تا بود گرفته را راهى كه رسيد پارسيان از بيكى شريف بن عدى بنى

 اما كند فرار كه بزد را اسب آنگاه. نرفت پيش اسب اما كند حمله ثقفى مرد به كه بزد را خويش اسب پارسى
  .بگرفت را برگش و ساز و بزد را گردنش و رسيد بدو مسلمان تا نبرد فرمان اسب

 آمدند عربان«: گفتند بدو بود جازر ناحيه در مداين در معج چابكسواران از يكى روز آن: گويد عمر ابو
 مـزدوران  خانـه  بـه  و برفت و داشت اعتماد خويشتن به كه نكرد اعتنا كسان بگفته اما »گريختند پارسيان و

  .كردند مى جابجا را خويشتن هاى جامه كه آمد در خود
  »؟كنيد مى چه«: گفت

  »شده چيره ما هاى هخان بر و كرده برون را ما زنبوران«: گفتند
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 خبر آنگاه. كرد نابود و كوفت ديوارها به و كرد هدف را زنبوران و خواست گل و تفك پارسى چابكسوار
 بر و ببست آنرا شتاب با و ببريد تنگ اما كنند زين را او مركب تا بگفت و برخاست كه رسيد بدو عربان حمله

 »مخارقم ابن من كه بگيرد«: گفت و زد ضربتى و شتگذ او بر يكى و كرد توقف جايى و شد بيرون و نشست
  .نكرد توجه بدو و برفت و بكشت را او و

  .كند مى ياد شهاب پسر مخارق اين را پارسى قاتل نام و دارد اين چون روايتى نيز مرزبان بن سعيد
 مـت مال را همـديگر  و بودنـد  وى بـا  گروهـى  كـه  ديـد  را پارسى يك مسلمانان از يكى: گويد عمرو ابو

  »؟كرديم فرار چيز چه از«: گفتند مى و كردند مى
 و بازگشـت  بديـد  اين چون و زد نشانه به و بينداخت آنرا و »ده بمن گويى«: گفت ديگرى به يكيشان

 از نزديكتـر  اى فاصـله  از و رسيد مسلمان مرد آن به و بود جمع پيشاپيش او و بازگشتند بودند وى با كه آنها
 را اش كلـه  و رسـيد  بدو مسلمان مرد و نرسيد هدف به كه انداخت وى سوى تيرى ودب انداخته را گوى آنچه

  .بگريختند وى اطراف از پارسى ياران و »ام زاده شكن سنگ من« :گفت و بشكافت
 همـى  را آيـه  ايـن  و رسـيد  كسـرى  ايوان به و ديد خالى را شهر و شد مداين وارد سعد چون و: گويد

  :خواند
»من َترَُكوا َكم جنَّات ونٍ ويع وعٍ ورز قامٍ وَكرِيمٍ م .ةٍ وميها كاُنوا َنعِهينَ ففاك . ككَـذل ْثناهـا  ورمـاً  أَوَقو 
  »28 -25: 44 آَخرِينَ

، واگذاشتند بودند متنعم آن در كه نعمتى و خوب جاهاى و كشتزارها و سارها چشمه و باغها چه: يعنى
  .داديم رديگ بگروهى آنرا ما و بدينسان
 نمازگاه را ايوان و كرد فاصله بى ركعت هشت و، شود نمى خوانده جماعت به كه كرد فتح نماز آنجا در و

  .گذاشتند بجاى و نداشتند ناخوش آنرا مسلمانان و سعد كه اسب و مرد از بود گچى تصويرهاى آنجا در، كرد
 بـار  نخستين و داشت اقامت قصد نكهآ سبب به كرد تمام را نماز شد مداين وارد سعد كه روزى: گويد

  .شانزدهم سال صفر ماه در، بود مداين در شد پا به جمعه نماز عراق در كه

  .آمد فراهم مدائن غنايم از آنچه از سخن

 سـو  هـر  از و بـرود  نهـروان  تـا  گفت و فرستاد را زهره و گرفت مقام كسرى ايوان در سعد: گويد سعيد
 و رفت قصر به روز سه از پس و آرند فراهم غنيمت و برانند را مشركان هك فرستاد مسافت همين به را كسان
 هـر  و آورد فـراهم  هست ها خانه و ايوان و قصر در آنچه گفت و گماشت ضبط به را مقرن بن عمرو بن عمرو

  .كند شمار ميĤورند كنندگان تعاقب را چه
 از اما، بودند گريخته سو هر به و بودند برده غارت به دست هزيمت هنگام مداين مردم كه بود چنان و

 دسـت  بـه  را چـه  هر تعاقب ضمن و نبردند در به نخ يك حتى بودند ربوده نهروان در مهران اردوگاه از آنچه
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 نخسـتين  شد ملحق بود آمده فراهم آنچه به كه سپردند ضبط به بودند گرفته چه هر و گرفتند پس بود آنها
  .بود مداين هاى خانه ديگر و خسرو هاى خانه و يدسپ قصر موجودى آمد فراهم كه چيزهايى

 مهـر  كـه  بود سبدهايى از پر كه رفتيم تركى قلعه يك به و شديم مداين وارد: گويد صهبان بن حبيب
  .شد تقسيم كسان ميان آن از پس كه بود نقره و طال ظرفهاى ولى است خوردنى پنداشتيم و داشت سربى

 زيـادى  مقـدار » ؟بگيرد زرد كه دهد مى سفيد كى«: گفت مى و فتر مى سو بهر كه ديدم را يكى: گويد
  .يافتيم نان در را آن تلخى و زديم خمير به و است نمك پنداشتيم و گرفتيم كافور

 پـل  بـر ، بودنـد  آنجـا  پارسيان كه رفت نهروان پل تا تعاقب به پيشتازان با زهره: گويد ميسور بن رفيل
 اسـتر  ايـن  كـه  خـورم  مـى  قسـم «: گفت زهره .پرداختند بدان شتاب با كه افتاد آب در استرى و شد ازدحام
 معلوم »كنند مى پايمردى شمشيرها مقابل در و اند پرداخته آن به چنين تنگنا اين در اينان كه دارد اهميتى

 بـوده  آن دربـاره  كـرد  مى تن به مراسم در كه جواهرنشان زره و شمشير و جواهر و لباس از كسرى لوازم شد
  .است

 را آن بار و آوردند در آب از را استر كه گفت خويش ياران به زد پس را پارسيان چون و شد پياده زهره
  .چيست دانستند نمى و سپردند ضبط به كه بياوردند

 تيـر  دو جز و زدند مى تير به را سواران كه ديدم را استربان دو و بودم كنان تعاقب جزو من: گويد كلح
 تـرا  من و بزن تير تو يا«: گفت ديگرى به يكيشان و آمدند فراهم كه رفتم آنها سوى به. بود نمانده آنها براى

 را تيرهـا  تـا ، كـرد  حفاظـت  را ديگـرى  يـك  هـر  و» .كن حفاظت مرا تو و زنم مى تير من يا كنم مى حفاظت
  .بينداختند

 صاحب پيش تا چيست آن بار دانستم نمى و بياوردم را استر دو و بكشتم را آنها و بردم حمله من آنگاه
 تـا  كن صبر«: گفت. نوشت مى بود ها خانه و ها خزينه در را آنچه و آوردند مى كسان را آنچه كه رسيدم ضبط

 كه بود خسرو تاج آن در كه است جعبه دو يكى بار شد معلوم، آوردم فرود را بارها من و اى آورده چه ببينيم
 تن به كه بود خسرو هاى جامه ديگرى بار و بود جواهرنشان و آويختند مى ستون دو بر آنرا و بود قطعه قطعه

  .ديبا غير جواهرنشان و جواهرنشان زربفت ديباى از، بود كرده مى
 و كـرد  مـى  پارسـيان  حفاظـت  كه برخورد پارسى يك به و رفت تعاقب به عمرو بن قعقاع: گويد مهلب

 پـنج  يكـى  در كـه  غـالف  دو بـا  داشـت  بـار  صندوق دو كه بود اسبى مقتول همراه، بكشت را او و بجنگيدند
 بـا  سـر  زره و خسـرو  زره جمله آن از بود زره چند صندوقها در و بود شمشير شش ديگرى در و بود شمشير
 كـه  نعمـان  زره و سياوخش زره و چوبين بهرام زره و داهر زره و خاقان زره و هرقل زره و، دست و پا پوشش

  .بودند گرفته بودند داشته داهر و هرقل و خاقان با هك جنگهايى در نبود پارسيان از را آنچه
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 غالفها از يكى در. بود مانده بجا بودند كرده خسرو مخالفت و بودند گريخته وقتى از بهرام و نعمان زره
 و بهـرام  و داهـر  و خاقـان  و هرقـل  شمشـير  ديگـر  شمشـيرهاى  و فيروز و قباد و هرمز و بود خسرو شمشير

  .آورد سعد پيش را همه كه بود نعمان و سياوخش
 را بهرام زره سعد، كرد انتخاب را هرقل شمشير او و »كن انتخاب را شمشيرها اين از يكى«: گفت سعد

، فرستند عمر پيش كه نگهداشت را نعمان و خسرو شمشير اما، بخشيد خرساء گروه به را بقيه و داد او به نيز
 جـزو  خسـرو  جامـه  و تاج و زيور با را شمشير دو. بودند تهشناخ مى را كس دو آن كه بشنوند را اين عربان تا

 بود منظور همين به. بشنوند عربان و ببينند مسلمانان تا فرستادند عمر پيش آن از پس و نگهداشتند خمس
 را ايـن  عربـان  كـه  گرفت كرب معدى بن عمرو از را صمصامه شمشير ارتداد جنگهاى در سعيد بن خالد كه

  .دانستند مى ننگ مايه
 كـه  رفت مى راه به االغبانى رفتم مى راهى به و بودم كنندگان تعاقب جزو: گويد ضبى حارث بن عصمة

 براندند را االغها و شدند در به راه از كه بود او از جلوتر كه رسيد ديگر االغبان به و براند را االغ ديد مرا چون
 تيـر  مـن  بـه  يكيشـان  و شدند جدا آنگاه، دمرسي من تا بماندند و بود شكسته آن پل كه رسيدند جويى به و

 دو، آوردم ضبط صاحب پيش را االغ دو من و بگريخت ديگرى و بريختم خونش و بردم حمله بدو كه انداخت
 لگـام ، بـود  زمردنشان ياقوت، زين و بند دم و بند سينه كه، نقره زين با بود طاليى اسبى يكى در، بود جعبه
، افسار و تنگ و بند دم با بود نقره از شترى ديگر جعبه در. نشان جواهر نقره زا سوارى با، بود چنين نيز اسب

 حامـل  سـتون  و بـرد  آنرا خسرو و بود آن بر جواهرنشان طالى از مرد يك كه نشان ياقوت طالى بند پوزه با
  .بود مينهاده تاج

 و بيامـد  يكـى  آمد اهمفر مضبوط غنايم و آمدند فرود مداين در مسلمانان وقتى: گويد عنبرى عبده ابو
 كـه  چيزهايى و، ايم نديده چيزى چنين هرگز« :گفتند همراهانش و او و داد ضبط صاحب به و آورد اى جعبه
  ».نيست  آن نزديك يا همانند ماست پيش

  »؟اى برداشته آن از چيزى آيا«: گفتند آنگاه
 است اعتقاد نيك مردى كه ستندبدان و» .آوردم نمى شما پيش آنرا نبود خدا رعايت به اگر بخدا«: گفت

  »؟كيستى«: گفتند و
 را خـدا ، كنند من تمجيد كه گويم نمى نيز ديگران به، گوييد من ستايش كه گويم نمى شما به«: گفت

 شـد  معلـوم  و كرد دنبال يارانش پيش تا را وى كه فرستادند را يكى »خشنودم او ثواب به و كنم مى ستايش
  .بود قيس عبد بن عامر كه

 وجـود  بـا  كـه  گفـتم  مـى  نبـود  بدر جنگاوران حرمت اگر است امين سپاه«: گفت مى سعد: گويد دسعي
  »نشنيدم و ندانستم جماعت اين باره در كه بردند دست گرفتند كه غنايمى در آنها از بعضى بدريان فضيلت
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 دنيـا  كه ديدمن را قادسيه جنگاوران از كسى، نيست خدايى او جز كه خدايى به: گويد اهللا عبد بن جابر
 بـن  طليحـة : ديـديم  دور بـه  خلل از را زهدشان و امانت اما كرديم متهم را نفر سه، خواهد هم با را آخرت و

  .مكشوح بن قيس و معديكرب بن عمرو و بود خويلد
 كـه  كسـانى «: گفـت  آوردند عمر پيش را وى زيور و كمربند و خسرو شمشير وقتى: گويد عجلى قيس

  »اند بوده مؤتمن دان كرده تسليم را اين
  »شده دار خويشتن نيز رعيت ،دارى خويشتن تو«: گفت على

 مـؤتمن  انـد  كـرده  تسـليم  را ايـن  كـه  كسانى«: گفت بديد را خسرو سالح وقتى عمر: گويد نيز شعبى
  ».اند بوده

  .اند بوده كس هزار شصت سيف بگفته كه جنگاوران ميان مداين غنايم تقسيم از سخن

 تـا  كننـدگان  تعاقـب ، فرسـتاد  عجمـان  تعقيـب  به كس و آمد فرود مداين در عدس وقتى: گويد مهلب
 كسـان  ميـان  خمس برداشت از پس را غنايم سعد. رفتند حلوان سوى مشركان و بازگشتند و برفتند نهروان
 بسـيار  مداين در يدك اسب و نبود پياده كسى و بودن سوار همه، رسيد هزار دوازده سوار به كه كرد تقسيم

  .بود
  .نكرد افراط اما داد چيز كوش سخت مردم به غنايم خمس از سعد: گويد شعبى

 ضـبط  صاحب، گرفتند سكونت آن در كه كرد تقسيم كسان ميان را مداين هاى خانه سعد: گويد نيز و
  .بود شانزدهم سال صفر در مداين فتح .بود ربيعه بن سلمان تقسيم مامور و بود مزنى عمرو بن عمرو

 ايام نمازگاه را كسرى ايوان تا بگفت و گرفت روزه و كرد تمام را نماز، شد مداين وارد سعد وقتى: گويد
 چـون  و كـرد  مى نيز جمعه نماز و بود همچنان تصويرها و كرد مى نماز آنجا و نهاد آن در منبرى و كنند عيد
  »است بوده چنين عيد دو نماز در سنت كه رويد صحرا به«: گفتند آمد فطر عيد

  »كنيد نماز جا همين«: گفت سعد
  »يكيست آن داخل و دهكده بيرون«: گفت و كرد نماز آنجا سعد: گويد
 هـا  خانه در و بياورد را كسان فرزند و زن، كرد تقسيم را منزلها و آمد فرود مداين در سعد وقتى: گويد

 آنگاه، يافتند فراغت لموص و تكريت و جلوال جنگ از تا داشتند اقامت مداين در و داشت وسايل كه داد جاى
  .رفتند كوفه سوى

 و هـا  جامه از كند شگفتى  آن از عمر خواست مى كه را چه هر و آورد فراهم را خمس سعد: گويد سعيد
 به خمس از. بود خوشايند عربان براى آن ديدن كه چيزها با بيفزود آن بر، آن امثال و خسرو شمشير و زيور

 بـه ، نبـود  ميسر آن تقسيم كه ماند بجا فرش، خمس برداشت و كسان ميان تقسيم از پس و داد چيز كسان
 خواهد چه هر كه فرستيم عمر پيش آنرا و واگذاريم دلخواه به آنرا خمس چهار كه موافقيد«: گفت مسلمانان

  »؟كند مى جلوه مدينه مردم نظر در و نمايد مى اندك ما پيش و نيست ميسر آن تقسيم كه كند
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  »كن چنين خدا براى، آرى«: گفتند
 جريـب  يك اندازه به، يكپارچه .بود ذراع شصت در ذراع شصت فرش. فرستاد قرار اين بر را فرش سعد

 چـون  هـا  حاشـيه  و بـود  مرواريد همانند آن الى به ال و، نهرها چون نماها آب و بود مصور راههاى آن در كه
  .داشت آن امثال و نقره و طال ىگلها كه طال پودهاى بر حرير از، بود بهاران زار سبزه و كشتزار

 كه جنگاورانى همه به خمسها از«: گفت و داد چيز كسان به خمس از، آوردند عمر پيش را فرش وقتى
. باشـند  داده بسـيار  خمـس  از ندارم گمان و داد بايد اند بوده كوشا خمس دو حصول ميان يا اند داشته حضور
  »؟دهيد مى راى چه فرش اين باره در«: گفت و كرد تقسيم آن مصارف به را خمس آنگاه

  »؟چيست تو رأى اند واگذاشته تو رأى به را اين«: گفتند و شدند همسخن جماعت
 فـردا  بپذيرى آنرا اكنون اگر كه بايد تأمل اما، گفتند كه چنانست كار، مؤمنان امير اى«: گفت على اما

  »بگيرند چيزها ناحق به آن دستاويز به كسانى
  .داد كسان به و كرد پاره پاره آنرا و »دادى اندرز و گفتى تراس«: گفت عمر 

 نتوانسته و بود سنگين كه گرفتند را كسرى بهار مداين جنگ در مسلمانان: گويد عمير بن الملك عبد
 آن بـر ، كننـد  خـوارى  مى ميخواستند چون و نبود سبزه و گل كه بودند كرده زمستان براى آنرا، ببرند بودند

 و، هـا  نگـين  آن زينـت  و بود طال از زمينه، شصت در شصت بود فرشى، بودند باغى در گويى كه نشستند مى
  .گفتند مى قطف آنرا عرب و بود طال آب و ابريشم از برگها و ابريشم جواهر آن ميوه

 فـراهم  را مسلمانان پس، نبود ميسر آن تقسيم كه بماند فرش كرد تقسيم را غنايم سعد چون و: گويد
، نـدارد  آن خريدن تاب كس و است مشكل فرش اين تقسيم، كرد پر را شما دستهاى خداوند« :گفت و آورد
  .كردند چنان و »كند خواهد چه هر كه واگذاريد مؤمنان امير به آنرا كه اينست من رأى

 خدا ثناى و حمد و آورد فراهم را كسان و ديد خوابى، بردند عمر پيش مدينه در را فرش چون و: گويد
 او نظـر  بـه  ديگـر  بعضـى ، بگيـرد  آنـرا  گفتنـد  هـا  بعضـى ، بگفت آنرا قصه و خواست رأى فرش باره رد و كرد

: گفت و رفت او نزديك و برخاست ديد را عمر سكوت كه على. نداشتند مشخص راى ديگر بعضى، واگذاشتند
 از و كنى عطا هك ندارى آن جز دنيا از؟ برى مى شك مقام به را خود يقين و كنى مى جهل را خود علم چرا«

  »كنى ناچيز و بخورى يا كنى پاره و بپوشى يا بردارى پيش
 بـه  كـه  رسيد على به آن پاره يك. كرد تقسيم كسان ميان و كرد پاره را فرش و »گفتى راست«: گفت

  .نبود بهتر ديگر هاى پاره از و فروخت هزار بيست
 فـالن  بـن  حليس برد را فتح خبر نكهآ و بود خصاصيه بن بشير برد را مداين خمس آنكه: گويد سعيد

  .بود سلمان تقسيم متصدى و بود عمرو ضبط متصدى، بود اسدى
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: گفت عمر. كردند سخن بسيار قادسيه جنگاوران فضيلت در كسان، كردند تقسيم را فرش وقتى: گويد
 جنگـاوران  و پيشـند  جنگهـاى  آوران رزم، دارنـد  هم با را بزرگى و دين كه عربند برجستگان و اعيان اينان«

  ».قادسيه
 لباسـى  مقام هر براى و داشت متعدد لباسهاى كه را خسرو لباسهاى ديگر بار لباس و زيور وقتى: گويد

 و برد را خسرو تاج، بود مدينه عرب تنومندترين محلم ».آريد من پيش را محلم«: گفت آوردند عمر پيش بود
 در عمر، نشانيدند مردم تماشاى براى و كردند وى تن به را زينت لباس و قالده و آويختند او بر چوبين ستون

  .ديدند شگفت چيزى دنيا رونق و كار از و نگريستند او در مردم و نگريست او
 خسرو سالح آنگاه. بپوشيد نوبت به را همه تا ديدند چنان باز و پوشيد را خسرو ديگر لباس محلم آنگاه

 و گرفـت  بـر  را سـالح  و شمشير آنگاه. كردند تماشا را وى كه آويخت بدو را وى شمشير و پوشانيد وى به را
  »اند بوده امين مردمى اند كرده تسليم را چيزها اين كه كسانى بخدا«: گفت

 مغرور، است احمق خورد دنيا فريب كه مسلمانى هر«: گفت و داد محلم به را خسرو شمشير عمر آنگاه
 و بـرده  سـبق  آن در خسـرو  كـه  چيـزى  از را مسـلمان . سـت اين همانند يا اين از كم آرد بدست چه هر دنيا

 بـا  زنـش  شـوهر  بـراى  و ماند مشغول آخرت از داشت آنچه به خسرو ؟فايده چه نكند زيانش و ندهد سودش
 را زوايـد  و فرسـتد  پـيش  ار مرد آنچه، نفرستاد پيش از خويش براى و اندوخت پسرش زن يا دخترش شوهر

 بـراى  كـه  كسـى  است احمق چه، خورد مى كس سه آن كار به نه گر و ردخو مى او كار به رساند آن بمصرف
  ».برانداز ريشه دشمنى براى يا آرد فراهم آنها

 بـن  نعمـان  شمشير با را خسرو زيور و ها جامه و سالح عمر و رسيد خمسها وقتى: گويد جبير بن نافع
 كـى  بـه  را نعمـان  نسـب . انـد  بـوده  امـين  مردمى اند كرده تسليم را چيزها اين كه كسانى«: گفت بديد منذر
  »؟رسانيديد مى

  »بود قنص ابن عجم بنى از و رسانند مى قنص هاى تيره به را وى نسب عربان«: گفت جبير
  .گفتند لخم بنى ندانستند را عجم كه مردم و بخشيد او به را شمشير و »بردار را شمشير«: گفت عمر

 فـرات  آبخوران خراج و كرد متصرفيش قلمرو جنگ رساال و نماز پيشواى را مالك بن سعد، عمر: گويد
. زدنـد  پلها اينان و سپرد نعمان به را دجله آبخوران  خراج و سپرد مقرن بن عمرو پسران سويد و نعمان به را

 حذيفة به كارشان آن از پس و دادند مزنى عمرو بن جابر و اسيد ابن حذيفة به را آنها كار و رفتند كنار آنگاه
  .شد داده حنيف بن عثمان و يمان بن

 سـال  يعنـى ، سـال  همـين  در جلـوال  جنـگ ، آمده سيف و اسحاق ابن روايت در چنانكه: گويد طبرى
  .داد رخ شانزدهم

  جلوال جنگ از سخن
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 پـيش  را خمسـها  و كرديم تقسيم آنرا غنايم و گرفتيم اقامت مداين در وقتى: گويد حازم ابى بن قيس
 تكريـت  در موصل مردم و كنده خندق و زده اردو جلوال در مهران كه آمد رخب ببوديم آنجا و فرستاديم عمر
  .اند زده اردو

 عمر و نوشت عمر براى را خبر اين سعد: گويد كه اضافه اين با دارد اين همانند روايتى بجلى طيبه ابو
 ده عمـرو  بن اعقعق به را او سپاه مقدمه و فرست جلوال سوى كس هزار دوازده با را عتبه بن هاشم كه نوشت

 بـه  را جهنـى  بـن  عمـرو  و سـپار  عتبه بن مالك بن عمرو به را او ميسره و سپار مالك بن سعر به را ميمنه و
  .گمار وى دنباله

، كـرد  هزيمـت  را انطاق سپاه و مهران سپاه سپاه دو خدا اگر كه نوشت سعد به عمر نيز و: گويد مهلب
  .گيرد موضع شما سواد ودحد در جبل و سواد بين ما كه بفرست را قعقاع

 مردم راه كه رسيدند جلوال به و گريختند مداين از عجمان وقتى كه بود چنان جلوال سپاه قصه و: گويد
 متفـرق  اگـر «: گفتنـد  و گرفتنـد  مالمـت  به را ديگر يك، شد مى جدا فارس و جبال مردم و باب و آذربيجان

 همسـخن  عربـان  ضـد  بـر  بياييد، ميكند جدا همديگر از را ما كه است جايى اينك. نشويد فراهم هرگز شويد
 را خـويش  تـالش  گرفـت  ديگر صورت كار اگر و آمده بدست مطلوب يافتيم ظفر اگر بجنگيم آنها با و شويم
  ».باشيم معذور و ايم كرده

  .شدند فراهم رازى مهران دور به آنجا و زدند خندق آنگاه
 خندقشـان  پنـاه  در جماعـت  و داد مال و فرستاد مردان و آمد فرود آنجا و رسيد حلوان به نيز يزدگرد

  .بودند ريخته چوبين خارهاى راهها بجز آن اطراف كه بماندند
 امـا  گرفـت  كمـك  آنهـا  از عمـر ، گرفـت  نمـى  كمـك  مرتدشدگان از بمرد وقتى تا ابوبكر: گويد شعبى

 ساالرى بود كفايت با مرد ابيانصح ميان در وقتى تا و داد نمى ساالرى كمتر و نفر ده بر جز آنها از بهيچكس
 نداشتند ساالرى اميد بودند كرده قيام ارتداد ايام در كه آنها و ميداد تابعان به نه گر و ميداد آنها به را جنگها

  .گرفت بسط اسالم تا بودند حاشيه در ارتداد اهل سران همه و
 و انصار و مهاجر سران جمله از و كس هزار دوازده با عتبه بن هاشم شانزدهم سال صفر در: گويد سعد

 را پارسيان سپاه و رسيد جلوال به مداين از روزه چهار و شد روان، مرتدنشدگان و مرتدشدگان از عرب بزرگان
 جلـوال  در مسـلمانان ، شـدند  مـى  بيـرون  خواستند مى وقت هر و كردند مى الوقت دفع پارسيان. كرد محاصره
 نبردند نتيجه چوبى خارهاى از مشركان، ميداد ظفر را مسلمانان خدا تهپيوس و بردند حمله آنها بر بار هشتاد

  .بردند بكار آهنى خارهاى و
 خندقشـان  محوطه در را پارسيان آمد فرود مهران مقابل در جلوال در هاشم وقتى: گويد بشر بن بطان

 و كـرد  مـى  سـخن  سـان ك بـا  هاشـم . ميامدند مسلمانان بمقابله گردنفرازى و سرگرانى با آنها و كرد محاصره
 عاقبـت . فرسـتاد  مى او كمك به سوار پيوسته سعد »منزلهاست آن پس از كه است منزلگاهى اين«: گفت مى
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 نيـك  خـدا  راه در«: گفـت  و كرد سخن كسان با هاشم و شدند برون و شدند مسلمانان جنگ آماده فارسيان
  »كنيد كار خدا براى، دهد كامل را شما غنيمت و پاداش كه بكوشيد
 و كـرد  تاريـك  را جـا   همه كه فرستاد آنها به بادى خدا اما بجنگيدند سخت پارسيان، تالقى هنگام به

 كـه  كردند گذرگاهها خندق كنار بر بناچار و افتادند خندق در پارسى سواران، نبود نبردگاه ترك جز اى چاره
 بـار «: گفتنـد  و يافتنـد  خبر ماجرا از مسلمانان و كردند تباه را خويش حصار بدينسان و رود باال آن از اسبان
  ».بدهيم جان يا شويم حصار داخل و رويم آنها سوى ديگر

 بودنـد  مسلمانان كه آنجا خندق دور به و شدند بيرون پارسيان بردند حمله مسلمانان ديگر بار چون و
 مسـلمانان  سـوى  آنجـا  از و واگذاشـتند  جـايى  عبور براى و نرود آنها سوى اسبان تا ريختند آهنين خارهاى

 و سـريعتر  جنـگ  ايـن  امـا ، ليلـةالهرير  در مگـر  بـود  نـداده  رخ آن نظيـر  هرگز كه بجنگيدند سخت و آمدند
  .بود تر مجدانه
 بگفت و بگرفت را آنجا و رسيد خندق مدخل به خويش حمله جهت در عمرو بن قعقاع كه شد چنان و

 او سـوى  گرفته را آنجا و شده پارسيان خندق وارد شما ساالر اينك مسلمانان گروه اى كه دهد ندا منادى تا
  .نشوند خندق دخول مانع هستند ساالرتان و شما ميان كه پارسيانى و رويد

 در هاشـم  كه نداشتند ترديد و بردند حمله نيز آنها، كند دلگرم را مسلمانان كه بود گفته چنين قعقاع
 بود گرفته را آنجا عمرو بن قعقاع كه رسيدند خندق در به تا نشد مقاومتى آنها حمله مقابل در و است خندق

 مسـلمانان  بـراى  كه شدند اى بليه دچار و شدند فرارى خندق مجاور هاى عرصه از چپ و راست از مشركان و
 معدودى جز و كردند تعقيبشان مسلمانان و شدند گريزان پياده و شد لنگ مركبهايشان و بودند كرده فراهم
 را عرصـه  همـه  كشـتگان  و بكشـت  را آنهـا  از هـزار  يكصـد  روز آن در خـدا ، نبردند در به جان آنها از ناچيز

 جنـگ  جـالل  نمـودار  كه بود پوشانيده را دست كه كشته بس از گرفت نام جلوال جهت اين به بود پوشانيده
  .بود

 و سـاباط  وارد كـه  بـودم  سـپاه  دسـته  نخسـتين  جـزو  مـن : گويد پدرش از نقل به محفز بن اهللا عبيد
 آنجـا  در. شـدند  مـداين  وارد و گذشـتند  دجلـه  از كـه  بودم سپاه دسته نخستين جزو و شدند آن هچالسيا

 نشان جواهر كه رسانيد مى نوا به را همه ميشد تقسيم  وائل بن بكر مردم بر اگر كه افتاد من دست به تمثالى
 ضـد  بر بزرگ گروهى جلوال در عجمان كه آمد خبر كه بوديم مانده مداين در اندكى. كردم تسليم آنرا و بود
  .اند نگهداشته را اموال و اند فرستاده جبال به را فرزند و زن و اند آورده فراهم ما

، بـود  كس هزار دوازده جلوال جنگ در مسلمانان سپاه همه، فرستاد آنها سوى را مالك بن عمرو، سعد
 رسـيد  مهرود بابل به سپاه وقتى، بودند هآمد سواران يكه و سپاه سران و بود عمرو بن قعقاع سپاه دار مقدمه
 از و كـرد  صـلح  او بـا  و كـرد  چنين و كند فرش درم با را زمين جريب يك كه كرد صلح عمرو با آنجا دهقان
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 اموالشان و اند شده حصارى خندق محوطه در و اند زده خندق پارسيان كه ديد و رسيد جلوال به تا برفت آنجا
  .نكنند فرار كه اند خورده قسم آتش به و اند كرده پيمان و آنهاست با

 همـه  شاه و رسيد مى كمك حلوان از روزه همه مشركان براى. آمدند فرود آنها نزديك مسلمانان: گويد
 كـه  خواسـتند  كمـك  سـعد  از مسـلمانان . فرسـتاد  مـى  آنها كمك به آمدند مى وى بكمك كه را جبال مردم

  .ديگر سوار دويست سپس، ديگر سوار ستدوي آن از پس، فرستاد كمكشان به سوار دويست
 مسلمان سواران ساالر كردند آغاز جنگ، رسد مى كمك مسلمانان براى كه شدند متوجه پارسيان وقتى

 شـد  سـخت  جنگى. بود خرهرمز پسر خرزاد عجم سواران ساالر، الدار عبد بنى طايفه از، بود فالن بن طليحة
 ها تبرزين و شمشيرها به و شد شكسته ها نيزه، كردند تمام را يرهات. بودند نديده آن نظير مسلمانان هرگز كه

  .شدند متوسل
 بودنـد  نمـاز  دو ميان و كردند نماز اشاره به مردم رسيد نماز وقت چون و بود چنين ظهر تا روز آغاز از

  .گرفت آنرا جاى و بيامد ديگر گروه و نشستند عقب پارسيان از گروهى كه
  »؟شديد بيمناك اين از آيا«: گفت و كرد انكس به رو عمرو بن قعقاع
  ».باشد تأخير آنكه مگر  است ناتوانى خطر در، خسته و نفسند تازه آنها و ايم خسته ما، آرى«: گفتند
 خـدا  تـا  مـانيم  نمـى  باز و داريم نمى بر دست و كنيم مى جنگ آنها با و بريم مى حمله ما«: گفت قعقاع

  ».نكند كوتاهى شما از هيچيك و آميزيد در آنها با و كنيد حمله نهاآ بر يكباره به، كند حكم ما ميان
 و آمـد  در شـب  اثنـا  اين در. نكرد توقف خندق در تا و رفتند عقب پارسيان كه برد حمله و بگفت اين
 همراه عدى بن حجر و كرب معدى بن عمرو و مكشوح بن قيس و طليحه. گرفتند راست و چپ راه پارسيان

 عمـرو  بن قعقاع منادى اما، بودند كشيده دست شب رسيدن سبب به كه رسيدند وقتى و ،بودند آمده كمك
 مسـلمانان  و نهادنـد  فـرار  بـه  رو مشـركان . است خندق در ساالرتان و كشيد مى دست جنگ از شما: داد ندا

  .بردند حمله
 كسـى  يـر  شـى فرا و است آن در جامه و لوازم كه روم مى اى خيمه به و شوم مى خندق وارد من: گويد

 را ها جامه و گرفتم هايش جامه با را او كه خورشيد زيبايى به غزال چون است زنى زنم مى پس آنرا كه كشيده
  .آوردم فرزند او از و شد من آن از تا كوشيدم چندان آن باره در و كردم تسليم

 مرواريـد  نقره اي طال از كه آورد دست به شترى صلت بن خارجة روز آن: گويد جمى بر فالن بن حماد
 و ميشد نمودار آن بر مرصع طالى از مردى گرفت مى جاى زمين به چون و بزغاله همانند بود نشان ياقوت و

  .كرد تسليم و بياورد را مرد و شتر
 خـانقين  تـا  پارسـيان  تعقيـب  به او و فرستاد تعقيب به را عمرو بن قعقاع، هاشم: گويد مكرم بن عقبة

 عمر كه رو آن از رفت حلوان به قعقاع و رفت جبال سوى حلوان از يافت خبر يمتهز از يزدگرد چون و. رفت
 تـا  بفرسـت  را قعقاع كرد هزيمت را انطاق سپاه و مهران سپاه يعنى سپاه دو اين خدا اگر بود نوشته سعد به
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 اقامـت  انحلـو  در قبايل پراكندگان از سپاهى با قعقاع و. گيرد اقامت شما سواد حدود در جبل و سواد ميان
 قعقاع رفت كوفه به مداين از سعد  چون و. بود آنجا رفتند كوفه سوى مداين از مسلمانان كه وقتى تا و گرفت

 كـه  كسانى به آن غنايم از و گماشت مرز بر بود خراسان از وى واصل بود عجمان از كه را قباد و پيوست بدو
  .داد چيز بودند مداين در كه كسانى بعضى و داشتند حضور

 نوشتند عمر براى حلوان در را قعقاع اقامت و جلوال فتح خبر چون و بودند همسخن باب اين در: گويد
 و سـواد  ميـان  خواسـت  مى دلم«: گفت و كرد دريغ عمر اما، كنند تعقيب را پارسيان كه خواستند اجازه او از

 سـالمت ، بـس  مـا  بـراى  سـواد  روسـتاها  آن از. نـرويم  آنها سوى ما و نيايند ما سوى آنها كه بود سدى جبل
  ».دهيم مى ترجيح غنايم بر را مسلمانان

 بـه ، بكشـت  را او و رسـيد  مهـران  به خانقين در فرستاد پارسيان تعقيب به را قعقاع هاشم وقتى: گويد
  .كرد رها را خود اسب و برد پناه ها تپه به و آمد فرود اسب از كه رسيد نيز فيروزان

 و شـدند  گرفتـه  بزنـى  كه كردند تقسيم غنايم جزو آنرا كه فرستاد اشمه پيش و گرفت اسيرانى قعقاع
 جملـه  از، گفتند مى جلوال اسيران را آنها و، يافتند انتساب جلوال به اسيران اين. آوردند فرزند مسلمانان براى
 به، دبمر عبسى مرد چون و آورد فرزندى او براى و بود رسيده عبس بنى مردم از يكى به كه بود شعبى مادر

  .شد بزرگ عبس بنى در كه آورد را عامر و رسيد شراحيل
 هاشـم  را خمسـها . چهارپا هفت و رسيد هزار نه هزار نه سواران به جلوال غنايم تقسيم از: گويد مهلب 

  .برد سعد پيش
 پايـان  چهـار  همـه  و برگشان و ساز با بود پارسيان اردوگاه در جلوال در را چه هر خداوند: گويد شعبى

 بـن  سـلمان  بوسـيله  غنـايم  تقسيم. نبردند در به چيزى خويش اموال از و كرد مسلمانان غنيمت اندكى بجز
 بسـبب  ناميدنـد  مى خيل سلمان را او عربان جهت بهمين، بود او عهده به تقسيم و ضبط كه شد انجام ربيعه
  گـروه  سه وى نظر در يلاص اسبان. كرد مى كوتاهى ديگر چيزهاى تقسيم در و كرد مى تقسيم را اسبان آنكه
  .بود مداين سهم همانند جلوال غنايم از سوار سهم. بود

  .بود هزار هزار شش، خمس و بود هزار هزار سى شد تقسيم جلوال در آنچه: گويد
 در كـه  كوشـانى  سـخت  و داشـتند  حضور كه كوشانى سخت به جلوال هاى خمس از سعد: گويد سعيد

 اسـيران  و فرستاد دئلى عمرو بن قضاعى با را خمس هاى جامه و آبگينه و نقره و طال و داد چيز بودند مداين
  .ببردند كه فرستاد اسود مفرز ابو با را

 فرستاد سفيان ابى بن زياد با را حساب و فرستاد مفرز ابو و قضاعى با را خمسها: گويد عمرو بن محمد
 آورده آنچـه  دربـاره  عمر با زياد رسيدند رعم نزد به چون و كرد مى دفتر و نوشت مى كسان براى كه بود او و

  .بگفت آن وصف و كرد سخن بود
  ».بگويى گفتى من با آنچه و خيزى پا به كسان ميان در توانى مى«: گفت عمر
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 و »كنم سخن ديگران با نتوانم چگونه، نيست تو از تر مهابت پر كسى من براى زمين روى بخدا«: گفت
 پارسـيان  ديـار  در خواهنـد  مـى  اجـازه  اينكه و بودند كرده كه كارها و ودندب گرفته كه چيزها درباره كسان با

  :بود چنين آن مضمون كه خواند شعرى آنگاه »تواناست سخنور اين بخدا« :گفت عمر كرد سخن روند پيش
  خويش اعمال با ما سپاه«

  ».گشودند را ما زبان
 تقسيم آنرا تا نماند سقفى زير بخدا« :گفت، آوردند عمر پيش را جلوال خمسهاى وقتى: گويد سلمه ابو

  »كنم
 و كردنـد  نگهبـانى  بـود  مسـجد  صـحن  در كـه  آنـرا ، ارقم بن اهللا عبد و عوف بن الرحمن عبد شبانگاه

 ياقوت چون و كشيد بر آن روى از بود چرمين هاى سفره كه را سرپوش عمر، بيامدند كسان عمرو صبحگاهان
  .كرد گريه ديد را جواهر و زمرد و

  ».است شكر مقام اين بخدا؟ كنى مى گريه چرا! مؤمنان امير اى«: گفت الرحمن عبد
 و آرنـد  حسـودى  آنكـه  مگـر  ندهـد  قومى به را چيزها اين بخدا اما، گريم نمى اين بر بخدا«: گفت عمر

  ».افتند همديگر جان به كنند حسودى چون و كنند دشمنى
 خـدا  غنيمـت  همه كه رسيد نتيجه اين به نگاهآ شد اشكال دچار قادسيه خمسهاى باره در عمر: گويد

، مسلمانان اجماع و مشورت و اطالع با نيز را جلوال خمس، كند تقسيم مستحقانش ميان را خمس يعنى داده
  .داد چيز آن از مدينه مردم بعضى به و كرد قادسيه خمس چون

 همگـى  كـه  كننـد  شـمار  تا بگفت و آورد فراهم بودند مداين سوى آن كه را مردمى سعد: گويد عمرو
 آنها از تن سه هر كه ديد چنان و بودند خانوار هزار چند و سى نيز مسلمانان بودند هزار چند و سى و يكصد

 آنهـا  مگـر  گذار خويش حال به را كشاورزان كه نوشت بدو عمر، نوشت عمر به باب اين در و رسد مى يكى به
 از پـيش  كه كن چنان آنها با، اى آورده گيرشان و اند هگريخت دشمن سوى تو طرف از يا اند آمده جنگ به كه
  .كنيد همان نيز امثالشان با نوشتم چيزى گروهى درباره چون و اى كرده كشاورزان با اين

 غنيمـت  وقتـى  تـا  كشـاورزان  غيـر  كار كه آمد جواب و نوشت نامه كشاورزان غير باره در عمر به سعد
 انـد  گذاشـته  خالى و كرده رها را خود زمين كه جنگاورانى است انخودت نظر به ايد نكرده تقسيم يعنى نشده

 ذمـى ، آورديـد  پسشـان  تقسـيم  از پـيش  و پذيرفتيد آنها از جزيه و كرديد دعوتشان اگر، شماست به متعلق
  .دارد تعلق گيران غنيمت به و است غنيمت نكرديد دعوتشان اگر. آيند بشمار

 بـود  آنها خاص نهروان ماوراى غنيمت كه بردند غنيمت به ينزم همه از بيشتر جلوال جنگاوران: گويد 
  .بودند شريك پيش غنايم در ديگران با و

 همـه  و كشـاورزان  بر .نيامدند و بودند مصر كه آنها جز گذاشتند خويش حال به را كشاورزان بدينسان
 مصادره بودند رفته آنها با كه را كسانى و خسرو خاندان اموال. نهادند خراج شدند ذمى و آمدند باز كه كسانى
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 غنيمـت  غيـر  يعنـى ، يكسـان  را عرب جبل تا جبل بين ما اراضى فروش شد گيران غنيمت غنيمت و كردند
 و هـا  بيشه نشد ميسر تقسيم كه نكردند تقسيم و گذاشتند و بود چنانكه آنرا مسلمانان و ندانستند روا گيران

 از آسياها و مقتوالن اموال و بودند رفته وى با كه كسانى و روخس اموال و بريد راههاى و ها آتشكده و مردابها
  .بود جمله آن

 كه بود آن مانع جماعت عامه اما داشتند آنرا تقسيم تقاضاى واليتداران از تنگدست مردم بعضى، بعدها
، نبـود  ميـان  در اخـتالف  اگـر «: گفتنـد  مـى  و پذيرفتنـد  نمـى  را كسـان  تقاضاى و كردند مى كار آنها رأى به

  .بود شده تقسيم ميانشان بودند همسخن تقاضا اين در اگر» .كرديم مى
 بـاقى  بـود  قادسـيه  از پـيش  جنگـاوران  و آنهـا  ميان كه پيمانى به سواد مردم از هيچيك: گويد ماهان

 و شكسـتند  پيمـان  دهكـده  چند اين جز همگى، بود شده تصرف جنگ به كه دهكده چند اهل مگر نماندند
 با كه كسانى و خسرو خاندان مگر، باشند پناه در و دهند جزيه كه شدند ذمى آمدند باز و شدند دعوت چون
  .داد رضايت سواد به روستا همه از عمر و بود شده مصادره عراق تا حلوان بين ما زمينهاى. بودند رفته آنها

 گيران نيمتغ ميان را شده مصادره اراضى نوشت كه نوشتند عمر به شده مصادره اراضى درباره: گويد
 بـه ، گيرند اقامت آنجا خواهند اگر، خمس مستحقان براى خمس يك و سپاه براى خمس چهار: كنيد تقسيم

  .دارد تعلق آنها
 آنرا و نشوند پراكنده عجم ديار در كه ديدند چنان گذاشت گيران غنيمت رأى به را كار چون و: گويد 

 تقسـيم  آنـرا  حاصـل  سـال  هـر  و سـپردند  مـى  بـود  همگـان  رضايت مورد كه كس به و نهادند حال همان به
، نميشـدند  همسخن قوم ساالران بر جز و بود همگان رضايت مورد كه بود كسى عهده به آن كار و كردند مى
  .بود چنين رفتند آنجا وقتى نيز كوفه در، بود چنين مداين در

 آنچه، شويد مشكل دچار ارك پيشرفت با نكنيد چنين اگر كه باشيد هم با«: نوشت عمر: گويد طيبه ابو
  ».باش من شاهد، گيرم مى شهادت به ترا خدايا. كردم ادا داشتم عهده بر را

 بـه  و پرداختند مى راهنمايى و كشت و پلها و راهها به كشاورزان: گويد پدرش از بنقل اهللا عبد بن وليد
 و راهنمـايى  همگـى  و پرداختنـد  مـى  آبادى كار به و دادند مى جزيه دهقانان و دادند مى جزيه توانشان اندازه

  .بود موروثى بخصوص گيران غنيمت ضيافت و داشتند عهده به را مسافر مهاجران ضيافت
  .بود ماه نه جلوال تا قادسيه از و بود شانزدهم سال قعده ذى اوايل در جلوال فتح: گويد ماهان
 كردنـد  خيانـت  مسـلمانان  با ندشم نفع به اگر كه بود چنين ذمه اهل با عمر صلح ترتيب: گويد عمرو

 كشته كردن جنگ مسلمانى با اگر و بينند عقوبت گفتند ناسزا مسلمانى به اگر و شود برداشته آنها از حمايت
  .ندارد تعهدى سپاه خرابى براى پيمانداران مقابل در عمر و است عمر بعهده آنها حمايت، شوند

 عهـده  بـه  را پارسـيان  حفاظـت  كـه  بودند روزتر رهتي پارسيان همه از رى مردم جلوال در: گويد ماهان
  .شدند نابود جلوال جنگ در رى مردم داشتند
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 مشـمول  سواد و گرفتند مقام تيولهايشان در بازگشتند مداين سوى جلوال جنگاوران وقتى: گويد عمرو
  .بود مانده آنها با اصرار به كه كسانى و خسرو خاندان اموال مگر بود حمايت

 بدين نيز ما«: گفتند بدانستند سواد سوى آن و سواد درباره را او رأى و عمر گفتار رسيانپا وقتى: گويد
  ».بگيرد را روستايشان كس كه ندارند رضايت محلى هيچ بوميان، داريم رضايت

 آن از كـه  روانيسـت  شـده  مصـادره  كه قادسيه و حلوان بين ما زمينهاى فروش: گويد يزيد بن ابراهيم
  .است گيران غنيمت

 بدو رفت عمر پيش چون و خريد فرات كنار بر سواد شده مصادره زمين از جرير: گويد شبل بن مغيرة
  .كرد نهى بود نشده تقسيم صاحبانش ميان كه چيزى خريد از و نپسنديد و كرد رد را معامله اين و داد خبر

  »؟شد گرفته جنگ به سواد«: گفتم شعبى به: گويد قيس بن محمد
 بـه  بعضـى  و شـد  تسـليم  صـلح  به بعضى كه حصارها و ها قلعه بعضى بجز، سرزمين همه، آرى«: گفت

  »جنگ
  »؟بودند ذمى كنند فرار آنكه از پيش سواد مردم آيا«: گفتم
  ».شدند ذمى، شد گرفته آنها از و دادند رضايت خراج پرداخت به و شدند دعوت وقتى ولى نه«: گفت

 بعـض  و حيره مردم و صلوبا بنى مگر نداشتند پيمانى دسوا مردم از هيچيك: گويد ثابت ابى بن حبيب
  .شوند مى ذمى كه كردند دعوتشان خيانت از پس و كردند خيانت آنگاه، فرات هاى دهكده
 عمرو بن قعقاع، گشود شما براى را جلوال خداوند اگر«: نوشت سعد به عنه اهللا رضى عمر: گويد سعيد 

 محفـوظ  برايتان را سواد خدا كه باشد مسلمانان حفاظ و گيرد مقام حلوان در تا كن روان پارسيان بدنبال را
 گرفت اسير و رفت خانقين تا پارسيان تعقيب به عجمان و قبايل پراكندگان از سپاهى با عمرو بن قعقاع. دارد

  .برد جان فيزران و شد كشته مهران، بكشت آورد دست به چه هر جنگى مردمان از و
 شد برون وى آهنگ به حلوان از يافت خبر مهران شدن كشته و جلوال پاهس هزيمت از يزدگرد چون و

  .نهاد بجا شنوم خسرو ساالرى به سپاهى حلوان در و
 وى آهنگ به خسروشنوم و بود حلوان فرسخى يك كه رسيد شيرين قصر به تا رفت پيش قعقاع: گويد

 كشـته  زينبى و انداختند جنگ و كرد فىتال او با قعقاع كه فرستاد پيش را حلوان دهقان، زينبى و شد برون
 و كـرد  تقسـيم  آنهـا  ميان را وى برگ و ساز قعقاع و كردند وى قتل دعوى اهللا عبد و طارق بن عميرة و شد

  .دانست تحقير موجب را اين عميره
 و آورد فـرود  آنجـا  را عجمان قعقاع و يافتند تسلط حلوان بر مسلمانان و شد فرارى خسروشنوم: گويد

 و مرزو ساالر همچنان او و كردند جزيه تعهد و بيامدند كه كرد دعوت را رفتگان قعقاع، كرد ساالرشان را قباد
 خراسـان  از وى اصـل  كه را قباد و پيوست بدو قعقاع و رفت كوفه سوى مداين از سعد كه وقتى تا بود جزيه

  .گماشت بمرز بود
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  .داد رخ جمادى ماه رد شانزدهم سال يعنى سال همين در تكريت فتح سيف بگفته

   تكريت فتح از سخن

 زدن خنـدق  و تكريت به وى آمدن و انطاق بر موصل مردم اجتماع درباره سعد: گويد اهللا عبد بن وليد
  .بود نوشته نامه مهران بدور جلوال سپاه اجتماع درباره هم و سرزمين حفظ براى آنجا

 نوشـت  انطـاق  دور به موصل اهل اجتماع و تتكري باره در و گفتيم كه نوشت چنان جلوال باب در عمر
 حـارث  بـه  را ميمنه و گمار وى مقدمه بر را عنزى افكل بن ربعى فرست انطاق سوى را معتم بن اهللا عبد كه
 سـاالر  و باشـد  قيس بن هانى وى دار دنباله، سپار عجلى حيان ابن فرات به را ميسره و سپار ذهلى حسان بن

  .باشد هرثمه بن عرفجة سواران
 مقابـل  در و رفـت  تكريـت  تـا  روزه چهـار  و شد روان مداين از كس پنجهزار با معتم بن اهللا عبد: گويد

 اهللا عبـد . بودنـد  زده خنـدق  و بودند وى با شهارجه و نمر و تغلب و اياد طايفه و روميان كه آمد فرود انطاق
 كارشـان  و بـود  كمتـر  جلوال ردمم از ايشان شوكت شد تالقى چهار و بيست و كرد محاصره را آنها روز چهل
 روميـان  ضـد  بر را وى كه كنند دعوت را عربان كه گماشت بر كسان معتم بن اهللا عبد .رسيد پايان به زودتر
  .داشتند نمى نهان او از را چيزى كه دهند  يارى

 هزيمـت  هـا  حملـه  همـه  در و آنهاسـت  ضـرر  بـه  شود تالقى وقت هر كه ديدند روميان چون و: گويد
 عبـد  نمر و اياد و تغلب گيران خبر و بردند ها كشتى به را خود كاالى و كردند رها را خويش سران، ندشو مى
 كـس  اهللا عبـد ، پذيرنـد  مى را وى دعوت كه گفتند و خواستند صلح عربان براى و كردند خبر را معتم بن اهللا

 پيمبـر  محمـد  و نيست يگانه خداى جز خدايى كه دهيد شهادت گوييد مى راست اگر كه داد پيغام و فرستاد
  .بگوييد ما با را خويش راى آنگاه، كنيد اقرار آورده خدا پيش از آنچه به و است خدا

 مـا  تكبير وقتى«: گفت و فرستاد پس را آنها اهللا عبد، آوردند را آنها مسلمانى خبر و برفتند خبرگيران
 گـذرهاى  نيـز  شـما ، درآيـيم  قوم به آنجا از كه ايم برده حمله خويش مجاور گذرهاى به كه بدانيد شنيديد را

  ».بكشيد توانستيد را كه هر و گوييد تكبير و بگيريد را دجله مجاور
 و بردنـد  حملـه  خـود  ناحيه از مسلمانان و اهللا عبد آنگاه نهادند اين بر قرار و برفتند فرستادگان: گويد

 پنداشتند قوم و گرفتند را گذرها و گفتند تكبير نيز نمر و اياد و تغلب مردم، گفتند تكبير و گرفتند را گذرها
 بودنـد  آنجا مسلمانان كه گذرهايى سوى و اند آورده حمله دجله طرف از و اند آمده سر پشت از مسلمانان كه

 شـب  همـان  كـه  ربعيان شمشيرهاى و روى پيش از مسلمانان شمشيرهاى: افتاد كار به شمشيرها و دويدند
 كـه  نمـر  و ايـاد  و تغلـب  مـردم  مگر نبرد در به جان كس خندق مردم از و، رس پشت از بودند شده مسلمان
  .بودند شده مسلمان

 افكل ابن و معتم ابن اهللا عبد شدند هزيمت آنها اگر بود داده دستور سعد به عمر كه بود چنان و: گويد
: گفـت  و سـت ب را راه و فرسـتاد  حصـنين  سـوى  را افكـل  ابـن  اهللا عبد سعد. فرستد حصنين سوى را عنزى
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 را نمر و اياد و تغلب مردم» .باش حركت در شب و سپار راه روز نيم تا، نرسد تو از پيش خبر كه برو شتابان«
 وداعـة  ابو و القرط ذو و حشم بن سعد بنى از يكى وعل بن عتبة، فرستاد پيش را آنها كه كرد وى همراه نيز
 و بودند جمع ساالر هم با حوط ابى بن بشر و ايادى يرحج ابن و الكالب قتيل السنينه ذى ابن و  كرب ابى بن

 كـه  فرستادند پيش را وعل ابن عتبة رسيدند آنجا نزديك چون و رسيدند حصنين به رسد خبر آنكه از پيش
 آن از پـس  رسـيد  السنينه ذو آن از پس. رسيد القرط ذو آن از پس. آورد سخن بازگشت و غنيمت و ظفر از

 در افكـل  بـن  ربعـى  با سپاه تندروان و گرفتند آنرا و ايستادند بدرها و رسيد بشر آن از پس رسيد حجير ابن
 نپـذيرفت  كـه  هـر  و بماند پذيرفت كه هر كه دادند صلح نداى و بگرفتند آنرا و تاختند حصنين به و رسيدند
 بودنـد  مانده كه را آنها صلح و خواند باز، بودند رفته كه را آنها، رسيد در معتم بن اهللا عبد چون و. شد فرارى
  .شدند حمايت مشمول و شدند ذمى همه و شدند خوشدل ماندگان و آمدند باز فراريان، دانست معتبر

 بـا  را خمسها، دادند درهم هزار را پياده و دادند درهم هزار سه سوار به، تقسيم ضمن تكريت در: گويد
 شد افكل بن ربعى با موصل جنگ امور، دفرستادن حسان بن حارث با را فتح خبر و فرستادند حيان بن فرات

  .بود هرثمه بن عرفجة با خراج كار و
  .بود شانزدهم سال يعنى سال همين در نيز ماسبذان فتح

   ماسبذان فتح از سخن

 هرمـز  پسـر  آذيـن  كـه  يافـت  خبـر  سعد، بازگشت مداين به جلوال از عتبه بن هاشم وقتى: گويد سعد
 بـا  را خطـاب  بـن  ضـرار  كـه  نوشت عمر .نوشت عمر براى را اين و دهآم دشت سوى و آورده فراهم را جمعى
 اسـبى  را وهـب  بن اهللا عبد به را پهلو دو و گمار وى مقدمه بر را اسدى هذيل ابن، فرست آنها سوى سپاهى
 و برفـت  سـپاه  با بود محارب بنى طايفه از كه خطاب بن ضرار، سپار عجلى فالن بن مضارب و بجيله وابسته

 جنگ و شد تالقى گفتند مى هندف آنرا كه محلى در و رسيد ماسبذان دشت به تا فرستاد پيش را هذيل ابن
 سپاهش، كرد اسير و بگرفت را هرمزان پسر سلم خطاب بن ضرار و تاختند مشركان به مسلمانان و انداختند
، رسـيد  روانسـي  بـه  تـا  رفـت  شـدگان  هزيمـت  تعقيب به آنگاه، بزد گردنش و آورد پيش را او و شد هزيمت

 تـا  بـود  آنجا و آمدند باز كه بخواند را آنها و گريختند كوهستان سوى مردمش و شد گشوده بجنگ ماسبذان
 خـويش  جانشين ماسبذان در را هذيل ابن و رفت كوفه به كه فرستاد او طلب به كس و برفت مداين از سعد
  .داد رخ قرقيسا جنگ رجب هما در، سال اين در هم و بود كوفه مرزهاى از يكى ماسبذان و كرد

  قرقيسيا جنگ از سخن

 آمـده  فـراهم  جزيـره  مـردم  از جمعى بازگشت مداين سوى جلوال از عتبه بن هاشم وقتى: گويد سعيد
 عمر براى را اين سعد و فرستادند هيت مردم سوى سپاهى و دادند كمك حمص اهل ضد بر را هرقل و بودند
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 بر را عامرى يزيد بن حارث، فرست آنها سوى سپاهى با را عتبه نب مالك بن عمرو كه نوشت بدو عمر نوشت
  .سپار حبيب بن مالك و عامر بن ربعى به را وى پهلوى و گمار وى مقدمه

 مقابـل  در كـه  فرسـتاد  پـيش  را يزيـد  بـن  حـارث  و كرد هيت آهنگ سپاهى با مالك بن عمرو: گويد
، انـد  شـده  حصارى خندق محوطه در قوم كه يدد عمرو چون و، بودند زده خندق كه آمد فرود هيت جماعت

 يـك  بـا  و نهـاد  آنجا قوم محاصره به را يزيد بن خالد و واگذاشت بود چنانكه را ها خيمه و ديد طوالنى را كار
  .پذيرفتند جزيه مردمش و گرفت جنگ به را آنجا و، گردد باز قرقيسيا سوى غافلگير كه شد راهى سپاه نيمه

 مقابـل  در نه گر و آيند برون كه واگذار خودشان حال به پذيرفتند اگر: نوشت يزيد بن حارث به عمرو
 پيش سپاه، پذيرفتند قوم چون و بگويم خويش  راى تا باشد تو مجاور آن گذرهاى كه بزن خندقى خندقشان

  .پيوستند خويش ديار مردم به عجمان و بازگشت عمرو
  .كرد تبعيد باضع وىس را ثقفى محجن ابو، عمر سال اين در: گويد واقدى
  .گرفت زنى به را عبيد ابى دختر صفيه، عمر ابن، سال اين در هم و: گويد
 در ابراهيم مادر، سلم و عليه اهللا صلى پيمبر آورده فرزند كنيز ماريه، محرم در سال اين در هم و: گويد

  .سپرد خاكش به بقيع در و كرد نماز او بر عمر و گذشت
  .نهادند تاريخ االول ربيع ماه در، سال اين در هم و: گويد

 بود وى خالفت از گذشته نيم و سال دو، اين و بود عمر نهاد تاريخ كه كسى نخستين: گويد مسيب ابن
  .كرد طالب ابى ابن على مشورت به را كار اين و بود هجرت شانزدهم سال كه

  »؟نهيم روز چه از تاريخ«: گفت و آورد فراهم را مردم خطاب بن عمر: گويد
 تـرك  را مشـركان  سـرزمين  و كـرد  هجرت سلم و عليه اهللا صلى خدا پيغمبر كه روزى از«: گفت على

  »كرد
  .كرد چنين عمر و

 سـال  آن در و آمـد  مدينـه  بـه  سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر كه بود سالى از تاريخ: گويد عباس ابن
  .يافت تولد زبير بن اهللا عبد

  .كرد جانشين مدينه در را ثابت بن زيد واقدى گفته به و بود حج ساالر خطاب بن عمر سال همين در
  .بود اسيد بن عتاب مكه بر عمر عامل سال اين در
  .بود العاص ابى بن عثمان طايف عامل و
  .بود اميه بن يعلى يمن عامل و
  .بود حضرمى بن عالء بحرين و يمامه عامل و
  .بود محصن بن حذيفة عمان عامل و
  .بود جراح بن عبيدة ابو، شام همه عامل و
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  .بود وقاص ابى بن سعد كوفه عامل و
  .بود قره ابو آنجا قضاى عامل و
  .بود شعبه بن مغيرة آن سرزمين و بصره عامل و
  .بود افكل بن ربعى، موصل جنگ عامل و
 دو هـر  خـراج  و جنگ بر فرقد بن عتبة ديگر بقول و بود هرثمه بن عرفجة قولى به آنجا خراج عامل و

  .بود معتم بن اهللا عبد بعهده همه اين بقولى و بود
  .بود اشعرى غنم بن عياض جزيره عامل و

  آمد در هفدهم سال آنگاه

  .كرد مكان نقل آنجا به مداين از كسان با سعد و شد بنياد كوفه سال اين در عمرو بن سيف بگفته

   سيف ترواي به آن بنياد سبب و كوفه به مداين از مسلمانان مكان نقل از سخن

 حصـنين  و تكريـت  فتح و گرفت مقام حلوان در عمرو بن قعقاع و شد فتح حلوان و جلوال وقتى: گويد
 آنـرا  خبـر  فرسـتادگان  و گرفتند جاى حصنين در خويش همراهان با افكل ابن و معتم بن اهللا عبد و داد رخ

. نيسـت  ايـد  كـرده  آغـاز  هكـ  وقتـى  چـون  شـما  وضـع  بخدا« :گفت بديد را آنها عمر وقتى، آوردند عمر براى
 دگرگون سبب ايد تكيده سخت شما بودند بوده آغاز در كه بودند چنان آمدند كه مداين و قادسيه فرستادگان

  »؟چيست شدنتان
  »است ديار آن ناسازگارى از«: گفتند

  .فرستاد پسشان زود و نگريست آنها حوايج در عمر
 بـن  هللا عبـدا  فرسـتادگان  جـزو ، بشر و حجير ابن و السنينه ذى ابن و القرط ذو و وعل بن عتبة: گويد

 از كـه  هر كه كرد چنان پيمان عمر كنند پيمان كنند پيمان عمر با تغلب بنى درباره خواستند و بودند معتم
 بـراى  شدن مسلمان ضرورت كه دهد جزيه نشود كه هر و دارد مسلمانان تكاليف و حقوق شود مسلمان آنها

  .بود العرب جزيرة عربان
 زكـات  كـه  بايـد  نكـوتر  كارى ميشوند عجم و شوند مى پراكنده و كنند مى فرار صورت اين در«: گفتند

  »دهند
  »نيست راهى دادن جزيه جز، نه«: گفت

  »بدهند خود كار حاصل از كه كن مقرر صدقه همانند را آنها جزيه«: گفتند
  .نكنند نصرانى را مسلمان پدران مواليد آنكه بشرط كرد چنان عمر

  »باشد چنين«: فتندگ
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 آن از پس و رفتند مداين به سعد پيش بودند آنها مطيع كه نمر و اياد مردم از گروه آن و تغلبيان اين
 گرفتـه  برايشـان  عمـر  از كـه  پيمانى مطابق ذمى و مسلمان از نيز شان بعضى و گرفتند منزل كوفه در وى با

  .ماندند بجا خويش ديار در بود شده
 رنگشـان  و شـده  الغـر  بازوهايشـان  و افتـاده  عربـان  هـاى  شكم كه نوشت عمر به حذيفه: گويد شعبى

  .بود سعد همراه حذيفه هنگام آن در، شده دگرگون
  »؟شده ديگر عربان گوشت و رنگ چرا بده خبر من به«: نوشت سعد به عمر: گويد طلحه
  ».ستا دجله و مداين ناسازگارى سبب به رنگشان تغيير و عربان الغرى«: نوشت سعد
 بـه  را حذيفـه  و سـلمان ، باشـد  سـازگار  شترانشـان  بـا  كه است عربان سازگار بالدى«: كه نوشت عمر

  .»پلى نه باشد حايل شطى نه  من ميان كه دريايى و دشتى بجويند جايى كه بفرست جستجو
 هـا آن سعد. بود سپرده كسى به را سپاه كارهاى از يك هر عمر كه بودند سپاه كشافان حذيفه و سلمان

 حذيفه، رسيد كوفه به تا نپسنديد را بجايى و كرد عبور فرات غرب از و رفت انبار آهنگ به سلمان، فرستاد را
 سـهله  را آنجـا  و سـرخ  شنهاى با بود ريگزارى كه رسيد بكوفه تا نپسنديد را جايى و رفت فرات مشرق از نيز
 و خرقه دير: بود دير سه آنجا در، نامند وفهك باشد آميخته هم در چنين شن و ريگ كه را جا هر و، گفتند مى
 و كردنـد  نمـاز  و آمدند فرود و پسنديدند را محل. بود نبين هاى خانه آن بين ما و سلسله دير و عمرو ام دير
 و، هسـت  آن بـر  آنچه و زمين و كند سايه آن بر آنچه و آسمان پروردگار خدايا«: گفتند چنين كدامشان هر
 گمـراه  آنچـه  و شـيطانها  و، كنـد  روان آنچه و درياها و، آيد فرود آنچه و ستارگان و، دكن پراكنده آنچه و باد

 را خبر و »كن ما قرار منزلگاه را آنجا و كن مبارك ما بر را كوفه اين كند نهان آنچه و نيين هاى خانه و، كند
  .نوشتند سعد براى

 و آورد پس را مردم سعد، شدند هزيمت جلوال جنگ در پارسيان وقتى«: گويد الرحمن عبد بن حصين
 سـازگار  شـتر  بـراى  آنجـا  آيا«: گفت عمر. نداشتند خوش آنرا كه برد مداين سوى را كسان بيامد عمار چون
  »؟است

  »دارد پشه آنجا نه«: گفتند
 مـردم  بـا  عمـار  آنگاه: گويد» .نيست سازگار عربان براى نباشد سازگار شتر براى كه جايى«: گفت عمر

  .آمد فرود فهكو در و برفت
 مگـس  و غبـار  كـه  نداشـتند  خـوش  را آنجـا  مسلمانان آمديم فرود مداين در وقتى: گويد ثور بن يسر

 بالدى زيرا، بجويند دريايى و دشتى منزلگاه يك كه بفرستد را كسانى«: نوشت سعد به عمر، كرد مى آزارشان
 ايـن  كـه  جـايى  درباره بودند وى پيش هك كسانى از» .باشد سازگار بز و شتر براى كه است سازگار عربان به

 زبانه را كوفه محل آوردند سخن زبانه از بودند ديده را عراق كه آنها عرب سران از و پرسيد باشد داشته صفت
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 بـرده  فرو روستا در را خود زبان  دشت«: گفتند مى عربان، بود حدا بين چشمه تا نهرين بين ما كه گفتند مى
  ».است

 يعنـى ( بـود  نجـاف  بود گل مجاور آنچه و) ساحل يعنى( گفتند مى ملطاط بود فرات مجاور كه را آنچه
  .داد دستور آن درباره و نوشت سعد به عمر آنگاه.) بلند جاى

 آنچه درباره عمر نامه و آوردند خبر كوفه درباره و آمدند سعد پيش حذيفه و سلمان وقتى: گويد سعيد
 وى همـراه  يـا  و اند شده شما پيرو كه عجمانى با را قباذ كه نوشت عمرو بن قعقاع به سعد، رسيد بودند گفته
  .آمد سعد پيش خويش سپاه با و كرد چنان قعقاع، واگذار جلوال در اند آمده

 از كسـانى  بـا  شده اسير قادسيه ايام در كه را اهللا عبد بن مسلم كه نوشت معتم بن اهللا عبد به او هم و
 بـا  و كرد چنان اهللا عبد، واگذار موصل در هستند شما همراه يا اند پذيرفته را دعوتتان كه پارسى چابكسواران

  .آمد سعد پيش خويش سپاه
 رفتن تا مداين جنگ از. زد اردو كوفه در هفدهم سال محرم در و آمد در مداين از كسان با سعد آنگاه

 سال به كوفه و بود ماه شته و سال سه كوفه طراحى تا عمر خالفت وقت از و بود ماه دو و سال يك كوفه به
  .شد طراحى، تاريخ مبدأ هفدهم سال محرم در وى خالفت چهارم

 سـال  محرم در بهرسير در و دادند را كسان مقررى، رحيل از پيش، مداين در سال اين محرم در: گويد
 در همهفـد  سـال  محـرم  در، بودند كرده عوض منزلگاه بار سه كه پس آن از نيز بصره مردم. دادند شانزدهم

  .گرفت انجام ماه يك مدت در كار اين و گرفتند قرار كنونى جاى
  .آمدند فرود كوفه در هفدهم سال آخر در مردم كه شنيدم معن بن قاسم از: گويد واقدى

  .شد منزلگاه هيجدهم سال آغاز در كوفه كه گفت مى پدرش از بنقل الرقاد ابى ابن: گويد 
 بهتـرين  در بهـار  هـر  در كسـان  بـا  كـه  نوشـت  غـزوان  بن تبةع و مالك بن سعد به عمر: گويد سعيد

 و دهنـد  سال هر محرم در را مقررى و بدهند را كمكها سال هر بهار در كه داد دستور و كنند بهار سرزمينها
 دو، گيرنـد  مقر كوفه در آنكه از پيش كسان و آيد مى دست به غلبه كه بدهند شعرى طلوع هنگام را غنيمت
  .گرفتند مقررى
 اى كوفـه  در نوشـت  عمـر  بـه  گرفت اقامت كوفه در سعد وقتى: گويد، بود اسد مردم از يكى كه غرورم
 مسلمانان مداين در و ميرويد خوب علف و است دريايى و دشتى و است فرات و حيره ميان كه ام كرده اقامت

 قبايل پراكندگان از جمعى و نهادم پادگان صورت به آنجا بود خوشايند آنجا اقامت را كه هر و كردم مخير را
  .عبسند بنى از بيشترشان كه ماندند آنجا

 دل يافتنـد  اسـتقرار  خـود  جاى در بصره مردم و گرفتند منزل كوفه در كوفه مردم وقتى: گويد سعيد
 مـردم ، بسـازند  نيين بناهاى خواستند اجازه كوفه مردم آنگاه. بازيافتند بودند داده دست از را آنچه و گرفتند

  .خواستند اجازه يزن بصره
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، كـنم  سخن شما بخالف خواهم نمى اما است مناسبتر شما براى هم و جنگ براى اردوگاه«: گفت عمر
  »؟چيست نى

  ».شده نى و گرفته مايه خورده آب كه است علفى«: گفتند
  ».دانيد خود«: گفت

  .ساختند نيين بناهاى شهر دو مردم و
 نى يك و بسوخت سايبان هشتاد و، بود تر سخت كوفه يقحر، داد رخ حريق بصره و كوفه در آن از پس

  .كردند مى ياد آن از پيوسته مردم و بود شوال ماه به اين و نماند بجا
 كارى هيچ كه كنند بنيان خشت با كه بخواهند اجازه تا فرستاد عمر سوى را آنها از كسانى سعد آنگاه

 سه از بيش هيچكس اما بسازيد«: گفت، گفتند آنرا خسارات و حريق خبر چون و. كردند نمى او دستور بى را
  ».نگردد شما از دولت تا نگرديد سنت از .نكنيد افراط بنيان كار در و نسازد اطاق

 كوفـه  مردم جاهاى كه داد دستور و نوشت چنان مردم و عتبه به عمر و بازگشتند كوفه به فرستادگان
  .كند معين دلف بن عاصم الجربا ابو را صرهب مردم جاهاى و كند معين مالك بن الهياج ابو را

  .نبرند باال اندازه از بيش را بنايى هيچ كه گفت كسان به و داد دستور فرستادگان به عمر و گويد
  »؟چيست اندازه«: گفتند
  ».نبرد بيرون اعتدال از و نكند نزديك اسراف به را شما چندانكه«: گفت
 درباره را عمر نامه و خواند پيش را الهياج ابو، سعد كنند بنيان را كوفه كه شدند همسخن وقتى: گويد

 متوسـط  معـابر  و ذراع سـى  تر اهميت كم كم معابر و ذراع چهل بزرگ معابر: بود گفته كه داد خبر و بد معابر
 اى قطعـه  مگـر  بود گفته ذراع شصت را ها قطعه. نباشد اين از كمتر و باشد ذراع هفت ها كوچه و ذراع بيست

  .بود ضبه بنى نآ از كه
  .كرد مى تقسيم الهياج ابو كردند مى معلوم را چيزى چون و پرداختند مساحى به مطلع مردم
 فروشان صابون بازار محل در آنرا كه بود مسجد گرفت بنيان و شد كشى خط كوفه در كه چيزى اولين

 كـه  هر گفت و انداخت راست طرف به تيرى و ايستاد آن ميان در نيرومند تيراندازى. نهادند فروشان خرما و
 آن خواهد كه هر گفت و انداخت تير نيز خود سر پشت و روبرو از، سازد بنا تيرها اين محل سوى آن خواهد
  .بناسازد تيرها محل سوى

 و مجنبـه  كـه  شـد  ساخته رواقى آن جلو در و بودند كشيده طرف هر از كه بود چهارگوشى در مسجد
 بود چنين مسجدها همه. بود ازدحام از جلوگيرى و مردم و آمدن فراهم اىبر گوش چهار و نداشت 1ها موخره

                                                           

 بـا . انـد  ساخته مى مسجد مسقف قسمت دنباله و لوپه كه معماريست مشخص واحد عنوان كلمه دو اين كه پيداست خوب .1
 بجاى پارسى متن در را كلمه دو عين و نيافتم آن ترجمه براى مناسبى كلمه بود دسترسه ب كه منابعى به مراجعه و كنجكاوى

  . م. است نگشودن از بدتر گشودن غلطه ب را ابهام كه نهادم
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 بـر  و بـود  ذراع دويسـت  رواق. كردنـد  نمـى  آن هماننـد  را مسـجدها ، حرمـت  پاس به كه الحرام مسجد بجز
 دور. بـود  رومـى  كليسـاهاى  هماننـد  آن طـاق  زيـر  و بود بوده خسروان آن از كه بود شده بنا مرمر ستونهاى

  .نسازد بنا آن داخل در كس كه كندند خندقى صحن
 از ذراع دويسـت  بطول نقبى راه و. است كوفه قصر اكنون كه ساختند اى خانه سعد براى مسجد مجاور

  .ساخت حيره در خسروان بناى آجر از روزبه را بنا دادند جاى آن در را ها خزينه و رسيد مى مسجد به آنجا
 در و معبـر  سـه  مشـرق  سـمت  و معتبر چهار قبله طرف و نهادند بزرگ معبر پنج مسجد صحن پشت

  .معبر سه مغرب سمت
 كنار بجيله و ديگر معبر كنار همدان، دادند جا بزرگ معبر دو كنار صحن پشت را ثقيف و سليم قبيله

  .گرفتند جا آخرين معبر كنار تغلب و تيم و ديگر معبر
 نخع ميان، بود معبرى نيز نخع و اسد بنى ميان، گرفت جا معبر نزديك اسد بنى، صحن قبله جهت در

 جـا  معبـر  يـك  بر را مزينه و انصار صحن مشرق در. بود معبرى نيز ازد و كنده ميان، بود معبرى نيز كنده و
 را بجيلـه  و بجاله صحن مغرب در. معبر يك بر را عامر و اسد و معبر يك بر را محارب و تميم طايفه و دادند

  .معبر يك بر را متفرق گروهى و جهينه و معبر يك بر را متفرق گروهى و جديله و دادند جا معبر يك بر
 تقسيم سهم ترتيب به جاها .بودند آنها ماوراى و آنها ميان در ديگر مردم و بودند صحن مجاوران اينان

 ديگر معبرهاى و رسيد مى معبرها اين به كه ساختند آن مقابل ديگر معبرهاى و بود بزرگ معبرهاى اين. شد
  .بود تر پست آن محل و داشت كمتر وسعت و بود آن موازى كه

 از پـيش  و قادسـيه  جنگـاوران  و آوردنـد  پديـد  صحن بيرون را معبرها اين. بود معبرها بين ما ها محله
  .دادند جا آن در گروه ده به را قادسيه

 طبقـه  و اول قـه طب دنبالگان چون و بيايند آنجا كه كردند ذخيره محلى موصل و مرزها سپاهيان براى
 رهـا  را خود محله بود بسيار هاشان دنباله كه كسانى شد تنگ كسان بر ها محله و شدند بسيار و بيامدند دوم

 رفته خود دنبالگان پيش كه كسانى محل در را آنها داشتند كمتر دنباله كه كسانى و رفتند آنها نزد و كردند
 منـزل  را دنبالگـان  كـه  گرفتند مى تنگ خويشتن بر نه اگر و دادند مى جاى، بود همسايگيشان در اگر، بودند
  .دهند

 آن در قصـر  و مسـجد  بجـز  و كردند نمى طمع آن در قبايل، بود خود حال به عمر ايام در صحن: گويد
 بـه  زودتر كه هر مسجدهاست همانند نيز بازارها بود گفته عمر، نداشت مشخص حد و بنيان نيز بازارها، نبود

  .يابد فراغت فروش از يا رود خود خانه به تا اوست آن زا رسد نشيمنگاهى
 و رونـد  الهياج ابو پيش تا گرفت مى مكان آنجا در آمد مى كه هر كه بود آماده توقفگاهى دنبالگان براى

  .بكاست بنى مردم خانه اكنون توقفگاه، كند تعيين ايشان بر محلى خواستند مى جا هر و بنگرد كارشان در
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 است كوفه مسجد محراب پهلوى اكنون كه جايى بود شده معين قصر براى كه ساحتىم در سعد: گويد
 كـه  شد چنان و گرفت منزل آن طرف يك و داد جا آن در را خزينه و كرد محكم آنرا بنيان و برآورد قصرى

  .ببردند آن مال از و زدند نقب خزانه به
 خبـر  او بـه  بود خانه پشت كه صحن به نسبت را خزاين و خانه محل و نوشت عمر براى را ماجرا سعد

  .داد
 در روز و شـب  كـه  باشد آن روبروى خانه و باشد خانه مجاور كه كن جابجا را مسجد«: نوشت بدو عمر

  ».كنند مى حفظ را خويش مال و هستند كسانى مسجد
 بزرگمهـر  پسـر  بـه  روز بنـام  همـدان  مردم از دهقانى، كند بنيان خواست و كرد جابجا را مسجد سعد

  ».باشد بنا يك كه كنم مى متصل بهم را قصر و مسجد و ميسازم نيز قصرى ميسازم را مسجد«: گفت
 آجرهـاى  از نشـده  دستكارى و هست اكنون كه مساحت همان به آنرا او و كرد طراحى را كوفه قصر و
 انتهـاى  تا كه بساخت قصر هاى خزانه مقابل در را مسجد و بساخت بودند داشته حيره در خسروان كه قصرى

 ابـى  بـن  علـى  ميـدان  انتهاى تا ها خزانه راست سمت از و بود قبله سوى آن راست سمت و. بود كشيده قصر
  .بود قصر راست سمت و ميدان سوى به مسجد قبله كه كشيد السالم عليه طالب

 و. تنداشـ  مجنبه و شد استوار بود برده بكار كليساها در خسرو كه بود مرمرين ستونهاى بر قصر بناى
  .گرفت بنيان هست اكنون چنانكه زياد دست به سفيان ابى بن معاوية ايام در تا ببود همچنان

 محـل  و خوانـد  پـيش  را جاهليـت  ايـام  بنايان از چند تنى كند بنيان را مسجد خواست مى زياد وقتى
 چيزى آن ارتفاع درباره«: گفت و داد توضيح آنها براى خواست مى كه ارتفاعى مقدار با آنرا مساحت و مسجد

  ».گفت نيارم آنرا وصف كه ميخواهم
 اهـواز  كوههـاى  از بايد كه است ميسر ستونهايى بوسيله كار اين«: گفت بود بوده خسرو بنايان از يكى

 و هـا  مجنبـه  و بزنـى  سـقف  آنگـاه ، برى باال آسمان در ذراع سى و كنند پر آهن هاى ميله و سرب با و بيارند
  ».شود مترمحك كه بسازى ها موخره

  ».كرد نمى تعبير اما كشيد مى آن سوى مرا خاطرم كه بود وصف همين«: گفت زياد
 وقتـى ، بـود  سعد گفتگوى از مانع بازاريان صداى سرو و بود خود بجاى بازارها، ببست را قصر در سعد

 را صـداها  ردهخ اين«: گفته سعد كه گفتند. بود نگفته كه بستند سعد به سخنانى مردم بود كرده بنا را قصر
  ».كنيد خاموش

 سـوى  و بخواسـت  را  مسلمه بن محمد، نامند مى سعد قصر را قصر كه شنيد و رسيد عمر به سخن اين
  ».گرد باز اى رفته چنانكه و بسوزان آنرا در و رو قصر سوى«: گفت و فرستاد كوفه

 و، زد آتـش  را در و بـرد  قصـر  در به و خريد هيزم مقدارى و رسيد كوفه به تا برفت مسلمه بن محمد
 معلـوم . كيسـت  ببيند فرستاد و »اند فرستاده كار اين براى را شخص اين«: گفت بگفتند سعد با را خبر چون
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 و بيايد خواست و رفت وى پيش سعد، نيامد اما، درآى قصر به كه فرستاد كس و است مسلمه بن محمد شد
 ام شنيده«: بود نوشته كه داد سعد به را عمر نامه و. نگرفت، دهد او به خرجى خواست .نپذيرفت اما آيد فرود

، اى نهاده درى كسان و خودت ميان و نامند مى سعد قصر آنرا كه اى كرده حصارى آنرا و اى ساخته قصرى كه
 درى قصـر  بـراى  امـا . ببند آنرا و گير سكونت ها خزينه مجاور منزلى در، است جنون قصر نيست تو قصر اين
 آينـد  تـو  مجلـس  به آمدى در ات خانه از وقتى كه را حقشان و كند گيرى جلو آن دخول از را مردم كه منه

  ».كنى سلب
  .است نگفته اند داده نسبت او به كه را سخنى كه كرد ياد قسم سعد

 خورد درخت پوست و شد تمام او توشه رسيد مدينه نزديك چون و بازگشت هماندم مسلمه بن محمد
  .بگفت عمر با را خويش خبر همه و بود دهكر ثقل رسيد عمر پيش چون و

  »؟نگرفتى سعد از خرجى چرا«: گفت عمر
  ».بودى داده اجازه يا بودى نوشته بگيرم خواستى مى اگر«: گفت
 سخن يا، كند عمل انديشانه دور ندارد خود يار از دستورى وقتى كه آنست كامل خردمند«: گفت عمر

  ».وانماند و كند
 از وى«: گفت و كرد تصديق را سعد گفته عمر. بگفت عمر با را او گفتار و دسع قسم مسلمه بن محمد

  ».است راستگوتر آورده من نزد به آنكه و گفته سخن اين وى ضد بر كه كسى
 كنـد  بنيـان  آنـرا  زيـاد  كـه  پـيش  آن از اعظـم  مسجد در من: گويد طلحه بن اسحاق شده آزاد محمد

  .ديدم مى را پل دروازه هندو دير آنجا از و نداشت موخره و مجنبه كه نشستم مى
  .ديد مى را پل دروازه آنجا از نشست مى مسجد در كه كسى: گويد شعبى 

 سـالح  و بود روم مرزهاى از يكى بر و بود همدان اهل ساسان پسر بزرگمهر پسر به روز: گويد كثير ابو
 مالـك  بـن  سـعد  كـه  وقتى تا نبود ايمن و رفت روميان پيش و دادند بيمش خسروان و رسانيد آنها به بسيار
 روزبـه . داد خبـر  وى حـال  از و نوشت نامه عمر به وى همراه آنگاه بساخت وى براى را مسجد و قصر و بيامد

  .فرستاد پس مكاريانش با را او و داد عطا و كرد تعيين مقررى او براى عمر و شد مسلمان
 گوينـد  عبـادى  قبـر  آنـرا  كه رسيد محلى به نچو و بودند عبادى فرقه از مكاريان روزگار آن در: گويد

 از جمعـى ، گيرنـد  وى مـرگ  شاهد را او و بگذرد آنها بر يكى تا ماندند منتظر آنگاه، بكندند را او گور و بمرد
 مانند برى وى خون از تا دادند نشان بدويان به را او و بودند كنده راه كنار را روزبه قبر، گذشتند آنجا بدويان

  .شد شهره عبادى قبر بنام و عبادى قبر گفتند مكاريان حضور بسبب و كردند خويش هدشا را آنها و
  »نه: گفت؟ بگويى مردم با را او خبر نميخواهى« گفتند، بود من پدر روزبه بخدا: گويد ابوكثير
 عمـر  بـه  آنهـا  تنظيم باره در سعد و شد بيشتر ديگر گروههاى از دهگانه گروههاى بعضى: گويد سعيد

  .كن تنظيم كه نوشت عمر و نوشت نامه
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 نمران بن سعيد جمله آن از و را عرب خردمندان و صاحبنظران و شناسان نسب از گروهى سعد: گويد
 و كنانـه : شـدند  گـروه  هفـت  و كردنـد  تنظيم هفت ترتيب به را گروهها كه خواند پيش را نعيم بن مشعلة و

. شـدند  گـروه  يـك  بـودن  عـيالن  قيس بن عمرو بنى تيره كه جديله و كسان ديگر و حبشيان از وابستگانش
. شـدند  گـروه  يك ازد و موت حضر و كنده و خثعم و بجيله با بود آنها از شام بن غسان تيره كه قضاعه قبيله

. شـدند  گـروه  يـك  هوازن و رباب قوم ديگر و تميم. شدند گروه يك وابستگانشان و همدان و حمير و مذحج
 هجر مردم و القيس عبد و عك و اياد، شدند گروه يك تغلب و ضبيعه و نمر و محارب و غطفان و اسد طايفه

 چهـار  را آنهـا  زيـاد  تا بودند چنين معاويه ايام بيشتر و على و عثمان عمرو ايام در. شدند گروه يك عجمان و
  .كرد گروه

  : نوين ترتيب به كسان تنظيم

 و مرد سه و چهل، قادسيه جنگاوران از گروه هر، كردند تنظيم درم هزار صد مبناى بر را گروهها اين و
، هـزار  سه يك هر مردم بيست، پيشين جنگاوران از گروه هر. درم هزار يكصد، نانخور پنجاه و زن سه و چهل

 و زن شصت و مرد شصت، اول طبقه دنبالگان گروه. درم هزار يكصد، درمى صد نانخور جمعى و زن بيست و
  .ترتيب همين به و درم هزار يكصد، بودند پانصدى و هزار مردانشان كه نانخور چهل

 سران به را مقررى، ترتيب همين به نيز بصره مردم، شناختم مى دسته سر يكصد: گويد حارث بن عقبة
 بـه  هـا  خانـه  در كـه  دادنـد  مـى  امينـان  و نقيبـان  و سردسـتگان  به آنها و دادند مى پرچمداران و گروه هفت

  .برسانند صاحبانش

   :كوفه از يشپ مداين فتوح

 كـه  حلـوان : بود چهار كوفه مرزهاى. بود قرقيسيا و ماسبذان و حلوان و سواد مداين فتوح: گويد سعيد
 عمـرو  آن عامل كه قرقيسيا، بود قهرى خطاب ابن ضرار آن عامل كه ماسبذان، بود عمرو بن قعقاع آن عامل

 سعد كه پس آن از و بودند چنين، بود معتم بن اهللا عبد آن عامل كه موصل و بود عتبه بن عمرو يا مالك بن
 جانشـينانى  و پيوستند كوفه به مرزها عامالن، بودند مقيم مداين در مسلمانان هنوز رفت كوفه بنيانگزارى به

 اهللا عبـد  جانشـين  .بود اهللا عبد بن قباد، حلوان بر قعقاع جانشين: دهند سامان را مرزها كار كه كردند معين
  .بود اهللا عبد بن عشنق عمر جانشين و بود اهللا عبد بن رافع ضرار جانشين. بود اهللا بدع بن مسلم، موصل بر

 بكمـك  هست حاجت بكارشان كه را پارسى چابكسواران از كه كسانى كه نوشت مرزها عامالن به عمر
  .كردند چنان و بردارند آنها از جزيه و گيرند

 كوفـه  بـه  مداين از را خويش درهاى مسلمانان ،يافتند ساختمان اجازه مردم و شد طراحى كوفه وقتى
 از و بـود  همـين  مرزهايشـان ، گرفتنـد  منزل كوفه در و كردند نصب بودند كرده كه ساختمانهايى بر و بردند
  .نبود آنها دست به اين جز روستا
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  .بود قرقيسيا و ماسبذان و موصل و حلوان آن مرزهاى و روستاها و كوفه: گويد عامر
 ديگـر  جـاى  نداد اجازه و كرد منعشان ديگر بالد از عمر كه هست همدانى عيسى بن موسى روايت در

  .روند
 مداين در كه مدتى بجز، بود آنجا عامل نيم و سال سه مالك بن سعد كوفه طراحى پس از: گويد سعد

  .داشت عامالن بصره حدود تا قرقيسيا و ماسبذان و موصول و حلوان و كوفه وبر، بود بوده
 بـه  را سبره ابو عمر، بود كوفه عامل همچنان سعد، درگذشت كه بود بصره عامل غزوان بن ةعتب: گويد

 از پـس ، كـرد  آنجا عامل را مغيره و كرد معزول بصره از را سبره ابو آن از پس، گماشت غزوان بن عتبة جاى
  .كرد كوفه عامل را اشعرى ابوموسي و كرد معزول را مغيره آن

  .روم آهنگ مسلمانان آنجا كرد سخن از حمص كه فرمانرواى

 آنهـا  جنـگ  سـر  و آمدنـد  حمـص  مقيم مسلمانان و جراح بن عبيدة ابو آهنگ به روميان سال اين در
 داد اجـازه  عمـر  كـه  بار نخستين: گويد كه است چنين آمده سعيد روايت در چنانكه مسلمانان قصه. داشتند

 بـه  بودنـد  نوشـته  هـا  نامـه  جزيره مردم با كه روميان كه بود آنجا از، روند ديگر جاى به كوفه مقيم سپاهيان
 اردو حمص در و آورد فراهم را خويش پادگانهاى عبيده ابو، آمدند حمص مقيم مسلمانان و عبيده ابو آهنگ
 كـه  كرد مشورت آنها با عبيده ابو، پيوست اردوگاه به پادگانها اميران مانند و بيامد قنسرين از نيز خالد، زدند

  .برسد كمك تا شود حصارى يا دانداز جنگ
 را خالد رأى عبيده ابو، نويسد نامه عمر به و شود حصارى گفتند مى ديگران، كند جنگ گفت مى خالد

 بـاز  او از را شـام  سپاهيان و اند كرده او آهنگ روميان كه نوشت عمر به و كرد كار ديگران راى به و نپذيرفت
  .اند داشته

 كـه  بود نهاده اسبانى آنجا استعداد اندازه به مسلمانان اموال مازاد از ىشهر هر در عمر كه بود چنان و
 بـه  رسـيد  عمر به روميان خبر وقتى، بود كوفه در اسب هزار چهار جمله از، باشد آماده داد رخ اى حادثه اگر

 وابـ  كه فرست حمص سوى عمرو بن قعقاع همراه را مردم رسيد تو به من نامه وقتى«: نوشت مالك بن سعد
  ».كن ترغيب را كسان و بكوش وى كمك كار در و اند گرفته ميان در را عبيده

 مـردم  كه برود رقه تا كه فرست جزيره سوى سپاه با را عدى بن سهيل«: كه نوشت سعد به عمر هم و
 آنهـا  پيشـقدم  قرقيسـيا  مـردم  و انـد  برانگيختـه  حمص مقيم مسلمانان ضد بر را روميان«: كه اند بوده جزيره

 نصيبين و رقعه از و اند كرده همدستى قرقيسيا مردم با كه فرست نصيبين سوى را عتبان بن اهللا عبد، اند هبود
 نيـز  را عيـاض ، فرسـت  تنـوخ  و ربيعه قوم يعنى جزيره عربان سوى را عقبه بن وليد، روند رها و حران سوى

  ».است همگان ساالر غنم بن عياض بود جنگى اگر، بفرست
 جملـه  از هـم  و بـود  رفتـه  شـام  سـپاه  كمـك  به خالد همراه كه بود عراق مردم ملهج از عياض: گويد

  .داشت آمد و رفت عبيده ابو با و آمدند باز قادسيه سپاه كمك به شام از كه بود عراقيانى
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 بـا  نيـز  غـنم  بن عياض، شد روان حمص سوى كس هزار چهار با قعقاع رسيد نامه كه روز همان: گويد
 قصـد  بـه  مدينه از عمر، رفت رقه سوى  سهيل. گرفتند جزيره راه ساحل غير و ساحل از هجزير مامور اميران
  .رفت جابيه تا و داشت حمص آهنگ كه شد برون عبيده ابو كمك

 كمكشان به و بودند كرده تحريك حمص مقيم مسلمانان ضد بر را روميان كه جزيره مردم وقتى: گويد
 كه ندانستند و اند شده روان كوفه از سپاهيان كه بدانستند جزيره مقيم هاى گفته از بودند آنها با و بودند رفته

  .كردند رها را روميان و شدند پراكنده خويش ياران و ديار قصد به، حمص يا دارند كوفه آهنگ
 بـا  شـدن  بـرون  دربـاره  و، اول راى بجز كرد پيدا ديگر رأى عبيده ابو، شدند پراكنده گروه اين چون و

  .كرد مشورت خالد
 جنـگ  از پس سوم روز به كوفه سپاه با عمر بن قعقاع، كرد فيروزشان خدا و شود برون كه گفت خالد

 كـه  نوشـتند  او بـراى  بـود  رسـيده  سوم روز به كمك اينكه و را فتح خبر، بود آمده جابيه به نيز عمر، رسيد
  .كند حكم آن درباره

 حـوزه  به كه دهد نيك پاداش را كوفه مردم اخد، كنيد شريك غنيمت در را آنها كه نوشت عمر: گويد
  .كنند مى كمك نيز ديگر شهرهاى مردم به و رسند مى خويش

 و مجـزز  بـن  علقمـة ، داشـتند  پادگانهـا  مسلمانان، تاخت حمص به دريا از هرقل: گويد حبوه بن رجاء
 مردم از هرقل، بودند كرده چنين نيز شرحبيل و يزيد، بودند آن امثال و عسقالن و رمله در حكيم بن علقمة
 اگـر  كـه  داريم بيم و ايم كرده پيمان ما كه دادند پاسخ كه برانگيخت را حمص مردم و خواست كمك جزيره

 كمـك  خالـد  از عبيـده  ابو، شد برون عبيده ابو ضد بر روميان بسيار جمع با وى .نبينيم يارى كنيم مخالفت
 مـردم  او از پـس . نگذاشـت  جـاى  بـه  را يكى و مدآ عبيده ابو كمكه ب داشت كه كسانى همه با او و خواست
 كـه  بـود  چنان و بودند شهرى تنوخيان بودند آنجا كه كسانى بيشتر، شدند هرقل پيرو و شدند كافر قنسرين

  .داشت مى نگه بودند آنجا كه سپاهى با را واليت مسلمان اميران از يك هر
 كـه  شـدند  همسـخن   مسـلمانان  ،فرسـتاد  حمص سوى كسان و زد اردو و شد نزديك حمص به هرقل

  .داشت جنگ به نظر كه خالد مگر، نويسند نامه عمر به و بزنند خندق
 و بيامدنـد  كمكهايشـان  و روميـان . كردند استغاثه و نوشتند عمر به و زدند خندق حمص اطراف، پس

 و بود آمده روميان كمك به كس هزار سى جزيره از، كردند محاصره را مسلمانان و آمدند فرود حمص مقابل
  .غيره و تنوخ از بود قنسرين كمك بجز اين

 سعد به. رفت حج سوى و داشت حج آهنگ كه رسيد عمر به هنگامى نامه. شد سخت مسلمانان بر كار
 از آنجـا  مـردم  تـا  فرسـت  جزيره سوى را مسلمانان شده حصارى و اند گرفته ميان در را عبيده ابو كه نوشت
  .ندمانباز حمص اطراف روميان كمك
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 به چون كه شدند روان نصيبين و حران و رقه سوى سواران و شد برون عبيده ابو كمك به قعقاع: گويد
 خـويش  ديـار  سـوى  و يافتنـد  خبـر  بودند حمص در روميان با كه جزيره مردم از را گروه آن رسيدند جزيره

  .گرفتند موضع آنها ابلمق در مسلمانان كه شدند حصارى و رسيدند آنجا مسلمانان از زودتر و بازگشتند
 كردند مطلع را او و فرستادند خالد پيش كس تنوخ بنى مردم شد نزديك حمص به قعقاع وقتى: گويد

  .بگفتند وى با را خبرها و
 باك برويد يا بمانيد اينكه و شما فزونى و كمى از نبودم ديگرى فرمانبر من اگر بخدا كه داد پيغام خالد

  .برويد جزيره مردم چون نيز شما گوييد مى راست اگر. نداشتم
 خـواهى  اگر، تست رأى رأى كه دادند پيغام خالد به و پذيرفتند كه كردند سخن تنوخيان ديگر با آنها

  .كنيم فرارى را روميان و آيى ما سوى خواهى اگر و برويم
  ».كنيد فرارى را روميان آمديم وقتى و بمانيد«: گفت خالد

 بـا  و انـد  شـده  پشـيمان  قنسـرين  مـردم  و اند شده متفرق جزيره مردم«: گفتند عبيده ابو به مسلمانان
  ».ببر دشمن سوى را ما، عربانند نيز آنها كه اند كرده فرار مسلمانان

  .بود خاموش خالد و
  »؟كنى نمى سخن چرا! خالد«: گفت عبيده ابو

  »اى نكرده گوش مرا سخن و اى دانسته مرا راى«: گفت
  »بندم كار و شنومب كه كن سخن اكنون«: گفت
 جنـگ  شـما  كمـك  بـه  آنهـا ، بكاسـت  را حريفان شمار تعالى خداى كه ببر بيرون را مسلمانان«: گفت

  ».مباش نگران آنها كثرت از، كنيم مى جنگ ظفر كمك به ايم گرويده اسالم به وقتى از ما ولى كنند مى
، مـردم  اى«: گفت و كرد خدا ثناى و حمد و آورد فراهم را كسان عبيده ابو آنگاه: گويد نضر بن علقمة

 بميـرد  كـه  هر و شود دغدغه بى وى مقام و وضع بماند شما از كس هر دارد دنبال به روزها كه روزيست اين
 مـرگ  از وى بيزارى مايه كرده گناهى شرك از كمتر كسى اگر باشيد داشته نكو گمان بخداوند، باشد شهيد
 كـه ، نيست گفتن دروغ وقت اينك و، دهم مى شهادت، رويد شهادت راه به و بريد توبه خدا پيشگاه به، نشود

 بهشـت  وارد دانـد  شريك بى را خدا و بميرد كه هر«: گفت مى كه شنيدم سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر از
  .»شود مى

، بـود  خالـد  بـا  ميمنـه  .بـرد  بـرون  را آنها عبيده ابو، شد گشوده كه بودند بندى در كسان گويى: گويد
  .بجنگيدند سخت و بود گماشته شهر در به جبل بن معاذ، بود قلب در عبيده ابو، بود عباس با ميسره

 قلـب  و كردند فرارى را روميان قنسرين مردم، بيامد كس يكصد با شتابان قعقاع كه بودند حال اين در
 پيـاپى  مـدد . دبـو  شكسته سپاهشان پهلوى دو از يكى كه آمد فراهم روميان سپاه قلب بر مسلمانان ميمنه و
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 به كه شد كشته الديباج مرج در آنها كس آخرين، شد مار و تار  چپ پهلوى و نماند جمله آن از كس و رسيد
  .باختند غنيمت و شدند كشته كه شوند سبكتر كه بيفكندند پوشش و بشكستند سالح و بودند رسيده آنجا

 باز دشمن از«: گفت و كرد سخن آنها با و آورد فراهمشان عبيده ابو يافتند ظفر مسلمانان وقتى: گويد
  ».گفتم نمى را حديث آن، ماند مى ما از يكى دانستم مى اگر كه نباشيد رغبت بى باال درجات به و نمانيد

  .رسيد عبيده ابو پيش جنگ سوم روز به كوفه سپاه از گروه آخرين كه شد چنان و
 نيـز  نصـارى  عربـان ، بودند آمده وى مقابله به روميان كه خواست كمك عمر از عبيده ابو: گويد شعبى

 از كـس  هـزار  چهـار ، نوشت نامه مردم به و شد برون عمر پس. بودند كرده محاصره را او و بودند همراهشان
 عبيـده  ابو پيش جنگ از پس سوم روز و كشيدند مى يدك را اسبان و بودند استر بر همه كه شدند روان آنها

 كن شريكشان غنيمت در«: نوشت بدو عمر. نوشت نامه بود رسيده جابيه به هك عمر به آنها درباره و رسيدند
  ».شد پراكنده دشمنتان كه بودند آمده شما سوى آنها كه

 و كوفه قصر مقابل آنرا زمستان هنگام و داشت احتمالى حوادث براى اسب هزار چهار عمر: گويد ماهان
 و فـرات  بـين  مـا  آنـرا  بهـار  هنگـام . گويند طويله ار آنجا تاكنون جهت بهمين. داشت مى نگاه آن چپ سمت
 چراگـاه  يعنـى ، ناميدند شاهجان) ؟آخور( آخر را آنجا عجمان و ميبرد عاقول دير مجاورت در كوفه هاى خانه

 هـر  و رسـيدند  مـى  بـدان  كه بودند كوفه مردم از چند تنى و باهلى ربيعه بن سلمان، اسبان دار عهده .اميران
 از يـك  هـر  در. رسـيد  مـى  بدان معاويه بن جزء كه بود اسب تعداد همين نيز بصره در. دنددواني مى آنرا ساله

 مـردم  تـا  رفتند مى پيش از و نشستند مى اسبان بر جمعى داد مى رخ اى حادثه اگر كه بود چنين شهر هشت
  .شوند آماده ديگر

  .بازگشتند يافتند فراغت آنجا از كوفه سپاه چون و: گويد مالك بن شهر

  شد گشوده جزيره سال همين در

 فـتح  قصه و شد گشوده هجرت نوزدهم سال به كه گويد اسحاق ابن اما، است سيف روايت مطابق اين
 گشـود  مسـلمانان  بـراى  را عـراق  و شـام  خـدا  كه اكنون نوشت وقاص ابى بن سعد به عمر كه بود چنان آن

 را غـنم  بـن  عيـاض  يـا  عتبـه  بـن  مهاشـ  يـا  عرفطه بن خالد، كس سه از يكى و فرست جزيره سوى سپاهى
  .كن ساالرشان

 او بـا  دل كـه  آورده آخـر  رو آن از را غنم بن عياض مؤمنان امير«: گفت رسيد سعد به عمر نامه وقتى
  ».كنم مى ساالر را او، كنم ساالرش كه دارد

 كه عمر پسرش با، فرستاد وى همراه نيز را اشعرى ابوموسي، كرد وى همراه سپاهى و فرستاد را او پس
  .بود نوزدهم سال به اين و، فرستاد نيز را ثقفى العاص ابى بن عثمان. نداشت عهده به كارى و بود نوسال

 كردنـد  صـلح  وى با آنجا مردم .زد اردو رها مقابل خويش سپاه با و شد روان جزيره سوى عياض: گويد
 را اشـعرى  ابوموسـي  آنگـاه . شدند جزيه دار عهده آن مردم و كرد صلح رها از پس نيز حران، دهند جزيه كه
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 و باشـند  مسلمانان عقبدار كه فرستاد العين راس سوى گروهى با نيز را سعد بن عمر، فرستاد نصيبين سوى
  .گشود را آنجا و رفت دارا سوى سپاه بقيه با او خود

  .گشود را نصيبين نوزدهم سال به نيز ابوموسي
 آن اثناى در و كرد جنگى كه فرستاد ارمينيه چهارم غزاى به را العاص ابى بن عثمان سعد آنگاه: گويد

 جزيـه  كـه  كردنـد  صـلح  العـاص  ابى بن عثمان با آنجا مردم آنگاه. رسيد شهادت به سلمى معطل بن صفوان
  .شد فرارى هرقل و داد رخ فلسطين قيساريه فتح آن از پس، دينار يك اى خانه هر، بدهند

 هنگامى به اين و -شد  روان قعقاع دنبال به، غنم بن عياض تىوق: گويد كه است چنين سيف روايت اما
 در كـه  فرسـتد  عبيده ابو كمك به خويش سپاه از كس هزار چهار با را قعقاع بود نوشته سعد به عمر كه بود

 جزيـره  راه سـاحل  غيـر  و ساحل از و شدند برون ديگر ساالران و -بودند كرده وى قصد روميان و بود حمص
 حركـت  وقتـى  جزيـره  مـردم  كه بود چنان و، رفت رقه تا ساحل راه از خود سپاه با عدى ابن سهيل. گرفتند

 شـان  محاصـره  و زد اردو آنهـا  مقابل در سهيل. بودند بازآمده خويش واليت سوى بودند شنيده را كوفه سپاه
 بـه  اينها و آنها با چه از شاميد و عراق مردم بين ما كه شما« :بودند گفته همديگر با زيرا، آمدند بصلح تا كرد

  »؟ايد مانده جنگ
 دادنـد  نظـر  مسلمانان و بود جزيره وسطاى ناحيه در وى اردوگاه كه فرستادند عياض پيش كس آنگاه

  .پذيرفت آنها از و كرد بيعت كه بپذير را صلحشان تقاضاى كه
 و بودند رفتهگ جنگ به كه را آنچه و بست پيمان بود جنگ ساالر كه عياض فرمان به سهيل بن عدى

  .آمدند حساب به ذمى بودند شده جزيه پذيرفتار مردمش
 آمدند صلح به كه رفت نصيبين سوى بلد راه از و رسيد موصل به تا برفت نيز عتبان بن اهللا عبد: گويد

 ذمى بود شده گرفته جنگ به پيش از آنچه و كردند صلح آنها مانند و بودند شده بيمناك رقه مردم مانند كه
  .آمد سابح به

 كافر و مسلمان از همگان كه رسيد جزيره عربان و تغلب بنى محل به تا برفت نيز عقبه بن وليد: گويد
 بـن  عمـر  براى را ماجرا وليد و رفتند روم سرزمين به و كردند كوچ كه نزار بن اياد قوم بجز شدند وى همراه

 بـا  كـه  پيوست وى به را اهللا عبد و يلسه عياض، آمدند اطاعت به نصيبين و رقه مردم چون و نوشت خطاب
 آنهـا  از كـه  كردنـد  جزيـه  تعهد مردم رسيد آنجا چون و. گرفت را جا همه حران تا و رفت حران سوى سپاه

  .آورد حساب به ذمى بودند پذيرفته جزيه شدن مغلوب از پس كه را كسانى همه و پذيرفت
 نيـز  ديگـران  و كردنـد   جزيـه  تعهـد  كه تادفرس رها سوى را اهللا عبد و سهيل، عياض آن از پس: گويد

 و آنجا مردم براى، اين و شد گشوده آسانتر واليتها همه از جزيره بدينسان. آمدند حساب به ذمى آنها همانند
  .بود خفتى شدند مقيم آنجا كه مسلمانانى
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 عيـاض  كمك به را مسلمه بن حبيب برد سر به را جنگ حمص سپاه و آمد جابيه به عمر وقتى: گويد 
 كـه  كنـد  ملحق او به را غنم بن عياض كه خواست و نوشت نامه عبيده ابو برفت جابيه از عمر چون. فرستاد

 را اهللا عبـد  بـن  اهللا عبـد  و عـدى  بن سهيل و فرستاد وى پيش را عياض عمر، بود برده مدينه سوى را خالد
 و كـرد  آنجـا  جنـگ  و جزيـره  انعجم عامل نيز را مسلمه بن حبيب كند مشرق روانه كه فرستاد كوفه سوى
  .پرداختند خويش كار به آنجا در كه كرد جزيره عربان عامل را عقبه بن وليد

 را مـا  ديـار  عرب قبايل از يكى كه ام شنيده«: نوشت روم شاه به، رسيد عمر به وليد نامه چون و: گويد
 شـاه  و» .رانيم مى تو ديار سوى را ىنصار همه نه گر و كن بيرون را آنها، بخدا آمده تو ديار سوى و كرده رها
 مجـاور ، روم واليات در باقيمانده و آمدند باز زياد بن عدى ابو با آنها از كس هزار چهار، كرد برون را آنها روم
  .آمدند كس هزار چهار اين از عرب ديار اياديان همه و شدند پراكنده جزيره و شام

 قـوم  طرف از كه كسانى گفتند اما، بپذيرد اسالم بجز تغلب بنى مردم از نخواست عقبه بن وليد: گويد
 دسـتاويزى  ضدشـان  بـر  اند نكرده كه كسانى اما، آنها و دانيد شما، اند كرده صلح وى اسالف و سعد با خويش
  .ندارى

 اسـالم  جـز  آنجـا  در كـه  اسـت  العرب جزيرة خاص اين«: داد جواب كه نوشت عمر به آنها درباره وليد
، نشوند وى مانع شود مسلمان خواهد كه هر و نكنند نصرانى را مولودى آنكه بشرط، ارشانبگذ، نشود پذيرفته

. نكننـد  منـع  شـود  مسـلمان  خواهـد  كـه  را كسـى  و نكننـد  نصرانى را مولودى كه پذيرفت نيز وليد» .بپذير
 عباديان با كه كرد چنان آنها با و» .دهيم مى جزيه«: گفتند ديگر بعضى، شدند تسليم و پذيرفتند شان بعضى

  .بود كرده تنوخيان و
 مولودى كه بود كرده پيمان تغلب فرستادگان با سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر: گويد تغلبى سيف ابو

 عمـر  روزگـار  به. نبود مقرر اينها غير بر و بود مقرر فرستندگان و فرستادگان بر شرط اين و نكنند نصرانى را
 برابـر  دو گيريـد  مـى  اموالشان از كه را زكاتى، بروند و كنند كوچ كه هيدنخوا جزيه«: گفتند تغلب مسلمانان

 را زاده مسـلمان  كـه  كنيـد  شرط، شوند مى خشمگين جزيه گفتگوى از كه آريد حساب به جزيه آنرا و كنيد
  ».نكنند نصرانى

: گفت آنها به عمر، فرستاد را نصارى دينداران و سران نيز وليد، رفتند عمر سوى قوم فرستادگان: گويد
  »بدهيد جزيه«

 ميـان  را ما بخدا، رويم مى روم ديار به كنى مقرر ما بر جزيه اگر بخدا، برسان ديارمان به را ما«: گفتند
  ».كنى مى رسوا عربان

 و انـد  كـرده  مخالفت كه اطراف عربان از جماعت آن با و ايد كرده رسوا را خودتان خودتان«: گفت عمر
 نامـه  شـما  دربـاره  شويد گريزان روم سوى اگر. بدهيد جزيه حقيرانه بايد بخدا. ايد شده همانند اند شده رسوا

  ».كنم اسيرتان آنگاه، نويسم
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  ».مگذار جزيه آنرا نام و بگير ما از چيزى«: گفتند
  ».بناميد خواهيد مى چه هر شما و گذاريم مى جزيه آنرا نام ما«: گفت
  »؟است نگرفته آنها از برابر دو را زكات سعد مگر مؤمنان امير اى«: گفت طالب ابى بن على

  .بازگشتند قرار اين بر كه پذيرفت آنها از جزيه جاى به را زكات و شنيد را على سخن و »چرا«: گفت
 خبر عمر. كرد آنها قصد وليد و داشتند نزاع وليد با پيوسته بودند مناعت با و گردنفراز تغلب بنى مردم

 بـن  فـرات  و برداشـت  را او، بتـازد  آنها به و شود تمام صبرش و اندازند زحمت به را وليد كه كرد بيم و يافت
  .گماشت  جايش به را جملى عمرو بن هند و حيان

 وليـد  رفتن از پس كه سپرد تغلبى كنانى نعمان بن حريث به را خويش شتر يكصد و برفت وليد: گويد
  .كرد خيانت وى شتران كار در

  .بود هفدهم سال حجه ذى در جزيره فتح: گويد
 و اسـحاق  ابـن  گفتـه  بـه  و شـد  برون مدينه از شام آهنگ به عمر، هفدهم سال يعنى، سال همين در

  .رفت سرغ تا واقدى
 ها سپاه سران رسيد سرغ به چون و كرد شام غزاى آهنگ هفدهم سال به عمر: گويد اسحاق بن محمد

  .بازگشت مدينه سوى نكسا با او و» .است وبايى واليت«: گفتند و آمدند وى پيش
 آمـده  كسـان  همـه  بودند وى با انصار و مهاجران، شد برون غزا آهنگ به عمر: گويد عباس بن اهللا عبد

 حسـنه  بـن  شـرحبيل  و سـفيان  ابى بن يزيد و جراح بن عبيدة ابو ها سپاه سران رسيد سرغ به چون و بودند
  »است وبايى واليت«: گفتند و آمدند وى پيش

  »آر فراهم من نزد به را نخستين رانمهاج«: گفت عمر
 بقصـد «: گفتنـد  مـى  شـان  بعضى: كردند اختالف كرد مشورت آنها با و آوردم فراهمشان چون و: گويد

  »بازمانى سفر از داده رخ كه باليى سبب به كه روانيست، اى كرده سفر او ثواب و خداى
  »روى آن سوى نبايد كه نابودى و بالست«: گفتند مى ديگر بعضى

 انـد  كرده مهاجرت ديار اين به كه را انصاريانى«: گفت آنگاه. »برويد«: گفت كردند اختالف قوم چون و
  »آر فراهم من پيش

 شنيده را آنها سخنان گويا، بودند مهاجران چون كه كرد مشورت آنها با آوردم فراهمشان چون و: گويد
  »برويد«: گفت كردند اختالف چون و آوردند سخن آن همانند و بودند

  »آر فراهم  من پيش اند كرده مهاجرت مكه فتح از پس كه را قرشيانى«: گفت آنگاه
 و بالست كه برگرد كسان با«: گفتند و نكردند اختالف كه كرد مشورت آنها با آوردم فراهمشان چون و

  »فنا
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 مـن  كـه  گويـد  مـى  مؤمنـان  اميـر « :بگـو  و بزن بانگ مردم ميان! عباس ابن«: گفت من به عمر: گويد
  ».شويد سوار نيز شما، شوم مى سوار صبحگاهان
 اى«: گفـت  آمدنـد  فـراهم  وى دور بـه  چـون  و شدند سوار نيز كسان شد سوار عمر صبحگاهان: گويد

  »بازگرديد نيز شما، گردم مى باز من، مردم
  »؟گريزيد مى خدا تقدير از«: گفت جراح بن عبيدة ابو

 يكـى  دارد كناره دو كه رود اى دره به يكى اگر. گريزيم مى اخد تقدير سوى خدا تقدير از، آرى«: گفت
 سرسـبز  كنـاره  بـر  آنكـه  و چرانـد  مـى  خدا تقدير به چراند مى خشك كناره بر آنكه، خشك ديگرى و سرسبز

  ».چراند مى خدا تقدير به چراند مى
 كشيد كنارى به ممرد از را او و »گفت مى تو جز كسى را سخن اين بود بهتر عبيده ابو اى«: گفت آنگاه

  .كند سخن وى با كه
 نداشته حضور كسان با شبانگاه و بود مانده عقب كه بيامد عوف بن الرحمن عبد هنگام اين در«: گويد

  »؟است خبر چه«: گفت و بود
  ».هست من نزد به باره اين در حديثى«: گفت بگفتند او با را قصه چون و

  »؟چيست حديث، ىگفتار راست و امين ما نزد به تو«: گفت عمر
 هسـت  بـا  و ديـارى  در شـنيديد  وقتى كه گفت مى سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر كه شنيدم«: گفت

  »مشويد برون فرار قصد به تنها يعنى، مشويد برون وبا از فرار به، هستيد آنجا و آمد وبا اگر و نرويد آنجا
  .افتاد راه به و »افتيد راه به مردم اى، خداى حمد«: گفت عمر
 عمـر  چـون  و بازگشـت  كسـان  بـا  عـوف  بن الرحمن عبد حديث سبب به عمر: گويد اهللا عبد بن سالم

  .بازگشتند خويش كار به سپاهها عمال، بازگشت
 صـفر  و محـرم  در. بماند شام در و شد وبا عراق و مصر و شام در: گويد كه است چنين سيف روايت اما

  .شام از مگر، نوشتند عمر به كه برخاست وبا و بمردند كسان شهرها همه در
  .شد تر سخت وبا كه شنيد، رسيد شام نزديك چون و بيامد عمر: گويد

 و مرويـد  آنجـا  هسـت  وبا ديارى به وقتى كه فرمود سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر«: گفتند صحابيان
  ».مشويد بيرون آن از هستيد آنجا و آمد وبا ديارى به چون

 در او و آوردنـد  سـخن  بودند مانده جا به كه آنها از و نوشتند او به برفت وبا چون و بازگشت عمر پس
 نظر در«: گفت و كرد مشورت آنها با واليات كار درباره و آورد فراهم را كسان هفدهم سال االول جمادى ماه

  »؟چيست شما راى، بنگرم مسلمانان كارهاى در و بگردم واليات در كه دارم
 مؤمنـان  اميـر  اى«: گفت، بود آورده اسالم سال همان در و بود جمع ميان در كه االحبار كعب: گويد 

  »؟كنى آغاز واليت كدام از خواهى مى
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  »عراق از«: گفت
 در جـزء  نـه  و اسـت  مشـرق  در خير جزء يك، جزء ده خير و است جزء ده شر كه مكن چنين«: گفت

  »سخت بيمارى هر با نجاستآ شيطان شاخ، مشرق در جزء نه و است مغرب در شر جزء يك و مغرب
 اسـالم  قبـه  و اسـت  هجـرت  از پس هجرت كوفه، مؤمنان امير اى«: گفت و برخاست على: گويد اصبح

 دهـد  رخ نصـرت  آن مـردم  بوسيله بخدا، باشد رفتن مشتاق يا رود آن سوى مؤمنى هر كه بيايد روزى، است
  ».نمود رخ نصرت لوط قوم بر سنگ بوسيله چنانكه

 قسـمت  ده را شـر ، اسـت  شر سرزمين مغرب مؤمنان امير اى«: گفت عثمان: گويد امهام ابى بن قاسم
  ».آنجاست بقيه و است مردم همه در جزء يك اند كرده

 را عـرب  مرزهـاى   كـه  عـرب  جمجمـه  و اسـالم  قبـه  و خداست نيزه كوفه«: گفت عمر گويد ماجد ابو
  »كنم مى آغاز آنجا از، دارد تباهى به رو عمواس مردم مواريث اما فرستند كمك شهرها به و نگهدارند

 و كـنم  مـى  آغـاز  آنجـا  از، دارد تبـاهى  بـه  رو شام در مردم مواريث«: گفت عمر: گويد نعمان بن ربيع
 و روم مـى  واليـات  در و گـردم  مـى  باز آنگاه، رسانم مى انجام به دارم قصد را آنچه و كنم مى تقسيم را مواريث
  ».دهم مي آنها به را خويش فرمان

 سال اول سفر در، هفدهم سال به بار دو و شانزدهم سال به بار دو، رفت شام سوى بار چهار عمر: گويد
  .شد شام وارد هفدهم

 نه كه كردند تقسيم جزء ده به را حفظ«: گفت سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر: گويد مسلم بن محمد
 در جـز  يـك  و هاسـت  فـاس  در جـزء  نه اند كرده تقسيم جزء. ديگر كسان در جزء يك و است تركان در جزء

 بـه  را شـرم . ديگر كسان در جزء يك و است سياهان در جزء نه كردند تقسيم جزء ده به را بخل ديگر كسان
 نـه  كردنـد  تقسيم جزء ده به را حسد. ديگر كسان در جزء يك و است زنان در جزء نه كردند تقسيم جزء ده

 يك و است روميان در جزء نه كردند تقسيم جزء ده به را تكبر. رديگ كسان در جزء يك و است عرب در جزء
  ».ديگر مردم در جزء

  بود سال چه در كه عمواس طاعون درباره اختالف

 عبيدة ابو، شدند نابود مردم كه داد رخ عمواس طاعون آمد در هيجدهم سال چون و: گويد اسحاق ابن
 سهيل و هشام بن حارث و سفيان ابى بن يزيد و جبل بن معاذ، نيز و گذشت در بود مردم ساالر كه جراح بن
  .مردم بزرگان و سهيل بن عتبة و عمرو بن

  .بود هيجدهم سال به عمواس طاعون: گويد نيز معشر ابو
، بـود  كوفـه  بـه  خـويش  خانه در او، كنم صحبت كه رفتم ابوموسي سوى: گويد بجلى شهاب بن طارق

 اين از كه ميتوانيد، شده دچار بيمارى اين به يكى خانه  اين در كه برويد زودتر ميتوانيد«: گفت نشستم چون
 پرهيز اقسام از كداميك كه گويم مى شما به اكنون، برود وبا اين تا رويد ديگر واليات به و كنيد دورى دهكده
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 بـرون  اگر كه دپندار نرفته و مانده آنكه يا، مرد مى بود مانده اگر پندارد و برود كسى اينكه: است مكروه وبا از
 سـال  بـه . كند دورى وبا از و شود برون كه ميتواند نكند گمان چنين مسلمان مردم اگر. گرفت نمى بود شده

 عبيـده  ابـو  بـه  رسيد عمر به خبر و گرفت باال بيمارى كار چون و بودم جراح ابن عبيدة ابو با عمواس طاعون
 رو خواهم مى كه آمده پيش حاجتى مرا بعد اما، تو بر وددر«: بود نوشته، برد برون شام از را او كه نوشت نامه

  »آيى من سوى تا نگذارى زمين به آنرا نگريستى نامه اين در وقتى كه دهم مى دستور، بگويم تو با رو به
  ».ببخشد را مؤمنان امير خداى«: گفت و كند دور وبا از را او خواسته عمر كه بدانست عبيده ابو: گويد
 ايـن  از را خويشتن و مسلمانانم سپاه با من، دانستم را تو حاجت، مؤمنان امير اى كه تنوش او به آنگاه

 اى. كند روان آنها و من بر را خويش قضاى و فرمان خدا تا شوم دور آنها از خواهم نمى و بينم نمى برى جمع
  »واگذار سپاهم در و دار معاف خويش دستور از مرا مؤمنان امير

 در عبيـد  ابـو  مگـر  مؤمنـان  اميـر  اى«: گفتنـد  كسـان ، بگريسـت  بخوانـد  را او هنام عمر چون و: گويد
  »؟گذشته

  »گفته چنين گويى اما، نه«: گفت
 بـه  را آنها، اى داده منزل پست سرزمينى به را كسان تو، بعد اما، تو بر درود«: نوشت عبيده ابو به آنگاه
  »ببر دور و بلند سرزمينى

 مؤمنـان  اميـر  نامـه ، ابوموسـي  اى«: گفت و خواند پيش مرا رسيد بيدهع ابو به عمر نامه چون و: گويد
  ».بيارم تو پى از را آنها تا بجوى منزلگاهى مردم براى و برو، گويد مى چنين

 عبيـده  ابـو  پـيش ، شده مبتال همسرم كه ديدم و كنم آغاز سفر كه آمدم خويش منزل به من و: گويد
  ».افتاده قىاتفا من خانه در بخدا«: گفتم و بازگشتم

  »؟شده مبتال همسرت شايد«: گفت
  »آرى«: گفتم
 مبتال بخدا«: گفت و گرفت طاعون نهاد ركاب در پا و بياوردند چون و بيارند را وى شتر تا بگفت: گويد

  .شد برداشته كسان از وبا و رفت جابيه تا كسان با آنگاه »شدم
 اى«: گفـت  و ايسـتاد  سـخن  بـه  عبيده ابو، گرفت باال بيمارى كار وقتى: گويد اشعرى حوشب بن شهر

 سـبب  و است سلم و عليه اهللا صلى محمد پيمبرتان خواسته و شماست پروردگار رحمت، بيمارى اين، مردم
 گرفت طاعون آن از پس »بدهد را وى نصيب كه خواهد مى خدا از عبيده ابو. است بوده سلف پارسيايان مرگ

  .شد وى جانشين جبل بن معاذ و. بمرد و
 شـما  پروردگـار  رحمـت  بيمـارى  اين، مردم اى«: گفت و ايستاد سخن به معاذ وى مرگ از پس: گويد

 نصـيب  كـه  خواهـد  مـى  خـدا  از معاذ. است بوده سلف پارسيان مرگ سبب و است پيمبرتان خواسته و است
 بـراى  و ايسـتاد  سـخن  به آن از پس، بمرد و گرفت طاعون الرحمن عبد وى پسر پس» .بدهد را وى خاندان



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  137  پنجمجلد 

 

 خـويش  دسـت  پشت بر آنگاه نگريست مى بدان كه ديدمش. افتاد دستش كف به طاعون و كرد طلب خويش
  »باشم داشته دنيا اين از چيزى تو عوض به كه ندارم دوست«: گفت مى و زد مى بوسه

 بيمـارى  اين، مردم اى« :گفت و ايستاد سخن به و شد وى جانشين عاص بن عمرو بمرد چون و: گويد
  »گريزيد كوهستانها به آن از، شود ور شعله آتش چون بيايد وقتى

 از تـو  و يـافتم  سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر صحبت من بخدا، گفتى نادرست«: گفت دئلى واثله ابو
  »بدترى خرمن اين

 پراكنده و شدند برون كسان و شد برون آنگاه مانيم نمى اينجا قسم بخدا، دهم نمى جوابت بخدا«: گفت
  »برداشت آنها از را طاعون خدا و دشدن

  .نداشت ناخوش آنرا بخدا يافت خبر عاص بن عمرو راى از خطاب بن عمر چون و: گويد
 مـن  بـه  جبـل  ابـن  معاذ گفتار و عبيده ابو گفتار از سخن اين: گويد، قالبه ابو، جرمى زيد بن اهللا عبد

 بـوده  سلف پارسايان مرگ سبب و است نپيمبرتا خواسته و شماست پروردگار رحمت بيمارى اين كه رسيد
 از يكـى  تـا  خواسته خويش امت براى را بيمارى اين سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر چگونه گفتم مى و است

 طعـن  به تو امت فناى«: گفت و آمد وى پيش السالم عليه جبرئيل كه بود شنيده پيمبر از كه گفت مؤمنان
  »؟طاعون يا است

 و عبيـده  ابـو  كه بدانستم من و »طاعون فناى خدايا«: گفت همى سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر و
  .داشتند منظور را همين معاذ

 بـن  معاوية رسيد عمر به سفيان ابى بن يزيد و عبيده ابو درگذشت خبر وقتى: گويد اسحاق بن محمد
  .گماشت اردن راجخ و سپاه به را حسنه بن شرحبيل و كرد دمشق خراج و سپاه ساالر را سفيان ابى

  .بود هفدهم سال به عمواس طاعون سيف پندار به
 بـه  و بود نديده آن نظير كس كه بود كشنده چنان، عمواس طاعون يعنى، طاعون اين: گويد عثمان ابو

 درازى مـدت  و بكشـت  كس بسيار كه شد بيمناك مسلمانان دل و آورد طمع مسلمانان در دشمن آن سبب
  .كردند شگفتى آن دوام از مردم و كشيد طول ماه چند، ببود

 عجمـى  غـالم  بـه  غـنم  بنـى  مـردم  از يكى، شد بسيار مير و مرگ، طاعون از بصره در: گويد سعيد ابو
 شبى آخر غالم. برسد نيز او تا برد سفوان سوى و بنشاند خرى بر را او خردسال فرزند يگانه كه گفت خويش

 به شعرى غالم و بود خويش غالم و فرزند نزديك كه رسيد انسفو  نزديك و شد روان وى دنبال به او و برفت
  :خواند همى مضمون اين

  .ماند نمى باز خرى از خدا«
  گريزان نوسالى از نه و«
  »باشد رونده پيشاپيش مرگ كه باشد گاه«
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  »؟گفتى مى چه، تو بر واى« :گفت خويش غالم به و بودند خودشان رسيد بĤنها چون و افتاد ترديد به و
  »ندانم«: گفت مغال

  »بازگرد«: گفت
  .است بديده و شنيده آيتى كه بدانست و بازگشت خويش فرزند با و بگفت اين

 غـالم  و افتـاد  ترديـد  بـه  حركت از پس و بود طاعون آنجا كه رود ديارى سوى خواست مى يكى: گويد
  :خواند مضمون اين به شعرى او عجمى

  مخور غم، غمگينى كه اى
  باشد مقدر تو بر تب اگر كه
  كنى مى تب
 آنجـا  ديگـر  سـيف  گفتـه  به و آمد شام سوى بار آخرين براى عمر، هفدهم سال يعنى، سال همين در

  .نرفت
  .ايم آورده اين از پيش را اسحاق ابن روايت

  كرد مسلمانان مصالح باره در آنچه و عمر سفر اين درباره سخن

 و برد همراه نيز را صحابيان كرد جانشين مدينه در ار السالم عليه على و شد روان عمر: گويد حارثه ابو
 آنگـاه . بـود  او دنبال به غالمش و بگشت راه از رسيد آنجا نزديك چون و كرد عبور ايله راه از، برفتند شتابان

 را خود شتر و بود آن بر اى وارونه پوست كه نشست خويش غالم شتر بر و بيامد آنگاه كرد زهراب و شد پياده
  »؟كجاست مؤمنان امير«: گفتند رسيدند بدو مردم پيشاهنگان چون و داد غالم به

  »شماست روى پيش«: گفت
 و رسـيد  ايله به تا برفت او و گذشتند او از و رفتند پيش آنها اما داشت مقصود را خويش سخن اين از

  »آمد فرود آنجا و شد ايله وارد مؤمنان امير«: گفتند پيشوازيان به و آمد فرود
  .بازگشتند وى پيش اآنه و

 پيـراهن  و آمد ايله سوى انصار و مهاجران با خطاب بن عمر وقتى: گويد پدرش از بنقل عروه بن هشام
  »كن وصله و بشوى را اين«: گفت و داد اسقف به بود شده پاره راه طول در آن نشيمنگاه كه را خود كرباسى

: گفت بدو كه آورد عمر پيش و بدوخت آن ندهمان ديگر يكى و زد وصله و ببرد را پيراهن اسقف: گويد
  »؟چيست اين«

 تـو  بـه  خـودم  از كـه  اسـت  پوششى اين اما زدم وصله و شستم كه است تو پيراهن اين«: گفت اسقف
  »دهم مى

: گفـت  و داد پـس  را وى پيـراهن  و بپوشـيد  را خويش پيراهن آنگاه ماليد دست و بديد آنرا عمر: گويد
  »گيرد مى بهتر را عرق اين«
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 كـار  بدان كه هر كه است چيز چهار«: گفت مى عمر به عباس كه شنيدم جابيه در: گويد عمر بن رافع
 را كسانت و خود، عيب از بركنارى و وعده به وفا و قسمت در مساوات و مال در امانت: است كرده عدالت كند

  »دار پاكيزه
 شـام  پادگانهاى و مرزها و كرد معين را اه ييالق و قشالق و كرد تقسيم را مقرريها عمر: گويد حارثه ابو

 واليتهـا  سـواحل  بر را قيس بن اهللا عبد، كرد معين را چيزها اين واليت هر در و بگشت آنجا و كرد استوار را
 او فرمان زير را خالد و داد ساالرى را عبيده ابو و گماشت كار به را  معاويه و كرد معزول را شرحبيل، گماشت

  »؟كردى عزل نارضايى سبب به مرا، مؤمنان امير اى«: گفت بدو شرحبيل. نهاد
  ».خواستم مى نيرومندتر مردى ولى، خواستم مى كه بودى چنان تو، نه«: گفت
  ».نشود من بدنامى مايه كه بگوى مردم با را سبب اما، باشد چنين«: گفت
، نكـردم  عزل رضايىنا بسبب را شرحبيل من بخدا مردم گروه اى«: گفت و ايستاد سخن به عمر: گويد

  »خواستم مى نيرومندتر مردى بلكه
  .ايستاد وداع به مردم با آنگاه كرد معين را چيز همه و گماشت انبارها بر را عبسه بن عمرو او هم و

 سهم و كرد تقسيم را مواريث يافت فراغت خويش كارهاى و مرزها از عمر وقتى: گويد سهيل بن عدى
  .داد كس هر زنده وارثان به و كرد معين ديگر يك به نسبت را ورثه

 آنجا از كس چهار از بيش و بود رفته شام به خود خاندان از كس هفتاد با هشام بن حارث: گويد شعبى
  :گفت مضمون اين به شعرى وليد بن خالد بن مهاجر و نيامد باز

  شود ساكن شام در كه هر
  گيرد آرام آنجا
  نكند فنا را ما اگر شام

  شود غمگين
  را ريطه بنى از سوار بيست
  كرد نابود

  بود نشده چيده سبيلشان كه
  نيز اعمامشان بنى از

  كرد نابود شمار بهمين
  است كسان شگفتى مايه اين و

  بود طاعون و طعن از مرگشان
  .بود زده رقم ما براى تقدير را اين و
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 ثنـاى  و حمـد  و ايسـتاد  سخن به رفتن هنگام و بازگشت مدينه سوى شام از حجه ذى در عمر: گويد
  :گفت و كرد خدا

 إن، بـردم  سـر  بـه  شما امور درباره را خود تعهد اهللا شاء ان دادند واليت شما بر مرا«
 سـامان  شماسـت  پيش را آنچه و كرديم عدالت شما با مغازى و منازل و غنيمت در اهللا شاء

 كـه  چنـدان  و داديـم  نـزل م را شـما  و كرديم معين را مرزها، كرديم آماده سپاهيان، داديم
 و كـرديم  معـين  مقررى، داشتيم مرفه را شما، داشت اقتضا شام جنگهاى حاصل و غنيمت

 اهللا شـاء  ان بگويد ما به و شود عمل بايد كه داند چيزى كه هر، داديم كمك و روزى و عطا
  ».باهللا اال قوة ال و كنيم عمل بدان

  ».گويد اذان گويى بالل به راگ شود چه«: گفتند كسان، رسيد نماز وقت آنگاه
 و عليـه  اهللا صـلى  خـدا  پيمبر صحبت كه كسانى همه بالل اذان هنگام و، گويد اذان كه گفت بدو عمر

 پيمبـر  صـحبت  كـه  آنهـا ، گريست مى تر سخت همه از عمر و شد تر ريششان تا بگريستند بودند داشته سلم
  .گريستند سلم و عليه اهللا صلى او ياد و صحابيان گريه از بودند نداشته

 سـهم  و گرفـت  بسـيار  غنيمـت  كه رفت غزايى به تا بود قنسرين عامل همچنان خالد: گويد حارثه ابو
  .كرد قسمت نيز را خويش

 بـا  را خويش تن نوره پى از و شد حمام به خالد كه اضافه اين با دارد اين چون روايتى نيز المجالد ابى
  .ددا مالش شراب به آميخته زعفران جوشانده

 كـرده  حرام را شراب باطن و ظاهر خدا، اى داده مالش شراب به را خويشتن ام شنيده«: نوشت بدو عمر
 شـراب  شسته بايد و كرده حرام آن نوشيدن چون نيز را شراب مسح كرده حرام را گناه باطن و ظاهر چنانكه

  .نكنيد ديگر ايد كرده اگر است نجس كه نماليد خويش هاى تن به را
  .نبود شراب ديگر و شد شو و شست وسيله كه كشتيم را شراب ما نوشت بدو خالد
 و. »نميرانـد  صـفت  ايـن  بـر  را شـما  خدا، دارند خشونت بليه مغيره خاندان گمانم به«: نوشت بدو عمر

  .شد ختم جا همين به قضيه
 يـان روم سـرزمين  به، غنم بن عياض و وليد بن خالد سيف گفته به هفدهم سال يعنى، سال همين در

  .بردند حمله
 آنها، گرفتند فراوان اموال و رفتند روميان سرزمين سوى غنم بن عياض و خالد هفدهم سال به: گويد 

 و بـود  وى فرمان زير خالد و بود حمص عامل عبيده ابو بازگشت مدينه سوى عمر وقتى. بودند رفته جابيه از
 بـن  علقمـة  فلسـطين  عامل، بود معاويه اردن لعام، بود سفيان ابى بن يزيد دمشق عامل. بود قنسرين عامل
 گماشته عاملى عملى هر بر و بود قيس بن اهللا عبد سواحل عامل، بود عبسه بن عمرو انبارها عامل، بود مجزز
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 هـيچ  و بجاسـت  تـاكنون  گرفت سامان هفدهم سال به كه صورت بهمان عراق و مصر و شام پادگانهاى و بود
  .نهند پادگانى و بتازند آنها بر كه شوند كافر كسانى اينكه مگر دنياور پديد ديگرى پادگان قومى

 كسانى گرفته فراوان غنايم تابستانى جنگ اين در بدانستند مردم و آمد باز خالد وقتى: گويد حارثه ابو
 خواست چيز خالد از قنسرين در كه بود كسانى جمله از قيس بن اشعث، خواستند چيز او از نزديك و دور از

  .داد جايزه او به هزار هد كه
 كسـانى  چـه  كه بودند نوشته او به عراق از، ماند نمى نهان عمر از كارها از چيزى كه بود چنان و: گويد

 ابـو  بـه  وى همـراه  و خوانـد  پيش را پيك عمر .اند گرفته جايزه كسانى چه كه بودند نوشته شام از و اند رفته
 اشعث جايزه دارد معلوم تا بردارد را كالهش و اندازد گردنش به را  اش عمامه و بدارد را خالد كه نوشت عبيده

 اگر و كرده اقرار خيانت به بود غنيمت از گويد اگر؟ است گرفته كه غنايمى از يا خويش مال از داده كجا از را
  .كن خويش كار ضميمه را وى عمل و كن معزول را او حال هر به و كرده اسراف داده خويش مال از گويد

 برخاست پيك و نشست منبر بر و آورد فراهم را مردم آنگاه آمد وى پيش كه نوشت خالد به عبيده بوا
  »؟غنايم از يا اى داده جايزه هزار ده خويش مال از آيا، خالد اى«: گفت و

  .گفت نمى چيزى و بود خاموش همچنان عبيده ابو و كرد مكرر سخن تا نداد جواب خالد اما
 و برگرفت را وى كاله و داده فرمان چنان و چنين تو درباره مؤمنان امير«: گفت و برخاست بالل آنگاه

  »؟غنيمت از يا بود خودت مال از گويى مى چه«: گفت و افكند گردنش به عمامه
  ».بود خودم مال از«: گفت
 يشخـو  واليـان  از«: گفت و بست را او عمامه خود دست به و بداد را كالهش و كرد رها را او بالل پس

  ».كنيم مى خدمت و حرمت را خويش بزرگان و كنيم مى اطاعت
 عمر چون و نداد خبر او به نيز عبيده ابو؟ نه يا است معزول دانست نمى و بود مانده متحير خالد: گويد

  .برود كه نوشت خالد به و شده چه كه زد حدس، نرسيد خالد و كشيد انتظار مدتى
 دوست كه را چيزى كه بود چه كار اين از منظورت بيامرزاد ايتخد«: گفت و آمد عبيده ابو پيش خالد

  »؟داشتى نهان من از بدانم اين از پيش داشتم
 نگـران  تـرا  خبـر  ايـن  دانسـتم  مـى  كـه  نبـود  چاره، كنم نگران ترا خواستم نمى بخدا«: گفت عبيده ابو

  ».كند مى
 آمد حمص سوى و ببست بار و تگف وداع و كرد سخن آنجا مردم با و بازگشت قنسرين به خالد: گويد

 از مسلمانان به«: گفت و كرد گله او از و رسيد عمر پيش و كرد مدينه آهنگ آنگاه. گفت وداع و كرد سخن و
  ».نكردى خوب من درباره عمر اى بخدا كردم گله تو

  »؟آمده كجا از ثروت اين«: گفت عمر



 خ طبرييترجمه تار     142

 

 تقويم را وى دارايى عمر پس »تو مال شدبا هزار شصت از بيشتر چه هر، خودم سهم و غنايم از«: گفت
 نزد به و محترمى من پيش تو بخدا خالد اى«: گفت آنگاه. داد المال بيت به كه رسيد او به هزار بيست و كرد
  ».كرد نخواهى گله من از چيزى درباره اين از پس، محبوب من

 نكردم معزول خيانت يا يىنارضا سبب به را خالد كه نوشت واليات مردم به عمر: گويد سهيل بن عدى
 صانع كه بدانند خواستم، بندند او در دل و كنند اقبال بدو كه داشتم بيم و بودند شده وى مفتون مردم ولى

  .نباشند فتنه معرض در و خداست
  :بود چنين آن مضمون كه خواند تمثيل به شعرى عمر، آمد عمر پيش خالد وقتى: گويد سالم

  .نكرد تو مانند كس كه كردى كارى«
  ».خداست كار كنند مردمان چه هر اما
 معلـوم  وى حـال  كـه  نوشـت  مردم به او درباره را نامه اين و داد عوض آن از پس گرفت غرامت او از و

  .كرد مبرا را او و شود
 وسعت و بساخت را الحرام مسجد و كرد عمره عمر، هفدهم سال يعنى، سال همين در واقدى گفته به

 در را ها خانه بهاى و داد ويرانى به بفروشند نخواستند كه را كسانى خانه و ببود مكه در شب بيست و بيفزود
  .گرفتند تا نهاد المال بيت

  .كرد جانشين مدينه در را ثابت بن زيد و بود رجب ماه در عمر عمره 
 عوف عبد بن هر از و نوفل  بن مخرمة و كنند تجديد را حرم عاليم تا بگفت، عمره سفر همين در: گويد

  .كرد كار اين مامور را يربوع بن سعيد و العزى عبد بن خويطب و
 راه در، بـوديم  عمـر  همـراه  عمره سفر در هفدهم سال به: گويد جدش از بنقل مزنى اهللا عبد بن كثير

 اجازه عمر. نبود آنجا بنا آن از پيش كه بسازند منزلهايى مدينه و مكه ميان كه كردند سخن وى با آبها مردم
  .دارند مقدم آب و سايه در را سبيل ابن كه كرد شرط و داد

 دختـر  فاطمـه  از كه را طالب ابى بن على دختر كلثوم ام، خطاب بن عمر سال همين در: گويد واقدى
  .برد خود خانه به قعدهيذ در و گرفت زنى به بود سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر

 را مغيـره  كـه  داد فرمـان  و داد ابوموسي به را بصره واليت رعم االول ربيع ماه به سال همين در: گويد
 بر زياد و كلده بن نافع و بجلى معبد بن شبل و هابوبكر هست زهرى روايت در چنانكه و كند روانه وى پيش
  .دادند شهادت وى ضد

 زا شـوهرى  و بـود  هالل بنى از زنى كه داشت آمد و رفت جميل ام پيش مغيره: گويد عقبه بن يعقوب
 خبـر  اين از بصره مردم، رفت مى وى پيش مغيره. بود مرده كه، عبيد بن حجاج بنام، بود داشته ثقيف طايفه
 كسـان  همه و بودند گماشته مراقبان رفت زن آن پيش مغيره كه روز يك. شمردند آور وحشت آنرا و يافتند

  .بود آميخته در زن با كه ديدند را مغيره و برداشتند پرده و برفتند بودند حاضر كه
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  »!هابوبكر«: گفت و بود حايل ميانه در اى پرده و شنيد را او صداى كه رفت عمر پيش هابوبكر آنگاه
  »بله«: گفت
  »اى آمده شرى براى«: گفت
  .بگفت وى با را قصه آنگاه »است انداخته راه به مرا مغيره«: گفت
 كنيزى مغيره. فرستد وى پيش را غيرهم كه گفت و فرستاد عامل بعنوان را اشعرى ابوموسي عمر: گويد

  .فرستاد پيش را مغيره ابوموسي و »ام پسنديده تو براى را او«: گفت و داد هديه ابوموسي به
 مره بنى از زنى با وى آوردند وى پيش را مغيره كه بودم عمر حضور در: گويد عدنان بن اوس بن مالك

  .بود كرده زناشويى
  ».شهوت بند پاى و الىخي بى تو«: گفت بدو عمر: گويد
  .كرد مى پرسش زن باره در كه شنيدم: گويد
  ».است هالل بنى مردم از خودش و بوده ثقيف طايفه از شوهرش، دارد نام رمطا«: گفت مغيره

 بود چنان عمرو روايت مطابق داد شهادت وى ضد بر كه هابوبكر و مغيره اختالف سبب: گويد جعفر ابو
 و بودنـد  همسايه بصره در، كرد مى مفاخره وى با مناسبت بهر هابوبكر و داشت مىهمچش هابوبكر با مغيره كه

  .بود رو به رو روزنها و بود هم مقابل هايشان خانه باال و بود فاصله ميانشان اى كوچه
 و وزيـد  بـادى ، كردند مى سخن و بودند آمده فراهم هابوبكر باالخانه در چند تنى كه شد چنان و: گويد

 كـه  ديـد  بود گشوده نيز را او باالخانه روزن باد كه را مغيره و ببندد آنرا كه برخاست هابوبكر، گشودب را روزنه
  ».بنگريد و برخيزيد«: گفت حاضران به و بود نشسته زنى پاى دو ميان

  ».باشيد شاهد«: گفت نگريستند و برخاستند وقتى
  »؟كيست اين«: گفتند
  »افقم دختر جميل ام«: گفت
 رفت مى بزرگان و اميران پيش و بود مغيره همدم و بود صعصعه بن عامر بنى طايفه از يلجم ام: گويد

  .كردند مى چنين زنان بعضى وى روزگار به كه
 چـون  و برفـت  ترديدشـان   برخاسـت  چـون  و »كيست صورت كه ندانيم و ديديم كفلهايى ما«: گفتند

  »مباش ما نماز پيشواى«: تگف و شد وى كردن نماز مانع هابوبكر رفت نماز براى مغيره
: گفـت  و خوانـد  پيش را ابوموسي عمر عاقبت و رفت ميان در ها نامه و نوشتند عمر براى را قصه: گويد

 هر آورده جوجه و نهاده تخم آنجا در شيطان كه فرستم مى سرزمينى سوى و كنم مى عامل ترا، ابوموسي اى«
  ».كند ديگر ترا ارك خدا كه مكن ديگر و باش آن پابند شناختى را چه

 مـن  كمـك  بـه  انصار و مهاجر از را خداى پيمبر اصحاب از چند تنى مؤمنان امير اى«: گفت ابوموسي
  »نيابد سامان بدان جز طعام كه ام يافته نمك چون كارها اينگونه و امت اين در را آنها كه فرست
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  »گير كمك به خواهى را كه هر«: گفت عمر
 آن از عـامر  بـن  هشام و حصين بن عمران و مالك بن انس كه گرفت مكك به را كس نه و بيست او و

  .بودند جمله
 در ابوموسـي  كـه  يافـت  خبـر  مغيره چون و آمد فرود بصره مربد در تا برفت جماعت با ابوموسي آنگاه

  »آمده ساالرى به بلكه نيامده تجارت يا زيارت به ابوموسي بخدا«: گفت آمده فرود مربد
 بود اى نامه مختصرترين كه داد مغيره به را عمر نامه و شد وارد ابوموسي كه بودند سخن اين در: گويد

 و بـود  داده شـتاب  دسـتور  و ترغيب و بود كرده عتاب و بود كرده عزل كه بود جمله چهار. نوشت ميشد كه
  .بود نوشته. بود كرده معين ساالر

 را خود كار فرستادم امارت به را ابوموسي، رسيد تو باره در زا وحشت خبرى، بعد اما«
  »بشتاب و كن تحويل او به

  :بود نوشته نيز بصره مردم به
 همراه و بگيرد قوى از را ضعيف حق كه فرستادم شما امارت به را ابوموسي، بعد اما«

 تقسـيم  ميانتـان  و بشمارد را شما غنيمت و كند دفاع دينتان از و كند پيكار دشمن با شما
  »كند كپا را راههايتان و كند

  :گفت و كرد ابوموسي هديه عقيله نام به طايف مواليد از كنيزى مغيره آنگاه
  .بود خوبروى كنيزى كه »ام پسنديده تو براى را او«

 را آنها و رسيدند عمر پيش تا شدند روان بجلى معبد بن شبل و زياد و كلده بن نافع و هابوبكر و مغيره
  .آورد فراهم مغيره با

 و ديدنـد  چگونه را زن و؟ سر پشت از يا روبرو از؟ ديدند چگونه مرا بپرس بندگان اين از«: گفت مغيره
 در مرا ديدند حق چه به ديدند سر پشت از اگر؟ نداشتم پرده چگونه بودند من روبروى اگر؟ شناختند چگونه

  »بود زن آن همانند كه بودم آميخته زنم با بخدا ؟داشتند روا زنم روى ام خانه
 چـون  كـه  ديده جميل ام پاى دو ميان را وى كه داد شهادت مغيره ضد بر كه كرد آغاز وبكرهاب از عمر

  .كند مى خارج و داخل دان سرمه در ميل
  »؟ديدى چگونه را آنها«: گفت
  »سر پشت از: گفت
  »؟شناختى را سرها چگونه«: گفت
  »شدم بلند پا روى«: گفت
  .داد ادتشه همانگونه و خواند پيش را معبد بن شبل آنگاه

  »؟روى پيش از يا ديديشان سر پشت از«: پرسيد
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  ».روى پيش از«: گفت
 پاى دو ميان كه ديدم را او« :گفت نداد شهادت آنها مانند زياد اما. داد شهادت ابوبكره همانند نيز نافع

  ».شنيدم سخت زدن نفس صداى و، لخت كفل دو با لرزيد مى كه ديدم حنازده پاى دو، بود نشسته زنى
  »؟ديدى دان سرمه در ميل چون آيا«: گفت
  »نه«: گفت
  »؟شناسى مى را زن آيا«: گفت
  ».دانم مي را او شباهت ولى، نه«: گفت
  ».شو سو يك به«: گفت
  :كه بخواند را آيه اين و زدند حد را تن سه آن تا بگفت آنگاه

  »13: 24 اذبونَالْك هم اهللا عنْد َفأُولئك بِالشُّهداء يأُْتوا َلم فَإِذْ«
  .دروغگويانند خدا نزد خودشان آنها نيارند گواهان اگر: يعنى
  »كن خنك بندگان اين از مرا دل«: گفت مغيره

 سنگهاى با ترا بود شده كامل شهادت اگر بخدا، كند خفه را صدايت خدا كه باش خاموش«: گفت عمر
  »كردم مى سنگسار خودت

 ديگـر  قولى به و شد فتح تيرى نهر و مناذر و االهواز سوق، همهفد سال يعنى، سال همين در قولى به
  .بود هجرت شانزدهم سال به اين

  ؟بود كى دست به اينكه و فتوح اين ماجراى از سخن

 و، اهواز واليت و بود قذق مهرگان وى قوم و بود پارسى هفتگانه خاندانهاى از يكى هرمزان: گويد عمرو
 آنها شاه و رفت خويش قوم سوى شد هزيمت قادسيه روز به چون و بود سىپار مردم ديگر بجز خاندانها اين
  .كرد پيكار خواست مى كه هر با آنها كمك به و شد

 حملـه  ميشـان  دشت و ميشان بر مردم سوى دو از تيرى نهر و مناذر از هرمزان كه بود چنان و: گويد
 وى كمـك  بـه  را مسعود بن نعيم و رنمق بن نعيم سعد و خواست كمك سعد از غزوان بن عتبة پس. برد مى

  .شوند حايل تيرى نهر و آنها ميان كه آيند در ميشان دشت و ميشان باالى از گفت و فرستاد
 پيمبـر  بـا  و بودنـد  نخسـتين  مهـاجران  كـه  را مريطه بن حرملة و قيس بن سلمى نيز غزوان بن عتبة

 دشـت  و ميشـان  سـرزمين  حدود به كه تادبفرس بودند حنظله بنى عدوية بنى مردم از و بودند كرده هجرت
 بى كليبى وائل بن كليب و وائلى غالب و كردند دعوت را العم بنى و گرفتند موضع مناذر و آنها ميان ميشان

 وقتـى » .كرد توان نمى شما ترك و ايد عشيره از شما«: گفتند و آمدند حرمله و سلمى پيش نعيم و نعيم خبر
 تازد مى تيرى نهر به ديگرى و تازد مى مناذر به ما از يكى كه بريد حمله انهرمز سوى شود روز فالن و فالن

  .نيست مانعى هرمزان مقابل در اهللا انشاء كه داريم شما سوى رو آنگاه، كشيم مى را جنگاوران و
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  .پذيرفتند نيز مالك بن العم بنى قومشان و بودند پذيرفته خودشان برفتند آنگاه
 عصـية  و وى پيش معد مردم از گروههايى كه بود چنان بود حنظله بن لكما بن مرة كه، عمى قصه و

 و نديد اردوان بر را پارسيان فيروزى كه كشانيدند) عمى( كورى و بغفلت را او و گرفتند مقام القيس امرؤ بن
  .گرفتند عنوان العم بنى وى اعقاب و گفتند اعم را او

 و دلـث  بـين  ما هرمزان هنگام آن در رسيد كليب و غالب و حرمله و سلمى موعود وقت چون و: گويد
 جنگ و بود كوفه جنگاوران ساالر مقرن ابن نعيم و بود بصره جنگاوران ساالر قيس بن سلمى و بود تيرى نهر

 را تيـرى  نهـر  و منـاذر  كـه  يافـت  خبر هرمزان و رسيد مدد كليب و غالب طرف از جنگ اثناى در. انداختند
 و كشـتند  آنهـا  از كـس  بسيار مسلمانان كه كرد هزيمتشان و بشكست را سپاهش و او نيروى خدا و گرفتند
 در و آوردنـد  بتصـرف  بـود  آن از پيش را چه هر و كردند تعقيبشان دجيل ساحل تا و گرفتند بسيار غنيمت
  .زدند اردو االهواز سوق مقابل

 نعـيم  و حرمله و سلمى و هرمزان ميان دجيل كه گرفت مقر آنجا و گذشت االهواز سوق پل از هرمزان
  .بود فاصله كليب و غالب و نعيم

 و دلوث بين ما كه بردم حيان بن هرم پيش خرما هاى كيسه: گويد صحار بنام القيس عبد مردم از يكى
 تمام وى توشه چون و نداشت شكيب آن از و بود خرما او توشه بيشتر و داشت رغبت خرما به كه بود دجيل
 بود كجا هر كوه و دشت در و گرفت مى بر كه كردند مى پر ها كيسه او گيرى وشهت براى، حركت هنگام ميشد

  .خورانيد مى و خورد مى
 مقابلـه  طاقـت  زدنـد  اردو او مقابـل  و اهـواز  در و رفتنـد  هرمزان مقابله به جمع اين وقتى: گويد عمرو

 همـه  دربـاره  عتبه. نوشت هنام او به نيز هرمزان، خواستند رأى و نوشتند عتبه به كه خواست صلح و نداشت
 يافته تسلط آن بر كه االهواز سوق از قسمت آن و مناذر و تيرى نهر بجز پذيرفت را صلح قذق مهرگان و اهواز
  »داد نبايد پس آنها به ايم آورده دست به را آنچه« :گفت كه بود

 نهـر  پادگـان  بـر  نيز را حرمله .بود غالب با آنجا كار و گماشت مناذر پادگان بر را قيس بن سلمى آنگاه
 در و كردنـد  كـوچ  العـم  بنى طوايف. بود بصره پادگانهاى از دو هر اين و بود كليب با آن كار و گماشت تيرى
  .بودند چنين پيوسته و گرفتند اقامت بصره

 كـه  گفـت  او بـه  و بـود  جمله آن از سلمى كه فرستاد را گروهى و نوشت عمر به را وقع ما عتبه: گويد
 نيز بصره فرستادگان. كليب و غالب با بودند صحابه از دو هر كه بود نيز حرمله. گمارد خويش عمل بر را يكى
  »بگوييد را خويش حاجات«: گفت عمر بودند آمده

 بـراى  طلـب  همـه  و »داريـم  سـخن  خويش درباره ما، كن خواهى چه هر عامه درباره«: گفتند همگى
 مصالح از چيزى كه باشد، گفتند كه چنانى تو، مؤمنان رامي اى«: گفت كه قيس بن احنف مگر كردند خويش

 آنها گوش به و بيند مى خبر اهل ديده به را نديده چيزهاى والى كه بگوييم تو با بايد كه ماند نهان تو بر عامه
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 فـرود  جـايى  بـه  كوفـه  مـردم  مـا  برادران. آمديم باز دشت به تا شديم جايى به جايى از پيوسته ما. شنود مى
 كـم  و گيرند مى ثمر، است تيره شتر چشم تخم چون، خرم باغستانهاى و خوشگوار هاى چشمه از كه ندا آمده
 و دارد صحرا به سو يك كه ايم آمده فرود آب كم و غبار پر و  سست زارى شوره در بصره مردم ما اما، شود نمى
 عرصـه  و اسـت  پـر  ما منزلگاه ،بگذارد مرغ شتر ناى از كه رسد مى چندان آنجا به كه شور درياى به سو يك

 خداى، كوچك كشتزار و بزرگ ما هم در و است بسيار ما مردم، اندك اشرافمان و است بسيار شمارمان، تنگ
 آن در كه بيفزاى اى عرصه و ده گشادگى را ما مؤمنان امير اى نيز تو، گسترده را ما سرزمين و آورده وسعت
  ».كنيم زندگى آن با و باشيم

 بخشيد آنها به را همه و نگريست بودند بوده آنجا حجر در توقف از پيش كه ايشان گاههاىمنزل در عمر
 تقسيم آنرا و شد غنيمت حجر و دجله بين ما بدينسان. بود خسرو خاندان اموال از همه اين و داد تيول به و

 آنجـا  خواسـتند  مـى  ار كه هر كه بود كوفه اراضى مانند بصره سرزمين به خسرو خاندان اموال ديگر و كردند
  .دادند مى خليفه به را آن خمس و شد نمى كسى خاص اما كردند مى تقسيم خويش ميان و دادند مى جاى

 دو، بود جماعت و سپاه آن از ديگر نيمه و بود شده تقسيم نيمه يك بود نيمه دو بصره اراضى بدينسان
 كوفـه  در اما بودند هزار پنج بودند آمده بصره به عتبه با و بودند داشته حضور قادسيه جنگ در كه ها هزارى

 كوفه مقيمان با كه پيوست ها هزارى دو به را بصره سپاه كوشان سخت از الزم تعداد به عمر و بودند هزار سى
  .پيوستند بĤنها اهواز جنگ حاضران همه و شدند برابر

 از و دارد بـدو  گـوش  كـه  تنوش عتبه به وى باره در و »است بصره مردم سرور جوان اين«: گفت آنگاه
 احتمـالى  حارثه براى كه فرستاد تيرى نهر و مناذر به را كليب و غالب و حرمله و سلمى. گيرد بهره وى رأى

  .بگيرند را آنجا خراج و باشند آماده
 در كليـب  و غالـب  و هرمزان ميان، بودند گونه بدين ذميانشان و بصره مردم كه اثنا آن در: گويد عمرو

 را كليـب  و غالـب  و بنگرنـد  كارشـان  در كه رفتند آنجا حرمله و سلمى، افتاد دعوى و اختالف ىاراض حدود
 بـه  را خـود  قلمرو و شد كافر هرمزان پس. بداشتند آنها از را وى و دانستند حق بى را هرمزان و يافتند محق
  .گرفت فزونى سپاهش و خواست كمك كردان از و بست مسلمانان روى

 نيز او كه نوشتند غزوان بن عتبة براى را هرمزان كفر و ستم و طغيان كليب و البغ و حرمله و سلمى
  .نوشت عمر براى

 اهللا صلى خدا پيمبر صحبت كه را سعدى زهير بن حرقوص و بگفت خويش فرمان و نوشت جواب عمر
  .داد دوب آرد تسلط زير كه مناطقى با را جنگ ساالرى و فرستاد آنها كمك به بود يافته سلم و عليه

 و رسـيدند  االهواز سوق پل به تا برفتند نيز كليب و غالب و حرمله و سلمى، بيامد سپاه با هرمزان پس
 عبـور  شـما  طـرف  بـه  مـا  يـا  كنيـد  عبـور  ما طرف به شما يا كه دادند پيغام و فرستادند هرمزان پيش كس
  .كنيم مى
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  ».كنيد عبور ما طرف به شما«: گفت
 تـا  جنگيدنـد  بـود  االهواز سوق بطرف كه پل از قسمت آن روى و گذشتند پل روى از مسلمانان آنگاه

  .رسيد رامهرمز به و بگرفت را اربك پل شعر دهكده در و كرد رامهرمز آهنگ و شد هزيمت هرمزان
 او بر شوشتر تا االهواز سوق ديار و گرفت منزل جبل در و بماند آنجا و بگرفت را االهواز سوق حرقوص

 عمـر  و كـرد  همراه آن با را گروهى و فرستاد عمر براى خمسها با را فتح خبر و كرد مقرر جزيه و شد راست
  .خواست فزونى و ثبات وى براى و گفت خداى حمد

 ديگـر  كسان گفته به و شد گشوده شوشتر، هفدهم سال يعنى، سال همين در سيف روايت و گفته به 
  .بود نوزدهم سال به قولى به و بود هفدهم سال به آن فتح

  شوشتر فتح از سخن

 را االهـواز  سـوق  زهيـر  بـن  حرقـوص  و شـد  هزيمت االهواز سوق جنگ در هرمزان وقتى: گويد عمرو
 بـود  داده دستور عمر. فرستاد شرق سوى وى تعقيب به را معاويه بن جزء عمر فرمان به و بماند آنجا بگرفت

  .باشد سرق وى مقصد و فرستد هرمزان تعقيب به را جزء داد فيروزيشان خدا اگر كه
 دهكده به تا بكشت آنها از پيوسته و داشت رامهرمز آهنگ، فرار به كه شد برون هرمزان دنبال به جزء

  .نداشت مدافع و بود شغر دهكده از كه رفت دورق سوى جزء و، بود رسيده آنجا زودتر هرمزان كه رسيد شغر
 را مـاوقع  و بگرفـت  آسـان  آنرا و نداشتند شهر حفظ تاب كه بودند مردمى آنجا و بود سرق شهر دورق

 كـه  اسـت  كـرده  دعـوت  شـدن  ذمى و دادن جزيه به را فراريان كه گفت و نوشت عتبه براى نيز عمرو براى
  .اند پذيرفته

 تا باشند همانجا و نگهدارند اند گرفته را آنچه كه نوشت زهير بن حرقوص و معاويه بن جزء به عمر پس
  .كردند چنان و نوشت چنين يزن عتبه به. برسد وى دستور

 زمينهـاى  و بكنـد  جويهـا  و داد اجـازه  كه خواست اجازه عمر از خويش قلمرو عمران كار در جزء آنگاه
  .كرد آباد را موات

 بـه  را آنچه و بودند آنجا مسلمانان كه بداد دست از را اهواز و آمد فرود رامهرمز به هرمزان وقتى: گويد
 باره اين در حرقوص. نوشت نامه باب اين در جزء و حرقوص به و خواست صلح دبودن گرفته بود داشته تصرف

 و شوشـتر  و رامهرمـز  يعنـى  اند گشوده آنچه درباره كه داد دستور و نوشت عتبه و او به عمر و نوشت عمر به
 بـر  اهـواز  اميـران  پس آن از، پذيرفت هرمزان. كنند صلح وى با قذق مهرگان و بنيان و شاپور جندى و شوش
 جانـب  از اگر و، بود آنها حمايت در و آمد مى آنها سوى به، بود خويش صلح بر هرمزان و بودند خويش قلمرو
  .خواستند مى بر او از دفاع به و كردند مى كمكش شد مى حمله او به فارسى كردان
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 فرستاد را كس ده او و فرست من سوى را بصره سپاه شايستگان از تن ده كه نوشت عتبه به عمر آنگاه
 مـن  بـه  شناسم مى مرد و دانم مى راستگو ترا«: گفت بدو رسيد عمر نزد به چون و بود جمله آن از احنف كه
  »؟ديگر سبب به يا روند مى ستم سبب به ذميان آيا بگو

  ».خواهى مى كه چنانند مردم و است ديگر سبب به«: گفت
 در عمـر  و رفتنـد  خـويش  نزلگـاه م بـه  فرسـتادگان  »رويـد  خـود  منزلگاههـاى  به، است نيك«: گفت

 از جامـه  اين«: گفت و ببوييد آنرا و بود آمده در زنبيل از آن گوشه كه ديد اى جامه و نگريست هايشان جامه
  »؟كيست

  »است من از«: گفت احنف
  »؟اى گرفته چند به«: گفت
 كـه  اسـت ك بـود  خريده كه بهايى از و بود آن همانند چيزى يا يك هشت كه گفت اندك بهايى احنف

  .بود خريده دوازده به آنرا
 تفاوت و كنيد جويى صرفه ؟ندادى مسلمانى به آنرا تفاوت و نكردى سر اين از كمتر به چرا«: گفت عمر

 مرد اگر، كند زيان مالتان و جان كه مكنيد اسراف بياسايد مالتان و جان كه كنيد صرف بايد كه جايى به آنرا
  ».بماند وى براى فرستد يشپ از خويش براى و پردازد بخويشتن

 يـا  خيانـت  سـبب  بـه  اينكـه  از بپرهيزيـد  و بترسيد، بدار ظلم از را مردم كه نوشت عتبه به عمر آنگاه
 در اسـت  كرده شما با كه پيمانى و بوده خدا كمك به ايد آورده دست به چه هر. افتد زوال به اقبالتان، تعدى

 شـما  كـار  مدد و يار تا كنيد قيام وى كار به و كنيد وفا خدا پيمان به داده دستور شما به خويش پيمان باره
  .باشد

 سخت جبل و روند مى او  سوى كسان و گرفته منزل االهواز جبل در حرقوص كه يافت خبر عمر: گويد
 كه اى گرفته جا سخت منزلى به ام شنيده«: نوشت بدو، است مشقت مايه شود مى آنجا كه كسى براى و است

 از كـه  بـاش  خـويش  كـار  مراقـب ، ميـار  مشقت و بيار سهولت ذمى و مسلمان براى، رسند مى آنجا مشقت با
  ».تباه آخرتت و شود تيره دنيايت كه مباش عجول و مكن سستى، شود صافى تو دنياى و برى بهره آخرت

  .بود نهروان جنگ در حروريان جمع با و شد حرورى صفين جنگ در حرقوص كه بود چنان و
 پارس سرزمين به بحرين جانب از مسلمانان سيف روايت و گفته به، هفدهم سال يعنى، سال همين در

  .بردند حمله
 را قسـمتى  اهـواز  در، بود آن روستاهاى بصره سرزمين، ببودند آن سرزمين و بصره در مسلمانان: گويد

 كه بود آن ردمم چنگ به بود شده تسليم صلح به آنچه و داشتند تصرف به بودند آورده دست به جنگ به كه
 بـه  عمر، بود هرمزان صلح طرف، بودند مسلمانان حفاظ و ذمه در و تاخت نمى آنها به كس و دادند مى خراج
 به كه بود آتش از كوهى فارس و ما ميان اگر بود خوش چه. بس را شما اهواز و سواد«: بود گفته بصره مردم
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 جبـل  و آنهـا  ميـان  اگـر  بـود  خوش چه«: بود گفته كوفه مردم به او هم و ».نرسيم آنها به نيز ما و نرسند ما
  ».نرسيم آنها به ما و نرسند ما به آنجا از كه بود آتش از كوهى

 بـن  قدامة و كرد عزل را او عمر بود بحرين عامل ابوبكر ايام در حضرمى بن عالء كه بود چنان و: گويد
 قضا كه شكافى سبب به عال كه، آورد پس را عال و كرد عزل را قدامه آن از پس. گماشت جايش به را مظعون

  .گرفت پيشى سعد از عال شهرت ارتداد ايام در و داشت رقابت سعد با، بود آورده ميانه در
 بـه  را سـواد  مجـاور  ناحيـه  و رانـد  بيـرون  ديارشان از را خسروان و يافت ظفر قادسيه در سعد چون و
  .بود رگتربز عال از وى توفيق كه گرفت باال كارش، آورد تصرف

  .گيرد بلندى بود گرفته پستى كه اقبالش داشت اميد و كند كارى عجمان ديار در خواست مى عال
 خـويش  عامـل  را او ابـوبكر ، ندانسـت  بايـد  چنانكه نافرمانى بر را طاعت فضيلت و نكرد دقت عال: گويد

 اطاعـت  او و كرد منع دريا از اما بود كرده عامل را او نيز عمر، كند پيكار مرتدان با بود داده اجازه و بود كرده
 آسـان  و رونـد  فـارس  سـوى  كـه  كرد دعوت را بحرين مردم و نگرفت نظر به آنرا نتايج و ندانست نافرمانى از

 يكـى  و همـام  بـن  سوار ساالرى به ديگرى و معلى بن جارود ساالرى به يكى، كرد سپاهها را آنها و پذيرفتند
 سـوى  دريـا  راه از را آنهـا  عمـر  اجـازه  بى و بود نيز جمع ساالر كه ساوى بن منذر بن خليد ساالرى به ديگر

  .برد فارس
 كـه  نداشـت  خوش و برنشيند دريا به غزا قصد به داد نمى اجازه هيچكس به عمر كه بود چنان و گويد

 پيمبـر  كـه  بود ابوبكر رفتار و سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر رفتار پيرو كار اين در و افتد خطر به وى سپاه
  .نكردند دريا غزاى ابوبكر و خدا

 هربـذ  ساالرشـان  كه شد رو به رو فارسيان با استخر در و رفت فارس به بحرين از عال سپاههاى: گويد
  .شدند حايل هايشان كشتى و مسلمانان ميان و بودند آمده فراهم روى دو به و بود

 روان آن بـر  تقـدير  بخواهـد  را كارى خدا وقتى، بعد اما«: گفت و ايستاد سخن به جمع ميان در خليد
، ايـد  آمـده  آنهـا  جنـگ  بـراى  نيـز  شـما ، خواندند جنگ به را شما خويش كار با، قوم اين، گيرد انجام تا شود

 خشـوع  اهل براى جز كه گيريد كمك نماز و صبر از. يابد غلبه كه است كسى آن از سرزمين اين و ها كشتى
  ».نمايد مى سخت

 سـخت  جنگى نام طاوس اى ناحيه در و بردند حمله آنگاه بكردند ظهر نماز و يرفتندپذ را وى رأى قوم
  .شد كشته تا جنگيد مى و كرد مى ياد خويش قوم از و خواند مى رجز همام بن سوار، كردند

  :گفت مى و خواند مى رجز نيز خليد، دادند جان تا كردند جنگ نيز جارود بن منذر و سوار بن اهللا عبد
  .آييد فرود همگى تميم قوم اى«

  .برود جاى از عمر سپاه است نزديك كه
  گويم مى چه من كه دانيد مى همتان



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  151  پنجمجلد 

 

  ».آييد فرود
  .بود نداشته مانند آن از پيش كه شد كشته چندان فارس مردم از و بجنگيدند سخت و آمدند فرود قوم

، نبـود  ميسر دريا راه از بازگشت و بود شده غرق هايشان كشتى اما، داشتند بصره آهنگ و برفتند آنگاه
 دفـاع  بـه  تـا  سـخت  آن در و زدنـد  اردو بودنـد  كـه  آنجـا  اسـت  بسته را مسلمانان راه شهرك كه شد معلوم

  .پرداختند
 و كـرد  بينـى  پيش داد رخ چنانكه را حادثه فرستاده دريا به سپاه كه يافت خبر عالء كار از عمر وقتى

 تر سخت همه از وى براى كه داد دستورى و كرد تهديد و كرد زلع را او و نوشت نامه و شد خشمگين سخت
 ابـى  بـن  سـعد  بـه  توانـد  پيش كه كسانى همه با«: نوشت و كرد وى ساالر را سعد يعنى، بود ناخوشايندتر و

  »شو ملحق وقاص
  .شد روان سعد سوى خود كسان همه با عال پس
 مـردم  چنـگ  بـه  و فرسـتاد  را مسلمانان از سپاهى حضرمى بن عالء كه نوشت غزوان بن عتبة به عمر

 مغلـوب  و نيابنـد  ظفر كه دارم بيم نداشت منظور را خدا كار اين از كه پندارم. كرد من نافرمانى و داد فارس
  .كن ملحقشان خويش به شوند نابود آنكه از پيش و فرست آنها سوى كسان، افتند سختى به و شوند

 و هرثمه بن عرفجة و، عمرو بن عاصم. داد خبر آنها به را رعم نامه مضمون و خواند پيش را مردم عتبه
 بـن  احنـف  و الحـر  ابـى  بن حصين و فالن بن ترجمان و حارث بن نهار و ثور بن مجزاة و محصن بن حذيفة
 هـزار  دوازده بـا  و شـدند  داوطلـب  معاويه بن صعصعة و سهل بن الرحمن عبد و العرجاء ابى بن سعد و قيس
 بنـى  طايفـه  از كـه  بود هم ابور بن سبرة قوم ساالر. كشيدند مى يدك را اسبان و دندش روان استران بر كس

  .بود حسل بن مالك
  .كردند مى دفاع محل مردم و مهاجم از كه بود برقرار حفاظت و بود خويش جاى به اهواز در پادگانها

 كـه  همانجـايى  تا دنش او متعرض و برنخورد او به هيچكس. گرفت ساحل راه و برفت سپاه با سبره ابو
 اسـتخر  مـردم  را مسلمانان با جنگ كار. كرد تالقى خليد با بودند بسته را مسلمانان راه، طاوس جنگ از پس

  .ديگر مردم از اندكى با داشتند عهده به
 خواسـته  كمـك  فارس مردم از بودند انداخته سختى به و بودند بسته مسلمانان بر را راهها كه هنگامى

 كمـك  بـه  كـه  كردند تالقى سبره ابو با طاوس جنگ از پس بودند آمده كسان واليت و متس هر از و بودند
 مسلمانان خدا و شد جنگ. بود شهرك مشركان ساالر. بود آمده كمك نيز مشركان براى بود آمده مسلمانان

  .كشتند آنها از خواستند چه هر مسلمانان و بشكست را مشركان و داد ظفر را
 از و يافتنـد  اعتبـار  بودنـد  بهتـر  واليـات  نوخاستگان همه از كه بصره نوخاستگان كه بود جنگ اين در
 راه در و كنيـد  عجلـه  بـود  نوشـته  و بود داده دستور عتبه كه بازگشتند غنايم با آنگاه، گرفتند سبق كوفيان

 كـه  هجـر  مـردم  از گروه آن و، رفتند خويش منزلهاى به بصره مردم .پيوستند او به بصره در و، نكنيد توقف
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 بـه  بودنـد  يافتـه  نجات كه القيس عبد مردم از گروه آن و شدند پراكنده خويش قبايل در بودند يافته نجات
  .رفتند البحرين سوق محل

 حج چون و داد اجازه كه خواست حج اجازه عمر از، شد آرام فارس و آورد تصرف به را اهواز عتبه وقتى
 و. گردد باز خويش كار به كه كرد تأكيد و نپذيرفت عمر اما دارد  افمع كار از را وى كه خواست، برد سر به را
  .رفت خاك به آنجا و بمرد نخله دره به و بازگشت و بخواند را خدا او

 رفته، قلم به مكتوب و نبود معلوم اجل اگر«: گفت و گذشت آنجا از وى قبر ديدار به و يافت خبر عمر
  .گفت وى ىثنا آنگاه. »كشتم ترا من گفتم مى نبود

 دختر فاخته از را خويش خانه وى فرزندان و نشد معين كوفه در جايى مهاجران جزو عتبه براى: گويد
 معـين  او براى جايى و گرفت او روش نيز وى وابسته خباب. بود عفان بن عثمان زن كه بردند ارث به غزوان

  .نشد
  .بود شده اجد سعد از مداين در كه بود آن از پس نيم و سال سه عتبه مرگ

 نهـر  در او پادگانهـاى  و ماندند خويش جاى به وى عامالن با و شد عتبه جانشين رهم ابى بن سبرة ابو
 و شـوش  سر بر. بود شده صلح آن سر بر كه بود رامهرمز در هرمزان بود سرق و االهواز سوق و مناذر و تيرى
 نجات بود فرستاده فارس به دريا راه از عال كه سپاهى، بود شده صلح نيز قذق مهرگان و جندي شاپور و بنيان
  .گفتند مى طاوس اهل، جنگ انتساب به را آنها و بود آمده بصره به و بود يافته

 عامـل  را شعبه بن مغيرة، عتبه مرگ دوم سال به و نگهداشت بصره در را سبره ابو، سال آن بقيه عمر 
 ميـان  آنچه جز و بود آسوده و نشد وى مزاحم سك و بود بصره عامل بعد سال و سال آن بقيه كه كرد بصره
  .نبود اى حادثه داد رخ هابوبكر و وى

 عامـل  را سـراقه  بـن  عمـر  و فرستاد كوفه به را وى سپس. كرد بصره عامل را ابوموسي عمر آن از پس
 ديگر بار هك برد بصره به كوفه از را ابوموسي و فرستاد كوفه به بصره از را سراقه بن عمر آن از پس، كرد بصره
  .شد آنجا عامل

 در نيـز  هرمزان. بود، هفدهم سال يعنى،  سال همين در شوشتر و شوش و رامهرمز فتح سيف روايت به
  .شد اسير سال همين

   سيف روايت به واليتها اين فتح خبر از سخن

  .كرد مى تحريك را فارس مردم بود رفته دستشان از آنچه غم از يزدگرد: گويد
 مالمتشـان  و آورد يادشـان  بـه  را ها كينه، نوشت نامه فارس مردم به بود مرو به وقت نآ يزدگرد: گويد

 به بلكه نكردند بس نيز اين به، گرفتند شما از را اهواز و مجاور قلمرو و سواد، عربان! فارس مردم اى كه كرد
  .آمدند در شما خانه درون و شما ديار
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 كـه  دادنـد  اطمينـان  و كردنـد  پيمـان  و رفـت  ميانـه  در اهـ  نامه اهواز مردم با و بجنبيدند فارس مردم
  .كنند يارى را همديگر

 و سلمى و يافتند خبر كليب و غالب بوسيله حرمله و سلمى و جزء، يافت خبر زهير بن حرقوص: گويد
 سـپاهى  كـه  نوشـت  سعد به عمر. رسيد زودتر حرمله و سلمى نامه، نوشتند بصره مسلمانان و عمر به حرمله
 جريـر  و السهمين ذو بن اهللا عبد و مقرن بن سويد. كن شتاب و فرست اهواز سوى مقرن بن نعمان با فراوان

 را وى كـار  و گيرنـد  جـاى  هرمزان مقابل در كه بفرست نيز را بجلى اهللا عبد بن جرير و حميرى اهللا عبد بن
  .كنند معلوم

. كـن  ساالرشان را عدى ابن لسه و فرست اهواز سوى فراوان سپاهى كه نوشت ابوموسي به عمر هم و
 و محصـن  بـن  حذيفـة  و هرثمه بن عرفجة و سور بن كعب و ثور بن مجزاة و عمرو بن عاصم و مالك بن براء
 بـن  سـبرة  ابـو  بصره و كوفه سپاه همه ساالر و بفرست وى با نيز را معقد بن حصين و سهل بن الرحمن عبد
  .باشد وى كمك رود وى سوى كه هر و باشد رهم

 دجلـه  از ميشـان  مقابـل  در تـا  برفت سواد دل از و شد روان كوفه مردم با مقرن بن نعمان پس :گويد
 تيـرى  نهـر  بـه ، كشـيدند  مى يدك را اسبان و بودند استر بر جماعت راند اهواز سوى دشت راه از و كرد عبور

، گذاشـت  جاى به را حرمله و سلمى و حرقوص و گذشت نيز االهواز سوق و مناذر از و گذشت آن از و رسيد
  .گرفت هرمزان سوى آنگاه

 اميـد  و كـرد  پيشدسـتى  يافـت  خبر نعمان حركت از چون و بود رامهرمز به هرمزان وقت آن در: گويد
 و بودنـد  شـده  روان وى سـوى  كـه  بـود  فـارس  مـردم  يارى اميد به هرمزان، بكشند هم در را وى كه داشت

 آنگاه. كردند سخت جنگى و كردند تالقى اربك در مزانهر و عمان .بود رسيده شوشتر به آنها كمك نخستين
 سـوى  اربـك  از نيز نعمان رفت شوشتر سوى و كرد رها را رامهرمز كه كرد هزيمت را هرمزان جل و عز خدا

 و گذاشت را وى و پذيرفت نعمان كه كرد صلح ايذه درباره وى با تيرويه و رفت ايذه سوى آنگاه رفت رامهرمز
  .گرفت مقر آنجا و تبازگش رامهرمز سوى

 سـپاه  بـا  نعمـان ، شدند روان سهل و نعمان و نوشت نامه سهيل و ابوموسي و سعد به عمر وقتى: گويد
 در و بيامدنـد  بصـره  سـپاه  بـا  سهل آنگاه .كوفت هم در را هرمزان و گرفت پيشى بصره سپاه و سهل از كوفه
 كه بدانستند و رسيد جنگ خبر كه بود الهوازا سوق در .داشتند رامهرمز آهنگ و گرفتند منزل االهواز سوق

 رامهرمـز  از نيـز  نعمـان  گرفتنـد  آنجا راه و كردند شوشتر آهنگ االهواز سوق از و پيوسته شوشتر به هرمزان
 فـرود  شوشـتر  مقابـل  در همگـى  و كردند حركت نيز جزء و حرقوص و حرمله و سلمى و كرد شوشتر آهنگ
  .آمدند

 و فـارس  مـردم ، وى سپاه و هرمزان داشتند هم با ساالر چند بصره مردم و بود كوفه اهل ساالر نعمان
  .بودند خندقها در، اهواز و جبال
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 او و فرسـتاد  كمك به را ابوموسي كه خواست كمك او از سبره ابو و نوشتند عمر به را ماجرا مسلمانان
  .بود گروه دو هر ساالر سبره ابو و بود ابوموسي بصره سپاه ساالر و بود نعمان كوفه سپاه ساالر، بيامد

 تـا  محاصـره  آغاز از مالك بن براء بكشتند كس بسيار و كردند محاصره را وى سپاه و هرمزان ماه چند
، بـود  كشته ديگر موارد در كه كسانى بجز، بكشت را هماورد يكصد داد ظفر را مسلمانان خداوند كه هنگامى

 بـه  نيـز  تمتمـه  ابو، بود كشته تعداد همين به نيز سور بن كعب، بود كشته تعداد همين به نيز ثور بن مجزأة
 و قـره  بـن  حبيب كه كوفيان از تن چند با بودند چنين نيز بصريان از ديگر تن چند. بود كشته تعداد همين
  .بودند كشته بيشتر كه بودند كسان قوم سران از و بودند جمله آن از االسود عبد بن عامر و عامر بن ربعى

 گـاهى  و بود ضررشان به گاهى كه كردند حمله بار هشتاد خويش حصار از مشركان، رشوشت جنگ در
 آنها كه بده سوگند را خدا«: گفتند براء به مسلمانان و گرفت باال جنگ كار آخرين حمله در. بود سودشان به
  »كند هزيمت ما مقابل از را

  »رسان شهادت به مرا و كن هزيمتشان خدايا«: گفت براء
 شـهر  سـوى  و تاختند خندقها به آنگاه راندند خندقها سوى و كردند هزيمت را دشمن لمانانمس: گويد

  .كردند محاصره آنجا را دشمن و راندند
 او از و آمـد  نعمـان  پـيش  يكـى  بود شده طوالنى جنگ و بود شده تنگ دشمن بر شهر كه اثنا اين در

 انداختـه  تيـرى  نيـز  ابوموسي ناحيه در. شوند شهر وارد آنجا از كه دهد نشان راهى آنكه بشرط خواست امان
 دهم نشان راهى اينكه بشرط خواهم مى امان و ايمنم شما از و كنم مى اعتماد شما به من كه اى نوشته با شد
  .باشد آنجا از شهر گشودن و آييد در به آنجا از كه

 بيـرون  آب كـه  جـائى  از« :گفـت  و انـداخت  ديگر تيرى او و دادند امان را وى و انداختند تيرى: گويد
  ».گشود خواهيد را شهر كه كنيد حمله شود مى

 بـن  مجـزأة  و سـور  بن كعب و قيس عبد بن عامر كه خواند آنجا سوى و انگيخت بر را كسان ابوموسي
  .رفتند مكان آن به شبانه و شدند داوطلب ديگر كس بسيار و حبطى بن حسكة و ثور

 ورقاء و مثعبه بن سويد و كرد دعوت را خويش ياران نيز نعمان بيامد مرد آن وقتى كه بود چنان: گويد
 بسـيار  با و شدند داوطلب هاللى بشر بن اهللا عبد و حميرى زيد بن نافع و خثعمى ربيعه بن بشر و حارث بن

 و شـدند  داخـل  بشر بن اهللا عبد و سويد. كردند برخورد بصره مردم با آب شدند برون محل در و برفتند كس
 بيـرون  از كـه  نيز مسلمانان، گفتند تكبير آمدند فراهم شهر در چون و. رفتند دنبالشان به كوفيان و بصريان

، درآوردنـد  پـاى  از را جنگاوران همه و انداختند جنگ شهر در و شد گشوده درها و گفتند تكبير بودند آماده
 بديدند را او چون و گرفتند را او دور بودند رفته درون به آب راه از كه كسانى و شد روان قلعه سوى هرمزان

 در تيـر  يكصد، تنگناييم اين در شما و من كه بينيد مى، بكنيد خواهيد مى چه هر«: گفت، رفتند وى سوى و
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 كـه  سود چه را شما، كند نمى خطا من تير و يابيد نمى دست بمن باشيم داشته تير يك تا بخدا و دارم جعبه
  »؟كنيد اسير مرا آنگاه، كنم زخمى و بكشم را شما از كس يكصد

  »؟خواهى مى چه«: گفتند
  »كند من درباره خواست چه هر و باشد عمر با حكم كه نهم شما دست در دست خواهم مى«: گفت

  »باشد چنين«: گفتند
 و عز خدا كه را غنايمى مسلمانان آنگاه كردند بند به را او كه شد تسليم و بينداخت كمان هرمزان پس

  .هزار يك پياده سهم و شد هزار سه سوار سهم. كردند تقسيم دبو كرده نصيبشان جل
 آنها و ما امان«: گفتند و بيامدند بود آمده شخصا كه مردى با او و بخواند را تير صاحب سبره ابو: گويد

  »؟كيست دست به، اند بوده ما با كه
  »؟است بوده شما با كى«: گفتند

 اجـرا  آنهـا  باره در را امان  مسلمانان و »اند بسته را خويش خانه در شما ورود هنگام به كه آنها«: فتندگ
  .كردند

 بودند كسانى جمله از مالك بن براء و ثور بن مجزاة و شد كشته مسلمانان از كس بسيار شب آن: گويد
  .بود كشته را آنها شخصا هرمزان كه

 را ابوموسي و نعمان و شد برون بودند كرده شوش آهنگ كه شوشتر فراريان تعقيب به سبره ابو: گويد
 بـراى  را قضـيه  و كردنـد  محاصـره  را آنجا رسيدند شوش به وقتى، بود همراهشان نيز هرمزان، برد همراه نيز

  .نوشتند عمر
 بصـره  بـه  را او و نوشـت  نامـه  نيـز  ابوموسـي  به و، رود مدينه سوى كه نوشت سراقه بن عمرو به عمر

 بـن  زر به، بود گماشته بصره به بار دو نيز را عمرو، گماشت مى هبصر به را او كه بود سوم نوبت اين و گماشت
 تـا  كه ابوموسي، آمد فرود آنجا مقابل تا برفت او و كند حركت جندي شاپور سوى كه نوشت فقيمى اهللا عبد

  .رفت بصره سوى بود مانده آنجا عمر جواب بازگشت
 بصره سپاه ساالر بود مالك بن ربيعة نىب مردم از و داشت مقترب لقب كه را ربيعه بن اسود عمر: گويد

 گفته پيمبر به اسود. بودند مهاجران از و بودند يافته سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر صحبت زر و اسود. كرد
  .ناميد مقترب را وى خدا پيمبر و »جويم تقرب جل و عز بخدا تو صحبت با كه آمدم«: بود

 دعـا  ما براى، داريم بسيار برادر و شده نابود من دنباله«: بود گفته و بود آمده خدا پيمبر پيش، نيز زيد
  ».كن

  .شدند بسيار و »بده كافى دنباله را زيد، خدايا«: گفت پيمبر
، بودنـد  جملـه  آن از قـيس  بـن  احنف و مالك بن انس كه فرستاد عمر پيش را گروهى سبره ابو: گويد

 چـون  و شـدند  روان مدينه آهنگ به آنجا از و رفتند بصره سوى ابوموسي با كه بفرستاد آنها با نيز را هرمزان
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 تـنش  بـه  را او زربفت ديباى لباس و كردند آماده، بود ميداشته كه لباسى و سر با را هرمزان رسيدند آنجا به
 كـه  شـد  آويختـه  نيز وى زيور، نهادند سرش به بود نشان ياقوت و شد مى خوانده آذين كه را تاجى و كردند

 را او و داشـتند  عمـر  منـزل  آهنـگ  كه بردند مردم ميان را او آنگاه ببينند را او لباس و سر انمسلمان و عمر
 وى طلـب  بـه  و نشسـته  مسـجد  در اند آمده كوفه از كه گروهى براى كه شد گفته بپرسيدند چون و. نيافتند

 بـازى  كـه  گذشـتند  مدينه مردم از نوساالنى به آمدند در مسجد از چون و نديدند را او و رفتند مسجد سوى
 سر زير را خود كاله و خفته مسجد راست سمت در او؟ سرگردانيد عمر جستجوى به چرا«: گفتند و ميكردند

  ».است نهاده
 از چـون  و، بود داشته سر به كاله و بود نشسته كوفه مردم فرستادگان براى عمر كه بود چنان و: گويد

  .بخفت و نهاد سر زير و برداشت سر از كاله ماند تنها و برفتند وى پيش از و يافت فراغت آنها با گفتگو
 در بنشسـتند  وى نزديـك  بديدنـد  را عمر چون و بودند همراهشان نيز تماشاييان، برفتند جماعت پس

  .بود آويخته وى دست به تازيانه كه نبود عمر جز بيدارى و خواب، مسجد
  »؟كو عمر پس«: گفت هرمزان
  »اينست«: گفتند

  .مانيد خاموش كه كردند مى اشاره مردم به فرستادگان
  »؟كجايند وى حاجبان و نگهبانان«: گفت و داد گوش فرستادگان به هرمزان
  »ندارد ديوان و دبير و حاجب و نگهبان«: گفتند
  ».باشد پيمبر بايد پس«: گفت

  »كند مى پيمبران كار«: گفتند
: گفـت  و نگريسـت  هرمـزان  در گـاه آن بنشسـت  و شـد  بيدار همهمه از عمر، كردند سخن بسيار كسان

  »؟هرمزان«
  »آرى«: گفتند

 كمـك  خـدا  از و  بـرم  مـى  پنـاه  خـدا  بـه  جهـنم  از«: گفت و بديد را لباسش سر و نگريست او در عمر
 گـروه  اى، كـرد  زبـون  را او امثـال  و ايـن  اسـالم  سـبب  بـه  كه را خدايى ستايش«: گفت سپس، »خواهم مى

 فريبنده كه نكشاند تكبر به را شما دنيا، بگيريد ارشاد پيمبرتان هدايت زا و زنيد چنگ دين اين به مسلمانان
  »است

  »كن سخن وى با، است اهواز پادشاه اين«: گفتند فرستادگان
  »نماند وى بر زيور از چيزى تا، نكنم سخن«: گفت عمر

 وى تـن  بـه  خشـن  اى جامـه  و داشـت  مى مستور را وى آنچه جز بيفكند داشت تن به چه هر هرمزان
  »؟ديدى چگونه را خدا كار عاقبت و خيانت بال و! هرمزان هى«: گفت عمر آنگاه، كردند
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 نـه  چون و بود واگذاشته خودمان به را شما و ما خدا، بوديم جاهليت گرفتار شما و ما، عمر اى«: گفت
  »شديد غالب ما بر شد شما با خدا چون و بوديم غالب شما به شما با نه و بود ما با

 آنگـاه  »بـوديم  پراكنـده  مـا  و بوديـد  فراهم كه شديد غالب ما بر جهت اين از جاهليت در«: تگف عمر
  »؟شكستى پيمان پياپى دليل چه به و چيست تو عذر«: گفت

  »بكشى مرا بگويم تو با كه پيش آن از دارم بيم«: گفت
  »مدار بيم اين از«: گفت
 در تـوانم  نمـى  بميـرم  تشنگى از اگر«: گفت و آوردند آب نما بد اى كاسه در، خواست آب هرمزان آنگاه

  »بنوشم آب اى كاسه چنين
 بـيم «: گفـت  و لرزيـد  همى دستش و بگرفت كه بياوردند آب بود او رضايت مورد كه اى كاسه در پس

  »شوم كشته بنوشم آنكه از پيش دارم
  »ندارم تو با كارى ننوشى را آب تا«: گفت عمر
  .بريخت را آب هرمزان آنگاه
  »نپسنديد او بر هم با را شدن كشته و تشنگى و بياريد آب باز«: فتگ عمر

  »بگيرم امان آن وسيله به خواستم مى ندارم آب به حاجت«: گفت
  »كشم مى ترا«: گفت عمر

  »اى داده امان من به«: گفت
  »ميگويى دروغ«: گفت عمر
  »دادى امانش گويد مى راست، مؤمنان امير اى«: گفت انس
 عقوبـت  تـرا  يـا  بيار دليلى يا، بخدا؟ ميدهم امان براء و مجزاة قاتل به من! تو بر واى، انس«: گفت عمر

  »كنم مى
 كـارى  تـو  بـا  ننوشـى  را آب تـا  گفتى نيز و، ندارم كارى تو با نگويى من به وقتى تا گفتى بدو«: گفت

  »ندارم
  .گفتند چنين نيز عمر اطرافيان

  »خوردم نمى فريب مسلمان از جز خداب، دادى فريبم«: گفت و كرد هرمزان به رو عمر
  .داد منزل مدينه در و كرد او مقررى هزار دو عمر و آورد اسالم هرمزان پس
 چيزى كه بود ترجمان شعبه بن مغيرة آمد مترجم كه وقتى تا، آمد هرمزان كه روزى: گويد عيسى ابن

  »؟سرزمينى كدام از بگو«: گفت مغيره به عمر. فهميد مى پارسى از
  »ارضيه كدام از«: گفت مغيره

  »مهرگانى«: گفت هرمزان
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  »كن سخن خويش دليل از«: گفت عمر آنگاه
  »مرده چون يا كنم سخن زنده چون«: گفت
  »زنده چون«: گفت
  ».اى داده امان مرا«: گفت
 تـا  ندهم امانت بخدا است معين باشد خورده فريب جنگ در آنكه حكم و دادى فريب مرا«: گفت عمر

  »شوى مسلمان
 مقررى هزار دو عمر. شد مسلمان و شود مى كشته نشود مسلمان اگر كه دانست يقين به هرمزان: گويد

  .داد منزل مدينه در و كرد او
 شـود  گيج چون و شود گيج بداند پارسى شما از كس هر، دانى نمى پارسى«: گفت مغيره به عمر: گويد

 و داد خبـر  عمـر  بـه  را او گفتـار  و كرد سخن وى با و بيامد زيد آنگاه» .بشكند را عربان پارسى كه شود الغر
  .داد خبر هرمزان به را عمر گفتار

 بـه  كـه  كنند مى كارى و كنند مى آزار را ذميان مسلمانان شايد گفت فرستادگان به عمر«: گويد حسن
  »شكنند مى پيمان آن سبب

  ».ندانيم چيزى نيكرفتارى و وفا بجز«: گفتند
 يابـد  بصـيرت  و شـود  قانع كه نيافت چيزى هيچكدامشان گفتار در اما .»است چنين چرا پس«: گفت

 فرمـان  و اى كـرده  منـع  آنهـا  ديار در پيشروى از را ما، گويم مى تو به مؤمنان امير اى«: گفت كه احنف بجز
 در شاهشان كه مادام و آنهاست ميان و است زنده پارسيان پادشاه .كنيم بس داريم دست در آنچه به اى داده

 را ديگـرى  يكى تا باشند سازگار هم با كه نيايند فراهم پادشاه دو هرگز كنند مى معارضه ما با هست يانشانم
 شاهشـان  ايـن  و اند داشته كه بوده جنبشها سبب به ايم گرفته آنها از پياپى آنچه كه ام ديده چنان كند بيرون
 قلمـرو  از را وى و رويـم  پـيش  آنهـا  يارد در دهى اجازه تا كرد خواهند چنين و كند مى تحريكشان كه است

  »گيرند آرام و ببرد پارسيان اميد كه كنيم جدا امتش قدرت از و كنيم بيرون كشورش از و برانيم پارسيان
  »بشكافتى بايد چنانكه را كار و آوردى راست سخن بخدا«: گفت عمر
  .فرستاد پسشان و نگريست آنها حوايج در آنگاه
 بـا  اهـواز  واليـت  مردم و قذق مهرگان مردم و اند آمده فراهم نهاوند مردم كه آمد عمر پيش نامه: گويد

  .داد رفتن پيش اجازه مسلمانان به عمر سبب همين به اند شده همداستان هرمزان رأى و نظر

   شوش فتح از سخن

 ريـان فرا وقتى: گويد آمده زيد ابو روايت در چنانچه مدائنى، اند كرده اختالف شوش كار در سيرت اهل
 هر با قوم اين«: گفت و خواند پيش را مؤبدان و خويش خاصان بود حلوان به كه رسيدند يزدگرد پيش جلوال

  »؟چيست شما رأى شود مى شكسته كنند تالقى جمعى



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  159  پنجمجلد 

 

 را خويش خزاين و است مملكت خانه كه گيرى مقام استخر در و بروى كه اينست ما راى«: گفت موبد
  »كنى روانه سپاهها و بيارى آنجا

 كـرد  روان كـس  سيصد با را او و خواند پيش را سپاه و رفت اصفهان سوى و پذيرفت را او راى يزدگرد
  .برگزيند خواهد را كه هر گذرد مى كه شهرى هر از كه داد فرمان و بودند قوم بزرگان از كس هفتاد كه

. بود ابوموسي محاصره در شوش. آمد فرود استخر در تا شد روان او پس از يزدگرد و برفت سياه: گويد
 مـردم  آمد فرود كلبانيه در سياه. فرستاد شوشتر سوى را هرمزان و فرستاد شوش سوى را سپاه يزدگرد پس

 صـلح  اشـعرى  ابوموسي از و آمده استخر سوى فرار به يزدگرد كه بدانستند و يافتند خبر جلوال كار از شوش
 بـزرگ  وى ديده در مسلمانان كار و بود كلبانيه در سياه ،رفت رامهرمز سوى و كرد صلح آنها با كه خواستند

 و رامهرمـز  بـين  مـا  و داد مكـان  تغييـر  سياه و رفت شوشتر سوى ابوموسي تا بود مقيم همچنان و بود شده
 و خوانـد  پـيش  بودند آمده اصفهان از وى با كه را سرانى سياه و بيامد ياسر بن عمار تا گرفت اقامت شوشتر

 و يابنـد  مـى  تسـلط  مملكـت  ايـن  بـر  روز تيـره  و تنگدسـت  جماعـت  اين گفتيم مى ما كه داي دانسته«: گفت
 آن درختـان  بـه  را خـويش  اسـبان  و كنـد  مـى  پشـگل  شـاهان  قصـرهاى  و استخر ايوانهاى در چهارپايانشان

 هـر  بـه  و شـود  مـى  شكسـته  خوردنـد  مى بر سپاهى هر به و اند يافته تسلط بينيد مى چنانكه اينك، بندند مى
  »بنگريد خويش كار در، گشايند مى رسند مى اى لعهق

  »تست رأى ما رأى«: گفتند
  ».درآييم آنها دين به كه اينست من راى، آييد كنار خود كسان و خاصان با شما از يك هر«: گفت
  .آيند در اسالم به معين شروط با كه فرستاد ابوموسي پيش چابكسواران از كس ده با را شيرويه آنگاه
 بشرط شويم مى مسلمان و ايم شده متمايل شما دين به ما«: گفت و رفت ابوموسي پيش يرويهش: گويد

 آن از را ما كرديم جنگ عربان از كسى با اگر، نكنيم جنگ عربان با و كنيم جنگ عجمان با شما همراه آنكه
 و دهيـد  مقـررى  تـرين به را مـا ، بباشيم خواهيم كه شما از گروه هر با و كنيم منزل خواهيم كجا هر، بداريد

  ».كند پيمان ما با باره اين در است تر دست باال كه ساالرى
  »ندهيم رضا«: گفتند »باشد ما همانند شما تكاليف و حقوق بلكه، نشود چنين«: گفت ابوموسي
 و كـن  موافقـت  انـد  خواسـته  آنچـه  بـا  كـه  نوشـت  ابوموسي به او و نوشت خطاب بن عمر به ابوموسي

 از ابوموسي اما داشتند حضور شوشتر محاصره در وى با و شدند مسلمان كه نوشت پيمان اآنه براى ابوموسي
  »بوديم ديده ما كه نيستيد چنان يارانت و تو، كور اى«: گفت سياه به و نديد جانفشانى و تالش آنها

 حرمهـا  شـما  پـيش  و نيسـت  شـما  بصيرت چون ما بصيرت. نيستم شما همانند كار اين در ما«: گفت
 بـى  شـما  و داريـم  مركـب  و سـالح  ما، ايد نپيوسته بهتر بگيران مقررى به را ما، كنيم دفاع آنان از كه ريمندا

  »سالحيد
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 بهتـر  مقـررى  كننـد  مى كه كوششى اندازه به را آنها«: نوشت عمر، نوشت عمر به باره اين در ابوموسي
 مقـررى  هـزار  دو، هـزار  دو آنهـا  از كـس  يكصد براى ابوموسي» .است گرفته عرب يك كه چيزى بيشتر، بده

 شهريار و داشت لقب مقالص كه خسرو و بود سياه كه داد پانصد و هزار دو  مقررى را كس شش و كرد معين
  .افروذين و شيرويه و شهرويه و

  :گويد چنين باره اين در شاعر
  بديد را آنها تالش فاروق وقتى

  داشت بصيرت كرد مى كه كارى در و
  كرد مقرر ارهز دو آنها براى

  .گرفتند مقررى حمير و عك مانند كس سيصد و
 و برفـت  عجمـان  لبـاس  در شـبى  آخر سياه كردند محاصره را اى قلعه فارس در كه شد چنان و: گويد

 در ديدنـد  افتـاده  را مردى قلعه مردم صبحگاهان كرد آلود خون را خود لباس و افكند قلعه كنار را خويشتن
 و برنـد  درون به را او كه بگشودند قلعه در و شده زخمى كه است خودشان از كىي پنداشتند و خودى لباس

 كـه  بگشـود  را قلعـه  تنهـايى  بـه  او و شـدند  گريـزان  و كردنـد  رها را قلعه در تا بجنگيد آنها با و برجست او
  .آمدند در مسلمانان

  .كرد شوشتر در را كار اين سياه كه برآنند جمعى
 با و شد نمودار قلعه باالى از آنها از يكى و رفت قلعه سوى خسرو، بودند ردهك محاصره را اى قلعه: گويد

  .كشت را او و بزد تيرى خسرو و كرد مى سخن وى
 و آمـد  فـرود  شـوش  مقابـل  سـپاه  بـا  سبره ابو وقتى: گويد آورده عثمان ابن از كه روايتى در سيف اما
 بار هر و بجنگيدند آنها با بارها، بود هرمزان برادر رشهريا شوش مردم ساالر گرفتند ميان در را آنجا مسلمانان

 و شـدند  نمـودار  قلعـه  بـاالى  از كشيشـان  و راهبان روزى. كردند مى اندازى دست مسلمانان به شوش مردم
 يـا ، گشود نخواهد كسى دجال جز به را شوش اند گفته ما متقدمان و عالمان چنانكه عربان گروه اى«: گفتند
 بـراى  نباشـد  شـما  بـا  اگـر  و گشـود  خواهيـد  را شهر باشد شما با دجال اگر، باشد شانميان دجال كه جمعى

  ».نمانيد ما محاصره
 در كه شد بصره سپاهيان ساالر ابوموسي جاى به متقرب و شد بصره عامل ابوموسي كه آمد خبر آنگاه

 را شوش سبره ابو كمك و كوفه سپاهيان ساالرى به نعمان، بودند آمده فراهم نهاوند در عجمان بودند شوش
  .بود كرده محاصره را نهاوند مردم زر، داشت محاصره در

 شد مى آماده نهاوند سوى حركت براى نيز نعمان. روند نهاوند سوى حذيفه با كوفه مردم كه شد مقرر 
 بـا  حصـار  بـاالى  از و بيامدنـد  كشيشان و راهبان هم باز، برد حمله شوش به رفتن از پيش و بينديشيد آنگاه
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 گشـود  نخواهد كس دجال بجز را شهر اين كه نمانيد اينجا عربان گروه اى«: گفتند و كردند سخن مسلمانان
  .كردند خشمگين را آنها و زدند بانگ مسلمانان به و »باشد آنها با دجال كه قومى يا

: گفتنـد  و رفتنـد  آنها سوى همگى مسلمانان. بود وى سواران جزو و بود نعمان با سيد بن صاف: گويد
  .بود نكرده حركت ابوموسي هنوز كه» .كنيم مى جنگ آنها با شويم جدا هم از آنكه از پيش«

 و ببريـد  زنجيرهـا  و »شـو  باز بضار«: گفت و بزد خويش پاى با آنرا و آمد شوش در به خشمگين صاف
 و زدنـد ! صـلح ! صـلح  بانـگ  و شدند تسليم مشركان و آمدند در مسلمانان كه بگشود درها و بشكست كلونها
 صـلح  از پـيش  را آنچـه  امـا  پذيرفتند بودند شده شهر وارد جنگ به كه پس آن از مسلمانان. بداشتند دست
 ابـو  و آمد فرود ماه در و شد روان اهواز از كوفه مردم با نعمان و شدند جدا آنگاه، كردند تقسيم بودند گرفته
 آمدند باز كوفه مردم تا بماند ماه در نعمان. آمد فرود شاپور جندى مقابل در زر با كه فرستاد را متقرب، سبره

  .بمرد مدينه به زر هم و ببود همانجا و آمد باز مدينه به صاف داد رخ فتح چون و برد نهاوند به را آنها و
 دانيـال  پيكر اين«: گفتند سبره ابى به: گويد بود داشته حضور شوش فتح در كه كسى از نقل به عطيه

  »است شهر اين رد كه است پيمبر
  .واگذاشت آنها دست در را پيكر و» ؟چكار آن با را ما«: گفت سبره ابو

 اطـراف  مـردم  از و رسـيد  در مرگش چون و بود ايران سواحل در نصر بخت پس از دانيال: گويد عطيه
 و ردسـپ  خـويش  خداى به آنرا و داشت دريغ ناباوران و منكران از را خدا كتاب نديد اسالم بر را كس خويش

  »انداز آن در را كتاب اين و شو دريا ساحل سوى«: گفت خود پسر به
  »انداختم«: گفت و ماند غايب، بازگشت و رفت بمقدار و آمد حيفش و بگرفت را كتاب«: گويد
  »؟شد چه دريا رفت فرو وقتى«: گفت
  »نديدم چيزى«: گفت

  »اى نداده انجام ام گفته را آنچه بخدا«: گفت و آمد خشم به دانيال
  »انداختم«: گفت و آمد باز و كرد عمل اول بار همانند و برفت وى پيش از پسر

  »؟ديدى چگونه را دريا رفت فرو كتاب وقتى«: گفت
  »شد متالطم و زد موج«: گفت

  »اى نداده انجام ام گفته را آنچه هنوز بخدا«: گفت و آورد خشم پيش بار از تر سخت دانيال
  .افكند دريا به را كتاب سوم بار كه كرد تاكيد پسر به آنگاه
 و بشـكافت  و شـد  نمايـان  زمـين  و بشكافت دريا كه افكند دريا به را كتاب و رفت دريا ساحل به پسر

  .رسيد هم به آب و شد بسته زمين آنگاه، رفت فرو نور در كتاب و آمد بر نورى
 راست سخن اكنون«: گفت كه بگفت وى با را خبر و پرسيد او از آمد دانيال پيش پسر سوم بار چون و
  »آوردى
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 بگشـودند  را شـوش  مسـلمانان  چون خواستند مى باران او پيكر بركت به مردم و بمرد شوش در دانيال
، رفـت  جنـدي شـاپور   سـوى  آنجا از سبره ابو چون و نهادند باقى مردم دست به اما آوردند آنها پيش را پيكر

 پس. كند خاك آنرا كه داد دستور و نوشت عمر. نوشت عمر به پيكر  درباره و گرفت اقامت شوش در ابوموسي
  .كردند خاك به و كردند كفن را پيكر مسلمانان

  .ماست پيش كه بود پيكر با انگشترى نوشت عمر به ابوموسي
  .شير دو ميان بود مردى نقش انگشتر نگين بر. كن خويش انگشتر آنرا كه نوشت عمر
  .كردند صلح شاپور جندي مردم با نانمسلما، هفدهم سال يعنى، سال همين در

  شاپور جندي و مسلمانان كار از سخن

 شـاپور  جنـدي  مقابـل  و برفـت  خـويش  سپاه با يافت فراغت شوش كار از سبره ابو وقتى: گويد مهلب
 همچنان و بود جنگ پسين و صبح و ببودند آنجا و، بود كرده محاصره را آنجا اهللا عبد بن زر كه گرفت موضع
  .افتاد شهر به نامه امان مسلمانان سپاه سمت از تا ندبود مقيم

 گشـوده  شـهر  درهاى كه ديدند مسلمانان ناگهان. بود فاصله ماه دو نهاوند فتح تا جندي شاپور فتح از
  ؟شده چه كه فرستادند كس و آمدند جنبش به مردم و شد گشوده بازارها و آمدند بيرون كسان و شد

  »كنيد حفاظت ما از كه ميدهيم جزيه و پذيرفتيم نيز ما افكنديد ام سوى نامه امان شما«: گفتند
  »ايم نكرده ما«: گفتند
  »گوييم نمى دروغ«: گفتند

 بـود  جنـدي شـاپور   از وى اصـل  كه مكنف بنام اى بنده شد معلوم كردند پرسش همديگر از مسلمانان
  .بود نوشته را نامه امان

  »است بنده او«: گفتند
 آنـرا  و كنـيم  مـى  كـار  آن مطابق كه آمده اى نامه امان، شناسيم نمى بنده و آزاد ما«: گفتند شهر مردم

  ».كنيد نامردى خواهيد مى شما اگر ايم نكرده تخلف و ايم پذيرفته
 را پيمـانى  درست خدا« :نوشت آنها به كه نوشتند عمر براى را قضيه و بداشتند آنها از دست مسلمانان

 و كنيـد  اجرا را نامه امان. كنيد پيمانى درست نيز شك هنگام به تا بود يدنخواه پيمان درست. دانسته بزرگ
  .كردند عمل پيمان به و برفتند آنجا از مسلمانان »كنيد پيمانى درست

 احنف رأى مطابق باب اين در. روند پيش فارس ديار در كه داد اجازه هفدهم سال به عمر: گويد عمرو
 بصـره  مـردم  بـراى . فرستاد را سپاهها و ساالران و بشناخت را او ارىگفت راست و برترى و كرد كار قيس بن

 سـال  بـه  و بگفـت  اينها و آنها با را خويش فرمان و كرد معين ساالران كوفه مردم براى و كرد معين ساالران
 بـا  تا بماند رسد مى سر به بصره حفاظ حوزه كه جايى و برود بصره از گفت ابوموسي به. شدند روان هيجدهم

  .كرد بايد چه بگويد وا
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، بيـاورد  را پرچمهـا  سـهيل ، فرسـتاد  االشـهل  عبد بنى وابسته عدى بن سهيل با را ساالران پرچمهاى
، داد سـلمى  مسـعود  بـن  مجاشـع  بـه  را شاپور و خره اردشير پرچم، داد قيس بن احنف به را خراسان پرچم
، داد كنـانى  زنـيم  بـن  سـاريه  بـه  را ارابگردد و فسا پرچم، داد ثقفى العاص ابى بن عثمان به را استخر پرچم
 پـرچم . بـود  صـحابه  از وى، داد عمرو بن عاصم به را سيستان پرچم، بود عدى بن سهيل همراه كرمان پرچم
 واليـات  اين سوى كه زدند اردو و شدند بيرون هفدهم سال به همگان. داد تغلبى عمير بن حكم به را مكران

  .آمد در هيجدهم سال ات نگرفت انجام حركتشان اما روند
، فرسـتاد  عـدى  بـن  سهيل كمك به را عتبان بن اهللا عبد: فرستاد كمك ساالران اين براى كوفه مردم از عمر

 بـن  اهللا عبد، فرستاد احنف كمك به را غزال ام ابى و عامر بن ربعى و عقيل ابى بن اهللا عبد و نضر بن علقمة
 عمـرو  بـن  حكـم  كمـك  بـه  را مـازنى  مخـارق  بن شهاب و فرستاد عمرو بن عاصم كمك به را اشجعى عمير

  .فرستاد
 بيسـتم  سـال  به عمر سوى به شوشتر از هرمزان فرستادن و رامهرمز و شوش فتح كه اند گفته ها بعضى

  .بود
، بـود  اسيد بن عتاب مكه در وى عامل، بود حج ساالر خطاب بن عمر، هفدهم سال يعنى، سال اين در

 محصـن  بن حذيفة عمان عامل، بود العاص ابى بن عثمان بحرين و يمامه عامل، ودب اميه بن يعلى يمن عامل
 چـه  كـه  گفـتم  سابقا. بود اشعرى ابوموسي آن سرزمين و كوفه عامل .ام گفته پيش از را شام عامالن نام، بود

 نـام  .بـود  حنفى مريم ابو با بصره قضاى اند گفته چنانكه. گشت باز آنجا امارت به وقت چه و شد معزول وقت
  .ام گفته پيش از را موصل و جزيره عامل

  .آمد در هيجدهم سال آنگاه 

   هيجدهم سال حوادث از سخن

 آنـرا  و داد رخ سـخت  قحطى و خشكسالى و مجاعه: هيجدهم سال يعنى، سال اين در: گويد جعفر ابو
  .هالكت يعنى، گفتند رمادت سال

 مـردم  كه عمواس طاعون سال و بود هالكت يعنى رمادت سال هيجدهم سال: گويد اسحاق بن محمد
  .شد نابود

  .بود هيجدهم سال به رمادت: گويد معشر ابو
  .بود سال همين در نيز عمواس طاعون: گويد

 ابـو  و ضـرار  كـه  انـد  خـورده  شـراب  مسلمانان از چند تنى كه نوشت عمر به عبيده ابو: گويد حارثه ابو
 برگزيـديم  را يكـى  ما و اند كرده مخير را ما«: گفتند .كردند تأويل كه پرسيديم آنها از، اند جمله آن از جندل

  ».نكرد مقرر ما بر و ؟كنيد مى بس آيا: فرمود خدا كه
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 را كسـان  آنگـاه . كنيـد  بـس  يعنى كنيد مى بس آيا كه است مسلم آنها و ما نزد به اين نوشت بدو عمر
 و رونـد  قلـم  به فاسق و بزنند آنها به تازيانه هشتاد شرابخورى سبب به بايد كه بودند همسخن و آورد فراهم

  .شود كشته ورزد اصرار اگر و كنند چنين وى با كند تأويل كه هر
 و بريـز  خونشان است حالل شراب كه پندارند اگر، خوان پيش را آنها كه نوشت عبيده ابو به عمر پس

  .بزن تازيانه هشتاد است حرام كه گويند اگر
 و زد آنهـا  بـه  تازيانـه  هشـتاد  و اسـت  حـرام  گفتنـد  كـه  پرسـيد  آنهـا  از كسـان  جمـع  در عبيـده  ابو

 شـام  مـردم  اى«: گفـت  عبيـده  ابو آنگاه. كردند پشيمانى خويش اصرار از حد خوردن پس از خوردگان شراب
  .نمود رخ هالكت سال و» .دهد مى رخ اى حادثه شما براى

 دسـتور  و نوشـت  عبيده ابو به آمد عمر پيش جندل ابو و ضرار باره در عبيده ابو نامه وقتى: گويد نافع
 هشتاد است حرام گفتند اگر؟ حالل يا است حرام شراب آيا كه بپرسد و بياورد كسان جمع در را آنها كه داد

  .بزن را گردنشان است حالل گفتند اگر و كنند توبه بگو و بزن آنها به تازيانه
 نشـين  خانه و شدند شرمنده كه زد حد و است حرام دگفتن كه بپرسيد و بياورد را آنها عبيده ابو: گويد

  .شد مخبط جندل ابو و شدند
 گشايشـى  وى بـراى  تـو  دسـت  بـه  خداى مگر شده مخبط جندل ابو كه نوشت عمر به عبيده ابو پس

  :نوشت چنين داد تذكار و نوشت جندل ابو به عمر پس بده تذكارش و بنويس او به، بيارد
  جندل ابو به عمر از«

 بخواهـد  را چـه  هـر  ايـن  جـز  و بيارند شريك او براى كه بخشد نمى را گناه ناي خدا
 جـل  و عـز  خـدا  كه مباش نوميد و بيا بيرون و كن بلند را خويش سر و كن توبه، آمرزد مى

  :گويد
ةِ  مـن  َتْقَنُطوا ال أَْنفُسِهم  على أَسرَُفوا الَّذينَ عبادي يا« مـحرُ  اهللا إِنَّ اهللا ر ْغفـي  الـذُُّنوب 
  »53: 39 الرَّحيم اْلَغُفور هو إِنَّه جميعاً

 نوميـد  خـدا  رحمـت  از، انـد  كـرده  روى زياده خويش درباره كه من بندگان اى: يعنى
  »است رحيم و آمرزگار او كه آمرزد مى يكسره گناهانرا خدا كه مشويد

 چنين نيز ديگران براى، برفت وى از خبط و يافت رهايى خواند وى براى را عمر نامه عبيده ابو چون و
 تغييـرش  باشـد  تغييـر  مسـتحق  كه هر و پردازيد خويشتن به«: نوشت مردم به عمر. آمدند بيرون كه نوشت
  ».گيرد رواج شما ميان بال كه نكنيد تحقير را كسى اما دهيد

  .كنندن تحقير را آنها كه نوشت كسان به عمر كه نگفته اما دارد اين چون روايتى نيز عطا
 مقـرر  شـهادت  خـدا  اگـر  رويم آنها غزاى به ما بگذاريد اند آمده جنبش به روميان كه گفتند آنها: گويد

  .است خواسته عمر كه كن چنان نه گر و خوب كه بود كرده



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  165  پنجمجلد 

 

 بـاب  اين در قشيرى زهرا ابو .خوردند حد و بماندند ديگران و شد شهيد گروهى با ازور بن ضرار: گويد
  :مضمون اين به گفت شعرى

  .افكند خطا به را جوان روزگار كه ندانى مگر
  .بگرداند را حوادث كه ندارد توان و
  .نكردم زارى و كردم صبورى و بمردند برادرانم 

  .نتوانم صبورى باده از روز يك اما
  كرد محكوم نابودى به آنرا مؤمنان امير اما
  .گريانند چرخشتها دور به دوستدارانش و

 چون خاكى، وزيد مى باد همينكه و شد خشكسالى اطراف و مدينه در عمر خالفت ايام در: گويد كريب
 لـب  نبارد باران تا كه خورد قسم عمر و ناميدند) ريزى خاكستر( رماده سال را سال آن و پراكند مى خاكستر

  .نزند شير و گوشت و روغن به
 چهـل  به آنرا عمر غالم و آمد بازار به شير مشك يك و روغن پوستچه يك و باريد باران تا بود چنين و

 شير مشك يك داد بزرگ پاداش و برد سر به ترا قسم بخدا! مؤمنان امير اى«: گفت و آمد وى پيش و خريد
  ».خريدم چهل به آنرا من و آمد بازار به روغن پوستچه يك و

  ».بخورم چيزى مسرفانه ندارم خوش كه كن صدقه آنرا اى خريده گران«: گفت عمر
  ».نرسد من به رسد مى آنها به كه اى سختى اگر پرداخت توانم رعيت بكار چگونه«: بود گفته عمر
 گرسـنگى  يعنـى  رمـاده  كه بود هيجدهم سال آغاز و هفدهم سال آخر در: گويد كعب بن الرحمن عبد

 شد مى ناهندهپ انسان به وحشى حيوان كه آنجا تا كرد نابودشان و شدند آن دچار اطراف و مدينه مردم و بود
  .بود الغر و زشت كه بس از ميشد متنفر آن از و كشت مى بزى يكى كه شد چنان و

 اجـازه  و بيامـد  مزنـى  حـارث  بن بالل تا بودند بازمانده عمر از واليات مردم و بودند چنين مردم: گويد
 به سلم و عليه اهللا لىص خدا پيمبر، فرستاده تو نزد به مرا سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر«: گفت و خواست

  »؟شود مى چه ترا، اى مانده حركت بى چنين اما، دانستم مى هوشيار ترا: گويد مى تو
  »؟ديدى را اين كى«: گفت عمر

  »پيش شب«: گفت
: گفـت  و خاسـت  پا به آنگاه. بكرد نماز ركعت دو مردم با و داد جماعت نماز نداى و شد برون عمر پس

  »؟ام نكرده و كرد بايد كه هست اين جز كارى آيا، مردم اى«
  »نه، بخدا«: گفتند
  »گويد مى چنان و چنين مزنى حارث بن بالل«: گفت

  »بخواه كمك مسلمانان و خدا از گويد مى راست بالل«: گفتند
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 بـال ، اكبر اهللا«: گفت و بود بازمانده كار اين از كه خواست كمك مسلمانان از و فرستاد كسان عمر پس
 سـاالران  بـه  »شـود  برداشـته  ايشان از بال يافتند طلب اجازه قومى وقتى، برخاست ميان از و رسيد نهايت به

 بـاران  طلـب  بـه  را مـردم  و انـد  افتاده سختى نهايت به كه دريابيد را اطراف و مدينه مردم كه نوشت واليات
 :گفـت  زد زانـو  و ردكـ  نمـاز  آنگاه كرد مختصر و خواند اى خطبه. برفت پياده عباس با نيز او خود، برد بيرون

  »شو خشنود ما از و آر رحمت ما بر و ببخش را ما خدايا. جوييم مى كمك تو از و پرستيم مى ترا خدايا«
  .شد پر ها بركه كه بودند نرسيده منزل به هنوز، بازگشت آنگاه

 از اى خانـه  اهل و شد الغر پايان چهار و شد قحط سالى عمر زمان در«: گويد خطاب بن عمر بن عاصم
  »بكش ما براى بزى ايم افتاده سختى به: گفتند خويش يار به مزينه نشينان باديه

  »ندارد چيزى بز«: گفت
 بانگ و نبود چيزى سرخ استخوان جز كه كند پوست و كشت آنها براى بزى تا كردند اصرار همچنان و
  »!محمد از دريغ اى«: برآورد

، برفـت  قحطـى  كـه  بشـارت «: گفت و بيامد سلم و ليهع اهللا صلى خدا پيمبر كه ديد خواب به و: گويد
  !دقت! دقت عمر اى، دانستم مى كار محكم و پيمان درست ترا بگوى و گوى درود او به من از و برو عمر پيش

 و عليـه  اهللا صلى خداى پيمبر فرستاده براى«: گفت وى غالم به و رسيد عمر در به تا بيامد مزنى مرد
  »بخواه اجازه سلم

  »؟نديدى او در جنون  نشان«: گفت و شد بيمناك عمر كه داد خبر بدو و رفت عمر پيش المغ: گويد
  »نه«: گفت
  »بيار را او«، گفت

  .گفت وى براى را وقع ما بيامد چون و
 هـدايتتان  اسـالم  بـه  كه بخدايى را شما«، گفت و رفت منبر به و داد ندا مردم به و شد برون عمر پس

  »؟ايد ديده من از دناخوشاين چيزى آيا، كرده
  »؟چه براى، نه«. گفتند

 طلـب  در كـه  گويد مى چنان«: گفتند بود نيافته در او و دريافتند كه بگفت آنها براى را خبر عمر پس
  ».ببر باران طلب به را ما اى كرده كوتاهى باران

 و كـرد  زنمـا  ركعـت  دو آنگـاه  كـرد  مختصر و كرد سخن و خاست پا به و كرد خبر را مردم عمر آنگاه
 كـار  در و مانـده  كـار  از نيرويمـان  و توان و اند درمانده كارمان در ما ياران خدايا«: گفت سپس، كرد مختصر
 خشكسـالى  از را بـالد  و بنـدگان  و كن سيراب را ما نيست توانى و قدرت تو كمك بى كه ايم درمانده خويش
  »برهان
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 كمـك  آنهـا  از اطراف و مدينه مردم براى و تنوش واليات ساالران به عمر«: گويد غنم بن الرحمن عبد
 داشـت  همـراه  خوراكى بار هزار چهار كه بود جراح بن عبيدة ابو رسيد وى پيش كه كسى نخستين، خواست

 كه گفت آمد عمر پيش و برد سر به چون و گذاشت او خود عهده به مدينه اطراف مردم ميان آنرا تقسيم كه
  »بدهند او به درم هزار چهار

 دنيـا  بـا  آنـرا ، ام داشته منظور را او ثواب و خدا كه ندارم حاجت بدان مؤمنان امير اى«: گفت بيدهع ابو
  »نيست باكى اى نكرده طلب چون كه بگير«: گفت »مياميز

  .كرد ابا عبيده ابو اما
 چنـان  من با و دادم  انجام اين همانند كارى سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر براى من كه بگير«: گفت

  ».داد من به اما، گفتى من با تو كه گفتم همان او به من و گفتم تو با من كه گفت
  .بازگشت خويش كار سوى و پذيرفت عبيده ابو پس
  .باريد نيز باران و شدند نياز بى حجاز مردم و آمدند پياپى كسان آن از پس

 سلم و عليه اهللا صلى پيمبر مبعث هنگام كه آمد عمر استمداد نامه جواب در عاص بن عمرو نامه: گويد
 خـواهى  اگـر  ببستند آنرا قبطيان و روميان و ريخت مى عرب درياى به كه بودند كنده را جايى شام درياى به
  .بزنم پلها و بكنم آن براى نهرى باشد همانند مصر بابهاى مدينه در خوراكى بهاى كه

  .كن شتاب و كن چنين: نوشت عمر
 خـراج  شود انجام كار اين اگر است راضى اميرت و رسد مى آسان تو اجخر«: گفتند عمرو به مصر مردم

  ».بكاهد مصر
 عمـر . اسـت  مصـر  ويرانـى  و خـراج  نقصان مايه كار اين كه كرد ياد و نوشت عمر براى را مطلب عمرو

 بـه  عمـرو  و» .كنـد  ويـران  مدينه رفاه و عمران براى را مصر خدا، كن شتاب و كن عمل باب اين در«: نوشت
 فراوانـى  جز نيز مصر در، اين و، شد مصر قيمتهاى چون مدينه قيمتهاى و بود قلزم در كه پرداخت آن امانج

  .نياورد
 بسـته  آنها روى به دريا و شد كشته عثمان كه وقتى تا نديدند آن نظير رماده سال پس از مدينه مردم

  .شدند بيمناك و افتادند كمبودى به و شدند زبون و شد
 شـد  گشوده غنم ابن عياض دست به سال همين در حران و رها و رقه واقدى گفته به: گويد جعفر ابو 

 يـاد  ايـن  از پـيش  را وى مخـالف  گفتـه . شـد  گشـوده  سعد بن عمير دست به الورده عين سال اين در هم و
 هست اكنون كه آورد محلى به را ابراهيم مقام سال اين الحجه ذى ماه در عمر واقدى گفته به هم و. ايم كرده

  .دادند جان كس پنجهزار و بيست عمواس طاعون در: گويد. بود پيوسته كعبه به آن از پيش كه
. گماشـت  قضـا  كـار  بـه  را  كندى حارث بن شريح سال اين در عمر كه اند گفته بعضيها: گويد جعفر ابو

  .بودند بوده هفدهم سال در كه بودند همانها واليات عامالن
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  .درآمد نوزدهم سال آنگاه

  داد رخ نوزدهم سال به كه حوادثى از سخن

 چنين نيز واقدى. شد انجام سعد دست به نوزدهم سال به جلوال فتح معشر ابو گفته به: گويد جعفر ابو
  .است گفته

  .بود نوزدهم سال به نصيبين و العين راس و حران و رها و جزيره فتح اسحاق ابن گفته به
  .ايم گفته پيش از ار آنها مخالفان گفتار: گويد جعفر ابو
  .مصر فتح نيز و بود، نوزدهم سال به يعنى، سال همين در قيساريه فتح: گويد معشر ابو

 گفتـه  بـا  بـود  بيسـتم  سـال  بـه  قولى به كه نيز مصر فتح خبر، گذشت پيش اين از قيساريه فتح خبر
  .بيايد پس اين از آن مخالف

 عمـر  و برخاسـت  آتش ليلى حره از، نوزدهم سال يعنى، سال همين در واقدى گفته به: گويد جعفر ابو
  .شد خاموش و دهند صدقه گفت آن از پس، رود آن سوى كسان با خواست
  .ايم آورده پيش از را او مخالف گفته و شد گشوده سال اين در جلوال و مداين واقدى گفته به هم و 

 بـوده  هيجدهم سال در كه دندبو همانها قاضيان و عامالن و بود حج ساالر خطاب بن عمر سال اين در
  .بودند

  .آمد در بيستم سال آنگاه

  ديگر كارهاى و بود سال اين در كه جنگها از سخن

 بـه  مصـر  كـه  گويـد  نيز معشر ابو شد گشوده بيستم سال به مصر، اسحاق ابن گفته به: گويد جعفر ابو
  .بود عاص بن عمرو آن ساالر و شد گشوده بيستم سال

 و مصـر  فـتح  واقـدى  گفتـه  بـه  امـا . شـد  گشـوده  پنجم و بيست سال به كندريهاس معشر ابو گفته به
  .بود بيستم سال به اسكندريه
  .شد گشوده شانزدهم سال به اسكندريه و مصر سيف پندار به

   اسكندريه فتح و مصر فتح از سخن

 اينـك . كـرديم  يـاد  اسـكندريه  و مصـر  فتح سال باره در را نويسان سرگذشت اختالف: گويد جعفر ابو
  :بود كى دست به اينكه و بگوييم آنرا فتح حكايت

 مصر سوى خويش سپاه با كه نوشت عاص بن عمرو به يافت فراغت شام از عمر وقتى: گويد اسحاق ابن
  .گشود را اليون باب بيستم سال به و برفت او و رود

 سـال  و پـنجم  و سـت بي سال به اند گفته ها بعضى، هست خالف اسكندريه فتح باب در: گويد جعفر ابو
  .بود عاص بن عمرو آن عامل و شد گشوده عثمان خالفت دوم
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 اسـكندريه  و مصر فتح هنگام كه زبيدى جزء بن زياد از نقل به قرمان بن قاسم بنام مصر مردم از يكى
 يـا  يكـم  و بيسـت  سـال  بـه  خطاب بن عمر خالفت ايام در را اسكندريه: گويد بوده عاص بن عمرو سپاه جزو

  .گشوديم دوم و بيست
 گذشتيم يكايك بود اسكندريه و آنجا بين ما كه روستايى دهات از گشوديم را اليون باب چون و: گويد

 و مدينـه  بـه  مـا  اسيران و گفتند مى نيز رنس دهكده آنرا و بود روستا هاى دهكده از كه رسيديم بلهيب به تا
  .بود رسيده يمن و مكه

 بـه  مـن  كـه  فرسـتاد  عـاص  بن عمرو پيش كس اسكندريه رواىفرمان رسيديم بلهيب به چون و: گويد
 بـه  بخـواهى  اگر دادم مى جزيه، روميان و پارسيان يعنى، بودند منفورتر عربان گروه شما از بنظرم كه كسانى

  .دهيد پس ايد گرفته من سرزمين از اسير چه هر آنكه شرط به ميدهم جزيه تو
 به را كارى او نظر بى توانم نمى كه هست اميرى من سر پشت كه داد پيغام او به عاص بن عمرو: گويد

، بنويسم او براى اى كرده پيشنهاد من به را آنچه تا بدار من از دست و ميدارم تو از دست خواهى اگر، برم سر
  .بندم مى كار به داد اين جز دستورى اگر و پذيرم مى نيز من، پذيرفت اگر

  »باشد چنين«: گفت او و: گويد
  .نوشت خطاب بن عمر به عاص بن روعم آنگاه
 پيشـنهاد  نامـه  ضـمن  عمـرو ، داشـتند  نمـى  نهـان  ما از نوشتند مى كه را اى نامه كه بود چنان و: گويد
 منتظـر  و كرديم توقف بلهيب در. بود ما دست به آنها اسيران باقيمانده هنوز. كرد ياد را اسكندريه فرمانرواى

  .بود چنين و فروخواند ما بر راآن عمرو و بيامده تا مانديم عمر نامه
 كـه  كـرده  پيشـنهاد  اسـكندريه  فرمانرواى بودى نوشته كه رسيد تو نامه، بعد اما... «

 پيوسته كه اى جزيه خودم بجان .بدهى پس را وى سرزمين اسيران آنكه بشرط، دهد جزيه
 گويى و شود تقسيم كه است غنيمتى از خوشتر من نزد به رسد ما از پس مسلمانان و ما به

 را آنهـا  اسـيران  كه شرط اين به دهد جزيه تو به كن پيشنهاد اسكندريه فرمانرواى به. نبود
 جزو كرد اختيار اسالم كه هر: كنيد مخير قومشان دين و اسالم ميان شماست دست به كه

 اختيـار  خـويش  قـوم  ديـن  كه هر و آنهاست همانند وى تكاليف و وظايف و است مسلمانان
 بـه  و انـد  پراكنـده  عرب سرزمين به كه اسيرانى. دهد جزيه خود همكيشان رديگ مانند كرد

 دربـاره  وى بـا  خـواهيم  نمـى  و، نيسـت  ميسر  دادنشان پس، اند رسيده يمن و مكه و مدينه
  ».كنيم صلح دهيم نمى انجام كه چيزى

 چنـين «: تگفـ  او داد خبـر  اسـكندريه  فرمانرواى به را مؤمنان امير نامه مضمون و فرستاد كس عمرو
  »باشد



 خ طبرييترجمه تار     170

 

 به كه آنها از را يكى. آمدند فراهم نيز نصرانيان، آورديم فراهم داشتيم دست به كه را اسيرانى ما: گويد
 تكبيـرى ، كـرد  مـى  اختيار اسالم اگر، كرديم مى مخير نصرانيت و اسالم ميان را او و مياورديم بودند ما دست

 اگـر  و. پيوسـتيم  مـى  خودمـان  بـه  را وى آنگـاه . بـود  اتررس دهكده فتح هنگام به تكبيرمان از كه گفتيم مى
 اين از و بستيم مى جزيه او بر و بردند مى خودشان طرف به را او و غريدند مى نصارى، كرد مى اختيار نصرانيت

  .است رفته آنها سوى به كه بوده ما از يكى گويى چنانكه، شديم مى غمين سخت كار
 عبـد  مـريم  ابو آورديم پيش كه كسانى جمله از و، يافتيم فراغت آنها كار از تا، بود چنين ترتيب: گويد

  .بود الرحمن عبد بن اهللا
  .بود زبيد بنى) عريف( دسته سر كه ديدم را او: گويد قزمان بن قاسم
 اختيار اسالم، بودند نصارى جزو برادرانش و مادر و پدر، كرديم عرضه بدو نصرانيت و اسالم: گويد زياد

 كشـيدند  مـى  مـا  دسـت  از را او و برجسـتند  بـرادرانش  و مـادر  و پـدر  و آورديم خودمان بطرف را وى و كرد
  .ماست سردسته بينى مى چنانكه اكنون و دريدند تنش به را وى هاى جامه چندانكه

 كنـار  بـر ، هسـت  اكنـون  كـه  دان زبالـه  ايـن  و شديم آن وارد و شد گشوده اسكندريه آن از پس: گويد
 و اسـكندريه  بـر  كـه  پنـدارد  كـه  هر، نشده بيش و كم و هست چنانكه بود سنگ آن افاطر و بود اسكندريه

  .گويد مى دروغ بخدا نداشتند پيمان آن مردم و نبود جزيه آن اطراف هاى دهكده
 نوشـتند  مى مصر ساالران  به اميه بنى شاهان كه آمد ميان به آنجا از حديث اين: گويد قزمان بن قاسم

 چـه  هـر  و كنـيم  اراده آنها درباره خواهيم چه هر كه، هستند ما بندگان آنها و شد گشوده جنگ به مصر كه
  .كنيم خواهيم

 آنجـا  روز چنـد  و كـرد  صلح ايليا مردم با عمر كه پس آن از كه هست سيف روايت در: گويد جعفر ابو
 زبيـر  آنگاه ،دباش آنجا ساالر كرد نصيب فتحى خدا اگر كه فرستاد مصر سوى را عاص بن عمرو گرفت اقامت

 فتحـى  خـدا  اگـر  گفـت  و فرسـتاد  رماده سوى نيز را عبيده ابو. باشد وى كمك كه فرستاد پى از را عوام بن
  .گردد باز خويش كار به كرد نصيب

، رسـيد  اليـون  بـاب  بـه  و رفت مصر سوى عاص بن عمرو، بازگشت مدينه سوى عمر وقتى: گويد عبده
. آمدند مقابله به، مصمم مردم و اسقف با مصر جاثليق مريم ابو كه آمدند فراهم آنجا و رفت او پى از نيز زبير

  .بجنگيدند وى با آمد فرود آنجا عمرو چون و بود فرستاده خويش ديار حفظ براى را آنها مقوقس
 آنهـا  و بنگريـد  خـويش  كـار  در آنگاه، كنيم تمام شما بر حجت تا مياريد شتاب كه فرستاد كس عمرو

 سوى به مريام ابو و مريم ابو، آيم مى سپاه دو ميان من كه فرستاد كس عمرو سپس. اشتندبد را خويش ياران
  .آيند من

 كـه  بشـنويد ، دياريد اين راهب دو شما«: گفت آنها به عمرو، كردند اعتماد همديگر به و پذيرفتند آنها
 اهللا صـلى  محمـد ، كـرد  رمـأمو  حق به را او و برانگيخت حق به را سلم و عليه اهللا صلى محمد جل و عز خدا
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 بـر  خدا رحمت و درود كه برفت آنگاه، برد سر به داشت فرمان را آنچه و داد فرمان حق به را ما، سلم و عليه
 دستور ما به كه چيزها جمله از. بود نهاده روشن راه به را ما و بود داده انجام داشت عهده به را آنچه و، باد او

 و ماست همانند بپذيرد كه هر خوانيم مى اسالم به را شما ما پس. كنيم متما كسان به حجت كه بود اين داد
 فـتح  را شـما  ديار ما كه گفته ما پيمبر، گيريم عهده به را او حفاظت و كنيم عرضه او بر جزيه نپذيرد كه هر
 ريدبپذي اگر سبب همين به و كرده ما به را شما سفارش، هست ميانه در كه خويشاوندى سبب به و كنيم مى

 كـه  كنيد نيكى قبطيان با كه اينست داده ما امير كه دستورها جمله از. است مضاعف شما  به نسبت ما تعهد
 داريم خويشاوندى آنها به نسبت كه كرده ما به نيك سفارش قبطيان باره در سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر

  »حفاظ تعهد و
 دختـر  كـه  بـود  مقام واال و نامدار زنى، نكنند آن ترعاي پيمبران جز كه دور است قرابتى اين«: گفتند

 خونشـان  و يافتنـد  غلبه آنها بر شمس عين مردم، بود آنها خاندان از شاهى و بود منف مردم از و بود ما شاه
 را مـا ، بـاد  او بر آفرين، افتاد السالم عليه ابراهيم دست به او و افتادند غربت به و بگرفتند ملكشان و بريختند

  »بازآييم تو پيش تا دهب امان
 خـويش  قـوم  بـا  و بنگريد كه دهيم مى مهلت روز سه، خورد نمى فريب من همانند كسى«: گفت عمرو

  »كنم مى جنگ شما با سپس، كنيد سخن
  .بيفزود روزى عمرو و »بيفزاى را مدت«: دگفتن

  .بيفزود ديگر روز يك عمرو و »بيفزاى را مدت«: گفتند باز
 كـه  گفـت  و دهـد  موافـق  جواب نگذاشت ارطبون اما بپذيرد خواست مى هك رفتند مقوقس سوى پس

  .كرد بايد جنگ
 چهـار . گرديم نمى باز آنها سوى و كنيم دفاع شما از كه كوشيم مى ما«: گفتند مصر مردم به راهب دو 

  ».باشيد امان در اميدواريم و بود نخواهد اى حادثه آن اثناى در كه مانده روز
 شـدند  رو به رو وى با و بود آماده عمرو اما. گرفتند قرار فرقب شبيخون معرض در رزبي و عمرو ناگهان

 جمـع  كـه  كردند شمس عين آهنگ زبير و عمرو. بگرفتند را كسان ساير و شد كشته خويش همراهان با كه
 سـوى  را مالـك  بـن  عـوف  نيز و آمد فرود آنجا كه فرستاد فرما سوى را الصباح ابرهة عمرو. بود آنجا قبطيان

 خواهيـد  امان در آييد برون اگر گفتند بودند آن مقابل كه شهرى مردم به آنها از يك هر و فرستاد اسكندريه
  .بود

 شـهر  دو بـين  ما كه را كسانى مسلمانان و بودند شمس عين مردم انتظار در اما »باشد چنين«: گفتند
  .گرفتند اسيرى به بودند

  »زيباست چه شما هرش اسكندريه مردم اى«: گفت مالك بن عوف
  ».بماند آن رونق و نياز بى خلق از و باشد خدا محتاج كه بسازم شهرى: گفت اسكندر«: گفتند
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  »است كهنه چه شما شهر فرما مردم اى«: گفت فرما مردم به ابرهه
 و اسكندر، برفت آن رونق و محتاج مردم به و باشد نياز بى خدا از كه بسازم شهرى: گفت فرما«: گفتند

  ».بودند برادر دو مافر
 فرما در روز هر، يافت انتساب آنها به فرما و: اسكندريه و بودند برادر دو كلبى ابن بگفته: گويد جعفر ابو

  .است مانده بجا اسكندريه رونق اما شده كهنه آن منظره و شود مى ويران چيزى
 نوبـه  و قـبط  مـردم  انميـ  پادشـاهى ، شد مقابل جماعت با شمس عين در عمر وقتى: گويد عثمان ابو
 بشكستند را قيصر و كسرى كه قومى با«: گفتند شاهشان به مصر مردم، بود عمرو همراه زبير و بود مشترك

 را ما و كن مقابله آنها با و ببند پيمانى و كن صلح جماعت اين با؟ كرد خواهى چه يافتند تسلط ديارشان بر و
  .نپذيرفت شاه اام بود چهارم روز به اين و» .مبر آنها مقابل

 روى بـه  را در بديدنـد  را او چـون  و رفـت  حصار باالى به زبير، گرفت در جنگ و شد آغاز حمله آنگاه
 پـيش  در از آنها همراه و شد شهر وارد جنگ به زبير و پذيرفت كه آمدند وى پيش صلح به و بگشودند عمرو
 صـلح  مشمول بود شده گرفته جنگ به هآنچ و كردند پيمان بودند هالك خطر در كه پس آن از و آمد عمرو

  :بود چنين صلح پيمان .شدند ذمى و شد
  رحيم رحمان خداى بنام«

 و ديـن  و هـا  جـان   كـه  دهـد  مى مصر مردم به عاص بن عمرو كه ايست نامه امان اين
 از چيـزى  در كـه  است امان در درياشان و دشت و صليبهايشان و كليساهايشان و اموالشان

  .نشوند ساكن آنها با نوبيان و نگيرد كاهش و نشود دخالت آن
 رسـد  هـزار  پنجاه به« نهرشان افزايش و شوند همسخن صلح اين بر وقتى مصر مردم

 آنهـا  انـدازه  بـه  نپذيرنـد  كسانى اگر .دارند عهده به را دزدانشان خطاهاى. بدهند جزيه بايد
 از و رسـد  سر به نهر اگر ،نداريم تعهدى اند نپذيرفته كه آنها به نسبت و شود برداشته جزيه

 درآيد صلح اين به نوبيان و روميان از كس هر. شود برداشته آن باندازه شود كمتر مقدار آن
 بـه  تـا  اسـت  امان در، برود خواهد و نپذيرد كه هر و باشد آنها همانند وى تكاليف و حقوق
 هر و شود قسمت سه داد بايدشان آنچه .شود برون ما تسلط قلمرو از يا رسد خويش امانگاه

  .بدهند را دادنى سوم يك بار
. اسـت  مكتوب اين ضامن مؤمنان ذمه و خليفه ذمه و پيمبر ذمه و خدا ذمه و پيمان

 از و اسب مقدار فالن و فالن و، بدهند كمك سر مقدار فالن و فالن بايد بپذيرند كه نوبيانى
  .نشوند منع وارد و صادر تجارت از و مانند مصون غزا

  ».شد شاهد و نوشت وردان. شدند مكتوب شاهد محمد و اهللا عبد و زبير 
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 را فسـطاط  عمـرو  و شدند شد خوانده فرا سپاهها و پذيرفتند را آن و درآمدند صلح به مصر مردم همه
  .گرفتند مقر آن در مسلمانان و كرد بنيان

 سـخن  عمـرو  بـا  ودنـد ب شـده  اسير جنگ از پس كه كسانى درباره و بيامدند مريام ابو و مريم ابو آنگاه
  .كردند

 ايـن » ؟تاختيـد  مـا  بـه  همـانروز  و نيامديم صلح به شما با مگر؟ دارند پيمانى و عهد مگر«: گفت عمرو
  »ايد كرده آن حفاظ تعهد بگيريد چه هر آييم باز ما كه وقتى تا«: گفتند مى و برفتند كه براند را آنها و بگفت

  »؟داريم را آنها حفاظ تعهد ما و كنيد مى حمله ما به شما«: گفت عمرو
  »آرى«: گفتند

  .شد پراكنده عرب ديار در و كردند پخش كه كرد تقسيم مردم بر را اسيران آن عمرو اما
 او بـه  كه كرد همى پرسش آنها از عمر، بيامدند فرستادگان و رسيد عمر پيش خمسها با بر مژده آنگاه

  .درسيدن وى يار و جاثليق گفتگوى به تا دادند مى خبر
 شـما  با كه هر. گوييد نمى درست و كنيد مى تجاهل شما و گويند مى درست آنها من بنظر«: گفت عمر

 مشـمول  روز پنج آن در ايد گرفته ها دهكده مردم و آنها از چيزى و نجنگيده كه هر ما ندهيد امانش جنگيده
  ».رسد سر به تا بوده امان

، آورد پـس  بودنـد  گرفتـه  نجنگيده مردم از روز پنج آن در كه را اسيرانى تا فرستاد آفاق در كس آنگاه
  .بودند اخير گروه از كه آنها مگر، داد پس را همه و، بودند آمده جنگ به آن از بعد كه آنها بجز

 چـه  و؟ عربـان  ايـن  پوشـند  ژنـده  چـه «: بودنـد  گفته كه يافت خبر عمرو و بودند عمرو در به قبطيان
  »؟اند شده آنها تسليم ما همانند كسانى چگونه! دارند مى خوار را خويشتن

 و پختنـد  نمـك  و آب با و كشتند شترها تا بگفت و شود آنها تحريك مايه پندار اين كه كرد بيم عمرو
 و داد اجـازه  مصـر  مـردم  بـه  و بنشست و، كنند خبر را خويش ياران و شوند حاضر تا بگفت را سپاهها سران

 عبـا  همـه . سركشـيدند  و بربودند و بخوردند وار عرب كه گردانيدندب مسلمانان بر و آوردند آبگوشت و گوشت
  .نبود سالح و داشتند

 بـا  بعـد  روز كـه  داد پيغام سپاهها سران به عمر آنگاه. بود افزوده جرئتشان و طمع و برفتند مصر مردم
 كننـد  وادار كار بدين نيز را خويش ياران و بيايند مصر مردم پاپوش و لباس با تا بگفت و بيايند خويش ياران

 كارسـازان . بودنـد  ديده پيش روز آنچه جز ديدند وضعى و داد حضور اجازه نيز مصر مردم به. كردند چنان و
 پراكنـده  مصـريان . داشـتند  آنهـا  رفتار و خوردند غذا مصر مردم مانند عربان كه بياوردند مصر غذاهاى اقسام
  .كردند حيله ما با گفتند مى و بودند بدگمان و شدند

 بـه  و بيامد سان براى بعد روز و برداريد سالح سان براى فردا كه داد پيغام سپاهها سران به عمرو آنگاه
 و عربـان  جـويى  صـرفه  وقتـى  كه دانستم«: گفت آنگاه كرد عرضه آنها به را سپاه و داد حضور اجازه مصريان
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 را آنها وضع خواستم، افتيد هالكت هب كردم بيم و آورديد حساب به چيزى را خودتان ديديد را آنها نامهيايى
 وضـع  آنگـاه ، بنمـايم  شما سرزمين در را ايشان وضع آنگاه. اند چگونه خويش سرزمين در كه، بنمايم شما به

 را دوم روز غذاى آنكه از پيش و. اند يافته ظفر شما بر اما است چنين آنها معاش كه بنمايم جنگ در را ايشان
 را دوم روز معـاش  ديديـد  سوم روز كه اينان بدانيد خواستم. اند يافته دست آنجا بر آرند دست به شما ديار از

  .نگردند باز اول روز معاش به و نكنند رها
  ».اند فرستاده شما سوى را خويش مردم عربان«: گفتند مى و شدند پراكنده مصريان

 شـدتى  و سـطوت  و اسـت  نـرم  وى جنگ«: گفت خود نزديكان به يافت خبر قضيه اين از عمر چون و
  .گرفت مقر آنجا در كه داد بدو را مصر ساالرى و» .است مدبر مردى عمرو، ندارد ديگر جنگهاى چون

 بجنگيدنـد  سـپاه  دو و شـد  تالقـى  شـمس  عين در مقوقس و عمرو ميان وقتى: گويد شعيب بن عمرو
 و سـنگ  از كـه  را مـا «: تگف يمن مردم از يكى. كرد مالمتشان عمرو و دادند مى جوالن دور را دو مسلمانان

  »اند نيافريده آهنگ
  »سگى يك تو كه باش خاموش«: گفت عمرو

  ».سگانى ساالر نيز تو«: گفت مرد آن
 و؟ كجاينـد  سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر ياران كه زد بانگ عمرو داشت ادامه كار اين چون و: گويد

  .بيامدند داشتند حضور كه خدا پيمبر اصحاب از كسانى
 بـرزه  ابو و برده ابو كه آنها و» .دهد مى ظفر شما سبب به را مسلمانان خدا كه رويد پيش«: گفت عمرو

 ربيع ماه در و يافتند نمايان ظفرى و بردند حمله دشمن به آنها دنبال به مردم و رفتند پيش بودند جزوشان
 در. ميشـد  چيـره  ملـوك  و هاامت بر و گرفت پاى آنجا در اسالم ملك و شد گشوده مصر، شانزدهم سال االول

 و شـاه  دور به سيستان مردم و بودند داهر و رابيل بدور مكران مردم و بودند اجل دور به مصر مردم وقت اين
 و بداشت اسالم اهل از را آنها عمر و بودند خاقان دور به ديگر اقوام و باب و خراسان مردم و بودند وى كسان

  .كردند مىن كه كارها چه بود كرده رهاشان اگر
 و آمدنـد  بـاز  زخمهـا  بـا  و رفتنـد  مصـر  نوبه غزاى به گشودند را مصر مسلمانان وقتى: گويد لهيعه ابن

 اهللا عبـد  چون و ناميدند مى چشم تيراندازان را آنها و بود آنجا ماهر تيراندازان كه بودند داده دست از چشمها
 سـال  هر كه كرد صلح نوبيان با بود داده واليت را او عفان ابن عثمان كه شد مصر والى سرح ابى بن سعد بن

 و جامـه  و آذوقـه  معـين  مقدارى ساله هر نيز مسلمانان و كنند هديه مسلمانان به را خويش مردم از گروهى
  .كنند هديه نوبيان به آن امثال

 بـه  زنيـ  العزيز عبد بن عمر و كردند اجرا را اين وى از پس اميران و خليفگان و عفان بن عثمان: گويد
  .كرد تاييد آنرا مسلمانان مصالح رعايت
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 هرقل كه بود آن سبب و نهاد پادگانها مصر سواحل بر عمر شانزدهم سال قعده ذى ماه به: گويد سيف
 از مـاه  شـش  و سـال  سـه  وقـت  ايـن  در. تاخت حمص مردم به شخصا و آمد شام و مصر غزاى به دريا راه از

  .بود گذشته عمر خالفت
 و رفـت  روم سـرزمين  غزاى به، قيس بن اهللا عبد، كندى بحريه ابو، بيستم سال اين در: گويد جعفر ابو
 وارد كـه  مسـلمانان  از كـس  نخسـتين  قـولى  به و شد سرزمين آن وارد كه بود كس نخستين گويند چنانكه

  .آمد باز غنيمت و سالمت با كه بود عبسى مسروق بن ميسرة شد روم سرزمين
 حـد  شـرابخوارى  سـبب  به و شد معزول بحرين از مظعون بن قدامة سال ينا در واقدى گفته به: گويد

  .كرد يمامه و بحرين عامل را هريره ابو عمر سال اين در هم و. خورد
  .گرفت زنى به بود حارث بن الرحمن عبد مادر كه را وليد دختر فاطمه عمر سال اين در هم و: گويد

  .رفت خاك به دمشق قبرستان در و گذشت در عنه اهللا رضى رباح بن بالل سال اين در هم و
: گفتنـد  مـى  و داشـتند  شكايت او از كوفه مردم كه كرد معزول كوفه از را سعد، عمر سال اين در هم و

  ».كند نمى نيكو نماز«
 را حبيبه ابو و كرد برون آنجا از را يهودان و كرد تقسيم مسلمانان ميان را خيبر عمر سال اين در هم و

 را آنجـا  و رفـت  القرى وادى سوى و كرد مقرر آنها براى را 1زمين نصف و محصول نصف كه ادفرست فدك به
  .كرد تقسيم
  .آورد پديد را ديوانها عمر واقدى گفته به، بيستم سال يعنى، سال اين در هم و

  ».ايم آورده را وى مخالف گفتار«: گويد جعفر ابو
 كـه  بـود  آن سـبب  و فرسـتاد  حبشـه  سـوى  دريا از را مدلجى مجزز بن علقمة عمر سال اين در هم و

 كسى هرگز كه شد ملتزم عمر آنگاه، بودند زده آسيب و بودند انداخته دست اسالم حدود از يكى به حبشيان
  .نفرستد دريا به را

  .بود يكم و سى سال به دريا به سياهان غزاى معشر ابو گفته به اما
 دختـر  زينـب  سـال  ايـن  در هم و درگذشت حضير بن اسيد، شعبان ماه در، سال اين در: گويد واقدى

  .درگذشت جحش
 كـه  آنهـا  بجـز ، بودند پيش  سال عامالن همان واليات بر وى عامالن و بود حج ساالر عمر سال اين در

  .بودند پيش سال كسان همان وى قاضيان نيز و نهاد بجايشان ديگر كس و كرد معزولشان گفتيم

  درآمد يكم و بيست سال آنگاه

  .بود سال اين در نهاوند جنگ اسحاق ابن بگفته: گويد جعفر واب

                                                           

 .است خالى متن در .1
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 هجرت هيجدهم سال به نهاوند جنگ عمرو بن سيف گفته به اما، اند گفته چنين نيز واقدى و معشر ابو
  .بود عمر خالفت ششم سال و

  :نهاوند در پارسيان و مسلمانان جنگ از سخن

 عمر به كسكر عامل مقرن بن نعمان كه بود چنان وندنها قصه: گويد اسحاق ابن كه بود چنان كار آغاز
  .راغبم بدان و دارم دوست را جهاد اما گماشته خراج گرفتن به مرا وقاص ابى بن سعد كه داد خبر و نوشت

 و ندارد خوش را اين و اى گماشته خراج گرفتن به را او كه نوشته من به نعمان كه نوشت سعد به عمر
  .فرست خويش جبهه مهمترين به را او دارد رغبت جهاد به

 از يكـى  كـه  بـود  الحاجـب  ذو ساالرشـان  و بودنـد  آمده فراهم نهاوند در عجمان كه بود چنان و: گويد
  :نوشت چنين مقرن بن نعمان به عمر آنگاه. بود عجمان

  :رحيم رحمان خداى نام به«
  مؤمنان امير، عمر، خدا بنده از
  مقرن بن نعمان به
  .نيست او جز خدايى كه كنم مى خدايى ستايش نم و، تو بر درود 

 فـراهم  شـما  ضـد  بـر  ،نهاونـد  شهر در عجمان از بسيار جمعى كه يافتم خبر: بعد اما
 بـا  خـدا  يـارى  بـه  و خـدا  كمك به و خدا فرمان به رسيد تو به من نامه اين وقتى. اند آمده

 از و بيننـد  آزار كـه  بـر م سـخت  جـاى  به را آنها و برو آنها سوى تواند پيش كه مسلمانانى
 من نزد به مسلمان مرد يك كه مبر باتالق و بيشه به را آنها، شوند كافر كه مدار باز حقشان

  ».است عزيزتر دينار هزار صد از
 و خطاب بن عمر بن اهللا عبد و يمان بن حذيفة جمله از و پيمبر اصحاب سران و شد روان نعمان: گويد

 بن قيس و اسدى خويلد بن طليحة و زبيدى معديكرب بن عمرو و شعبه بن ةمغير و بجلى اهللا عبد بن جرير
 خبر او و ريختند وى راه در آهن خارهاى، رسيد نهاوند به خويش سپاه با چون و. بودند وى با مرادى مكشوح
 آن دسـت  در خـارى  كـه  را خويش اسب يكيشان. نداشتند خبر آهنى خارهاى از و برفتند كه فرستاد گيران

 را خبـر  و بياورد آنرا و بود آن سم در خارى كه بديد را اسب دست و آمد فرود و نرفت كه براند بود رفته فرو
  »؟چيست شما راى«: گفت كسان به نعمان. بگفت نعمان با

  ».آيند در، تو تعقيب به و گريزى مى آنها از پندارند كه رو ديگر جاى به منزل اين از«: گفتند
 باز آنها سوى نعمان و رفتند وى تعقيب به و برفتند را خارها عجمان و آمد در خويش منزلگاه از نعمان

 شـوم  كشـته  مـن  اگـر «: گفت و كرد سخن مردم با و بياراست را خويش سپاه گروههاى آنگاه. زد اردو و آمد
 اهللا عبـد  بن جرير اگر و است اهللا عبد بن جرير ساالرتان شد كشته او اگر و است يمان بن حذيفة شما ساالر
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 و بـود  نـداده  او بـه  جانشينى كه بود آزرده دل شعبه بن مغيرة» .است مكشوح بن قيس ساالرتان شد كشته
  »؟كرد خواهى چه«: گفت و آمد وى پيش

  ».داشت دوست را كار اين كه ديدم را خدا پيمبر زيرا كنم مى آغاز جنگ بكردم ظهر نماز وقتى«: گفت
  ».كردم مى آغاز صبحدم را گجن بودم تو جاى به اگر«: گفت مغيره
 رو آن از سخن اين. »كرد نمى سياه ترا روى خدا و كردى مى آغاز صبحدم را جنگ شايد«: گفت نعمان

  .بود جمعه روز آن كه گفت
  ».رويم مى دشمن مقابله به نماز از پس و كنم مى نماز اهللا شاء ان«: گفت نعمان آنگاه

 بگفتم اول تكبير وقتى :گويم مى تكبير بار سه من«: گفت كسان به نعمان بستند صف سپاه دو چون و
 كند محكم خويش جامه، بگفتم دوم تكبير چون و كند مرتب را خويشتن و ببندد خود پاپوش بند كسى هر
  ».ام كرده حمله من كه كنيد حمله آنها به بگفتم سوم تكبير چون و شود آماده حمله براى و

 و بردنـد  حملـه  آنها به مسلمانان و نكنند فرار تا بودند بسته نجيرهاز به را همديگر كه بيامدند عجمان
 تـا  و پيچيد اش جامه در را او مقرن بن سويد برادرش و شد كشته و رسيد نعمان به تيرى، كردند آغاز جنگ
 الحاجب ذو خدا و داد يمان بن حذيفة به را پرچم. داشت نهان را وى قتل داد ظفر را مسلمانان خدا كه وقتى

  .نبود تجمعى را عجمان ديگر پس آن از و. شد گشوده نهاوند و بكشت را
 بود حسابدار و دبير مردى كه را ثقيف وابسته اقرع بن سائب خطاب بن عمر كه شنيدم: گويد جعفر ابو
 تقسيم را غنيمتشان داد ظفر را مسلمانان خداوند اگر و باش آنجا و شو ملحق سپاه اين به«: گفت و بفرستاد

 بهتـر  آن روى از زمـين  دل كـه  بـزن  صحرا به بشكست سپاه اگر و بگير را پيمبر خمس و خدا خمس و كن
  ».است

 به من كه هنگامى و گرفتند بسيار غنايم گشود مسلمانان بر را نهاوند جل و عز خدا وقتى: گويد سائب
 تـا  دهـى  مى امان خاندانم و كسان و جان به مرا« :گفت و بيامد آنجا مردم از كافرى بودم سرگرم تقسيم كار

 در كـس  و شـود  يارت و تو آن از كه دهم نشان تو به است كسرى خاندان گنجهاى كه را نخيرجان گنجهاى
  ».نباشد تو شريك آن

  »آرى«: گفتم
  ».دهم نشان او به را گنجها تا، بفرست من با را يكى پس«: گفت
 از چون و. بود ياقوت و زمرد و مرواريد همه كه بياورد بزرگ جعبه دو كه فرستادم وى با را يكى: گويد

 خبـر  چه سائب«: گفت كه رفتم خطاب بن عمر پيش و برداشتم خويش با آنرا يافتم فراغت كسان بر تقسيم
  »؟دارى

 اهللا رحمـه  مقـرن  بـن  نعمان و كرد تو نصيب بزرگ فتحى خداوند، نيك خبر، مؤمنان امير اى«: گفتم
  ».درگذشت
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  .ديدم را او هاى شانه لرزش كه زد زار و بگريست آنگاه» .راجعون اليه انا و اهللا انا«: گفت عمر
  ».نشد كشته باشد شناس سر كه كسى او از پس مؤمنان امير اى بخدا«: گفتم بديدم را او رفتار چون و

 را نسبهاشـان  و را خودشـان  داد شهادتشـان  عـزت  آنكـه  ولـى ، انـد  بوده ناتوان مسلمانان اينان«: گفت
  ».برند مى نتيجه چه، عمر مادر پسر، عمر شناسايى از، دشناس مى

 را جعبه دو خبر آنگاه »ام آورده همراه كه هست من پيش گرانقدر مالى«: گفتم برود كه برخاست آنگاه
  .گفتم وى با

  ».گرد باز سپاهت پيش خودت و بنگريم آن درباره تا بسپار المال بيت به را جعبه دو«: گفت
  .رفتم كوفه سوى شتابان و سپردم المال بيت به را ها جعبه: گويد
 مـن  بـه  وقتـى  و بود فرستاده من پى از را يكى بودم كرده حركت من كه شب آن صبحگاه عمر: گويد

 اميـر  پـيش «: گفـت  و خوابانيـد  من شتر پشت را شترش او و خوابانيدم را شترم و شدم كوفه وارد كه رسيد
  ».رسيدم تو به اينجا و فرستاد تو پى از مرا كه برو مؤمنان

  »؟خواهد مى چه براى مرا و چيست قضيه، تو واى«: گفتم
  ».دانم نمى بخدا«: گفت
 چـه  سـائب  مـادر  پسـر  دست از«: گفت ديد مرا چون و رسيدم عمر پيش تا برفتم و شدم او با«: گويد

  »؟كند مى چه من با سائب مادر پسر؟ كشم مى
  »؟چيست قضيه مؤمنان امير اى«: گفتم
 جعبـه  دو آن سـوى  مرا و بيامدند پروردگار فرشتگان خوابيدم وقتى، رفتى كه شب آن، تو واى« :گفت

 مسـلمانان  روزى و مقررى جزو و بفروش و ببر و بگير را دو هر پدر بى، ميخاست بر آن از آتش كه كشانيدند
  ».دار منظور

 بـه  آنرا مخزومى حريث بن عمرو و بيامدند بازرگانان، نهادم كوفه مسجد در و ببردم را جعبه دو: گويد
 مـردم  مالـدارترين  هنـوز  و بفروخت هزار هزار چهار به و برد عجمان سرزمين به و خريد من از هزار هزار دو

  .است كوفه
 پنـدى  مرا«: گفت او به داد امان هرمزان به وقتى خطاب بن عمر«: گفت مى پدرم: گويد جبير بن زياد

  ».گوى
  »بال دو و دارد سرى نپارسيا قلمرو«: گفت هرمزان

  »؟كجاست سر«: گفتم
  ».ويند با اصفهان مردم و كسرى چابكسواران و آنجاست بندار كه است نهاوند در«: گفت
  »؟كجاست بال دو«: گفت عمر

  ».بيفتد كار از سر تا كن قطع را بال دو«: گفت آنگاه، ام برده ياد از من كه گفت را جايى هرمزان: گويد
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 كـار  به بال دو، كرد قطع آنرا خدا چون و كنم مى قطع را سر بلكه، گفتى دروغ خدا دشمن اى«: گفت
  ».بود نخواهد

  .رود نهاوند سوى شخصا خواست مى عمر: گويد
 اگـر  كـه  مـرو  عجمـان  سپاه سوى«: گفت» ؟كجاست سر شخصا بخدا ترا! مؤمنان امير اى«: گفتند اما

  ».بفرست سپاه، شود آشفته مسلمانان كار شوى كشته
 به و بود نيز عمر بن اهللا عبد و بودند آنها جزو نيز انصار و مهاجران كه فرستاد را مدينه مردم عمر پس

 كن حركت كوفه اهل با كه نوشت يمان بن حذيفة به و كن حركت بصره مردم با كه نوشت اشعرى ابوموسي
  .است مزنى مقرن بن نعمان ساالرتان رسيديد هم به وقتى كه نوشت و آييد فراهم نهاوند در تا

 وى بـا  كـه  فرسـتيد  مـا  پـيش  را يكى كه فرستاد را كافرى بندار آمدند فراهم نهاوند در چون و: گويد
  .فرستادند را شعبه بن مغيرة و كنيم سخن

 چـون  و فرسـتادند  بنـدار  سـوى  را او، بـود  چشم يك و داشت دراز مويى كه بينم مى را او گويى: گويد
  .كرديم پرسش او از بيامد

 همـه  بـا  بپـذيريم  عـرب  اين صورت چه به كه بود كرده مشورت خويش ياران با كه ديدم را او«: فتگ
  »؟شود رغبت بى داديم آنچه به تا سادگى به يا، شاهى رونق و شكوه

  ».وسايل و شكوه بهترين با«: بودند گفته
. كـرد  مـى  خيـره  را چشـم  هـا  نيـزه  و ها نيزه سر برق رسيديم آنها پيش چون و بودند شده آماده: گويد

  .داشت سر به تاج و بود نشسته طال تخت بر كه بودند بندار اطراف شيطانها چون عجمان
 چنـين  فرسـتادگان  بـا «: گفـتم  و كـردم  صـدا  و سـر  مـن  و راندنـد  پسم و رفتيم مى همچنان و: گويد

  ».كنند نمى
  ».نيستى بيش سگى تو«: گفتند
  ».معتبرترم شما ميان در اين از خودم قوم ميان در من، نكند خدا«: گفتم
  .بنشانيدند مرا و »بنشين« گفتند و بماليدند سخت مرا پس

 و بدورترنـد  بركات از مردم همه از عربان«: گفت مى كه كردند ترجمه، مغيره براى را بندار گفتار: گويد
 پرهيز اگر. است ورترد همه از ديارشان و تر كثيف و روزترند تيره كس همه از و مانند مى گرسنه همه از بيشتر

، كثافتيـد  شـما  كـه  بدوزند تير با را شما گفتم مى خودم اطراف چابكسواران اين به نبود هاتان جثه نجاست از
  ».دهيم مي نشان شما به را قتلگاهتان باشيد مصر اگر و نداريم كارتان برويد اگر

  :گفتم و راندم زبان بر جل و عز او ثناى و كردم خدا حمد من پس: گويد مغيره
 مـردم  همـه  از و اسـت  دورتـر  همـه  از ديارمـان  كه نگفتى خطا به چيزى ما حاالت و صفات از بخدا«
 و عليـه  اهللا صـلى  خويش پيمبر جل و عز خدا تا دورتر نيكى از كسان همه از و بوديم روزتر تيره و تر گرسنه
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 از آمـده  مـا  سـوى  خـدا  پيمبـر  ىوقتـ  از بخـدا . داد آخـرت  بهشت و دنيا ظفر وعده كه فرستاد ما به را سلم
 رويم نمى باز روزى تيره آن سوى به هرگز بخدا، ايم آمده شما پيش تا، ايم نديده ظفر و فتح بجز پروردگارمان

  ».شويم كشته شما سرزمين به يا بگيريم شماست دست به را آنچه تا
  ».گفت شما با صريح داشت دل در را آنچه چشم يك اين بخدا«: گفت
  .بودم ترسانيده را كافر توانستم مى كه آنجا تا و برخاستم پس: گويد

  .آييم شما سوى ما يا و آييد نهاوند به ما سوى يا كه فرستاد ما پيش كس كافر آنگاه: گويد 
  ».بياييد«: گفت نعمان

، بودنـد  آهن كوههاى گفتى آمدند مى كه پارسيان، بودم نديده روز آن چون روزى بخدا«: گفت مى ابى
 بند يك به كس هفت هر و بودند شده بسته ديگر يك به، نگريزند عربان مقابل از كه بودند كرده قرار و قول

 لـنگش  آهـن  خـار  بگريـزد  ما از كس هر«: گفتند مى و بودند افكنده خويش سر پشت آهن خارهاى و بودند
  ».كند

 گذاريـد  مى را دشمنان كه ما نديده اى ناكامى امروز مانند«: گفت بديد را آنها كثرت مغيره چون و گويد
  ».كردم مى شتاب بود من دست به كار اگر بخدا. تازيد نمى آنها به شتاب با و شوند آماده

 خويش رفتار از و يابى حضور جاها اينگونه در كند خدا«: گفت بود نرمخوى مردى كه مقرن بن نعمان
 كه ام ديده سلم و عليه اهللا صلى خدا رپيمب از كه است رفتارى جنگ شروع از من مانع، نشوى بدنام و غمين
 و بـوزد  بـاد  و بيايد نماز وقت تا كرد نمى شتاب، كرد نمى آغاز جنگ روز اول رفت مى غزا به وقتى خدا پيمبر
  ».اينست من مانع، شود خوش جنگ

 و كنى روشن باشد اسالم عزت مايه كه فتحى به مرا چشم امروز كه خواهم مى تو از خدايا«: گفت آنگاه
  ».گوييد آمين بيامرزاد خدايتان، برى خويش سوى و رسانى شهادت به مرا آنگاه، كنى ذليل را كافران

  .بگريستيم و گفتيم آمين ما: گويد
 و جنبانم مى ديگر بار، كنيد آماده سالح شما جنبانم مى را خويش پرچم من وقتى«: گفت نعمان آنگاه

 خويش مقابل دشمنان به خدا بركت به گروهى هر نبانيدمبج سوم بار چون و شويد آماده دشمن جنگ براى
  ».برد هجوم

  .بودند آورده آهنين خارهاى: گويد
. گفتـيم  تكبيـر  نيـز  مـا  و گفت تكبير او و گرفت وزيدن باد و شد نماز وقت تا كرد درنگ نعمان: گويد

 كـه  آورد جنـبش  به ار پرچم سپس »كند من نصيب فتح و كند اجابت مرا دعاى خدا اميدوارم«: گفت آنگاه
 جنـبش  بـه  بعـد  را رسوم با و رفتيم دشمن روى به رو كه آورد جنبش به ديگر بار، شديم آماده جنگ براى
  .آورد
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 بوسـيله  خـدا  كه خواهيم مى فتحى گفتند و راندن زبان بر تكبير مسلمانان و گفت تكبير نعمان: گويد
  .دهد نيرو را مسلمانان و اسالم آن

 فالنيسـت  شد كشته او اگر و است سپاه ساالر يمان بن حذيفة شدم كشته من اگر«: گفت نعمان آنگاه
 بـار  بـراى  را پرچم آنگاه. بود مغيره آخرشان كه شمرد بر را كس شش تا »است فالنى شد كشته فالنى اگر و

  .برد حمله خويش مقابل دشمن به كسى هر و آور جنبش به سوم
 يكبـاره . يابـد  ظفـر  يا دهد جان مگر باشد داشته بازگشت سر كه نبود مسلمانى هيچ روز آن در: گويد

 يكيشان. شدند هزيمت، رويم نمى در به عرصه از كه بدانستند و بديدند را ما ثبات كه پارسيان و كرديم حمله
 كـه  آهنـين  خارهـاى ، شـدند  مـى  كشته همگى و بودند بند در كه ميافتادند هم روى كس هفت افتاد مى كه

  ».كرد مى لنگشان بودند تهريخ خويش سر پشت
 چون و كرديم مى منهزم و كشتيم مى را پارسيان و برديم مى پيش را پرچم«: گفت عنه اهللا رضى نعمان

  .درآمد پاى از و خورد وى تهيگاه به تيرى، ديد معاينه را فتح و كرد اجابت را وى دعاى خدا كه ديد نعمان
: گفـت  و كـرد  آغـاز  جنگ و بگرفت را پرچم و افكند او بر اى جامه و بيامد وى برادر معقل آنگاه: گويد

  »؟كو ما ساالر«: گفتند آمدند فراهم مردم چون و »كنيم هزيمت و بكشيم را آنها بياييد«
 سـر  بـه  شـهادت  با را وى كار و كرد روشن فتح به را وى چشم خدا كه شما ساالر اينك«: گفت معقل

  ».برد
 آبسـتن  زن مانند و خواست مى ظفر وى براى مدينه در عمر، ندكرد بيعت حذيفه با كسان وقتى: گويد

  .خواند مى را خدا و ميناليد
: گفـت  رسـيد  وى پـيش  چـون  كه نوشتند عمر براى مسلمانان از يكى بوسيله را فتح خبر آنگاه: گويد

 را كـافران  و كفر و داد عزت را مسلمانان و اسالم آن بوسيله خدا كه داد رخ فتحى! بشارت، مؤمنان امير اى«
  ».كرد ذليل

  »؟فرستاد ترا نعمان«: گفت آنگاه، كرد جل و عز خدا حمد عمر: گويد
  ».كن صبورى نعمان درباره، مؤمنان امير اى«: گفت
  »؟كى ديگر و، تو بر واى«: گفت آنگاه، خواند هللا انا و بگريست عمر: گويد
 كـه  مؤمنـان  اميـر  اى، ديگـر  سـان ك و«: گفـت  آنگـاه . شمرد بر را كس بسيار و »فالن و فالن«: گفت

  .»نميشناسيشان
  ».شناسدشان مى خدا، نشناسدشان عمر كه زيان چه را آنها«: گفت گريست مى كه حالى در عمر
 را هرمـزان  بصـره  مـردم  وقتـى  كـه  بـود  آن نهاونـد  جنگ سبب آورده سعيد از كه سيف روايت به اما

 آن كـه  خـويش  شـاه  بـا  فارسيان، تاختند فارس به و شدند مانع عال سپاه محو از را فارس مردم و بشكستند
 حلـوان  و خراسـان  و سند و باب بين ما جبال مردم با شاه و كردند تحريكش و نوشتند نامه بود مرو به وقت
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 نهاونـد  بـه  كه شدند همسخن و رفتند ديگر يك سوى و نوشتند نامه همديگر به و بجنبيدند كه نوشت نامه
 عامـل  قبـاد  بوسيله سعد، رسيد نهاوند به اول گروههاى چون و. كنند استوار را شخوي كارهاى آنجا و بيايند
  .نوشت عمر براى و يافت خبر حلوان

 سعد مخالفت به كه كسانى، كردند اجتماع نهاوند در و نوشتند همديگر به نامه پارسيان كه اثنا اين در
  .نداشت بازشان كار اين از بود آمده يشپ مسلمانان براى كه وضعى و كردند تحريك او ضد بر و برخاستند

: گفـت  آنهـا  به عمر كه ديگر تن چند با بود اسدى سنان بن جراح كه خاست پا به كه كسانى جمله از
 ايـن  بخدا. است شده آماده شما ضد بر دشمن كه ايد زده دست كار اين به وقتى اينكه شما بدخواهى دليل«

  ».آيند فرود شما نزد به دشمنان چه گر و رمبنگ شما كار در كه نيست آن از مانع وضع
 و شـدند  مى آماده عجمان مقابله براى مسلمانان هنگام اين در. بفرستاد را مسلمه بن محمد عمر آنگاه

  .بودند فراهم عجمان
 وى. كند تحقيق شد مى شكايت آنها از كه كسانى درباره كه بود اين مسلمه بن محمد كار عمر ايام در

 سوى واليات از سپاه بود شده مقرر كه بود هنگامى به اين و، بگرداند كوفه مردم بر را وى ات رفت سعد پيش
 كه نبود نهانى وى درباره پرسش. برد مى كوفه مسجدهاى به را سعد مسلمه ابن محمد پس. شود روان نهاوند

 جـز «: گفتنـد  مـى  كـه  پرسـيد  مى سعد درباره كسان از مسجد هر در. كردند نمى پرسش نهانى روزگار آن در
 كمـك  او ضـد  بـر  و گـوييم  نمـى  نـاروا  او دربـاره ، خـواهيم  نمـى  را ديگرى او جاى به و دانيم نمى او از نيكى
 امـا  گفت نميشد كه گفتند نمى بد، بودند خاموش كه وى ياران و سنان بن جراح همدستان مگر» .كنيم نمى

  .كردند نمى نيز ستايش
 كـه  ميـدهم  قسـمش  بخدا داند مى حقى كه هر«: گفت محمد رسيدند عبس بنى مردم نزد به چون و

  ».بگويد
 رعيـت  بـا  و كنـد  نمى مساوات به تقسيم او، دادى قسم را ما كه اكنون، را خدا«: گفت قتاده بن اسامة

  ».كند نمى عدالت
 وا و بيفزاى را عيالش و كن كور را اش ديده گويد مى ريا و دروغ به را سخن اين اگر خدايا«: گفت سعد

  ».كن دچار آور گمراهى هاى فتنه به را
 را زنـان  ايـن  از يكـى  خبر كه بود چنان و گرفت را او دور دختر ده و شد نابينا اسامه چشم آن از پس

  ».است مبارك مرد، سعد نفرين اين«: گفت مى يافت مى چون و جست مى را او و ميشد وى پيش و شنيد مى
 بـالى  در انـد  آمـده  دروغ بـه  و نـاحق  به اگر خدايا«: گفت و دكر نفرين ديگر كسان باره در سعد آنگاه

 غافلگيرى به را او كه تاخت على بن حسن به كه روز آن جراح: افتادند سخت بالى به آنها و »انداز سختشان
 نيـام  نـوك  و كـارد  بـا  اربد و شكست درهم سنگ ضربات به قبيصه، شد پاره پاره شمشيرها ضرب به، بكشد

  .دش كشته شمشيرها
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 و عليـه  اهللا صـلى  خـدا  پيمبـر . ريختم مشركان خون اسالم راه در كه كسم نخستين من«: گفت سعد
 آوردم اسالم كه بودم كس پنجمين. بود نكرده هيچكس بفداى من از پيش و كرد من بفداى مادر و پدر سلم

  »كند مى سرگرمم شكار و دانم نمى كردن نماز كه پندارند اسد بنى و
: گفـت  عمـر ، بگفـت  را خبرهـا  رسيد وى پيش چون و برد عمر سوى را كسان آن و دسع، محمد آنگاه

  »؟كنى مى نماز چگونه! تو واى، سعد اى«
  ».كنم مى مختصر را آخر ركعتهاى و كنم مى طوالنى را اول ركعت دو«: گفت
  ».است شايسته چنين تو از«: گفت
 در تـو  جانشـين  سـعد  اى«: گفت آن از پس» .بود روشن اينان كار نبود احتياط اگر«: گفت عمر آنگاه

  »؟كيست كوفه
  »عتبان بن اهللا عبد بن اهللا عبد«: گفت
 سـپاه  و آن درباره مشورت آغاز و نهاوند قضيه، پس. كرد كوفه عامل و گذاشت جاى به را اهللا عبد عمر
  .داد رخ اهللا عبد ايام در جنگ اما بود سعد ايام در فرستادنها

 مـا  مردمان و گرفتند نهاوند راه و آمدند حركت به شاه يزدگرد نامه از كه بود نچنا پارسيان كار: گويد
 از: شـد  نهاونـد  راهـى  حلـوان  تـا  سيستان بين ما مردم و حلوان تا باب بين ما مردم و حلوان تا خراسان بين

 حلـوان  تا اسانخر بين ما از و آمد فراهم جنگاور هزار سى حلوان تا باب بين ما از، جبال فهلوجان و پارسيان
 روى دو بـه  و رفتند فيرزان سوى همگى كه كس هزار شصت حلوان تا سيستان بين ما از و كس هزار شصت
  .آمدند فراهم

 قصـد  آورد عربـان  براى دين كه محمد«: گفتند پارسيان: گويد بوده حوادث حاضر كه ثقفى طعمه ابى
 در آنهم بوده آنها معمول كه غارتى مگر نكرد انپارسي ديار قصد و شد شاهشان ابوبكر محمد پس از، نكرد ما

 و سـواد  و رسـيد  شما به تا شد پهناور و گسترده وى ملك و شد شاه عمر آن از پس. ديارشان مجاور و سواد
 شـما  اگـر ، تاخت مملكت و پارسيان خانه دل به و نكرد بس اين به و آورد فرمان زير و گرفت شما از را اهواز
 برندارد دست و تاخت پادشاهيتان شهر به و داد ويرانى به را مملكت خانه كه آيد شما سوى او نرويد او سوى
 مشـغول  قرارگـاهش  و ديـار  در را او و بگيريـد  را شـهر  دو اين و كنيد بيرون ديارتان از را وى سپاهيان مگر

  .دشدن همدل آن بر و نوشتند مكتوب باب اين در خودشان ميان و نهادند پيمان و قرار» .كنيد
 بـراى  كه را خبر و رفت عمر سوى و كرد خويش جانشين را عتبان بن اهللا عبد يافت خبر سعد چون و

 عمـل  شدت در كه خواهند مى پيشروى اجازه كوفه مردم«: گفت و نهاد ميان در وى با رو به رو بود نوشته او
  ».كنند پيشدستى پارسيان بر
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 او بـه  نيـز  ديگران و اهللا عبد. بود كرده منع جبل ديار در پيشروى از را آنها عمر كه بود چنان و: گويد
 آغـاز  عمـل  شدت ما آنكه از پيش اگر و اند آمده فراهم پارسيان از جنگى مرد هزار پنجاه و يكصد كه نوشتند

  ».ماست سود به كنيم پيشدستى اگر و گيرد فزونى نيرويشان و جرات آيند ما سوى كنيم
 عمـر  مشـورت  بـراى  وى پـى  از سـعد  و بود عبدى ظفر بن قريب برد ار نامه اين كه اى فرستاده: گويد

  .شد راهى
  »؟چيست نامت«: پرسيد او از رسيد عمر پيش خبر و نامه با فرستاده وقتى: گويد
  ».قريب«: گفت
  »؟پسركى«: گفت
  »ظفر پسر«: گفت
 خـدا  مـك ك بـى  و. اسـت ) قريـب ( نزديـك  ظفرى اهللا شاء ان«: گفت و گرفت نيك فال به را اين عمر

  ».نيست نيرويى
 بـر  و زد نيك فال سعد نام از عمر و بيامد سعد و آمدند فراهم مردم كه دادند جماعت نماز نداى آنگاه

 دنبـال  بـه  روزهـا ، روز ايـن «: گفت و كرد مشورت آنها با و بگفت مسلمانان با را خبر و ايستاد سخن به منبر
 مكنيـد  مجادلـه  و كنيد مختصر، بگوييد خويش راى و ويدبشن گويم مى شما به، ام كرده كارى قصد من. دارد
 آيـا ، شود پيچيده راى و شود درهم كارها كه مكنيد طوالنى و مگوييد بسيار، برود نيرويتان و شويد ناكام كه

 شـهر  دو ايـن  ميان منزلگاهى در و بروم كرد توانم فراهم آنچه و منند پيش كه كسانى با من كه است صواب
. كند مقرر خواهد را آنچه و دهد ظفرشان خدا تا باشم قوم ذخيره و كنم دعوت حركت براى را آنها و فرودآيم

  »؟كنند آغاز جنگ ملكشان سر بر كه برانم پارسيان ديار سوى را آنها داد ظفرشان خدا اگر
 مـردان  از ديگر تن چند و عوف بن عبدالرحمن و عوام بن زبير و اهللا عبيد بن طلحة و عفان بن عثمان

 صـواب  ايـن «: گفتنـد  و كردنـد  سـخن  و برخاسـتند  سـلم  و عليه اهللا صلى خدا پيمبر اصحاب و راى صاحب
 را پارسـيان  هاى جماعت كه عرب بزرگان و سواران و سران اينك، نماند غايب قوم از تو اثر و راى بايد، نيست

 و انـد  خواسته اجازه .هستند آنجا اند تهداش اين از بزرگتر جنگهاى آنها با و اند كشته را شاهانشان و اند پراكنده
  ».كن دعا آنها درباره و بفرست كسان و بده اجازه اند نكرده استغاثه

  .بود عنه اهللا رضى عباس گرفت مى خرده عمر راى از كه كسى: گويد
 راى جماعـت ، مؤمنان امير اى«: گفت و برخاست السالم عليه طالب ابى بن على آنگاه: گويد طعمه ابو

 ايـن ، نيسـت  كمـى  و بيشـى  به كار اين شكست و ظفر، فهميدند رسيده تو به كه را مكتوبى و آوردند صواب
. رسـيده  بدينجا تا كرده تأييد و داده قوتشان فرشتگان بوسيله كه اوست سپاه و كرده عيان كه خداست دين

 بـه  نسـبت  تـو  وضـع ، دكنـ  مـى  يارى را خويش سپاه و كند مى وفا را خويش وعده و داده وعده ما به خداوند
 بـرود  و شود پراكنده ها مهره شود پاره اگر و دارد نگه و دارد فراهم آنرا كه هاست مهره رشته چون مسلمانان
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 بـه  و بمـان . نيرومنـد  و بسـيارند  اسـالم  بوسيله اما كمند چه اگر عربان اكنون. نيايد فراهم تمامى به هرگز و
 كـه  بنويس، اند نداشته باك اينان از كوشاتر و تواناتر و بيشتر معج از و عربند سران و بزرگان كه كوفه مردم

 بـه  را آنجـا  سـپاه  از جمعـى  كـه  بنويس بصره مردم به و بمانند سوم يك و روند پارسيان سوى آنها سوم دو
  »فرستند كوفه مردم كمك

 امير اى« :گفت و برخاست سعد آنگاه پسنديد را گفتارشان و شد خرسند آنها راى حسن از عمر: گويد
  ».اند آمده فراهم عقوبت براى آنها كه مباش نگران مؤمنان

 مختصـر  سـخن «: گفـت  كـرد  مشـورت  آنها با و بگفت جماعت با را خبر عمر وقتى: گويد هذلى ابوبكر
  »كنيد سخن، دارد دنبال به روزها، روز اين كه بدانيد شود درهم كارها كه مكنيد دراز و كنيد

 كلمـه  و برخاست بود سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر اصحاب سخنوران از هك اهللا عبيد بن طلحة پس
 را بليـات  گـزش  و اى اندوختـه  خـرد  كارهـا  از، مؤمنـان  اميـر  اى بعـد  اما«: گفت آنگاه. راند زبان بر شهادت
، نكنـيم  ىسست و وانمانيم تو كار در كه تو رأى و تو، دانى خود تو، اى آموخته ها نكته ها تجربه از و اى چشيده

 بفرستمان، برنشينيم تا برادرمان، كنيم اجابت تا بخوان، كنيم اطاعت تا كن فرمان، است سپرده تو به ما كار
 را كارهـا  و اى ديـده  تجربـه ، اى كشيده محنت. تويى كار اين دار عهده كه شويم كشيده تا بكشانمان، برويم تا

  »ردهنياو بار به نيكى جز تو براى خدا قضاى و اى آزموده
  .كنيد سخن »دارد دنبال به روزها، روز اين«: گفت عمر باز بنشست طلحه چون و

 مردم به كه اينست من راى مؤمنان امير اى«: گفت و راند زبان بر شهادت و برخاست عفان بن عثمان
 و دينـه م مـردم  با تو آنگاه، شوند روان يمن از كه بنويسى يمن مردم به و شوند روان شام از كه بنويسى شام
 كه كسانى با وقتى كه دهى تالقى مشركان جمع با را مسلمانان جمع و روى بصره و كوفه شهر دو سوى مكه

 بـا  و باشـى  نيرومنـدتر ، گيرد كاستى خاطرت در نمايد مى بسيار كه دشمن شمار، بروى تواند پيش و تواند با
 پنـاه  حـرز  كـدام  به و دارى چه دنيا نيروى از و بود خواهى چه تو عربان بدون! مؤمنان امير اى. بيشتر شمار

  ».مباش غايب و شو حاضر آنجا در خويش ياران و خويش رأى با، دارد دنبال به روزها، روز اين؟ برى مى
  ».كنيد سخن دارد دنبال به روزها، روز اين«: بازگفت عمر و بنشست عثمان آنگاه
 روميـان  ببـرى  شـام  از را شام مردم اگر! انمؤمن امير اى، بعد اما«: گفت و برخاست طالب ابى بن على

 از اگـر  تو، تازند فرزندشان و زن سوى حبشيان ببرى يمن از را يمن مردم اگر و بتازند فرزندشان و زن سوى
 در آنچـه  از نـانخوران  و زنـان  سبب به سرت پشت كه آنجا تا شود آشفته آن اطراف همه بروى سرزمين اين

 گروه سه كه بنويس بصره مردم به و گذار جاى به شهرهايشان در را كسان اين، شود مهمتر دارى روى پيش
 بـه  ديگر گروهى و نكنند پيمان نقض كه بمانند ذميان با گروهى و بمانند فرزند و زن پيش گروه يك: شوند
 و، عرب ريشه و است عرب امير اين گويند ببينند ترا فردا عجمان اگر، روند كوفه سوى خويش برادران كمك

 قدرت و دارد ناخوشتر تو از را حركتشان خدا گفتى پارسيان حركت از آنچه. كنند حمله تر مصرانه و تر ختس
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 شمار پشتيبانى به گذشته در ما، گفتى پارسيان شما درباره. است بيشتر دارد ناخوش كه چيزى تغيير به وى
  ».كرديم مى جنگ ظفر پشتيبانى به بلكه، كرديم نمى جنگ

 از ببينند مرا عجمان اگر و شود آشفته سرزمين اين اطراف بروم ديار اين از اگر بخدا، آرى«: گفت عمر
 قطـع  آنـرا  اگـر  اسـت  عـرب  ريشه اين: گويند و آيند كمك به اند نكرده كمكشان كه كسانى و نروند نبردگاه
  ».ارمسپ بدو را مرز اين فردا كه بنماييد من به را مردى، ايد كرده قطع را عربان ريشه، كرديد

  ».بيشتر تو تواناييت و است بهتر تو راى«: گفتند
  »باشد عراقى كه بنماييد من به را يكى«: گفت

 را آنها و اند آمده تو پيش كه شناسى مى بهتر را خويش سپاه و عراق مردم تو! مؤمنان امير اى«: گفتند
  »اى كرده سخن ايشان با و اى ديده

  »شتابد آن سوى شود روبرو ها نيزه با وقتى فردا كه مسپار مى كسى به را كارشان بخدا«: گفت
  »؟كيست اين مؤمنان امير اى«: گفتند
  »مزنى مقرن بن نعمان«: گفت

  »اوست كار كار«: گفتند
 هنگـام  بـه  عمـر  كـه  بودنـد  وى پيش كوفه اهل سران از چند تنى و بود بصره به نعمان هنگام آن در

 شوشتر فتح كار در و گشودند را ايذه و رامهرمز كه بود فرستاده نعمان كمك به را آنها هرمزان شكنى پيمان
  .كردند كمك شوش و شاپور جندى و

 بـا  جنگ ساالرى كه نوشت نعمان براى را خبر، ربيعه بن اسود، مقترب و كليب بن زر همراه عمر پس
 همينكه و آيند تو پيش آنجا ام نوشته كوفه مردم به كه رو ماه سوى هستى كه آنجا از دادم تو به را پارسيان

 خـداى  از، كن حركت اند شده فراهم او دور به كه ديگران و عجمان از كسانى و فيرزان سوى آمد فراهم سپاه
  .گوييد بسيار باهللا اال قوة ال و حول ال و بخواهيد ظفر

 عامل مقرن نب نعمان: گويد .دارد ديگر روايتى، فرستاد نهاوند سوى را نعمان عمر اينكه درباره وائل ابو
 بـراى  كه هست اى روسپى وى پهلوى كه جوان است مردى همانند كسكر و من مثال«: نوشت عمر به كسكر

  »فرست مسلمانان سپاههاى از يكى سوى و بردار كسكر از مرا بخدا ترا، زند مى عطر و مالد مى رنگ او
  »آنجايى مردم ساالر كه برو نهاوند به«: نوشت او به عمر: گويد
 را پـرچم  مقـرن  بـن  سويد برادرش و بود نعمان شد كشته كه كسى نخستين شد تالقى چون و :گويد

 در شـهر  هـر  مـردم  و نداشـتند  تجمعى پس آن از پارسيان و داد ظفر را مسلمانان جل و عز خداى و بگرفت
  .جنگيدند مى دشمن با خودشان ديار

 و چنـدين  كوفـه  مردم از كه نوشت نامه اهللا عبد بن اهللا عبد به عامر بن ربعى همراه عمر: گويد سيف 
 نهاوند به آنها با كه روند وى پيش آنجا آيد ماه سوى اهواز از ام نوشته بدو من كه فرست نعمان سوى چندان
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 اى حادثـه  اگر كه ام نوشته نعمان به. رسند مقرن بن نعمان پيش تا است يمان بن حذيفة جماعت ساالر. رود
 سـاالر  مقـرن  بـن  نعيم داد رخ اى حادثه حذيفه براى اگر و باشد يمان بن حذيفة هسپا ساالر داد رخ تو براى
  .باشد سپاه

 اگر«: گفت و كرد وى همراه امين عنوان به را اقرع بن سائب و فرستاد پس را ظفر بن قريب عمر آنگاه
 گـزارش  و كـن م خدعـه  من با، كن تقسيم ميانشان كرده آنها نصيب خداوند كه را غنيمتى داد ظفرتان خدا

  »نبينم ترا و نبينى مرا خوردند شكست قوم اگر، مده ناحق
 كـه  شـدند  روان همـه  از زودتـر  دنبالگـان  رسـيدند  كوفه به بود شتاب دستور كه عمر نامه با آنها پس

. بود وى همراه نيز نعيم، شد روان كسان با يمان بن حذيفة. ببرند نصيبى و بكوشند دين كار در خواستند مى
  .نهادند القلعه مرج در نسير ساالرى به سپاهى و رسيدند نعمان به طرز در

 سـران  و، ربيعـه  بـن  اسـود ، مقترب و كليب بن زر و مربطه بن حرملة و قيس بن سلمى به عمر: گويد
 بـدين  و داريد مشغول خويش برادران از را فارس مردم كه نوشت بودند اهواز و فارس بين ما كه نژاد پارسى
  .بيايد من فرمان تا بمانيد اهواز و فارس بين ما حدود در و داريد محفوظ را خويش سرزمين و قوم وسيله

 بـه  چـون  و رو مـاه  سوى آنجا از گفت و فرستاد اهواز به را سلمى مسعود بن مجاشع عمر آنگاه: گويد
 حدود در و بيامدند نيز مقترب و زر و حرمله و سلمى و بماند همانجا كه داد دستور نعمان رسيد شجر غضى

  .ببريدند نهاوند مردم از را فارس كمك و ببودند فارس و اصفهان
: بـود  نوشـته  كه رسيد بدو قريب همراه عمر نامه رسيدند نعمان پيش طرز از كوفه مردم چون و: گويد

 فتمعر جنگ كار به كه بجوى يارى آنها از، اند بوده عرب بزرگان و سران جاهليت ايام در كه تواند با كسانى«
  ».مسپار بĤنها كارى اما بپرس چيز عمرو و طليحه از، بگير مايه آنها راى از و بده دخالتشان كارها در دارند

 دور چنـدان  كـه  داد دسـتور  و آرنـد  خبـر  وى براى كه فرستاد طرف از را عمرو و طليحه نعمان: گويد
  .نروند

 چـون  و شدند روان زبيدى ربك معدى بن عمرو و عنزى سلمى ابى بن عمرو و خويلد بن طليحة پس
  »؟آمدى باز چرا«: گفتند، آمد باز سلمى ابى بن عمرو رفتند راه شب تا روزى

 و طليحـه  كرد طى را زمينى آشنايى و كشت را خود ناشناس سرزمينى، بودم عجم سرزمين در: گفت
  .آمد باز عمرو شد سپرى شب چون و برفتند عمرو

  »؟آمدى باز چرا«: گفتند
  ».ببندند را ما راه كردم بيم، نديديم چيزى و سپرديم راه شب و زرو يك«: گفت

  ».گشت باز نيز دومى«: گفتند كسان
 و -است فرسخ چند و بيست طرز تا نهاوند از -رفت پيش نهاوند تا و نكرد اعتنا بانها و برفت طليحه اما

  .گفتند تكبير مردم و رسيد جمع به تا آمد باز آنگاه .يافت اطالع خبرها از و بدانست پارسيان از بايد آنچه
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  »؟است خبر چه«: گفت
  .اند بوده بيمناك وى سرنوشت از كه گفتند
  .نميشدم دور عربان از عجمان انبوه در من نبود بودند عرب جز دينى اگر بخدا«: گفت
 ناخوشـايند  چيـزى  نهاونـد  و وى ميان«: گفت و كرد نقل وى براى را خبرها و رفت نعمان پيش آنگاه

  ».نيست هيچكس و ستني
 كـه  داد پيغـام  مسـعود  ابـن  مجاشع به و گيرند آرايش تا بگفت و داد حركت بانگ نعمان وقت اين در

  .دهد حركت را مردم
 بـن  حذيفـة  بـه  سپاه  پهلوى دو و بود وى مقدمه بر مقرن بن نعيم، برفت جنگى آرايش با نعمان آنگاه

 كمكهـاى . بـود  مجاشع سپاه دار دنباله، بود عمرو بن قعقاع تكروان ساالر. بود سپرده مقرن بن سويد و يمان
 بودنـد  خرد واى سوى آن پارسيان. رسيد اسپيذهان به و بيامد نيز بودند آنها جزو اهللا عبد و مغيره كه مدينه

 را او كه بود سپرده جاذويه بهمين و زردق به وى پهلوى دو و بود فيرزان ساالرشان، داشتند جنگى آرايش و
 جنگهـاى  و قادسـيه  از كـه  پارسى بزرگان و مرزداران و مرزها مردم همه. بودند گماشته الحاجب ذو ىجا به

 چـون  و. بـود  انوشـق  سواران ساالر. بودند آمده نبودند جنگها آن حاضران از كمتر و بودند مانده غايب پيش
 ايسـتاده  كه نعمان آنگاه. ندشد بيمناك عجمان و گفتند تكبير وى با كسان و گفت تكبير بديد را آنها نعمان

  .كنند بپا را ها خيمه و آرند فرود را بارها تا بگفت بود
 بپـا  او براى اى خيمه و بيامدند كوفه اهل بزرگان پس. بود ايستاده همچنان نعمان و شد پا به ها خيمه

 و عمـرو  بـن  عقبة و يمان بن حذيفة كه بودند كس چهارده اينان. گرفتند پيشى خويش همگنان از و كردند
 و مطـر  بـن  عـامر  و عامر بن ربعى و هوبر ابن و ربيع بن كاتب حنظلة و خصاصيه بن بشير و شعبه بن مغيرة
 و كنـدى  قـيس  بن اشعث و بجلى اهللا عبد بن جرين و حميرى اهللا عبد بن اقرع و حميرى اهللا عبد بن جرير
 پـا  بـه  خيمـه  اينـان  چـون  هـيچكس  قعـرا  در و بودند جمله آن از حجر بن وايل و همدانى قيس بن سعيد
  .كرد نمى

 جنگ تنور و بجنگيدند پنجشنبه و شنبه چهار روز و كرد آغاز جنگ نعمان آمد فرود بارها آنكه از پس
  .بود نوزدهم سال به عمرو خالفت هفتم سال به اين و بود گرم ميانه در

 خـدا  چندانكـه  و كردنـد  محاصـره  را آنها مسلمانان و بردند پناه خود خندقهاى به پارسيان جمعه روز
  .آمدند مى جنگ به خواستند مى وقت هر كه بود عجمان دلخواه به كار و بماندند خواست

 صـاحب  مسلمانان ها جمعه از يكى. كشد درازا به كار كه گرديد بيم و شد سخت مسلمانان بر كار پس
 وى بـا  را قضـيه  و رفتنـد  نعمـان  يشپ و »آنهاست دلخواه به كار«: گفتند و كردند سخن و آمدند فراهم راى

  »نرويد اينجا از و بمانيد«: گفت نعمان آنگاه شدند همسخن و كرد تامل كار در نيز او، بگفتند
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 و بيامدنـد  كـه  فرسـتاد  بودنـد  راى صـاحب  جنگ كار در كه كسانى و قوم دليران طلب به كس آنگاه
 وقـت  هـر  و انـد  بـرده  پناه شهرها و خندقها ارحص به مشركان كه بينيد مى«: گفت و كرد سخن آنها با نعمان

 خودشـان  آنكـه  مگـر  بكشـانند  جنـگ  بـه  و برانگيزند را آنها توانند نمى مسلمانان و شوند مى بيرون بخواهند
 انـد  افتـاده  زحمـت  به است دشمن دلخواه به آمدن برون كار كه وضع اين از مسلمانان كه بينيد مى. بخواهند

  »ميكنند تعلل كه بكشانيم جنگ به و كنيم تحريك را آنها توانيم مى چگونه
 سـخن  سـن  ترتيـب  بـه  كـه  بـود  چنان و كرد سخن بود تر سالخورده كسان همه از كه ثبى بن عمرو 

 كس هر، كنند تعلل بگذار، مكن سختى و بگذارشان است سختتر آنها براى شدن حصارى«: گفت، كردند مى
  ».كن جنگ وى با آمد تو سوى آنها از

 دارد مـا  بـا  كـه  را اى وعـده  پروردگارمان كه داريم يقين ما«: گفتند و كردند رد را وى راى گانهم اما
  »ميدهد انجام

  ».مدار بيم و فرست بيشتر گروه و كن حمله«: گفت و كرد سخن معديكرب بن عمرو
 ماسـت  ضد بر ديوارها كه مياندازى جنگ به ديوارها با را ما«: گفتند و كردند رد را وى راى همگان اما

  ».آنهاست يار و
 اطرافشـان  كه بفرستى سپاهى كه اينست من راى، نگفتند صواب و گفتند«: گفت و كرد سخن طليحه

 مـا  جمـع  بـا  و شـدند  تحريـك  چـون  و كننـد  تحريكشـان  و آغازنـد  جنگ و كنند تيراندازى آنگاه بگيرند را
 مدت اين در ما كه بكشانند خودشان دنبال به را آنها و گردند باز ما سوى شوند برون خواستند و درآميختند

 ببيننـد  را مـا  رفتـار  و كنيم چنين چون و ايم نكشانيده خودمان دنبال به را آنها ايم كرده مى  جنگ آنها با كه
 تا اندازيم جنگ نيز ما و اندازند جنگ و شوند برون و نكنند ترديد اين در و ايم شده هزيمت كه شوند اميدوار

  ».كند حكم آنها و ما ميان هدخوا چنانكه خدا
 عجمـان  و آغازيـد  جنگ و كرد چنين كه داد دستور بود سواران ساالريكه كه عمر بن قعقاع به نعمان

، نشسـت  عقـب  باز و نشست عقب باز و نشست عقب شدند برون چون و كشانيد جنگشان به اما، كردند دريغ
 كــه همانســت«: گفتنــد. بــود نداشــتهپ طلحــه كــه كردنــد چنــان و دانســتند غنيمــت را فرصــت، عجمــان

 اردوگـاه  بـه  قعقاع تا بودند مسلمانان دنبال به و نماند درها نگهبانان جز كس و شدند بيرون و »خواستيم مى
  .افتادند دور خويش حصار از پارسيان و رسيد

 .بـود  روز اول و جمعـه  روز يـك  به اين و بودند جنگ آرايش در همچنان مسلمانان و مقرن بن نعمان
  .دهد اجازه تا نكنند جنگ و بمانند خويش جاى به كه بود گفته و بود داده كسان به را خويش دستور نعمان

 تيراندازى همچنان و آمدند پيش مشركان و ماندند امان در تيرهايشان از شترها پناه در و كردند چنان
 حال مگر«: گفتند نعمان به و دكردن شكوه همديگر به مسلمانان و شد زخمدار كس بسيار چندانكه كردند مى
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 جنـگ  آنهـا  بـا  بـده  اجـازه  را كسان چيستى انتظار در، كشند مى چه مردم كه بينى نمى مگر، بينى نمى را ما
  »كنند

  »آهسته آهسته«: گفت نعمان
  .آهسته آهسته كه داد جواب همان و گفتند سخنان اين وى با بار چند

  »كنم چه يدانستمم بود من دست به كار اين اگر«: گفت مغيره
 خـدا  كـه  اى كرده عمل خوب كه اى داشته امارت نيز پيش از، رسى مى امارت به هم تو، آهسته«: گفت

  »دارى عجله از تو كه داريم اميد همان تامل از ما، نكند زبون ترا نه و ما نه
 بـا  آن در داشـت  خـوش  سـلم  و عليـه  اهللا صـلى  خدا پيمبر كه بود وقتى انتظار در جنگ براى نعمان

 نعمـان  شـد  نزديـك  زوال وقـت  چون و. بود باد وزش و سايه گشتن و زوال وقت به اين و كند تالقى دشمن
 از يـك  هـر  مقابـل  در و بگشـت  كسـان  ميان و بود زمين نزديك كه نشست بر جثه كم استرى بر و بجنبيد
 و داد نيرويتـان  دين اين به خدا كه دانيد مى شما«: گفت مى و كرد مى خدا ثناى و حمد و ايستاد مى پرچمها

 و كنـد  مى وفا خود وعده به خدا، مانده بجا آن ختم و دنباله و شده نمايان او وعده اول مرحله داد غلبه وعده
، گرفتيـد  نيـرو  و گرويديد دين اين به و بوديد زبون كه وقتى آريد ياد به. آورد مى اول مرحله پى از را دنباله
 و ظفـر  كه دانيد مى و ايد شده جدا كوفه در خويش برادران از شما. خداييد ندوستا و بندگان، حق به اكنون
 بينيـد  مى هستيد رو به رو آنها با كه را خويش دشمنان. دارد اثر چه آنها در شما ذلت و هزيمت با شما عزت

 اثاث مقدارى آنها، ايد انداخته خطر به را چيزها چه شما و اند انداخته خطر به را چيزها چه آنها كه دانيد مى و
 خطـر  و شـما  خطـر  پس، ايد افكنده خطر به را خويش بقاى و دين شما اما سواد قلمرو با، اند افكنده خطر به

 كه ايست بنده كار پرهيز باشند تر دلبسته دينتان بر شما از خويش دنياى بر آنها كه مبادا، نيست همانند آنها
 را نيكـى  دو از يكـى  و هسـتيد  نيكى دو ميان شما كه كوشدب نيك و دهد تالش به دل و باشد راست خدا با

 دشـمن  بـه  كس هر .آسان ظفر و نزديك فتح يا، خداى كنف در روزى و زندگى و شهادت يا: بريد مى انتظار
 مايـه  كه آيند فراهم او بر خودش مقابل و وى مقابل كه وانگذارد خويش برادر به را او و پردازد خويش مقابل

 فرمـان  وقتـى . اسـت  خـويش  مقابل دار عهده شما از يك هر، كند مى دفاع خود صاحب از سگ، است بدنامى
 آمـاده  نشـده  آماده كه هر بگفتم را اول تكبير وقتى: گويم مى تكبير سه من كه شويد آماده بگفتم را خويش

 را سـوم  تكبيـر  چـون  و، شود آماده حمله براى و كند استوار خويش سالح بگفتم را دوم تكبير چون و، شود
 بنـدگان  و بخش عزت را خويش دين خدايا. كنيد حمله همگى نيز شما كنم مى حمله من اهللا شاء ان بگفتم

» .باشـد  شهيد نخستين بندگانت يارى و تو دين عزت راه در نعمان امروز كه كن  چنان و كن يارى را خويش
 و بگفـت  سـوم  و دوم و اول تكبيـر  و آمـد  بـاز  خود جاى به يافت فراغت سپاهيان با گفتگو از نعمان چون و

  .زدند مى كنار به ها نيزه مقابل از را همديگر و بودند حمله آماده و بودند مطيع و دادند مى گوش كسان
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 به نعمان، رفت مى پارسيان سوى عقاب چون نعمان پرچم. بردند حمله كسان و برد حمله نعمان آنگاه
 تـر  سـخت  آن از جنگـى  كـس  كه جنگيدند سخت چنان يرهاشمش با گروه دو. بود مشخص سفيد كاله و قبا

 چهـار  و مرد و شد خون پر نبرد عرصه كه بكشتند پارسيان از چندان شبانگاه تا زوال هنگام از و بود نشنيده
  .ديدند آسيب خون در لغزيدن از مسلمان سواران از كسانى و لغزيد مى آن بر پا

 و داد جـان  و ديـد  آسـيب  اسب لغزيدن هنگام به نعمان و بينداخت را او و لغزيد خون در نعمان اسب
 برد حذيفة پيش را پرچم و كشيد نعمان روى اى جامه و بگرفت بيفتد كه پيش آن از را پرچم مقرن بن نعيم

  .داد بدو و
 پرچم و رفت بود افتاده نعمان كه جايى به و نهاد خود بجاى را مقرن بن نعيم او و بود حذيفة با پرچم

 آنها و ما درباره خدا ببينيم تا نشوند سست مردم كه داريد نهان را ساالرتان مرگ«: گفت مغيره. اشتبرافر را
  ».كند مى چه

 تعقيبشان مصرانه مسلمانان .برفتند و شدند هزيمت مشركان و آمد در شب تا داشت دوام جنگ: گويد
 اقامـت  اسـبيذهان  در آن نزديك هك گريختند اى دره سوى بودند كرده گم را خويش مقصد كه آنها و كردند
 را آنجـا  تاكنون سبب همين به و »خرد وايه«: گفت مى ميافتاد آن در كه هر و ريختند آن در و بودند داشته

 بـه  نبردگـاه  در كـه  آنها بجز شد كشته دره به سقوط از آنها از بيشتر يا كس هزار يكصد .نامند مى خرد وايه
  .نبردند جان معدودى جز و بودند آن معادل و رسيدند قتل

 بـن  نعـيم : گريخـت  همـدان  سوى فراريان معدود با و برد جان نبردگاه كشتگان ميان از فيرزان: گويد
 اسـتر  از پر تپه. بگرفت را او كه بود رسيده همدان  تپه به و فرستاد پيش از را قعقاع و رفت او دنبال به مقرن

 بر را او مقاومت پس از قعقاع. بود رسيده اجل كه شد وى رفرا مانع پايان چهار و بارداشت عسل كه بود خر و
 بـه  بـود  آن همراه كه بارها ديگر با را عسلها و. »دارد عسل از سپاهيانى خدا«: گفتند مسلمانان و بكشت تپه
  .گرفت نام عسل تپه، تپه رو اين از بردند اردوگاه به و انداختند راه

 تـا  رفـت  وى دنبال از قعقاع و نبود راه اما زد كوه به و شد دهپيا رسيد او به قعقاع وقتى فيرزان: گويد
  .بگرفتش

 آنجـا  مسـلمانان  شـدند  همـدان  وارد چون و بودند دنبالشان از سواران و برفتند همدان شهر تا فراريان
 قبـول  و خواسـت  امـان  آنهـا  از ديد چنين شنوم خسرو چون و آوردند تصرف به را شهر اطراف و آمدند فرود
، دادند امان را آنها و پذيرفتند مسلمانان، نشود خونريزى آنكه بشرط كند تسليم را دستبى و همدان كه كرد

  .آمد باز بود گريخته كه هر و شدند ايمن نيز مردم
 در را چه هر و شدند نهاوند شهر وارد مسلمانان، شدند هزيمت نهاوند جنگ در مشركان كه پس آن از

 فـراهم  بـود  ضـبط  دار عهـده  كه افرع بن سائب پيش را اثاث و برگ و ساز و كردند تصرف بود اطراف و شهر
  .آوردند
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 بودنـد  رفتـه  همدان سوى كه مسلمانشان برادران از بردند مى انتظار و بودند اردوگاه در كه اثنا اين در
 كه هىد مى امان مرا«: گفت و بردند حذيفه پيش را او .خواست امان و بيامد آتشكده متولى هربذ برسد خبر
  »؟بگويم تو با دانم مى را آنچه

  »آرى«: گفت
 آنكه بشرط ميĤرم تو پيش آنرا من و نهاده من پيش بوده خسرو آن از كه را اى ذخيره نخيرجان«: گفت

  »دهى امان خواهم را كه هر و مرا
 كـه  بياورد بود كرده مهيا روزگار حوادث براى و بود جواهرات كه را خسرو ذخيره او و پذيرفت حذيفه

 و نهادنـد  كـار  ايـن  بـراى  آنـرا  و فرسـتند  عمـر  پـيش  آنـرا  كه شدند همسخن مسلمانان و نگريستند آن در
  .فرستادند، فرستاد بايد مى كه خمسها با آنرا و يافتند فراغت تا نگهداشتند
 و شـد  ششـهزار  نهاوند جنگ از سوار سهم، كرد تقسيم ميانشان را كسان غنايم يمان بن حذيفة: گويد

 و داد چيـز  خواسـت  كه نهاوند جنگ كوش سخت مردم از كس هر به خمسها از حذيفه. هزار دو پياده سهم
. بـرد  عمـر  پـيش  خسـرو  ذخيـره  بـا  و بگرفت را خمسها سائب و فرستاد افرع بن سائب پيش را خمسها بقيه

  .بماند نهاوند در عمر فرمان و حوادث انتظار در فرستاد را نهاوند فتح نامه كه پس آن از حذيفه
  .بود مالك بن ربيعة بنى طايفه از سهم بن طريف برد را فتح نامه كه وى فرستاده

 فرود آنجا عمرو ابن قعقاع و مقرن بن نعيم و شد گرفته همدان كه يافتند خبر ماهان مردم وقتى: گويد
 قبول به لد همگان و پذيرفت را منظورشان كه فرستادند حذيفه پيش كس شنوم خسرو از پيروى به، آمدند
 امـا  بـود  شاه، بود ديگر شاهان از كوچكتر وى. داد فريبشان دينار اما روند حذيفه پيش خواستند مى و دادند

 را خودتان، نرويد آنها پيش زيور و شكوه با«: گفت دينار، بود قارن همه از برتر و بودند او از برتر ديگر شاهان
 چه هر و پذيرفت را آنها شروط و رفت مسلمانان پيش زيور و ديبا با دينار و كردند چنان آنها» .وانماييد ندار
 او تبعه و پيوستند بدو ديگران و كردند پيمان ماه دو از يكى مردم درباره وى با كه برد برايشان خواستند مى

  .بود گرفته آنرا حذيفه و گرفت نام دينار ماه سبب همينه ب، شدند
 و يافـت  انتسـاب  او بـه  ديگر ماه و بود كرده اين همانند پيمانى نبهزادا با نعمان كه بود چنان و: گويد

 پيكـار  آنهـا  بـا  كه بودند شده پناهنده آنجا به پارسيان از جمعى كه گماشت اى قلعه به را ثور بن نسير او هم
  .شد منسوب بدو و بگشود را قلعه و كرد

 مـردم  همه و بودند  داشته اقامت شجر غضى در كه آنها و بودند مانده القلعه مرج در كه آنها به حذيفه
 آنهـا  بـه  سـوى  از كه بودند مسلمانان عقبدار آنها كه داد سهم، نبرد حاضران همانند نهاوند غنايم از پادگانها

  .نشود حمله
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 و شد مى برون پيوسته و شد خواب بى اضطراب از عمر بود شده مى گروه دو تالقى كه شب آن و: گويد
 مدينـه  سـوى  كـه  برخـورد  او به سوارى و آمد در خانه از شبانه كارى براى لمانانمس از يكى. جست مى خبر
  »؟آيى مى كجا از خدا بنده اى«: گفت بدو. بود نهاوند جنگ سوم شب به اين و رفت مى

  »نهاوند از«: گفت
  »؟خبر چه«: گفت
 تقسـيم  را دنهاونـ  غنيمـت  مسلمانان و شد شهيد او خود و داد ظفر را نعمان خدا، خوش خبر«: گفت

 و بخفـت  شـب  و برفت نيز مرد آن و. رسيد مدينه به تا سپرد راه سوار» .رسيد هزار شش سوار به كه كردند
 كـس  و بـود  مضطرب همچنان كه رسيد عمر به و شد شايع خبر و بگفت كسان با را سوار سخن صبحگاهان

  .بگفت وى با را قضيه كه پرسيد او از و فرستاد
  ».ديد را انسيان پيك كه بود جنيان پيك، عثيم اين. گويى مى راست تو و تگف راست او«: گفت عمر
  »؟خبر چه«: گفت عمر و آمد فتح خبر با طريف آن از پس

 و »بودند آماده همه و بودند فراريان تعقيب به مسلمانان آمدم وقتى، ندارم فتح از بيشتر خبرى«: گفت
 كـه  بود خبر جستجوى به و برفتند وى با نيز يارانش و رفتب عمر آنگاه. نگفت بود او خوشدلى مايه آنچه جز

  .شد نمودار سوارى
  »؟كيست بگوييد«: گفت عمر

  »است سائب«: گفت عفان بن عثمان
  »است سائب«: گفتند همه

  »؟دارى خبر چه«: گفت شد او نزديك چون و
  »ظفر و بشارت«: گفت 

  »كرد مى چه نعمان«: گفت
  »شد شهيد و بيفتاد و بلغزيد دشمن خون در اسبش«: گفت
 و گفـت  كمـى  شمار كه پرسيد مسلمان كشتگان شمار از عمر. رفت مى او همراه سائب و بازگشت عمر

 مسلمانان و كوفه مردم كه بود چنان و( بود نعمان شد شهيد الفتوح فتح روز در كه كسى نخستين كه افزود
  )بودند داده نام چنين را نهاوند فتح

 و خود ياران از چند تنى به و نهادند مسجد در و آوردند افرود را بارها شد مسجد وارد عمر وقتى: گويد
 اقرع بن سائب. رفت خانه به خود و بخوابند مسجد در گفت ارقم بن اهللا عبد و عوف بن الرحمن عبد جمله از

  .بگفت وى با مسلمانان خبر با آنرا خبر و برد وى دنبال به را جعبه دو آن
 اى آمـده  كـه  راه همـان  از! زود! زود. اى نفهميده هم تو و اند نفهميده بخدا، مليكه رپس اى«: گفت عمر

  ».كنيد تقسيم كرده غنيمتشان خدا كه كسانى بر آنرا و برسى حذيفه پيش تا برگرد
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 هـزار  چهـار  و بفروخـت  و كـرد  تقويم آنرا كه رسيد حذيفه پيش ماه در تا برفت و بازگشت سائب پس
  .آورد بدست هزار

 از، ايـم  شـده  نـاك «: گفـت  طليحه به راشد بن جعفر بنام يكى نهاوند اقامت هنگام: گويد اسدى يسق
  »؟افتد سودمند را ما كه مانده چيزى تو عجايب

، بيان، بيان«: گفت آنگاه افكند سر به زياد چندان نه مدتى و برگرفت عبايى و »بنگرم تا باشيد«: گفت
  »ارونان محل در بستان اندر، دهقان گوسفندان
  .يافتند را چاق گوسفندان و رفتند بستان آن به: گويد
 بـوديم  كرده محاصره را نهاوند مردم كه اثنا آن در: گويد خويش قوم از كسانى از نقل به وليد بن عروة

 عبسـى  عبيـد  بن سماك و كرد هزيمتشان خدا كه نكشيد طولى و انداختند جنگ و آمدند ما سوى روز يك
 كشـته  بيامد كه هر و طلبيد جنگ به را آنها، بودند وى همراه سوار  اسب هشت كه كرد دنبال را آنها از يكى
  .بكشت را همه تا شد

 عبد مردى و بگرفت را وى سالح و كرد اسيرش و برد حمله بودند وى همراه جماعت كه كسى به آنگاه
  .سپرد او به را اسير و خواند پيش را نام

 تـو  بـدهم  جزيه و كنم صلح سرزمين اين درباره وى با كه ببريد انساالرت پيش مرا«: گفت شخص آن
 توام بنده اكنون من اى نكشته مرا و اى نهاده منت من بر كه بخواه خواهى مى چه هر اى كرده اسير مرا كه نيز
  »باشى من برادر و باشم تو سپاسگزار آورى سازش او و من ميان و برى شاه پيش مرا اگر

  »؟كيستى تو«: گفت و داد امان و كرد رها را او پس 
  .بود قارن خاندان از وى »دينارم من«: گفت
 بـا  او خـود  كه نظرى و بود كشته كه كسانى از و سماك دليرى از دينار و آورد حذيفه پيش را او پس
 و يافـت  انتسـاب  بـدو  ماه واليت و بدهد خراج كه كرد صلح او با حذيفه و كرد سخن وى با داشت مسلمانان

  .آمد مى آنجا داشت كار كوفه عامل با وقت هر و آورد مى هديه او براى و داشت دوستى سماك با ستهپيو
! كوفه مردم گروه اى« :گفت و ايستاد سخن به مردم با و آمد كوفه به معاويه امارت ايام در دينار: گويد

 و شـديد  دگـر  آنگاه، بوديد نچني عثمان عمرو روزگار به و بوديد نيك مردمى گذشتيد ما بر كه بار اول شما
 شـما  در خصـلتها  ايـن  از هيچيك، حوصلگى كم و نامردى و گيجى و بخل: يافت رواج شما در خصلت چهار
 از بخـل  و اسـت  نبطيان از گيجى: كجاست از بليه كه بدانستم و آمده شما مادران از كردم دقت چون و نبود

  »وازاه از حوصلگى كم و است خراسان از نامردى، پارسيان
 از كس هر، شعبه بن مغيرة غالم، فيروز، لؤلؤه ابو آوردند مدينه به را نهاوند اسيران وقتى: گويد شعبى

  »خورد را جگرم عمر«: گفت مى و گريست مى و كشيد مى سرش به دست ميديد بزرگ يا كوچك را آنها
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 اسـيرش  مسلمانان آن از پس بودند كرده اسيرش روميان پارسيان روزگار به، بود بوده نهاوندى، فيروز
  .يافت انتساب خويش اسارت محل به و كردند

 هزار سى نيز نبردگاه در شد كشته كس هزار هشتاد ريختند دره به كه جمله آن از: گويد شعبى هم و
  .شدند كشته تعاقب ضمن كه آنها بجز شدند كشته بودند بسته هم به كه كس

 سـر  بـه  هيجـدهم  سـال  كـه  شـد  گشوده عمر خالفت مهفت سال به نوزدهم سال آغاز در نهاوند شهر
  .بود رسيده

  :بود آمده چنين ها ماه مردم براى حذيفه و نعمان مكتوب در: گويد طلحه
  رحيم رحمان خداى بنام«

 و مالهـا  و جانهـا  ميدهـد  بهـزادان  ماه مردم به مقرن بن نعمان كه است مكتوبى اين
 دينشـان  ترتيبـات  انجـام  از و ندهـد  غييـر ت را دينشان كس كه ميدهد امان را زمينهايشان

 مـالش  و جان بابت بالغ هر از: دهند جزيه خويش عامل به سال هر كه مادام، نكند منعشان
 از كـس  هر و كنند اصالح را راهها و كنند رهنمايى را رهمانده به كه مادام و، توانش باندازه
 و، بمانـد  آنهـا  پـيش  شب و وزر يك كه كنند مهمان كند گذر آنها به كه را مسلمانان سپاه

 بـرى  آنهـا  از ما ذمه آوردند دگرگونى و كردند خيانت اگر. باشند نيكخواه و نگهدارند پيمان
  :باشد

  السهمين ذى بن اهللا عبد
  عمرو بن قعقاع و
  شدند شاهد اهللا عبد بن جرير و

  »شد نوشته نوزدهم سال محرم در
* *  

   رحيم رحمان خداى بنام«
 و مالهـا  و جانهـا  دهـد  مـى  دينـار  ماه مردم به يمان بن حذيفة كه است مكتوبى اين

 دينشـان  ترتيبـات  انجـام  از و ندهـد  تغيير را دينشان كس كه دهد مى امان را زمينهايشان
 مـال  بابت بالغ هر از: دهند جزيه خويش مسلمان عامل به سال هر كه مادام، نكند منعشان

 و كننـد  اصـالح  را راهها و، كنند رهنمايى را ماندهره به كه مادام و، توانش باندازه جانش و
 آنها پيش شب و روز يك كه كنند مهمان كند گذر آنها به كه را مسلمانان سپاه از كس هر

 برى آنها از ما ذمه« آوردند دگرگونى و كردند خيانت اگر. كنند نيكخواهى كه مادام و، بماند
  .باشد

  عمرو بن قعقاع
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  مقرن بن نعيم و
  شدند شاهد مقرن بن دسوي و
  ».شد نوشته محرم در و

 و پيوسـت  هـا  هزارى دو به بودند كوشيده سخت و داشتند حضور نهاوند در كه را دنبالگانى عمر: گويد
  .برد قادسيه جنگاوران رديف به را آنها

 و كنند تعقيب باشند كجا هر را پارسى سپاههاى كه داد دستور عراق سپاههاى به عمر سال همين در
 روان اصفهان و كرمان و فارس سرزمين سوى كه داد دستور بودند اطراف و بصره در كه مسلمان سپاهيان به

  .روند رى و آذربايجان و اصفهان سوى بودند آن توابع و كوفه در كه آنها از بعضى و شوند
  .است عمر بن سيف سخن اين و كرد هيجدهم سال به را كار اين عمر كه اند گفته ها بعضى

  داد دستورشان چنان عمر كه سپاه دو كار و يكم و بيست سال حوادث از سخن

 كـه  گفتنـد  او بـه  و انـدازد  مـى  راه به او ضد بر جنگى سال هر يزدگرد كه ديد عمر وقتى: گويد سعيد
 روند پيش عجم سرزمين در كه داد اجازه كسان به، شود بيرون مملكتش از وى تا بود خواهد چنين پيوسته

  .كرد روان ساالران بصره و كوفه مردم از نهاوند جنگ از پس و بگيرند يزدگرد از را خسرو وقلمر تا
 بـن  اهللا عبـد  بن اهللا عبد يكى، بودند امير دو، ياسر بن عمار عاملى و سعد عاملى ميان كه بود چنان و
 روزگـار  به كه قصى بن عبد بنى وابسته حنظله بن زياد ديگرى و بود روزگارى به نهاوند جنگ كه بود عتبان

 بـه  زيـاد  و فرسـتادند  ديگـر  بجـاى  را او شد معزول اهللا عبد ابن اهللا عبد وقتى. شد داده پيشروى فرمان وى
 بـن  عمـار  و شد معاف و شود معاف كار از كه كرد اصرار و بماند اندكى و بود مهاجران از وى. نشست جايش

  .شد عامل وى پس از ياسر
 و فرسـتاد  كوفـه  مردم كمك به را ابوموسي و فرستاد بصره مردم كمك به را اهللا عبد بن اهللا عبد، عمر

 كوفيـان  از نفـر  چنـد  بـراى  پرچمها عمر طرف از حنظله بن زياد ايام در. گماشت او بجاى را سراقه بن عمرو
 داد دسـتور  بودنـد  شده كافر صلح از پس همدان مردم چون و داد مقرن بن نعيم به پرچم يك. شد فرستاده

 يـا  همـدان  سـوى  آن بـه  سمت همين در گشود تو دست به را آنجا خدا اگر«: گفت و كند حركت آنها ىسو
 را واليـت ، فرسـتاد  آذربيجـان  سوى و بست پرچم دو نيز اهللا عبد بن بكير و فرقد بن عتبة براى. برو خراسان

 ناحيه به موصل از كه گفت را ديگرى و، رود راست ناحيه به حلوان از گفت يكيشان به: كرد تقسيم آنها ميان
  .گرفت را خود يار چپ سمت ديگرى آن و گرفت پيش را خود يار راست سمت يكى آن كه، رود چپ

 دليـر  و شجاع مردى وى .رود اصفهان سوى داد دستور و فرستاد پرچمى نيز اهللا عبد بن اهللا عبد براى
 بـه  بصـره  از نيـز  را ابوموسـي . بود اسد بنى از اى تيره حبلى بنى وابسته و، انصار سران و معتبر صحابه از بود

  .كرد بصره عامل را سراقه بن عمر و فرستاد وى كمك
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 اجـازه  كـه  گرفـت  نظـر  در رسيد عمر به نهاوند فتح خبر وقتى كه بود چنان اهللا عبد بن اهللا عبد قصه
 كسى و كن دعوت كتحر به را كسان و برو مداين به و كن حركت كوفه از نوشت اهللا عبد به و دهد پيشروى

  .بنويس من براى را نتيجه و مكن انتخاب را
 ورقـا  بـن  اهللا عبـد  فرستاد وى سوى كه كسانى جمله از و فرستد اصفهان سوى را او داشت قصد عمر

 بـن  اهللا عبـد  يكيشـان  كـه  اند پنداشته اند ندانسته كه كسانى، اسدى ورقا بن حارث بن اهللا عبد و بود رياحى
 اهللا عبد اما. اند داده انتساب جدش به را وى كه اند پنداشته و آمده سخن ورقا از كه بود اعىخز ورقا بن بديل

  .بود كودك عمر ايام در و داشت سال چهار و بيست شد كشته صفين در وقتى ورقا بن بديل بن
 و سـپاهيان  حركـت  از چـون  و فرسـتاد  را حنظلـه  بـن  زيـاد  يافت خبر اهللا عبد حركت از عمر چون و

  :خواند فرو را جل و عز خدا گفتار از آيه اين و كرد كوفه عامل را عمار يافت خبر آنها شرفتپي
»و نَّ أَنْ ُنرِيدَلى نَمينَ عُفوا الَّذُتْضعضِ في اساْلأَر و ملَهعةً َنجمأَئ و ملَهعينَ َنج5: 28 اْلوارِث«  

 پيشوايانشان و نهيم منت بودند رفته شمار به زبون مينسرز آن در كه كسان آن بر خواستيم مى: يعنى
  .كنيم وارثانشان و كنيم

 كوفه قضاى از ربيعه پسران الرحمن عبد و سلمان كه پس آن از سعد عمارت اثناى در كه بود چنان و
  .بيايد حمص از مسعود ابن  اهللا عبد تا يافت اشتغال آنجا قضاى به زياد، شدند معاف

، شـوند  معـاف  كـار  ايـن  از خواسـتند  و بودنـد  دجله و فرات آبخور عامالن مقرن رانپس سويد و نعمان
 كرد معافشان عمر »كن معاف گيرد مى آرايش و زند مى رنگ روسپى چون ما براى كه كارى از را ما«: گفتند

 كـه  شـوند  معـاف  خواسـتند  نيـز  آنهـا . گماشت آنها بجاى را مزنى عمرو بن جابر و غفارى اسيد بن حذيفة و
 آن و دجلـه  آبخـور  عامـل  حذيفـه . گماشت بجايشان را حنيف بن عثمان و يمان ابن حذيفة و كرد معافشان

  .بود سواد دو هر در فرات آبخور عامل عثمان و بود دجله سوى
 را مسعود بن اهللا عبد و فرستادم شما سوى امارت به را ياسر بن عمار من كه نوشت كوفه مردم به عمر

 بـه  را حنيـف  بـن  عثمان و كردم دجله سوى آن و دجله آبخور عامل را يمان بن حذيفة و مكرد وزير و معلم
  .گماشتم آن آبخور و فرات

   اصفهان خبر از سخن

 حركـت  اصـفهان  سـوى  كه رسيد اهللا عبد به عمر نامه و رسيد كوفه به امير عنوان با عمار وقتى: گويد
 عصـمة  و اسـدى  ورقا بن اهللا عبد و باشد تو دار مقدمه ياحىر ورقا بن اهللا عبد و باشد كوفه عامل زياد و كن
 خـويش  كـار  بـه  حذيفـه  و رسـيد  حذيفـه  پيش تا برفت كسان با اهللا عبد، باشند سپاه پهلوداران اهللا عبد بن

 سـپاهى  مقابله به نهاوند از بودند پيوسته بدو كه نعمان سپاه از كسانى و خود همراهان با اهللا عبد و بازگشت
 شـهربراز  وى دار مقدمـه  و بـود  استندار اصفهان مردم ساالر، كرد حركت بود آمده فراهم اصفهان ردمم از كه

  .داشت بسيار سپاه و بود فرتوت پيرى كه بود جاذويه
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 ميانـه  در سـخت  جنگى و كرد تالقى اصفهان روستاهاى از يكى در مشركان مقدمه با مسلمانان جمع
 اصـفهان  مردم و بريخت خونش و رفت او هماوردى به ورقا بن اهللا بدع و خواست هماورد پير براز شهر، رفت

  .دارد نام همين تاكنون و ناميدند پير روستاى را روستا آن مسلمانان و شدند هزيمت
 كـرد  صلح آنها با و خواست صلح استندار و خواند هماوردى به را او جانشين، اهللا عبد بن اهللا عبد آنگاه

  .شد گرفته كه بود فهاناص روستاى نخستين اين و
 در اهللا عبد. بود فادوسفان اصفهان شاه وقت آن در. كرد جى آهنگ، پير روستاى از اهللا عبد آن از پس

 فادوسـفان  شـد  تالقى چون و آمدند وى جنگ به خواست مى خدا كه برخورد چندان از پس و آمد فرود جى
 گردند باز يارانت كشتم ترا اگر شو من هماورد، كشم ىنم ترا ياران نيز من، مكش مرا ياران«: گفت اهللا عبد به
  ».باشد نرسيده آنها به تير يك چه اگر كنند صلح تو با من ياران كشتى مرا اگر و

  »كنم حمله تو به من يا كنى مى حمله من به تو«: گفت و رفت او هماوردى به اهللا عبد: گويد
  »كنم مى حمله تو به من«: گفت
 و رسيد وى زين قرپوس به كه بزد ضربتى و برد حمله فادوسفان و بايستاد وى وىر به رو اهللا عبد پس

 زمـين  به اما بيفتاد بود اسب بر كه اهللا عبد و برفت جاى از زين نمد و زين كه ببريد را زين بند و بدريد آنرا
 را تـو  بـا  گجنـ «: گفت و رفت كنار فادوسفان اما باش» .آماده«: گفت حريف نشست عربان اسب بر و نخورد
 كنم مى تسليم را شهر و كنم مى صلح و ميĤيم اردوگاهت سوى تو با، بينم مى كامل مردى ترا كه ندارم خوش
 جنگ به را زمينشان كه كسانى و باشد داشته را خويش مال و دهد جزيه و بماند بخواهد كه هر آنكه بشرط
 زمـين  و برود خواهد كه جا هر باشد صلح به ما ونچ نخواهد كه هر و گردند باز و باشند آنها مانند ايد گرفته

  ».باشد شما آن از وى
  ».باشد چنين«: گفت اهللا عبد

 از پارسـيان  و بـود  كـرده  صلح فادوسفان با كه آمد اهللا عبد پيش اهواز ناحيه از اشعرى ابوموسي آنگاه
 كسان با و آمدند راهمف و كردند خويش قوم خالف كه اصفهان مردم از كس مگر شدند ذمى و آمدند در جى
  .بود آمده فراهم آنجا  جماعتى كه رفتند كرمان سوى خود

 كه آنها و نوشت عمر براى را خبر و بود اصفهان واليت قصبه كه شد جى وارد ابوموسي با اهللا عبد پس
 و كن كتحر كه آمد اهللا عبد بنزد عمر نامه آنگاه. شدند پشيمان رفتند كه آنها و بودند خوشدل بودند مانده
 واگذار جى نگهدارى براى را كسانى و آييد فراهم كرمان مردم جنگ براى وى با كه رو عدى بن سهيل پيش

  .كن خويش جانشين اصفهان در را افرع ابن سائب و
  .بود آمده كمك بعنوان او و بودم اصفهان فتح در ابوموسي با: گويد احنف زاده برادر متشمس بن اسيد
  :شد نوشته چنين اصفهان حصل نامه: گويد سعيد

  .رحيم رحمان خداى بنام«
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 كه مادام شما كه، اطراف و اصفهان مردم و فادوسفان براى است اهللا عبد مكتوب اين
 عامـل  بـه  باشـد  بالغ كه هر از كه شماست توان اندازه به مقرر جزيه. امانيد در دهيد جزيه
 شـب  يـك  و روز يـك  و كنيد حاصال را وى راه و كنيد راهنمايى را مسلمان و دهيد واليت

 نيكخـواهى . مجوييـد  تسـلط  مسلمانى هيچ بر و كنيد حمل منزلى يك تا و كنيد مهمانش
 را چيـزى  اگـر  و امانيـد  در كنيد چنين كه مادام، شماست گردن به تعهد اداى و مسلمانان

 ىمسـلمان  بـه  كه هر .نداريد امان نكرديد تسليمش و كرد ديگر شما از كسى يا كرديد ديگر
  .بريزيم خونش بزند را او اگر و شود عقوبت گويد ناسزا

  شد شاهد و نوشت قيس بن اهللا عبد
  ورقا بن اهللا عبد با
  »اهللا عبد بن عصمة و

 بـا ، شـود  ملحـق   عـدى  بـن  سهيل به كرمان در بود داده فرمان كه رسيد اهللا عبد به عمر نامه چون و
  .پيوست بدو رسيد كرمان به سهيل آنكه از پيش و كرد خويش جانشين را سائب و برفت سوار تعدادى
  .بود مقرن ابن نعمان اصفهان جنگ در مسلمانان سپاه ساالر كه اند كرده روايت يسار بن معقل از

   روايت اين از سخن

 آذربيجان يا كنم آغاز فارس از؟ چيست تو راى«: گفت و كرد مشورت هرمزان با خطاب بن عمر: گويد
  »؟اصفهان يا

 ديگر بال كنى قطع را بال دو از يكى اگر، سر اصفهان و است بال دو آذربيجان و فارس«: فتگ هرمزان
 بـن  نعمـان ، رفـت  مسـجد  به عمر »كن آغاز سر از پس، بيفتد بال دو هر كنى قطع را سر اگر اما باشد بجاى
  »كنم عامل ترا خواهم مى«: گفت و برد بسر را خويش نماز تا نشست او پهلوى عمر، كرد مى نماز مقرن

  »جنگ عامل بلكه، نه خراجگير«: گفت
. كنند كمكش كه نوشت كوفه مردم به و فرستاد اصفهان به را او و »شوى مى جنگ عامل«: گفت عمر

 به، برفت كه فرستاد آنها سوى را شعبه بن مغيرة و بود اصفهان مردم و وى ميان رود، رفت اصفهان به نعمان
 و كـرد  مشـورت  خويش ياران با او و» .است در بر عرب فرستاده«: گفتند داشت نام الحاجب ذو كه شاهشان

  »؟بپذيرم شاهى شكوه با را او چيست شما راى«: گفت
  »آرى«: گفتند

 صف بدو ديبا هاى جامه و طال طوق و گوشوار با شاهزادگان و نهاد سر به تاج و نشست تخت بر او پس
 دو. زننـد  بـد  فال كه زد مى فرشها به نيزه با و داشت همراه سپر و نيزه كه داد اجازه مغيره به آنگاه. نشستند

 گرسـنگى  دچـار  عربان گروه شما«: گفت و كرد سخن او با كه ايستاد  شاه جلو و بودند گرفته را او بازوى تن
  »بازگرديد ديارتان سوى و دهيم آذوقه شما به خواهيد اگر ايد آمده برون كه ايد شده سخت
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 مـردار  و الش عرب گروه ما«: گفت آنگاه، آورد زبان به وى ثناى و گفت خدا مدح و كرد سخن مغيره
 كـه  برانگيخـت  مـا  از پيمبرى جل و عز خدا آنگاه، نميتاختيم آنها به ما و تاختند مى ما به مردم، خورديم مى

  »راستگوتر همه از گفتار به و بود معتبرتر همه از نسبش
 آنرا كه داد وعده بما چيزها وى«: گفت و آورد سخن بايد نانكهچ سلم و عليه اهللا صلى پيمبر از سپس

 شما من، يابيم مى تسلط اينجا مردم بر و شويم مى غالب شما بر كه داد وعده ما به. بود گفته كه يافتيم چنان
  »بگيرند آنرا تا نميروند منند سر پشت كه آنها كه بينم مى وضعى و لباس در را

 تخـت  بـر  كـافر  بـا  و جهـم  بر يكباره و كنم جمع را پايم و دست خوبست گفتم خودم با: گويد مغيره
  .زند بد فال شايد بنشينم

  .بودم تخت بر وى با و جستم بر و يافتم فرصتى لحظه: گويد
  .كردند مال لگد و بكوفتند و بگرفتند را او: گويد راوى
  »كنيم نمى چنين شما فرستادگان با ما؟ ميكنيد چنين فرستادگان با«: گفتم: گويد مغيره

  »كنيم عبور شما بطرف ما خواهيد اگر و كنيد عبور ما طرف به خواهيد اگر«: گفت شاه
  ».كنيم مى عبور شما بطرف ما«: گفتيم
 آنها مقابل. بودند بسته زنجيرى به را كس سه يا كس پنج يا كس ده هر، كرديم عبور آنها بطرف: گويد

  ».زدند سيبآ و كردند تيراندازى ما به و بستيم صف
  ».كن آغاز حمله بينند مى آسيب مردم بيامرزد خدايت«: گفت نعمان به مغيره
 اول چـون  و، ام بـوده  سـلم  و عليه اهللا صلى خدا پيمبر جنگهاى در من، فضيلتهاست ترا«: گفت نعمان

  »شود نازل ظفر و بوزد باد و بگردد خورشيد تا انداخت مى عقب آنرا كرد نمى آغاز جنگ روز
 كس هر اول جنبش در، آورم مى جنبش به بار سه را خويش پرچم من«: گفت نعمان آن از پس: گويد

 جنـبش  با، كند مرتب آنرا و ببيند خويش پاپوش و سالح كس هر دوم جنبش در، كند وضو و بگزارد حاجت
 را جـل  و عز خداى من كه نپردازد او به كس شد كشته نعمان اگر و نپردازد كس به كس و بريد حمله سوم
 مسلمانان و كن عطا شهادت را نعمان امروز خدايا گوييد آمين همگى كه دهم مى سوگند را شما و خوانم مى
  »كن نصيب فتح و بخش ظفر را

 جنـبش  بـه  سـوم  بار آنگاه، آورد جنبش به دوم بار آنگاه، آورد جنبش به اول بار را خويش پرچم آنگاه
  .درآمد پاى از كه بود كس نخستين و برد حمله و بيفكند زره و آورد

 كـه  بـود  چنان و برفتم و نهادم او بر نشانى و آوردم ياد به را سوگندش اما رفتم وى سوى: گويد معقل
 خـدا  و شـد  پاره شكمش و بيفتاد استر از الحاجب ذو .ميشدند منصرف ما از يارانش ميكشتيم را كسى وقتى
: گفـت  بشسـتم  او چهره از خاك داشتم همراه كه آبى قمهقم با. رفتم نعمان سوى آنگاه. كرد هزيمت را آنها

  »؟كيستى«
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  »يسار بن معقل«: گفتم
  »؟كردند چه مردم«: گفت
  ».كرد فيروزشان خدا«: گفتم
  .داد جان و »بنويسيد عمر براى را اين. خداى حمد«: گفت
 و كـرب  دىمعـ  بـن  عمـرو  و زبير ابن و عمر ابن، آمدند فراهم قيس بن اشعث پيش مردم آنگاه: گويد

  »؟سپرده تو به چيزى آيا«: گفتند و فرستادند او آورده فرزند كنيز پيش كس و بودند جمله آن از حذيفه
  »هست مكتوبى آن در كه هست اى جعبه اينجا«: گفت

  »فالن شد كشته فالن اگر و فالن شد كشته نعمان اگر كه«: بود نوشته بگرفتند را مكتوب چون و
 را خطـاب  بن عمر و بمرد حمص در وليد بن خالد، يكم و بيست سال يعنى، سال اين در: گويد واقدى

  .كرد خويش وصى
 سـوى  و كردنـد  غـزا  آهنـگ  سروعه ابو و عمرو پسران الرحمن عبد و اهللا عبد سال اين در هم و: گويد

  .شد كه شد چنان كارشان و خوردن شراب سروعه ابو و الرحمن عبد آنجا و رفتند مصر
 المـال  بيـت  بـه  را مسعود ابن و كرد كوفه عامل را ياسر بن عمار خطاب بن عمر سال همين در: گويد

 شـكايت  عمـار  از كوفـه  مـردم  آن از پس. گماشت اراضى مساحت كار به را حنيف بن عثمان و گماشت آنجا
  .شود معاف كار از كه خواست خطاب بن عمر از عمار و آوردند

 بـن  مغيـرة  »مگـوى  كـس  بـه  را اين«: گفت و كرد كوفه لعام يافت كار بى كه را مطعم بن جبير عمر
 بن جبير زن پيش«: گفت و رفت خود زن پيش و بوده خلوت به مطعم بن جبير با عمر كه شد خبردار شعبه
  »كن عرضه او به سفر غذاى و رو مطعم

 پيش ردك يقين مغيره چون و »بيار، آرى« گفت آنگاه. كرد ندانستگى او و كرد چنان و برفت زن: گويد
  »كند مبارك تو بر گماشتى كه را عاملى خدا«: گفت و رفت عمر

  »ام كرده عامل را كى«: گفت عمر
  .است كرده عامل را مطعم بن جبير كه گفت مغيره

 تـا  بـود  كار اين سر بر همچنان و كرد كوفه عامل را شعبه بن مغيرة و» !كنم چه دانم نمى«: گفت عمر
  .درگذشت عمر

 مـا  و گشـود  صلح به را  زويله كه فرستاد را فهرى نافع بن عقبة، عاص بن عمرو سال اين در هم: گويد
  .شد مسلمانان تسليم صلح به زويله و برقه بين

 غزاى به شام در انصارى سعد بن عمير و سفيان ابى بن معاوية يكم و بيست سال به: گويد اسحاق ابن
 و اردن و بلقـا  عامـل  سـفيان  ابـى  بـن  معاويـه  .درفتنـ  جزيره و قنسرين و حمص و حوران و بثنيه و دمشق
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 باره در ربيعة بن عتبة بن هاشم ابو اثنا همين در. بود كيلكيه و مصرين معره و انطاكيه و سواحل و فلسطين
  .كرد صلح مصرين معره و انطاكيه و كيلكيه

  .بود سال اين در شعبى عامر و بصرى حسن والدت: گويند
. كـرد  جانشـين  مدينـه  در را ثابـت  بـن  زيد و بود حج ساالر خطاب بن عمر سال اين در: گويد واقدى

 بـوده  بيسـتم  سـال  در كـه  بودنـد  همانها بصره و مصر و شام و بحرين و يمامه و يمن و طايف و مكه عامالن
 خـراج  بود مسعود بن اهللا عبد با المال بيت. بود سپرده او به جنگ كار و بود ياسر بن عمار كوفه عامل. بودند

  .بود شريح با قضا كار اند گفته چنانكه و، بود حنيف بن عثمان با

  .آمد در دوم و بيست سال آنگاه

  .شد گشوده آذربيجان هست معشر ابو روايت در چنانكه سال اين در: گويد جعفر ابو
، گفته چنين نيز واقدى .بود شعبه بن مغيرة آن ساالر و بود دوم و بيست سال به آذربيجان فتح: گويد

 و. بود گرگان و رى و همدان فتح از پس، هجرت هيجدهم سال به آذربيجان فتح كه گويد عمر بن سيف ىول
  .بود هيجدهم سال به اينها همه گويد. كرد صلح مسلمان با طبرستان سپهبد آنكه از پس

، نهاونـد  در عجمان اجتماع سبب به نعمان وقتى كه بود چنان سعيد روايت به همدان فتح قصه: گويد
 مـردم  وقتـى ، شـدند  روان وى پيش حذيفه با كه فرستادند او سوى را كوفه مردم و شد فرستاده ها ماه سوى
 را آنها و بود آنجا پادگانى كه بردند هجوم اى قلعه به مرغزار در رسيدند ماه به و كردند حركت حلوان از كوفه
 را آنها اردوگاه و دارند نگه را آنجا كه نهادند قلعه پادگان جاى به را گروهى. بود فتح آغاز اين و، آوردند فرود
 كـه  رسـيدند  اى قلعـه  بـه  و رفتنـد  نهاوند سوى القلعه مرج از آنگاه نهادند نام، القلعه مرج) مرج( مرغزار بنام

 گرفـت  انتسـاب  وى بـه  كه نهادند آنجا حنيفه بنى و عجل بنى مردم با را ثور بن نسير و بودند آنجا جماعتى
 جنـگ  در بودنـد  مانـده  آنجا وى با كه حنيفه بنى و عجل بنى مردم و گشود را قلعه نهاوند تحف از پس بسير

 هر كه رو آن از .بودند شريك آن در همه آوردند فراهم را ها قلعه و نهاوند غنيمت چون نيافتند حضور نهاوند
 بودنـد  گذشته آنجا از و بود ندنهاو و القلعه مرج ميان كه را جاهايى همه، بود داده نيرو را ديگر گروه گروهى

  .ناميدند آن صفت به بودند گرفته مقر آنجا در يا
 تپـه . ناميدنـد ) سـواران  تپـه ( الركاب ثنية را آنجا و بودند كرده ازدحام سواران، ماه هاى تپه از يكى در

 و شـد  فرامـوش  آن قديم نامهاى و ناميدند) پيچيده( ملويه آنرا و پيچد مى سنگى دور به آن راه كه بود ديگر
  .شد ناميده بوصف

 سـميره  دنـدان  ايـن  گـويى «: گفـت  آنهـا  يكى و بود مجاور كوههاى از برتر كه گذشتند بلندى كوه به
 داشت خود دندانهاى ديگر از بلندتر دندانى كه ضب بن معاوية بنى تيره از بود مهاجر زن يك سميره» .است

  .گرفت نام سميره) دندان( سن، كوه و
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 كـه  فرستاد نهاوند فراريان تعقيب به را عمرو بن قعقاع و مقرن بن نعيم، حذيفة كه بود نچنا و: گويد
 جزو نعيم دستور چون و. شد كافر آنگاه آمدند باز آنجا از كه كرد صلح آنها با شنوم خسرو و رفتند همدان تا

 و داشـت  همـدان  آهنـگ  نعيم، گفت وداع وى با نيز حذيفه، گفت وداع حذيفه با، آمد عمر پيش از دستورها
  .بود كرده خويش جانشين ها ماه در را حارث بن بالل بن عمر و گشت مى باز كوفه سوى حذيفه

 خـويش  مقدمـه  بـا  را مقـرن  بـن  سـويد  و رو همـدان  سوى كه بود چنين مقرن بن نعيم به عمر نامه
  .باشند وت سپاه پهلوى دو بر تيمى اين و طايى آن، زيد بن مهلهل و عامر بن ربعى. بفرست

 تپه، بودند گرفته آنجا در كه عسلى سبب به تپه. گرفت منزل عسل تپه نزديك و برفت آرايش با نعيم
 پايان چهار از كه رسيد تپه به فيرزان و، كردند مى تعقيب را فراريان كه بود بوقتى اين و، بود گرفته نام عسل
 كه كرد رها را خود اسب و زد كوه به او و دش فيرزان حركت مانع و بود پوشيده ديگر چيزهاى و عسل حامل

  .شد كشته و شد دستگير
 قصـر  را آنجا و برد را مسلمانان آن از چهارپايى دزدى، كردند منزلگاه كنكور در همراهان و نعيم وقتى

  .آمد فرود همدان مقابل و شد روان تپه از نعيم آنگاه. ناميدند) دزدان( اللصوص
 و بگرفـت  را جرميـذان  و همدان بين ما و كرد محاصره را آنجا نعيم، بودند شده حصارى همدان مردم

 بـا  آنكـه  بشـرط  خواستند صلح بديدند اين شهر مردم چون و. يافتند تسلط همدان واليت همه بر مسلمانان
  .شوند ذمى و بدهند جزيه كه پذيرفت و كرد چنان نعيم. باشند يكسان بودند آمده صلح به كه كسانى

 و عبسـى  عبيـد  بـن  سماك و طايى زيد بن مهلهل و ضبى اهللا عبد بن عصمة، كوفه دممر از چند تنى
 كه بودند كسانى نخستين اينان و گماشت دستبى به را، انصارى خرشه بن سماك و اسدى مخرمه بن سماك

  .كردند جنگ ديلمان با و شدند گماشته دستبى پادگانهاى بر
 كعـب  بن قرظة رى فاتح قولى به: گويد بود سوم و بيست سال به رى و همدان فتح واقدى گفته به اما
  .بود انصارى

 عمر شدند كشته از پس ماه شش االول جمادى در همدان فتح كه گفت من به عثمان بن ربيعه: گويد
  .بود شعبه بن مغيرة آن ساالر و بود خطاب بن

 وى سـپاه  شـد  كشـته  عمـر  وقتى بقولى و، بود عمر درگذشت از پيش سال دو رى فتح قولى به: گويد
  .بود رى مقابل

، بـود  پرداختـه  آن سـامان   به و بود همدان شهر در سپاه هزار دوازده با نعيم كه اثنا آن در: گويد سيف
 و آمد فرود رود واج در و كرد حركت ديلمان با موتا و نوشتند نامه همديگر با آذربيجان و رى مردم و ديلمان
 بـدو  و بيامـد  آذربيجـان  مـردم  بـا  رسـتم  بـرادر  اسـفنديار  و پيوست بدو و مدبيا مردم با، الفرخان ابو، زينيى

 جانشـين  را قيس بن يزيد كه فرستادند نعيم براى را خبر و شدند حصارى دستبى پادگانهاى سران، پيوست
 كردند سخت جنگى آنجا در. آمد فرود آنها مقابل روذ واج در و شد روان گروهها آن سوى سپاه با و كرد خود
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 جنگشـان  و نبود بشمار كه شد كشته چندان پارسيان از و، نبود آن از كم و بود نهاوند همانند عظمت به هك
  .نبود كمتر بزرگ هاى جنگ از

 و شد جنگ سرنوشت نگران و شد بيمناك كه بودند نوشته عمر براى را گروهها اجتماع كه بود چنان و
  ؟بشيرى: گفت عمر كه آمد بشارت با يكپ ناگهان كه بود مسلمانان خبر انتظار در پيوسته

  »عروه، نه«: گفت
  »بشيرم«: گفت و بدانست» ؟بشير« پرسيد ديگر بار چون و

  »؟نعيم فرستاده«: گفت عمر
  »نعيم فرستاده«: گفت
  .بگفت وى با را خبر و ظفر و فتح بشارت: گفت» ؟چيست خبر«: گفت
  .كردند ستايش را خدا كه ندندبخوا مردم براى را نامه تا بگفت و كرد خدا ستايش عمر
 خمسها با كوفه مردم فرستادگان با خرشه بن سماك و عبيد بن سماك و مخرمه بن سماك آن از پس

  .بگفتند خويش نسب سماك سه هر كه پرسيد نسبشان از و آمدند عمر پيش
  »كن تأييد اسالم به را آنها و بده رفعت آنها بوسيله را اسالم خدايا. بدارد مبارك خدايتان«: گفت عمر 

 بـراى  را خطـاب  بـن  عمـر  جواب فرستاده تا بود همدان با آن پادگانهاى و بود همدان از دستبى: گويد
 به را خرشه بن سماك و كن خويش جانشين همدان در را يكى، بعد اما«: بود چنين كه آورد مقرن بن نعيم

 از كـه  بمـان  آنجـا  و كن تالقى جمعشان با و برو وى با و كن حركت خودت و فرست اهللا عبد بن بكير كمك
  ».مناسبتر تو منظور براى و است تر معتبر واليتها همه

  .كرد رى آهنگ سپاه با روذ واج از و نهاد همدان در را همدانى قيس بن يزيد، نعيم پس
 يزيـد  و كـرد  تجديد را همدان صلح مكتوب نعيم، بود سماك مسجد بنيانگزار مخرمه بن سماك: گويد

 ديلمـان  سوى كه بود عربان از كس نخستين و رسيد رى به تا برفت سپاه با و نهاد آنجا را همدانى سقي بن
  .رفت

   رى فتح

 در كـه  كـرد  رى آهنگ و بود وى قلمرو دستبى تا آنجا از و كرد حركت روذ واج از سپاه با نعيم: گويد
 كـرد  ديـدار  وى با قها بنام محلى در و شد برون، الفرخان ابو، زينبى آنگاه. بودند شده فراهم وى ضد بر آنجا
 حسد وى خاندان و سياوخش به و بود ديده را مسلمانان شصت ضرب، بود رى شاه مخالف و بود صلح به كه
 از كـه  بـود  چـوبين  بهرام پسر، مهران پسر، سياوخش رى پادشاه هنگام اين در. بيامد نعيم با پس، ورزيد مى

 و انـد  آمـده  رى بـه  اينـان  كه ايد دانسته«: گفت و خواست كمك گرگان و قومس و طبرستان و دنباوند مردم
  ».است جنبيدن وقت
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 شـد  تالقى شهر مجاور رى كوه دامن در و رفت نعيم سوى سياوخش و آمدند فراهم وى كمك به پس
  .انداختند جنگ و

 از كه بفرست نم با سوار گروهى، كم تو سپاه و است بسيار اينان جمع بود گفته نعيم به زينبى: گويد
 تـاب  شـوند  بـرون  حريفـان  ضد بر گروه آن چون و ببر هجوم آنها سوى تو و شوم شهر وارد ندانند كه راهى

  .نيارند تو مقاومت
 زينبى، بود وى برادرزاده برادر عمرو بن منذر ساالرشان كه فرستاد وى با سوار دسته يك شبانگاه نعيم

 كرد غافلشان شهر از و تاخت آنها به شبانگاه نعيم و كرد شهر وارد نبودند متوجه دشمنان كه راهى از را آنها
 آنها از چندان و شدند هزيمت و شنيدند تكبير صداى سر پشت از كه وقتى تا كردند پايمردى و بجنگيدند و

 كرد مسلمانان نصيب رى در خدا كه غنيمتى و) ؟گرفتند اندازه( كردند شمار نى با را كشتگان كه شد كشته
  .بود مداين غنايم نندهما

 بـزرگ  خانـدان  بـه  رى اعتبار و كرد رى مرزبان را او نعيم، كرد صلح نعيم با رى مردم طرف از زينبى
 نعيم. كرد سقوط بهرام خاندان و است چنين هنوز، بودند جمله آن از فرخان و شهرام كه يافت انتقال زينبى

 را رى نوين شهر كه داد دستور زينبى به و كرد ويران را رى شهر يعنى، »داشت كهن« عنوان كه را آنها شهر
  .كرد بنيان

 بـا  را خمسها و نوشت عمر براى عجلى مضارب همراه بود بوده كرده وى نصيب خدا كه را فتحى نعيم
 خرشه بن سماك بود گشوده را رى چون و فرستاد كوفه مردم سران از جمعى و مفزر ابى و نهاس بن عتيبة

  .كرد آذربيجان آهنگ بكير كمك به سماك و فرستاد اهللا عبد بن بكير كمك به را انصارى
  :بود چنين كه نوشت رى مردم براى مكتوبى نعيم

  رحيم رحمان خداى بنام«
 همـه  با را رى مردم .دهد مى قوله پسر زينبى به مقرن بن نعيم كه است مكتوبى اين

 سـال  هـر  بـالغى  هر كه، توان بقدر، جزيه بشرط دهد مى امان باشند آنها با كه ديگر كسان
 نيـز  و، نگيرنـد  تماس دشمن با و نكنند خيانت و راهنمايى و كنند نيكخواهى آنكه و، بدهد

 را مسـلمانى  كـه  هـر  و بدارند مسلمانان حرمت و كنند مهمانى شب و روز يك را مسلمانان
 خلـل  هكـ  هر و شود كشته بزند را مسلمانى كه هر و شود عقوبت كند تحير يا گويد دشنام

  .است كرده ديگر را جمع، نكنند تسليمش  بتمامى و آرد
  ».شد داده شهادت و شد نوشته

 نعـيم ، بخواهـد  حفـاظ  و يـارى  آنكـه  بـى  دهـد  فديه چيزى كه خواست صلح و فرستاد كس مصمغان
  :بود برقرار آنها براى اين و، كسى ضد بر معاونت و يارى قيد بى نوشت او و خود ميان مكتوبى و پذيرفت

  رحيم رحمان خداى بنام«
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 و دنباونـد  مـردم  و دنباونـد  مصـمغان  مردانشاه براى است مقرن بن نعيم مكتوب اين
 سـرزمين  مـردم  كـه ، امانيـد  در باشد تو همانند بازماندن در كه هر و تو: شرز و الرز و خوار
 مصـون  مـرز  عامـل  از و بـدهى ، هفت وزن از، درم هزار دويست ساله هر و دارى باز را خود

 آنكـه  مگـر  نشـود  وارد تو به اجازه بى و نيارد هجوم تو بر كس باشى چنين كه مادام. انىم
  .نيز، كند ابا وى تسليم از كه هر و ندارد پيمان آرد دگرگونى كه هر و آرى دگرگونى

  ».شد شاهد و نوشت
 كـه  نوشـت  بـدو  عمـر  فرسـتاد  را خمسها و نوشت عجلى مضارب همراه را رى فتح نعيم چون و: گويد

 را سـپاه  پهلوى دو و گمارد وى سپاه مقدمه بر را مخرمه بن سماك و فرست قومس سوى را مقرن بن سويد
  .سپار جملى عمرو بن هند و نهاس بن عتيبة به

 صلح به را قومس و نكرد مقاومت وى با كس و كرد قومس آهنگ رى از آرايش با مقرن بن سويد پس
 بـه  سـويد  يافت شيوع ميانشان بيمارى بنوشيدند داشت نام مالذ كه آنها نهر از چون و زد اردو آنجا و گرفت

  .بود خوش آب و كردند چنان» .شويد اينجا مردم مانند تا دهيد تغيير را آبتان«: گفت آنها
 كـه  نوشـتند  نامه نعيم به بودند گرفته بيابانها راه يا بودند برده پناه طبرستان به كه پارسيان از كسانى

  :نوشت چنين برايشان و خواند جزيه و صلح به را آنها
  رحيم رحمان خداى بنام«

 بـراى ، ميدهـد  آن اطـراف  و قـومس  مـردم  بـه  مقـرن  بـن  سويد كه است امانى اين
 و، تـوانش  بقـدر  بـالغى  هـر  از، دهنـد  جزيـه  آنكه بشرط مالهاشان و دينهاشان و جانهاشان
 يـك  شـود  وارد آنها بر كه مسلمانى هر و كنند راهنمائى و نيارند خيانت و كنند نيكخواهى

 حرمت يا آوردند دگرگونى اگر. متوسطشان خوراك از دارند عهدهه ب را وى غذاى شب و روز
  .است برى ايشان از ذمه نداشتند را خويش« پيمان

  ».شد شاهد و نوشت

   گرگان فتح

 آن از پـس  ،نوشـت  نامه صول رزبان گرگان پادشاه به و زد اردو بسطان در مقرن بن سويد آنگاه: گويد
 كنـد  عهده را گرگان جنگ و دهد جزيه كه شد صلح خواهان و نوشت نامه او به صول زربان، كرد وى آهنگ

 پيشـواز  به شود گرگان وارد سويد آنكه از پيش صول رزبان و شد پذيرفته كه كنند كمكش شد مغلوب اگر و
 كه گفتند او به را مرزها و كردند وصول وى براى را خراج تا زد اردو آنجا و شد شهر وارد رزبان با كه آمد وى

 و نگرفت جزيه، بودند گرفته اقامت آنجا حفاظت براى كه كسانى از و كرد استوار دهستان تركان با را جا همه
  :مضمون اين به نوشت مكتوبى آنها و خود ميان و گرفت جزيه آنجا مردم ديگر از

  رحيم رحمان خداوند بنام«
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 ديگر و دهستان مردم و رزبان پسر صول رزبان براى است مقرن بن سويد مكتوب ينا
 بـه  سـاله  هـر : شماسـت  بعهده جزيه و ماست بعهده حفاظت، پناهيد در شما. گرگان مردم
 آن از اش جزيـه  گيـريم  كمـك  بـه  كه را شما از كس هر .است بالغ كه هر از، توانتان اندازه
 بـه  و دهنـد  جزيـه  كـه  مـادام  و است ايمن دينشان ترتيبات و دينها و مالها و جانها، اوست

 دشـمن  با تماس و كنند مهمان را مسلمانان و كنند نيكخواهى و كنند رهنمايى را رهمانده
 و آنهاسـت  مانند وى حقوق بماند كه هر. نيابد تغيير اين از چيزى، نزند سر آنها از خيانت و

 بيند عقوبت گويد دشنام ار مسلمانى كه هر، برسد خود امانگاه به تا امانست در برود كه هر
  .است حالل خونش بزند را او كه هر و

 بـه  و شـاهدند  نهاس بن عتيبة و مخرمه بن سماك و عمرو بن هند و قطبه بن سواد
  ».شد نوشته هيجدهم سال

  .شد فتح ام سى سال به عثمان ايام در گرگان مدائنى بگفته اما 

   طبرستان فتح

 از سـخن  كـه  نهـد  قـرارى  او بـراى  و باشند صلح به كه نوشت مهنا سويد به صلح درباره اسپهبذ: گويد
 مكتـوبى  وى براى و كرد مقرر چنين آنها براى و پذيرفت را اين سويد، نباشد كس هيچ ضد بر كمك و يارى

  :مضمون اين به نوشت
  رحيم رحمان خداوند بنام«

 و طبرسـتان  بـر  خراسـان  اسـپهبد ، فرخـان  بـراى  اسـت  مقرن بن سويد مكتوب اين
  .دشمن مردم و گيالن وهستانك

 بـاز  را خـويش  سـرزمين  اطـراف  مردم و دزدان كه ايمنى، جل و عز خدا امان به، تو
 درم هزار پانصد پرداخت با مانى مصون خويش مرز عامل از و ندهى پناه را ما ياغى و دارى

 و آرد هجـوم  تـو  به ندارد حق ما از هيچيك كنى چنين چون و. زمينت سر درمهاى نوع از
 را مـا  فـرارى . نيز شما راه و باشد ايمن، اجازه با، شما بطرف ما راه. درآيد تو بر ات اجازه بى

 پيمـان  شـما  و مـا  ميـان  كرديد اگر، نكنيد خيانت و نگيريد تماس ما دشمن با .ندهيد پناه
  ».نيست

 و اسـدى  عبيـد  بن سماك و اسدى مخرمه بن سماك و مرادى عمرو بن هند و تميمى قطبه بن سواد
  .شد نوشته هيجدهم سال به، شدند شاهد بكرى نهاس بن عتيبة

   آذربيجان فتح
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 بـن  سماك كه نوشت بدو عمر، رفت رى سوى رود واج از و گشود را همدان دوم بار نعيم چون و: گويد
 گشـوده  رى تـا  انداخت عقب را كار اين او و فرستد آذربيجان به اهللا عبد بن بكير كمك به را انصارى خرشه

  .گرفت آذربيجان راه بكير قصد به سماك و كرد روانه رى از را وى آنگاه شد
 آمـده  كوفـه  بـه  تـوانگرى  بـا  و بودند عرب مالداران از فرقد بن عتبه و خرشه بن سماك كه بود چنان

  .بودند
 هزيمت روذ واج از كه فرخزاد پسر اسفندياذ و رسيد جرميذان مقابل تا برفت كردند روانه را بكير وقتى

 سـپاه  خـدا  بجنگيدنـد  چـون  و. كـرد  آذربيجان در كه بود جنگى نخستين اين و، كرد تالقى وى با بود شده
 يـا  دارى دوسـت  بيشـتر  را صـلح «: گفـت  اسـفندياذ . گرفـت  اسيرى به را او بكير و كرد هزيمت را اسفندياذ

  »؟جنگ
  »صلح«: گفت بكير
 بـه  نيـايم  يـا  نكنم صلح آنها طرف از من اگر آذربيجان مردم كه نگهدار خويش نزد به مرا پس«: گفت

 باشـد  حصـارى  كه هر و، روم كوهستان و قبج كوهستان چون، روند اطراف كوهستانهاى سوى و نمانند جاى
  »بماند حصار در مدتها

 بجـز  شـد  تسـليم  واليـت  و بود اسير همچنان و بماند او و نگهداشت خود پيش را اسفندياذ بكير پس
  .بود كه ها قلعه

 ناحيـه  همـه   سـماك  - بود اسارت در همچنان اسفندياذ -رسيد كمك به خرشه بن سماك اثنا اين در
  .بود گشوده را خود مجاور ناحيه نيز فرقد بن عتبة، بود گشوده را خود مجاور

 دلخـواه  بـه  اگـر ؟ كـنم  چه توانگر دو عتبه و تو با«: گفت وى با مزاح به رسيد بكير پيش سماك وقتى
 عتبه پيش خواهى اگر و بمان من پيش خواهى اگر گذارم مى جاى به را شما و روم مى پيش، كنم عمل خود
  ».باشد تر سخت اينجا از كه روم مى اى ناحيه به و كنم مى رها را دوتان هر زيرا دهم مى اجازه كه برو

 و درو پيش باب بطرف كه داد اجازه و نوشت نامه عمر، شود معاف كار از كه خواست عمر از آن از پس
 داد عتبـه  به را اسفندياذ. رفت پيش و گمار خويش مفتوح ناحيه بر را عتبه او و. نهد جانشين خويش كار بر

 عمـر  و گماشـت  بكيـر  مفتـوح  ناحيه به -نيست دجانه ابو -را خرشه بن سماك و پيوست خويش به را او كه
  .داد فرقد بن عتبة به را آذربيجان همه

 وى تعـرض  بـراى  خويش سپاه با و گرفت را فرقد بن عتبه راه فرخزاد رپس بهرام كه بود چنان و: گويد
  .شد فرارى بهرام و كرد هزيمت را او عتبه و بجنگيدند و بيامد عتبه تا بماند

 صـلح  اكنـون «: گفـت  بـود  اسـير  بكير نزد به كه رسيد اسفندياذ به مهربه و بهرام هزيمت خبر چون و
 را اين عتبه و بكير و شد آرام آذربايجان و پذيرفتند همه و كرد حصل بكير با و »شد خاموش جنگ و شود مى

  .كردند روانه فرستادگان و فرستادند را غنايم خمس و نوشتند عمر براى
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، شـد  صـلح  و كـرد  هزيمت را بهرام عتبه كه پس آن از و بود گشوده عتبه از زودتر را خود ناحيه بكير
  .بود پيوسته وى عمل به نيز بكير عمل كه وشتن مكتوبى آذربيجان مردم و خويش ميان عتبه

  رحيم رحمان خداى بنام«
 آذربيجان مردم به مؤمنان امير، خطاب بن عمر عامل فرقد بن عتبة كه نيست اما اين

 ترتيبـات  و دينهـا  و مالها و جانها  كه، دينها اهل و ها دره و اطراف و كوه و دشت از، دهد مى
 زن و كـودك  بـر . توانشـان  بقـدر  بدهنـد  جزيـه  آنكـه  بشرط، است امان در همگيشان دين

، نـدارد  كـف  به دنيا از چيزى كه نشين خلوت عابد و، ندارد كف به دنيا از چيزى كه بيمارى
 سـپاهى  مسـلمان  بايـد  و. باشد مقيم آنها با كه هر و است خودشان براى امان. نيست جزيه

 سـالى  بـه  كـه  آنهـا  از كـس  هر. كنند راهنمايى و كنند مهمان شب و روز يك را مسلمانان
 بـرود  كـه  هر و باشد ماندگان مانند نباشد كه هر و برخيزد او از سال آن جزيه شود سپاهى

  برسد خود پناه به تا باشد امان در
  نوشت جندب

  .شدند شاهد انصارى خرشه بن سماك و ليثى اهللا عبد بن بكير
  ».شد نوشته هيجدهم سال به

 مقـرر  عمـر  كه بود چنان و. برد وى پيش بود كرده عمر هديه كه را يىحلوا، عتيبه سال اين در: گويد
 كنـار  بـر  و داشـت  مى باز ستم از را آنها بدينسان كه روند وى پيش حج موسم ساله هر وى عامالن بود كرده

  .داشت مى

  بود سال اين در باب فتح سيف گفتهه ب

 سوى داشت لقب النور ذو كه را عمرو بن ةسراق و برد پس بصره به را ابوموسي عمر راويان بگفته: گويد
 بن حذيفة و گماشت وى مقدمه بر داشت لقب النون ذو نيز او كه را ربيعه بن الرحمن عبد. فرستاد پس باب

 عمـرو  بـن  سـراقة  رسـيدن  از پـيش  كه را ليثى اهللا عبد بن بكير و گماشت پهلوها از يكى بر را غفارى اسيد
 سـلمان  بـه  را تقسيم كار. شود ملحق سراقه به كه نوشت او به و كرد معين ديگر پهلوى براى بود باب مقابل

  .سپرد ربيعه بن
 شـد  برون آذربيجان از وقتى تا، شد روان او پى از و فرستاد پيش را ربيعه بن الرحمن عبد، سراقه پس

  .شد باب ديار ردوا آرايش با و گماشت سپاه پهلوى به را او و رسيد بكير به آن نزديكيهاى گرفت باب راه و
 جاى به را حنظله بن زياد و كرد روانه جزيره از را وى، فرستاد او كمك به نيز را مسلمه بن حبيب عمر

  .فرستاد جزيره سوى وى
 بـود  بـراز  شهر آنجا شاه هنگام آن در( رسيد شاه نزديك به باب ديار در ربيعه بن الرحمن عبد چون و

 و كـرد  تباه را اسرائيل بنى كه بود شاه براز شهر خاندان از وى اصل و دبو مرز آن بر و بود فارس مردم از كه
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 كـه  داد امـان  او و آيـد  الـرحمن  عبد پيش كه خواست امان و نوشت نامه براز شهر) كرد خالى آنها از را شام
 .ندارنـد  انتسـاب  اعتبـار  و حرمـت  بـه  كه مختلف اقوام و كوشم سخت دشمنى مقابل در من«: گفت و بيامد

 آنها از، ريشه و اعتبار صاحبان ضد بر و كند كمك اينان امثال به خرد و اعتبار صاحب مرد كه نيست ستهشاي
  .است اعتبار صاحب خويشاوند باشد كجا هر اعتبار صاحب مردم كه بگيرد كمك

 شـما  از اكنـون  مـن ، ايد يافته تسلط من قوم و من ديار بر شما، ندارم نسبتى ارمن و قبج مردم با من«
 از مـا  جزيـه ، بـدارد  مبـارك  را شـما  و مـا  خدا، شماست سوى من دل و شماست دست با من دست، ستمه

 ضـعيف  دشـمن  مقابل در كه مكنيد زبون جزيه به را ما، كنيد خواهيد چه هر كه شماست با ظفر و شماست
  ».شويم

 داد عبـور  ار او و »بـرو  او سـوى  رسـيده  تـو  نزديك كه هست مردى من از باالتر«: گفت الرحمن عبد
  .گفت چنان وى با و رفت سراقه كهسوى

 و بمانـد  كه هر، پذيرم مى باشند چنين كه مادام باشند تو همراه كه كسانى درباره را اين«: گفت سراقه
  ».دهد جزيه بايد بناچار نكند جنگ

 جزيـه  كـه  آنهـا  و شـد  رسـم  كردنـد  مـى  جنگ دشمن با كه مشركانى درباره اين و پذيرفت براز شهر
  .شود  برداشته آنها از سال آن جزيه تا روند جنگ به ميبايد داد توانستند ىنم

 كوهستانى عرصه آن نقاط همه از. شمرد نيكو و داد اجازه كه نوشت خطاب بن عمر براى را اين سراقه
 مردم، هجوم و جنگ. دارند سكونت آن اطراف در كه فار از مگر نباشد آن در ارمنى كه نيست مسكونى محل

 در و ماندنـد  باز خود زمين سكونت از و رفتند كوهها سوى بودند كوهستان اهل كه آنها و كرد نابود را يممق
  .نبود مقيم كس آوردند مى آذوقه يا بودند آنها كمك كه كسانى و سپاهيان جز آنجا

  :مضمون اين به گرفتند مكتوبى عمرو بن سراقة از
  رحيم رحمان خداى بنام«

 و بـراز  شـهر  بـه  خطاب بن عمر، مؤمنان امير عامل، عمرو بن ةسراق كه امانيست اين
 و نبيننـد  زيان كه ميدهد امان را دينشان و مالها و جانها، ميدهد ارمنيان و ارمينيه ساكنان
 بĤنهـا  و باشـد  اطرافشان كه هر و كوچ و مقيم از، ابواب و ارمينيه مردم. نكنند شان پراكنده
 يـا  باشـد  هجـوم ، را دار واليـت  دستور و شوند راهى هدد رخ هجومى وقتى ميبايد، پيوندد
 اند شده سپاهى كه آنها مگر شود برداشته او از جزيه بپذيرد را اين كه هر كنند اجرا، نباشد

 مردم ديگر مانند بماند و نباشد حاجت مورد كه هر و آنهاست جزيه بجاى شدن سپاهى كه
 آنهـا  از، كامل روز يك ميهمانى و هنمايىرا شوند سپاهى اگر است جزيه دار عهده آذربيجان
  .بدهند بايد كردند ترك اگر و شود برداشته

  .شدند شاهد اهللا عبد بن بكير و ربيعه بن سلمان و ربيعه بن الرحمن عبد
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  ».شد شاهد و نوشت مقرن بن مرضى
 مردم به ار ربيعه بن سلمان و اسيد بن حذيفة و مسلمه بن حبيب و اهللا عبد بن بكير، سراقه آن از پس

 اسيد بن حذيفة و فرستاد تفليس به را  حبيب، فرستاد موقان به را بكير: فرستاد ارمينيه اطراف كوهستانهاى
  .فرستاد ديگر سمت به را ربيعه بن سلمان و، فرستاد االن نشينان كوه سوى را

 آن بـه  كـار  اين كه پنداشت عمر. نوشت خطاب بن عمر براى را كسان اين فرستادن و فتح خبر سراقه
 و بود آنجا بزرگ سپاهى و بود بزرگ مرزى آنجا كه. بود فرستاده لوازم بى را كسانى كه ندارد سرانجام صورت

 و يافتنـد  اطمينـان  چون و كنند آغاز يا كنند رها را جنگ آنگاه و كنند مى چه آنها كه بودند منتظر پارسيان
  .كرد جانشين را ربيعه بن نالرحم عبد و بمرد سراقه ديدند خوش را اسالم عدالت

 كـه  بكيـر  مگـر  نگشود بود رفته آن سوى كه را جايى هيچكس و برفتند بود فرستاده سراقه كه سرانى
  :نوشت مكتوبى آنها براى و نهادند گردن جزيه به كه بشكست را موقان مردم

 موقـان  مـردم  بـه  اهللا عبـد  بـن  بكيـر  كـه  امانيسـت  ايـن  رحيم رحمان خداى بنام«
 از جزيه مقابل در است ايمن رسومشان و دينشان و جانها و مالها كه دهد مى قبج كوهستان

 و روز يـك  مهمانى و مسلمان هر رهنمايى و خواهى نيك و، آن بهاى يا، دينار يك بالغ هر
 خـدا  از يـارى  و ماست بعهده اين و و امانند در باشند نيكخواه و كنند چنين كه مادام. شب
 را اندازان خلل همه آنكه مگر، ندارند امان شد عيان آنها از خللى و دنكردن اگر و، جوييم مى

  .اند كرده همدستى نيز آنها وگرنه و كنند تسليم
 و بيسـت  سـال  به شدند شاهد جويه بن حملة و جنادب بن رساس و ضرار بن شماخ

  ».شد نوشته يكم
 مـرز  بـر  را الرحمن عبد سيدر عمر به ربيعه بن الرحمن عبد جانشينى و سراقه مرگ خبر وقتى: گويد

  .رود تركان غزاى به كه داد دستور و واگذاشت باب
  »؟كنى چه خواهى مى«: گفت بدو براز شهر. گذشت باب از و شد روان سپاه با الرحمن عبد

  ».دارم بلنجر قوم آهنگ«: گفت
  ».گذاردند آسوده را ما باب سوى اين كه ايم راضى باين ما«: گفت
 بخـدا ، كنـيم  حمله آنها به ديارشان در خواهيم مى و نيستيم راضى اين به ما لىو«: گفت الرحمن عبد

  »رسم مى ردم قوم به آنها با دهد رفتن پيش اجازه اميرمان اگر كه هستند ما همراه كسانى
  »؟كيانند آنها«: گفت
. انـد  ويـده گر دين اين به و اند داشته سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر صحبت كه هستند اقوامى«: گفت

 هست آنها در پيوسته اين و بيفزوده بزرگواريشان و حيا و اند داشته بزرگوارى و حيا جاهليت در كه جماعتى
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 تغييرشان كه كسانى سبب به و دهند تغييرشان شوند مى چيره آنها بر كه كسانى تا آنهاست با ظفر پيوسته و
  »بگردند خويش حال از ميدهند

 سـپاه  و نشد يتيم كودكى و نشد بيوه زنى كه داشت غزايى بلنجر قوم با رعم ايام در الرحمن عبد پس
 غزاها نيز عثمان ايام در و ماند سالم و رفت غزا به ديگر بار، رفت بلنجر فرسنگى دويست تا بيضا غزاى به وى

  .داشت
 عثمـان  ضـد  بـر  كوفـه  مـردم  كـه  بود هنگامى به اين و شد كشته عثمان خالفت ايام در الرحمن عبد
 بر طلبان دنيا بودن نشده اما شوند اصالح مگر بود گماشته بكار را مرتدشدگان بعضى چرا كه بودند برخاسته

 شـعرى  تمثيـل  بـه  او و گرفتنـد  سـخت  عثمان بر و بيفزود را تباهشان اين و. بودند يافته تسلط كوفه مردم
  :بود چنين آن مضمون كه خواند مى

  .بوديم كسى همانند، عمرو و من«
  .كرد چاق را سگش كه
  »كرد زخمى را وى سگ ناخن و نيش و

 او ضـد  بـر  تركـان  نگذاشت خدا رفت تركان سوى ربيعه بن الرحمن عبد وقتى: گويد ربيعه بن سلمان
 فـرارى  و شـدند  حصـارى  و» .دارد همراه به را فرشتگان آورده جرئت چنين كه مرد اين«: گفتند و برخيزند

  .بود عمر خالفت ايام در اين و آمد باز ظفر و غنيمت با الرحمن عبد و شدند
 ديگر كوفه مردم كه وقتى تا بود او با ظفر و داشت غزاها تركان با نيز عثمان ايام در الرحمن عبد: گويد

 تركان غزاى به ديگر بار الرحمن عبد و بود گماشته بكار بود شده مرتد چرا كه را كسى عثمان چرا كه شدند
  »ندارند مرگ اينان«: گفت بديگرى يكيشان و گرفتند بمالمت را همديگر تركان كه رفت

 از يكـى  به تيرى غافلگيرى به آنها از يكى و كردند كمين ها بيشه در و كردند چنان »بيازماييد«: گفت
 سـخت  جنگـى  و برخاسـتند  الـرحمن  عبـد  ضد بر تركان و گريختند وى ياران و بكشت را او و زد مسلمانان

  ».است بهشت شما گاه وعده كه كنيد صبورى الرحمن عبد خاندان«: داد ندا فضا دل از منادى و كردند
 بگرفـت  را پرچم ربيعه بن سلمان آنگاه رفتند عقب مسلمانان و شد كشته تا بجنگيد الرحمن عبد پس

  »كنيد صبورى ربيعه بن سلمان خاندان«: داد ندا فضا دل از منادى و بجنگيد و
  .شد روان مردم با آنگاه، »بينى مى ما از ترس مگر«: گفت سلمان
 تركـان  حادثـه  ايـن  از پس و رسيدند گرگان به آنجا از و رفتند گيالن سوى دوسى هريره ابو و سلمان

 بـاران  طلـب  آن بوسـيله  تـاكنون  كه نگهدارند را الرحمن عبد پيكر كه. نبود آن از مانع اين و گرفتند جرات
  .كنند مى

، بـود  وى پـيش  بـراز  شـهر  كـه  رفتم ربيعه بن الرحمن عبد پيش، باب در«: گويد تميمى ثلج بن مطر
 زمينه كه داشت يمنى برد از قبايى مطر( نشست براز شهر پهلوى و آمد الرحمن عبد پيش رنگ پريده مردى
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، اميـر  اى«: گفـت  بـراز  شـهر  كردنـد  سـخن  و) سياه زمينه و بود سرخ  حاشيه يا سياه حاشيه و بود سرخ آن
 و چيسـت  آن وضـع  ببينـد  كـه  ايـم  فرسـتاده  سد سوى را مرد اين پيش سالها، آمده كجا از ردم اين ميدانى
 او از و فرسـتادم  هديـه  و نوشـتم  نامـه  مجـاور  شـاه  به و كردم او راه توشه فراوان مالى و؟ كيست آن نزديك

 كردم وى همراه اى هديه سد و او بين ما شاهان از يك هر براى و نويسد نامه خود مجاور شاه به كه خواستم
 نوشت نامه واليت آن عامل به وى براى و اوست سرزمين به سد كه رسيد شاهى به تا داد هديه شاه هر به و

 بـدو  حريـرى  و داشت همراه را خويش عقاب كه فرستاد وى با را خود يار باز شاه عامل و رفت وى پيش كه
 دو برابـر  كـه  بودند بسته آن بين ما سدى كه بود كوه دو رسيدند سد نزد چون و كرد تشكر او از بازيار و داد
  .بود عميق كه بس از شب از سياهتر بود خندقى سد پيش. بود رفته باالتر و بود كوه

 پـاداش  تـا  كن صبر« :گفت من به بازيار، برگردم كه آمدم و كردم دقت و نگريستم آن در من و: گويد
 دره ايـن  در دارد كـه  را چيـزى  بهتـرين  خدا تقرب نظوربم بيايد پادشاهى از پس كه پادشاهى هر، بدهم ترا
  ».افكند مى

 اگـر «: گفـت . جسـت  آن سـوى  عقاب و افكند گودال در و ببريد داشت همراه كه را گوشتى پاره آنگاه
  ».آيد دست به چيزى برسد ته به تا نرسد بدان اگر و هيچ كه بگيرد آنرا رسد ته به آنكه از پيش

 آن اينك، داد من به آنرا كه بود آن بر ياقوتى و بود آن هاى پنجه در وشتگ كه آمد ما پيش عقاب پس
 پس براز شهر به و نگريست آن در و بگرفت آنرا الرحمن عبد. بود سرخ كه داد براز شهر به آنرا و است ياقوت

 خانـدان  از تربيش را شما خصال كه بخدا. است بهتر، باب يعنى، واليت اين از، اين«: گفت براز شهر آنگاه. داد
 مـادام  بخدا، گرفتند مى من از رسيد مى آنها به ياقوت اين خبر و بودم آنها تسلط زير اگر، دارم دوست خسرو

  ».نيارد شما تاب چيز هيچ كند پيمانى درست بزرگتان شاه و كنيد پيمانى درست كه
  »؟چيست نندما و است چگونه حفره اين وضع«: گفت و كرد فرستاده به رو الرحمن عبد آنگاه
  ».است مرد اين تن به كه ايست جامه همانند«: گفت
 سـخن  مرد اين بخدا«: گفت ربيعه بن الرحمن عبد به ثلج بن مطر كرد نظر من جامه در او پس: گويد

  »است ديده و كرده دقت كه آورد راست
  :گويد خداوند كه آورده را روى و آهن صفت آرى«: گفت

ه  أُفْـرِغْ  آتُـوني  قال، ناراً جعَله إِذا حتَّى اْنُفُخوا قال الصدَفينِ بينَ  ساوى إِذا تَّىح اْلحديد زبرَ آُتوني« َليـع 
  »96: 18 قْطراً

 به گفت، بگداخت آنرا تا، بدهيد گفت، شد پر ديواره دو ميان چون تا، آريد من به آهنى قطعات: يعنى
  »؟است چند تو هديه بهاى«: گفت براز شهر به الرحمان عبد »بريزم آن بر گداخته روى تا آريد من

  »هزار هزار سه دور واليتهاى در و هزار يكصد واليت اين در«: گفت
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 ديـار  وارد مسـلمانان  از كـس  هـزار  ده با و رفت تابستانى غزاى به معاويه سال اين در واقدى پندار به
  .شد روميان

  .بود سال اين در وليد بن خالد وفات اند گفته ها بعضى
  .يافتند تولد مروان بن الملك عبد و معاويه بن يزيد سال اين در هم و

 بـن  يعلـى  يمن عامل، بود اسيد بن عتاب مكه بر وى عامل، بود حج ساالر خطاب بن عمر سال اين در
 شانياد پيش از و بودند بوده قبل سال در كه بودند همانها وى عامالن مسلمانان شهرهاى ديگر بر و بود اميه

  .ايم كرده
  .آورد تغيير بصره و كوفه مردم ميان مفتوح مناطق تقسيم در عمر سال اين در

  تغيير خبر از سخن

 بن عمرو، بود كوفه عامل ديگر سال از قسمتى و سال يك ياسر عمار، عمر خالفت ايام در: گويد سعيد
 دريـافتى  خـراج  و بسـيارند  بصـره  مـردم  كـه  نوشت خطاب بن عمر به بود بصره عامل وقت آن در كه سراقه

 خبـر  ايـن  از كوفـه  مردم چون و. بدهد آنها به را سبذان ما يا ماه دو از يكى كه خواست او از و است كمشان
 آن مورد در كمكى آنها و بوده ما خاص، ايذه و رامهرمز كه بنويس عمر به ما طرف از« :گفتند عمار به يافتند
  ».پيوستند ما به كه بوديم گشوده را دو هر و اند نكرده

  »؟كار چه آنجا كار با مرا«: گفت عمار
 معارضه كنند مى ادعا را ما غنيمت كه كسانى با بايد كى پس، بريده گوش بنده اى«: گفت او به عطارد

  »؟كند
 او و ننوشت چيزى باب اين در و» .گفتى ناسزا دارم دوست ديگرى از بهتر آنرا كه من گوش به«: گفت

 كسـانى  كردنـد  اصرار واليت دو اين سر بر بصره مردم با خصومت كار در كوفه مردم وقتى .داشتند دشمن را
 كس وقتى نعمان و كوفه مردم و. بود داده پناه را ايذه و رامهرمز مردم وى كه دادند شهادت ابوموسي نفع به

  .داد بصره دممر به را واليت دو، شاهدان شهادت به عمر و بودند يافته امان كه فرستادند آنها پيش
 بـا  عمـر  بدستور كه وقتى در ابوموسي و بود جى نزديك كه اصفهان دهكده چند به بصره مردم: گويد

  .آوردند دعوى بود گشوده را آنجا بود رفته عتبان بن اهللا عبد بن اهللا عبد كمك به بصره مردم
 شركت غنيمت در را شما و بوديم گشوده را واليت ما بوديد آمده ما كمك به شما«: گفتند كوفه مردم

  »ماست ذمه ذمه اما، داديم
  »گويند مى راست«: گفت عمر
 اطراف و سواد از را ما سهم گفتند و آوردند ديگر سخن قادسيه از پيش و قادسيه جنگاور بصريان آنگاه

  .بدهند ايم داشته شركت آن فتح در كه
  »؟ميدهيد رضايت ماه به آيا«: گفت عمر
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  »؟بدهيم آنها به را ماه دو از يكى كه ميدهيد رضايت«: گفت كوفه مردم به او هم و
  »كن عمل ميدانى صالح چه هر«: گفتند

 و قادسـيه  از پـيش  جنگاور بصريان به متعلق اين و افزود بصره سواد به را مهرگانقدق و دينار ماه عمر
  .بود قادسيه
 او از پـيش . بـرد  قنسرين به عراق زا را على شيعيان كه سفيان ابى بن معاوية روزگار به تا بود چنين و
 از و داد مقـر  آنجا را بصره و كوفه مهاجران و كرد واليتى آنرا معاويه و بود حمص روستاهاى از يكى قنسرين
  .پيوست ديگر جاهاى به و گرفت آنها براى را باب و موصل و آذربايجان، عراق فتوحات

 تـرك  را آنجا كه بصره و كوفه مردم از كس هر و بودند ديگر جاهاى از موصل و جزيره مقيم سپاهيان
 كسـانى  به و بود كوفه مردم فتوح از موصل و جزيره و آذربيجان و باب. بود رفته موصل و جزيره به بود كرده

  .شد واگذار بودند رفته شام به على ايام در كه
 وقـت  آن حبيـب ، داد مسلمه بن حبيب به را باب ساالرى او و شدند كافر ارمينيه مردم معاويه ايام در

 از و آمدنـد  اطاعـت  بـه  تـا  رفـت  جنگشـان  به آنگاه. كرد مكاتبه كوهستان و تفليس مردم با و بود جرزان در
  :مضمون اين به نوشت مكتوبى ميانه در بود كه ها مكاتبه از پس او و. گرفتند پيمان حبيب

  :رحيم رحمان خداى بنام«
 مـن  و بصـلحيد  شـما  ،هرمزان زمينسر، جرزان تفليس مردم به مسلمه بن حبيب از
 پيـام  و آمـد  مـا  پـيش  تفلى، شما فرستاده نيست او جز خدايى كه كنم مى خدايى ستايش

 بـه  كـه  گفـت  شما طرف از تفلى، برد سر به، بود شده فرستاده آن براى كه را كارى و آورد
 و عليه اهللا لىص محمد بوسيله را ما جل و عز خدا تا بود چنين، ايم نبوده امتى ما شما پندار
 كـه  گفـت  تفلى. بخشيد عزت اسالم به جاهليت و زبونى و كمى پس از و، كرد هدايت سلم
  .دارم نمى ناخوش را صلح منند با كه مؤمنانى با نيز من كنيد صلح خواهيد مى شما

 اهـل  و اسـت  عالمتر ما همه از كه فرستادم شما سوى را سلمى جزء بن الرحمن عبد
 بـه ، داشـتيد  رضـايت  اگـر ، فرستادم وى با را شما امان نامه و، قرآن اهل و خداست معرفت

 دوسـت  را خيانتكـاران  خـدا  كـه  كند منصفانه جنگ اعالم داشتيد ناخوش اگر و دهد شما
  ».ندارد

* *  
  رحيم رحمان خداى بنام«

 جانها كه هرمز سرزمين، جرزان تفليس اهل براى است مسلمه بن حبيب مكتوب اين
 از، جزيـه  حقارت به تسليم مقابل در، است ايمن شما نمازهاى و كليساها و ديرها و مالها و

 يـارى  مـا  و خودتان دشمن ضد بر را ما و باشيد نيكخواه اينكه و، تمام دينارى جاندارى هر
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 و كنيـد  مهمـان  حاللتـان  نوشـيدنى  و كتاب اهل حالل غذاى با شب يك را عابران و دهيد
  .نشود هيچكدامتان انزي مايه كه ترتيبى به كنيد راهبرى

 اگـر  و ماييد وابستگان و دينى برادران، داديد زكات و كرديد نماز و آورديد اسالم اگر
 كـه  كـنم  مـى  جنگ اعالم منصفانه شما با بگرديد حزبش و كتابهايش و رسوالنش و خدا از

  .ندارد دوست را خيانتكاران خدا
 فرشـتگان  و خـدا  و نوشت رباح. شدند شاهد عياض و حجاج و خالد بن الرحمن عبد

  ».بس خدا شهادت و گرفت شاهد اند آورده ايمان كه كسانى با را وى
 گفتـار . كـرد  آنجـا  عامـل  را ابوموسي بقولى و كرد معزول كوفه از را عمار خطاب بن عمر سال اين در

  .ام كرده ياد پيش از باره اين در را واقدى

  عمار عزل از سخن

  .بيارم آنرا بقيه اكنون و كردم ياد را وى عزل موجب از چيزى پيش از
 و نيسـت  اميـر  وى كه نوشتند نامه عمر به عمار باره در، ديگر كسان و عطارد، كوفه مردم: گويد سيف

 مـردم  از جمعى با او و بيا كه نوشت عمار به عمر پس. برخاستند او بخالف كوفه مردم و ندارد كار اين لياقت
 بودنـد  آنها از تر سخت وى مخالفت در اما، دانست مى خويش موافق كه دبر همراه را كسانى و شد روان كوفه

  :گفتند بدو. بناليد او و بودند نيامده كه
  »؟چيست از ناليدن، اليقظان ابو اى«

  ».ام شده آن گرفتار و پسندم نمى را امارت بخدا«: گفت
 و كردند سعايت او باره در كه بودند عمار همراه اهللا عبد بن جرير و مختار عموى ثقفى مسعود بن سعد

  .نكرد عامل ديگر و كرد معزول را عمار و نبود او خوشايند كه گفتند عمر به چيزهايى
  »؟شدى غمين معزولى از«: گفتند عمار به: گويد الطفيل ابى

  ».شدم غمين شدم معزول وقتى اما، نشدم خرسند شدم عامل وقتى بخدا«: گفت
 و كوفـه  مقصـود  »؟ميدانيـد  بهتـر  را منزلگـاه  دو از يـك  كدام«: گفت كوفه مردم به عمر: گويد شعبى

  .بود مداين
  »خوانم مى شما هاى چهره از ديگرى بر را يكى برترى اما پرسم مى شما از«: گفت
 بيمـارى  از پر ديگر منزل و است نزديكتر دشت به سواد جاى همه از نزديك منزلگاه اين«: گفت جرير

  ».است شط مگس و سختى و
  »گويى مى دروغ«: گفت عمار 

  ».دروغگوترى او از تو«: گفت بدو عمر
  »؟دانيد مى چه عمار اميرتان از«: گفت آنگاه
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  ».داند نمى سياست و ندارد لياقت و كفايت بخدا«: گفت جرير
  ».اى گماشته كجا به را او نميداند بخدا«: گفت مسعود بن سعد
  »؟ام گماشته كجا به ترا عمار اى«: گفت عمر

  »آن سرزمين و حيره به«: گفت
  »دارند آمد و رفت حيره به بازرگانان كه ايم شنيده«: گفت
  »؟كجا ديگر«: گفت آنگاه
  »آن سرزمين و بابل بر«: گفت
  »؟اى شنيده قرآن در آنرا ياد«: گفت
  »؟كجا ديگر«: گفت آنگاه
  ».آن اطراف و مداين بر«: گفت
  »كسرى مداين بر«: گفت
  »آرى«: گفت
  »؟اكج ديگر«: گفت
  »آن سرزمين و قذق مهرگان بر«: گفت

  »اى فرستاده كجا به را او نميداند كه گفتيم تو به«: گفتند
 غمـين  كـردم  عـزل  تـرا  وقتـى  آيا«: گفت و خواند پيش را او سپس كرد عزل كوفه از را وى عمر پس

  »؟شدى
  ».شدم غمين كردى عزلم وقتى اما، نشدم خرسند فرستادى مرا وقتى بخدا«: گفت
  :گويد كه كردم عمل آيه اين به اما نيست تو كار عاملى دانستم مى«: گفت

و نَّ أَنْ ُنرِيدَلى نَمينَ عُفوا الَّذُتْضعضِ في اساْلأَر و ملَهعةً َنجمأَئ و ملَهعينَ َنج5: 28 اْلوارِث«  
 وارثانشـان  و نهـيم  دمنـت  نبود رفته بشمار زبون سرزمين آن در كه كسان آن بر خواستيم مى: يعنى

  .كنيم
 اى«: گفـت  بـدو  عمـر  :گويد كه اضافه اين با دارد چنين روايتى پدرش از نقل به نمرى ذفره بن خليد

 ترا رفتارت بخدا؟ بالى مى خود به دارى كار سرو آنها با كه كسانى شناسايى باره در اى آمده كه وقتى از عمار
 از افتـى  زحمت به شدى مست چون و شوى مى مست شود دراز مرتع اگر بخدا. كشاند مى سخت اى بليه به

  »بخواه مرگ خدا
  »؟خواهيد مى را كى كوفه مردم اى«: گفت و كرد كوفه مردم به رو آنگاه

  »را ابوموسي«: گفتند
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 بن وليد. فروخت مى علف غالمش و بود آنجا سال يك كه كرد كوفه ساالر عمار پس از را ابوموسي پس
 روى آن از بخـدا ، داشـتم  مـرجح  را آنهـا  داشتم قومى هر صحبت بخدا«: گفت مى كه بود شنيده شمس عبد

 شـما  بـا  باشم داشته نيز شما صحبت اگر، بودم داشته بصره مردم صحبت كه نكردم تكذيب را بصره شاهدان
  ».كنم نكويى

  »باشى ما عامل نبايد و بردى ميان از تو را ما زمينهاى«: گفت وليد
  »خواهيم نمى را ابوموسي ما«: گفتند و رفتند عمر نزد به كه كرد حركت چند تنى با آنگاه
  »چرا«: گفت
  »كند مى ستد و داد ما مردم با كه دارد غالمى«: گفت
  .گماشت جزيره به را سراقه بن عمرو و گماشت بصره به و كرد عزل را او عمر پس
 سختگير نيرومند آيا« :گفت بودند دهآم وى پيش ابوموسي عزل براى كه كوفه مردم از كسانى به عمر

  »؟مؤمن ضعيف يا خواهيد مى
  .بخفت و كرد خلوت مسجد طرف يك و شد دور آنها از ندادند كننده قانع جواب چون و

 كـه  بـوده  اى حادثه مؤمنان امير اى«: گفت بدو و شد بيدار تا بود مراقب و بيامد شعبه بن مغيرة آنگاه
  »؟بوده بدى حادثه آيا. اى كرده چنين

 رضـايت  آنهـا  از سـاالرى  و ندارنـد  رضـايت  ساالرى از نفر هزار صد اينكه از بدتر اى حادثه چه«: گفت
 كردنـد  مـى  طراحـى  را كوفه وقتى كه گفت رو آن از را هزار صد كلمه كرد سخن بسيار باب اين در و »ندارد
  .بودند كرده جنگاور هزار يكصد سكونت براى

  »؟چيست تو گرفتارى مؤمنان امير اى«: گفتند و بيامدند عمر ياران آنگاه
  »اند انداخته زحمتم به كه اند كوفه مردم، گرفتارى«: گفت
 تو ضرر به وى ضعف، مسلمان ضعيف«: داد پاسخ مغيره كرد تكرار بود كرده آنها با كه را مشورتى آنگاه

 مسـلمانان  و تو نفع به وى روىني، سختگير نيرومند اما، باشد خودش به مربوط فضيلتش و باشد مسلمانان و
  »باشد خودش نفع و ضرر به سختگيريش و باشد

  .گماشت كوفه به را او عمر و
 مـردى  گماشـتن   بـاره  در«: گفـت  كنـد  كوفـه  عامل را مغيره آنكه از پيش عمر: گويد عمرو بن سعيد

  »؟گوييد مى چه سختگير و نيرومند مردى يا، مسلمان و ضعيف
 نيرومند اما، است تو ضرر به وى ضعف و اوست خود به مربوط اسالمش فضعي مسلمان«: گفت مغيره

  »است مسلمانان نفع به نيرويش و اوست خود به مربوط سختگيريش، سختگير
  »فرستم مى ترا مغيره اى«: گفت عمر
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 رفـتن  براى مغيره وقتى .بود بيشتر كمى و سال دو مدت اين و درگذشت عمر تا بود كوفه عامل مغيره
  »بيمناك كاران بد و باشند امان در تو از نيكان بايد، مغيره اى«: گفت بدو، كرد مى وداع عمر اب كوفه

 را او سـفارش  و شـد  كشته بفرستد را او آنكه از پيش اما گمارد مغيره عمل به را سعد خواست مى عمر
  .كرد

 دور رعيـت  از هكـ  يابنـد  حضور حج مراسم در كرد مى وادار را خويش عامالن كه بود چنان عمر روش
  .برسانند او به را خويش شكايتهاى كه باشند داشته فرصتى شاكى مردم و مانند

 مطـابق  امـا ، كرد جنگ يزدگرد با و رفت خراسان غزاى به قيس بن احنف ها بعضى بگفته سال اين در
  .بود هجرت هيجدهم سال به خراسان به احنف رفتن سيف روايت

   آن سبب و خراسان به يزدگرد رفتن از سخن

 مـردم  وقتـى  كـه  اسـت  چنـين  سيف روايت. بود چگونه كه اند كرده خالف باب اين در نويسان سيرت
 رى آهنـگ  بـه  بـود  پارسـيان  پادشاه وقت آن در كه خسرو پسر شهريار پسر يزدگرد خوردند شكست جلوال

 جماعـت  بـا  و فـت خ مـى  آن در راه اثناى در كه بودند بسته شتر پشت بر وى براى روانى تخت. كرد حركت
 هنگـام  اگـر  و بدانـد  كـه  كردنـد  بيـدارش . بود خفته روان تخت در او و رسيدند گدارى به راه در. خفت نمى

  .نشود بيمناك شد بيدار، گدار از شتر گذاشتن
، بودم دانسته را قوم اين بقاى مدت بوديد گذاشته اگر بخدا، كرديد بد«: گفت و كرد پرخاش آنها به اما

 پادشـاهى  سـال  يكصـد  را آنها: گفت او به خدا و كرديم مى سخن خداوند نزد به محمد و من كه ديدم خواب
  »دهم مى

  »بيفزاى«: گفت
  ».سال ده و يكصد«: گفت
  »بيفزاى«: گفت
  ».سال بيست و يكصد«: گفت
  »بيفزاى«: گفت
  »خواهى چه هر«: گفت

  »چيست قوم اين بقاى مدت كه بودم دانسته بوديد گذاشته اگر، كرديد بيدار مرا شما وقت همين در
  ».بگرفت را او و تاخت يزدگرد به بود آنجا ساالر جاذويه ابان كه رسيد رى به چون و: گويد

  »؟كنى مى خيانت من با! جادويه ابان«: گفت يزدگرد
 مـرا  آنچـه  باره در خواهم مى افتاد ديگرى دست به كه اى كرده رها را خويش شاهى تو ولى نه«: گفت

  »بنويسم مكتوبها ديگر صدمقا و هست
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 طومارهـا  و نوشـت  هـا  رقعه خواست مى چه هر باره در و بياورد چرمها و بگرفت را يزدگرد انگشتر آنگاه
  .داد پس را انگشتر و زد رقم

  .داد بدو بود مكتوب در كه را چه هر آد سعد كه بعدها
 از و نداشـت  خوش را او كه ترف اصفهان سوى رى از يزدگرد، كرد چنان يزدگرد با جاذويه ابان وقتى

 و بـود  وى بـا  آتـش  رسـيد  آنجـا  چـون  و كرد كرمان آهنگ  آنگاه. نبود ايمن وى از كه كرد فرار جاذويه ابان
 همراه را آتش. آمد فرود آنجا و رسيد مرو به و كرد خراسان آهنگ آن از پس، نهد كرمان در آنرا خواست مى

 مرو فرسخى دو در و آورد بر بنايى و گرفت بستانى و ساخت آن اىبر اى خانه مرو فرسخى دو در كه بود برده
  .بگيرند را او كه نداشت بيم و شد ايمن خويش جان بر و ببود

 وى مطيـع  كـه  نوشـت  نامـه  بودند مسلمانان نامفتوح نواحى در كه عجمانى ديگر با مرو از آنگاه: گويد
 كـه  برانگيخـت  را فيرزان و كوهستان مردم و ندشكست پيمان كه برانگيخت را هرمزان و فارس مردم و شدند
 و شـدند  روان كوفه و بصره مردم و داد پيشروى اجازه مسلمانان به عمر كه شد سبب اين و شكستند پيمان
  .ريختند خونها

 در را جـى  كوفـه  مردم كه رفت اصفهان سوى آنگاه. بگرفت را قذق مهرگان و رفت خراسان سوى احنف
 را عبدى فالن بن صحار و گشود جنگ به را هرات و شد خراسان وارد طبس دو راه از آنگاه، داشتند محاصره

 جنگ آنجا كه فرستاد نيشابور سوى را شخير اهللا عبد بن مرف و رفت شاهجان مرو سوى آنگاه. گماشت آنجا
  .فرستاد سرخس سوى را حسان بن حارث نيز و شد

 در احنف و آمد فرود آنجا و كرد مروروذ آهنگ يزدگرد رسيد شاهجان مرو نزديك احنف چون و: گويد
  .گرفت مقر شاهجان مرو

 كمـك  و نوشـت  نامه سغد شاه به نيز و خواست كمك و نوشت نامه خاقان به روذ مرو از يزدگرد آنگاه
  .خواست يارى و نوشت نامه نيز چنين شاه به، رفتند سغد شاه و خاقان سوى وى فرستادگان و خواست

 و تميمـى  عـامر  بـن  ربعى و نضرى نضر بن علقمة: رسيد باحنف ساالر چهار با فهكو مردم كمك آنگاه
 روذ مـرو  آهنـگ  بـه  شاهجان مرو از احنف رسيد كمك وقتى. همدانى غزال ام ابن و ثقفى عقيل بن اهللا عبد

 در، دشـ  روان آنها پى از احنف و رفتند بلخ سوى كوفه مردم .نهاد آنجا را باهلى نعمان بن حارثة و شد برون
 از و رفـت  نهـر  سـوى  پارسيان با كه كرد هزيمت را يزدگرد خدا و شد تالقى يزدگرد و كوفه مردم ميان بلخ
  .گذشت آنجا

. بـود  كوفـه  مردم فتوح جزو بلخ اين بر بنا بود داده ظفرشان خدا كه رسيد كوفه مردم به احنف وقتى
 جـزو  كـه  طخارستان تا نيشابور از بودند شده ىحصار يا بودند مانده جا به كه خراسان مردم از كسانى آنگاه

  .آمدند بصلح پياپى بود كسرى مملكت
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 در بـود  عـرب  اشـراف  از مـادرش  كـه  را عـامر  بـن  ربعى و آمد فرود آنجا و بازگشت روذ مرو به احنف
  .نهاد طخارستان

 از يىدريـا  آنهـا  و مـا  ميـان  اگر بود خوش چه«: گفت كه نوشت عمر براى را خراسان فتح خبر احنف
  »بود آتش

  »؟مؤمنان امير اى چرا«: گفت و خاست پا به على
 دارم خوشـتر  و شـوند  كوفته هم در سوم بار و شوند پراكنده آنجا از بار سه مردمش آنكه براى«: گفت

  ».مسلمانان بر نه دهد رخ آنجا مردم بر اين كه
 آنها و ما ميان كه داشتم خوش«: گفت رسيد عمر به خراسان فتح خبر وقتى: گويد طالب ابى بن على

  »بود آتش از دريائى
  »؟است خرسندى وقت اينك كه اى آزرده آنها فتح از چرا«: گفتم
  .بگفت را پيش روايت دنباله و »اما آرى«: گفت
 مروروذ و شاهجان مرو بر احنف تسلط از عمر وقتى: گويد داشت نام وازع كه وائل بن بكر مردم از يكى

 ايـن ( انـد  كرده احنف خطا به را او نام و است مشرق مردم سرور و است احنف او بله«: گفت يافت خبر بلخ و
  )است نرمخو بمعنى احنف كه گفت رومى آن از سخن

 شما تسلط سبب چيز چه ميدانيد، كن بس آن سوى اين به و مكن عبور نهر از«: نوشت احنف به عمر
  »شد خواهيد پراكنده كه بگذريد نهر از دامبا يابد دوام ظفرتان تا مگرديد آن از؟ شد خراسان بر

 نهـر  از فرارى تا نشد فراهم كمك وسيله رسيدند غوزك و خاقان پيش يزدگرد فرستادگان وقتى: گويد
 خـويش  تكليـف  را شاهان كمك شاهان كه كرد كمك او به خاقان و شدند آماده و رفت آنها سوى و گذشت
 نيـز  يزدگـرد . بيامـد  آنها همراه و كرد بسيج را سغد و فرغانه دممر و شد روان تركان سپاه با خاقان. ميدانند
 كوفه مردم. كرد عبور وى با نيز خاقان و كرد عبور بلخ بطرف و داشت خراسان بازگشت آهنگ و كرد حركت
  .گرفتند موضع احنف مقابل مروروذ در و شدند روان بلخ از مشركان و رفتند احنف پيش مروروذ سوى

 در شـبانه  انـد  كـرده  عبور بلخ شهر از وى جنگ قصد به سغد مردم و خاقان كه فتيا خبر احنف وقتى
 پـاك  را اى علوفـه  كـه  گذشـت  مرد دو به، گيرد فايده آن از كه بشنود خبرى مگر افتاد راه به خويش اردوى

 برد كوه ناي پاى را ما، امير اگر«: گفت مى ديگرى به يكيشان و كردند مى جدا هم از را جو و كاه و كردند مى
 حملـه  ما به سر پشت از نتواند كس و باشد سرمان پشت كوه و باشد خندق همانند دشمن و ما ميان نهر كه
  »دهد ظفرمان خدا كه اميدوارم كنيم جنگ سمت يك از و آرد

 و آورد فـراهم  را كسـان  شـد  صبح چون و بود تاريك شبى. بود پسنديده را رأى اين و بازگشت احنف
 بسـيار  گـروه  بـه  خـدا  اذن به كه اندك گروه بسا چه مكنيد بيم است بسيار دشمنتان و يداندك شما«: گفت
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 نهيد سر پشت آنرا و كنيد تكيه كوه اين به و كنيد حركت مكان اين از، است صبوران يار خدا كه شده چيره
  »،بجنگيد آنها با سمت يك از و كنيد فاصله دشمن و خودتان ميان را نهر و

 تعـداد  همين با، داشت همراه بصره مردم از كس هزار دوازده احنف. كردند آماده وازمل و كردند چنين
  .كوفه مردم از

 حملـه  پسـينگاه  و صـبحگاه  مدتها و زدند اردو مسلمانان مقابل و بيامدند همراهانشان و مشركان آنگاه
 شـبى  شـناخت  كـه  پـس  آن از و بشناسـد  را آنها  مكان آمد بر صدد به احنف. رفتند مى شبانگاه و كردند مى

 بـا  تركان از سوارى شد صبح چون و بماند آنجا و برفت خاقان اردوگاه نزديك تا خوبش سپاه دار طاليه بجاى
 و رد ميانـه  در ضـربتى  و كرد حمله بدو احنف و ايستاد بايد كه جايى در آنگاه زد طبل و بيامد خويش طوق
  .بكشت را او و زد ضربتى احنف و شد بدل

 كـرد  چنان و بيامد تركان از ديگر يكى آن از پس، بگرفت را او طوق و بايستاد ترك بجاى نفاح آنگاه
 احنـف  و شـد  بدل و رد ميانه در ضربتى و برد حمله بدو كه بايستاد احنف نزديك و بود كرده اولى ترك كه

  .بكشت را او و زد ضربتى
 تـرك  دو مانند و بيامد سوم ترك آن زا پس. بگرفت را او طوق و ايستاد دوم ترك جاى به احنف آنگاه

 و شـد  بـدل  و رد ميانه در ضربتى و برد حمله بدو احنف و ايستاد دوم ترك جاى از دورتر و كرد رفتار ديگر
  .بكشت را او و زد ضربى احنف

  .شد آماده جنگ براى احنف و نشد خبردار كس و برگشت خويش اردوگاه سوى احنف آنگاه
 آينـد  نبردگاه به تن سه اين مانند ترك سواران از تن سه تا كردند نمى ملهح كه بود چنان تركان رسم

  .بردند مى حمله آمد مى سومى آنكه از پس، بزنند طبل و
 خاقان و بديدند را خويش مقتول سواران و آوردند حمله سوم سوار آمدن از پس تركان نيز شب آن در

 را ما، نشده كشته كس آنجا در كه اند شده كشته جايى در كسان اين و بمانديم دير اينجا«: گفت و زد بد فال
 اردوگـاه  مسلمانان آمد بر روز وقتى. كردند آغاز بازگشت كسان و» .رفت بايد، نباشد نيكى قوم اين جنگ در

  .است رفته بلخ سوى خاقان كه آمد خبر و ديدند خالى را تركان
 شـاهجان  مـرو  سـوى  و كـرد  رها مروروذ در را خاقان، خسرو پسر شهريار پسر يزدگرد كه بود چنان و

 خويش هاى گنجينه و كرد محاصره را آنها يزدگرد و شد حصارى خويش همراهان با نعمان بن حارثة و رفت
  .بود بلخ در خاقان هنگام اين در. درآورد بود كه جايى از را

  »؟چيست تركان تعقيب باره در تو راى«: گفتند احنف به مسلمانان
  »باشيد نداشته كار آنها با و بمانيد ويشخ بجاى«: گفت
 از مهمـى  قسـمت  كـه  آنرا خواست مى و شد شتابان آورد فراهم بود نهان مرو در را آنچه يزدگرد وقتى

  .شود ملحق خاقان به داشت قصد و، ببرد مرو از بود پارسيان هاى گنجينه
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  »؟كرد خواهى چه«: گفتند بدو پارسيان
  »روم چين به تا باشم وى با و شوم قملح خاقان به خواهم مى«: گفت

 خويش قوم و سرزمين و روى ديگر قومى مملكت به كه است زشت ما براى اين كه باش آرام«: گفتند
 مـا  مملكـت  بـر  و ديندارند و پيمان درست مردمى كه كنيم صلح آنها با كه بر عربان سوى را ما، واگذارى را

 مـا  بـر  خـويش  مملكت در كه است دشمنى از بهتر دارد سلطت ما بر مملكتمان در كه دشمنى، دارند تسلط
  ».نداريم خبر او پيمانى درست از و ندارد دين كه يابد تسلط

 بريم خويش ديار سوى كه بگذار را ها گنجينه«: گفتند و نپذيرفتند او از نيز آنها و نپذيرفت يزدگرد اما
  ».نبرند نهبيگا ديار سوى ما ديار از دارند تسلط آن بر كه كسانى تا

  .نپذيرفت يزدگرد اما
  »ببرى گذاريم نمى«: گفتند
 و شـد  مغلـوب  يزدگـرد  كه بجنگيدند هم با و، واگذاشتند اطرافيانش با را او و گرفتند كناره او از آنگاه

 و مسـلمانان  كـه  نوشـتند  احنـف  بـراى  را خبر و كردند رها را شاه و آوردند تصرف به و گرفتند را ها گنجينه
 و بگرفتند را شاه بارهاى و رسيدند فراريان دنباله به و بجنگيدند وى با و، شدند وى متعرض مرو در مشركان

 آنجا عمر ايام همه در همچنان و، كرد تركان ديار و فرغانه آهنگ و كرد عبور نهر از و برفت نجات طلب به او
  .رفت مى ميانه در ها نامه، شان بعضى يا، پارسيان با و بود

 پيمـان  و كردند صلح وى با و آمدند احنف پيش پارسيان و شدند كافر خراسان مردم عثمان روزگار به
 ايام در آنچه از بهتر، رفتند باز خويش اموال و ديار سوى به و دادند بدو را مذكور اموال و ها گنجينه و بستند

 و بودند تر پيمان درست انانمسلم كه تفاوت اين با، بودند آنها شاهى قلمرو در گويى كه، بودند بوده خسروان
  .بود آنها خرسندى موجب اين و عادلتر

  .گرفت سهم قادسيه سوار همانند سوار خراسان جنگهاى در
 مـردم  بـا  يـارانش  و وى ميان چون و آمد مرو به يزدگرد، شوريدند خراسان مردم كه عثمان روزگار به
 و بردنـد  حملـه  او بـه  خورد مى چيزى آسيا گوشه در كه هنگامى و برد پناه آسيابى به افتاد اختالف خراسان
  .انداختند نهر در را پيكرش و ريختند خونش

 و مسـلمانان  داشـت  كرمـان  آهنـگ  و بـود  شده نهان آنجا كه شد كشته مرو آسياى در يزدگرد وقتى
 بـه  ىپارس مشركان و مسلمانان با تاخير بى، يافت خبر احنف چون و گرفتند غنيمت به را او دارايى مشركان

 از چـون  و بود بلخ به تركان با خاقان كه گرفت بلخ راه، يزدگرد كسان و اطرافيان تعاقب و خاقان مقابله قصد
 نهر از و كرد رها را بلخ اند كرده او آهنگ مروروذ از احنف و مسلمانان كه بدانست و يافت خبر يزدگرد حادثه

  .گذشت
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 و بازگشت مروروذ به احنف آن از پس، گرفتند مقر نآ واليت چهار در كوفه مردم و برفت بلخ تا احنف
 فرستادگان و فرستاد وى براى را خمسها و نوشت عمر براى را يزدگرد و خاقان بر ظفر خبر و گرفت مقر آنجا
  .كرد روانه

 بـه  و شـدند  روان وى همـراه  بودند آمده بلخ به كه خسرو اطرافيان گذشت نهر از خاقان چون و: گويد
 شـاه  پاسـخ  كـه  برخوردند بود فرستاده هديه وى با و بود كرده روانه چنين شاه سوى يزدگرد هك اى فرستاده

  ؟بود خبر چه پرسيدند او از و داشت همراه يزدگرد نامه به را چين
 شـاه  هديـه » .داد  عوض ما به بينيد مى كه را چيزها اين بردم وى پيش را ها هديه و نامه وقتى«: گفت

، شاهان بايد كه ميدانم«: گفت من به و نوشت يزدگرد جواب به را نامه اين«: گفت و داد نشان آنها به را چين
 از شنيدم كه بگوى اند كرده بيرون ديارتان از را شما كه را قوم اين وصف. دهند يارى غالبان ضد بر را شاهان
 سـبب  به ايد بوده ياربس گفتى كه شما بر كم گروه اين امثال غلبه، كردى سخن خودتان بسيارى و آنها كمى

  ».شماست بد صفات و آنها خوب صفات
  »؟بپرس خواهى چه هر«: گفتم
  »؟پيمانند درست آيا«: گفت
  »آرى«: گفت
  »؟گويند مى چه شما با كنيد آغاز جنگ آنكه از پيش«: گفت
 دانند مى خودشان همانند را ما پذيرفتيم اگر كه دينشان يا: خوانند مى چيز سه از يكى به را ما«: گفتم

  »جنگ يا، حفاظت و جزيه يا
  »؟است چگونه اميرانشان از آنها اطاعت«: گفت
  ».ترند مطيع خود ساالر به نسبت كسان همه از«: گفتم
  »حرام را چيزها چه و دانند مى حالل را چيزها چه«: گفت

  .گفتم او به
 حـالل  شـده  حـرام  نهـا آ بـر  كـه  را چيزى يا كنند مى حرام شده حالل آنها بر كه را چيزى آيا«: گفت

  »؟كنند مى
  »نه«: گفتم
  ».كنند حالل را حرامشان و كنند حرام را حاللشان تا شوند نمى تباه قوم اين«: گفت
  »؟است چگونه لباسشان«: گفت آنگاه

  .گفتم او به
  .پرسيد مركوبشان از

  .بگفتم آن وصف و »است عربى اسبشان«: گفتم
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  ».ايست قلعه نيكو چه«: گفت
  .بگفتم وى با چرد مى و ميخوابد بار با كه را شتر وصف و آنگاه
  »است دراز گردن چهارپايان صفت اين«: گفت
 به، باشد چين به آخرش و مرو به آن آغاز كه فرستم نمى تو سوى سپاهى اگر«: نوشت يزدگرد به آنگاه

 كـه  مـادام ، گفتب من با را وصفشان تو فرستاده كه قوم اين ولى غافلم خويش تكليف از كه نيست آن سبب
 صـلح  آنهـا  با، ببرند جاى از نيز مرا باشند فراهم اگر و بردارند پيش از آنرا كنند كوه آهنگ اگر، باشند چنين

  ».مكن تحريكشان نكنند تحريك ترا كه مادام و باشيد ديار يك به هم با كه باش خشنود و كن
  .داشتند پيمان خاقان از اشتندد اقامت فرغانه به خسرو خاندان و يزدگرد وقتى كه بود چنان و

 فراهم را مردم، رسيدند عمر پيش بودند رفته احنف سوى از كه غنايم و خبر حامالن و فتح پيك وقتى
  :گفت خود سخنان ضمن، بخوانند آنها براى را فتح نامه تا بگفت و كرد سخن آنها با و آورد

 هـدايت  بـا  را او كـه  سـلم  و عليـه  اهللا صلى خويش پيمبر به تعالى و تبارك خداى«
 و آخـرت  و دنياست نيكى كه دارد دور و زود پاداش آن پيروى كه داد وعده و گفت فرستاد
دى  رسوَله أَرسلَ الَّذي هو: فرمود بِالْهـ  يـنِ  وقِّ  د اْلحـ  ظْهِـرَهيلَـى  لينِ  عالـد  ه  كَـرِه  لَـو  و ُكلـِّ

  »33: 9 الْمْشرُِكونَ
 همـه  بـر  را وى تـا  فرسـتاده  حق دين و هدايت با را خويش برپيغم كه اوست: يعنى

  .باشند داشته كراهت مشركان چه گر و كند غالب ها دين
 خدا كه بدانيد، كرد يارى را خويش سپاه و برد سر به را خويش وعده كه خداى حمد

 تصـرف  بـه  وجـب  يـك  حتـى  ديارشان از و پراكند را جمعشان و كرد محو را گبران شاهى
 آنهـا  فرزندان و اموال و واليت و سرزمين خدا كه بدانيد .شود مسلمانى زيان مايه كه ندارند

 از بصـره  و كوفـه  و انـد  رفتـه  دور ديارشان از، كنيد مى رفتار چگونه بنگرد كه داد شما به را
 را خـويش  وعـده  خدا، ايد داشته فاصله آن با شما سابقا كه دارد فاصله چندان پادگانهايشان

 پيمـان  بـه  تـا  باشيد آماده خدا كار در«، كند مى آغاز همانند نيز را كار آخر و برد مى سر به
 كسـان  خـدا  تـا  مكنيـد  تغيير و نياريد تبديل، دهد انجام را خويش وعده و كند وفا خويش

  ».باشد شما جانب از رسد امت اين به خطرى اگر دارم بيم كه نيارد شما جاى به را ديگر
 امارت از پس سال دو و عفان بن عثمان ايام در خراسان دور و نزديك مردم آن از پس: گويد جعفر ابو

 شـاء  ان بيـاريم  خـود  جاى در يزدگرد شدن كشته تفصيل با را آنها شكنى پيمان خبر بقيه. شدند ديگر، وى
  .اهللا

  .بود حج ساالر خطاب بن عمر سال اين در
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 و كوفـه  عامـل  كـه  بصره و كوفه بجز بودند، دهبو يكم و بيست سال به كه بودند همانها واليات عامالن
  .اشعرى ابوموسي بصره عامل و بود شعبه بن مغيرة، جنگ دار عهده

  آمد در سوم و بيست سال آنگاه

: گويـد  معشر ابو كه هست عيسى بن اسحاق روايت در. بود سال اين در استخر فتح، معشر ابو گفته به
 فـتح  كـه  گويـد  سـيف  امـا  گفته چنين نيز واقدى، بود سوم و بيست سال به همدان و استخر فتح نخستين

  .بود توج آخر فتح از پس استخر

   توج فتح از سخن

 ديگـر  و زنيم بن سارية، شدند فارس اميران شدند فرستاده فارس سوى بصره از كه كسانى: گويد عمرو
  .شدند روان آنها همراه نيز بودند فارس ماوراى مأمور كه كسان

 از يـك  هـر  و نشـدند  مقابـل  آنهـا  جماعـت  يا بجمع عربان اما. بودند فراهم توج در فارس مردم: گويد
  .بود آن مأمور كه رفت واليتى سوى و كرد ديگر واليت آهنگ اميران

 تـا  شدند پراكنده خويش واليتهاى سوى اند شده پراكنده مسلمانان كه يافتند خبر فارس مردم چون و
 بـه  را ايـن  مشـركان . بود همين جمعشان تفرقه و كارهايشان راكندگىپ و هزيمت سبب و كنند دفاع آنجا از

 بـه  خويش همراه مسلمانان با مسعود بن مجاشع جمله از. ديدند مى را خويش سرنوشت گويا، گرفتند بد فال
، بجنگيدنـد  خواسـت  خدا چندانكه و كردند تالقى فارس مردم با توج در و رفتند خره شير وارد شاپور آهنگ
 چـه  هـر  كه داد تسلط آنها بر را مسلمانان و كرد هزيمت مسلمانان مقابل از را توج مردم جل و عز اخد آنگاه

 جنـگ  ايـن  و، آوردنـد  تصرف به كه كرد غنيمتشان بود اردوگاهشان در را چه هر و كشتند آنها از خواستند
 در و شـد  جنـگ  آنجـا  رد كه بود طاوس ايام در توج فتح نخستين. نكرد سربلند آن از پس كه بود توج دوم

  .بود جور يك آخر و اول جنگ نتيجه، يافت خالصى نابودى از عال سپاه آن اثناى
. پذيرفتند و بيامدند كه شوند ذمى و دهنده جزيه كه كردند دعوت را آنجا مردم شد گشوده توج وقتى

  .كرد روانه را جمعى و فرستاد عمر پيش و كرد خمس را غنايم مجاشع
 از رسـم  ايـن  و ميشـد   انجـام  حوايجشان و گرفتند مى جايزه فرستادگان و بران بشارت كه بود چنان و

  .بود مانده سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر
 را آنجـا  مـردم  و رفتـيم  تـوج  غـزاى  بـه  مسـعود  بن مجاشع با: گويد پدرش از نقل به كليب بن عاصم

 چنـگ  به بسيار غنيمت و بگشوديم را آنجا ىوقت. بجنگيديم آنها با خواست خدا كه چندان و كرديم محاصره
 دوخـتم  مـى  را پيراهنم داشتم و برگرفتم نخى و سوزن، بود دريده من پيراهن بكشتيم مردم بسيار و آورديم

 بكـوفتم  چندان سنگ دو ميان آنرا و بردم آب لب و درآوردم آنرا و ديدم كشتگان از يكى تن به پيراهنى كه
 خـدا  حمد و ايستاد سخن به مجاشع آوردند فراهم را اثاث چون و كردم تن به اآنر و برفت آن از آلودگى كه
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، بيايد خود خيانت با قيامت روز آرد خيانت كه هر كه مياريد خيانت! مردم اى«: گفت و كرد او ثناى و گفت
  »است سوزن يك چه اگر بدهيد پس

  .افكندم خمسها ميان و آوردم در را پيراهن بشنيدم را اين چون و

  استخر فتح

 خواسـتند  چندانكـه  و بكشـتند  خواست خدا چندانكه و كرد استخر آهنگ العاص ابى بن عثمان: گويد
 كـس  و خوانـد  شـدن  ذمى و دادن جزيه به را مردم عثمان آن از پس. رفتند غزا به كسان و گرفتند غنيمت

  .كردند جزيه تعهد و تندپذيرف گرفتگان گوشه يا فراريان همه و هربذ و فرستاد كس نيز او و فرستادند
 و بگرفـت  بـود  كـرده  مسـلمانان  غنيمـت  خـدا  كه را چيزهايى همه عثمان شدند هزيمت، جمع وقتى

 امـوال  از سـپاه  و كـرد  تقسيم كسان ميان را غنايم خمس چهار و فرستاد عمر پيش را خمس و كرد خمس
 سـخن  به و آورد فراهم را جماعت عثمان. گرفتند حقير را دنيا و كردند امانت حفظ و بداشتند دست غنيمت
 چيزهـاى  از آن مـردم  و دارد اقبـال  به رو پيوسته نكنند خيانت مردمش كه مادام دين اين«: گفت و ايستاد

 كـار  روزگـار  ايـن  اندك قدر به بسيار آنگاه و بينند ناخوشايند آوردند خيانت چون و مانند كنار بر ناخوشايند
  ».نباشد

 خواهـد  نكـويى  قـومى  براى وقتى خدا«: گفت العاص ابى بن عثمان تخراس جنگ روز به: گويد حسن 
 امانـت  بـرود  دينتـان  از كـه  چيزى نخستين .كنند امانت حفاظت كه بيفزايد را امانتشان و كند دارشان خود
  ».دهيد مى دست از را چيزى روز هر داديد دست از آنرا چون و است

 به و كرد تحريك را فارس مردم و برخاست مخالفت به شهرك عثمان امارت آغاز عمرو امارت اواخر در
 او كمـك  بـه  سـپاهى  و شـد  فرسـتاده  او سـوى  سپاه با العاص ابى بن عثمان ديگر بار و خواند شكنى پيمان

  .شد تالقى فارسيان با و بودند ساالرشان بجلى معبد بن شيل و معمر بن اهللا عبيد كه شد فرستاده
 وى مقر تا نبردگاه فاصله و داشت فاصله فرسخ سه نبردگاه تا كه شهرك بنام داشت اى دهكده شهرك

  »؟شهرك در يا اينجا، بود خواهد كجا چاشت«: گفت خود پسر به نبردگاه در، بود فرسخ دوازده
 نخواهـد  منـزل  در جز بلكه، شهرك نه بود خواهد اينجا نه چاشت كنند رها را ما اگر، جان پدر«: گفت

  »كنند نمى رها را ما اينان بخدا اما، بود
 آن اثناى در كه كردند سخت جنگى و انداختند جنگ مسلمانان كه بودند نبرده سر به سخن اين هنوز

 حكـم  بكشـت  را شهرك آنكه، كرد بزرگ كشتارى پارسيان از جل و عز خدا و شدند كشته پسرش و شهرك
  .بود عثمان برادر دهمان بن عاص بن

  .بود هشتم و بيست سال به استخر آخر جنگ و سفار اول جنگ معشر ابو گفته به اما
 بـن  اسـحاق  حـديث  در معشـر  ابـى  سخن اين بود نهم و بيست سال به گور و فارس آخر جنگ: گويد

  .است آمده عيسى
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 بن حكم خويش برادر و بودند فرستاده بحرين سوى را العاص ابى بن عثمان: گويد سليمان بن اهللا عبد
 فـارس  گور به و بود گريخته مداين از خسرو كه بود چنان و، فرستاد توج سوى كس هزار دو با را العاص ابى

  .بود پيوسته
  .كرد من آهنگ شهرك: گويد العاص ابى بن حكم
  .بود فرستاده را او كسرى: گويد عبيد
 ديـدگان  كردم بيم، بودند پوش آهن همه و آمدند فرود اى گردنه از. آمد من سوى سپاه با: گويد حكم

 و بپيچـد  خـويش  چشمان به آنرا دارد عمامه كه هر كه دهد ندا مردم ميان گفتم را يكى و شود خيره كسان
  .آيند فرود پايان چهار از كه دادم ندا نيز و، بندد فرو چشم ندارد عمامه كه هر

، بسـتيم  صـف  آنها مقابل در، شويد سوار دادم ندا آنگاه. آمد فرود نيز او بديد اين شهرك چون و: گويد
، گماشـتم  ميسـره  بـه  را مهلب پدر يعنى صفره ابو گماشتم ميمنه به را عبدى بن جارود. شدند سوار نيز آنها

  .رسيد نمى گوش به آنها از صدايى چنانكه شدند هزيمت اما آوردند حمله مسلمانان به دشمنان
  »برفت سپاه! امير اى«: گفت جارود
  »ديد خواهى«: گفتم
 كـه  بودنـد  آنها تعقيب در مسلمانان، نبودند سواران اما آمد باز انپارسي سپاه كه نگذشت چيزى: گويد

 من به و بود بريده خسرو از كه مكعبر بنام فارس شاهان از يكى. پراكند مى من مقابل سرها و كشتندشان مى
  »است شهرك يعنى اژدهاگ اين«: گفت مكعبر، آوردند من پيش را بزرگ سرى، بود آنجا بود پيوسته

 از حكـم  كه بود اذربيان آنجا شاه. كرد صلح آنها با حكم و شدند محاصره شاپور شهر در انپارسي آنگاه
 حكـم  بجـاى  را معمـر  بـن  اهللا عبيـد  عثمان و بمرد عمر آنگاه گرفت كمك استخر مردم جنگ براى اذربيان
  .فرستاد

 غذايى من ياران اىبر كه خواهم مى«: گفت بدو و دارد خيانت سر اذربيان كه يافت خبر اهللا عبيد آنگاه
  ».دارم دوست را استخوان ليسيدن كه نهى من مقابل سينى در آنرا استخوانهاى و بكشى گاوى و بسازى

 و بشكسـت  دست با و بگرفت شكست نميشد تبر به جز كه را استخوانى اهللا عبيد و كرد چنان اذربيان
 تـو  بـه «: گفـت  و بگرفـت  را او پـاى  و برخاسـت  شـاه . بـود  نيرومنـد  بسـيار  مردى كه آورد بيرون را آن مغز

  .كرد پيمان وى با اهللا عبيد و »ام پناهنده
 شـاء  ان«: گفـت  و كـرد  وصيت خويش ياران به و خورد اهللا عبيد به منجنيق از سنگى كه شد چنان و

  ».بكشيد آنجا مردم از ساعتى من خونخواهى به گشود خواهيد را شهر اين اهللا
  .بكشتند را شهر ممرد از بسيارى و كردند چنان و

 بـدو  العاص ابى بن عثمان بود كرده هزيمت را شهرك العاص ابى بن حكم وقتى كه بود چنان و: گويد
 نيز كوفه عامل. درآيد آنجا از دشمن دارم بيم كه هست شكافى كوفه و من ميان كه نوشت عمر به و پيوست
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 كـس  هفتصـد  بـا  را ابوموسـي  و رسـيد  عمر به هم با نامه دو. هست شكافى فالنجا و من ميان كه بود نوشته
  .داد جاى بصره در و فرستاد

  دارابگرد و فسا فتح از سخن

 و آمد فرود آنجا رسيد دشمن اردوگاه به چون و كرد دارابگرد و فسا آهنگ زنيم بن سارية: گويد عمرو
 و شـدند  فـراهم  آنها اب فارس كردان و آمدند فراهم دشمنان آنگاه، كرد محاصره را آنها خواست خدا چندانكه

 كـه  ديـد  بخـواب  شـب  آن در عمر. بودند آمده فراهم آنها ضد بر عظيم گروهى كه شد سخت مسلمانان كار
 آنرا نبرد كه وقتى چون و داد جماعت نماز نداى بعد روز، بودند نبرد به، روز از وقتى در دشمنان و مسلمانان

 ماندنـد  مـى  آنجـا  اگـر  كـه  بودنـد  صحرايى در مسلمانان كه بود ديده خواب به. شد برون رسيد در بود ديده
 ايستاد سخن به پس. بود يكسو از حمله بردند مى پناه بود سرشان پشت كه كوهى به اگر و شدند مى محاصره

  .بگفت را آنها وضع و »ديدم خواب به را گروه دو اين من مردم اى«: گفت و
  :گفت و كرد مردم به ور آنگاه» !كوه بطرف! كوه بطرف ساريه«: گفت آنگاه

 و سـاريه  رسـيد  فـرا  روز آن و وقـت  آن چـون  و »برساند آنها به يكيشان شايد، هست سپاهها را خدا«
 خـدا  كه جنگيدند دشمنان با سمت يك از و كردند چنين و كنند تكيه كوه به كه شدند همسخن مسلمانان

 و انـد  كرده دعوت را آنجا مردم و اند گرفته ار شهر كه دادند خبر و نوشتند عمر براى را اين و كرد هزيمتشان
  .اند داده مقر آنجا

 را آنجـا  كـه  فرسـتاد  دارابگـرد  و فسا سوى را دئلى زنيم بن سارية، عمر: گويد مازن بنى مردم از يكى
. كردنـد  او آهنـگ  سو هر از و شدند انبوه و زدند صحرا به و بخواندند را همديگر پارسيان آنگاه، كرد محاصره

 در روز آن چـون  و» !كـوه  بطـرف ! كـوه  بطـرف  زنيم بن سارية اى«: گفت خطبه اثناى در جمعه روز به عمر
، آمد توانست آنها سوى، سو يك از تنها دشمن بردند مى پناه آن به اگر كه بود كوهى مسلمانان پهلوى رسيد

 جعبه يك جمله از كه فتگر را غنيمتها ساريه كردند هزيمت را دشمنان و كردند جنگ و بردند پناه كوه به
 عمـر  بـراى  يكـى  همـراه  فـتح  خبر با آنرا و بخشيدند كه ببخشند عمر به آنرا مسلمانان گفت كه بود جواهر

  .فرستاد
 پيـك  به ساريه، شد مى انجام حوايجشان و گرفتند مى جايزه فرستادگان و پيكها كه بود چنان و: گويد

  »گير قرض به نهى خود كسان پيش هك چيزى با را راه خرجى ات جايزه بحساب«: گفت
 و داد مـى  غذا كسان به كه بود وقتى رسيد عمر پيش تا برفت و كرد چنان و آمد بصره به مرد آن پس

  .داشت همراه راند مى را خويش شتر كه را عصايى
 و برفت عمر خورد غذا چون و بنشست او و »بنشين«: گفت عمر. ايستاد مقابلش و كرد وى آهنگ پس

  .رفت وى دنبال به و برخاست نيز او
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 نـانوا  بـه  و »آى در« :گفـت  رسـيد  خويش خانه در به چون و مانده گرسنه كه مرديست پنداشت عمر
 روغـن  و بـود  نان كه آوردند را وى غذاى  نشست خانه در چون و. ببرد مسلمانان مطبخ به را نان طبق گفت

  »؟بخورى غذا آيى نمى گرم«: گفت خود زن به نهادند پيش چون و درشت نمك و زيتون
  »آنجاست مردى گويا«: گفت
  »آرى«: گفت عمر

  ».خريدى مى برايم اين جز اى جامه شوم نمايان مردان پيش خواستى مى اگر«: گفت
  »؟عمر زن و على دختر كلثوم ام بگويند كه نيستى خوشدل«: گفت عمر

  »؟خورد مى من كار چه به اين«: گفت
  ».بينى مى كه بود اين از بهتر غذا بود خوشدل اگر، بخور بيا«: گفت مرد به آنگاه

  ».هستم زنيم بن سارية فرستاده، مؤمنان امير اى«: گفت بردند سر به چون و بخوردند و
  »آمدى خوش«: گفت
 كار از سپس، پرسيد مسلمانان كار از و خورد وى ران به رانش كه كرد نزديك چندان را فرستاده آنگاه

 پـيش  تـا  نيامدى خوش«: زد بانگ و نگريست آن در عمر كه بگفت را جعبه قصه او و پرسيد زنيم بن سارية
  .براند را او و بگفت اين »كنى تقسيم آنها ميان را اين و گردى باز سپاه

 بـده  من به چيزى، ام گرفته قرض ام جايزه حساب به و ام كرده خسته را شترم! مؤمنان امير اى«: گفت
  »كنم راه توشه كه

 زكـات  شـتران  جزو و بگرفت را وى شتر و كرد عوض زكات شتران از يكى با را شترش تا كرد اصرار و
  .كرد

  .بست كار به را عمر فرمان و رسيد بصره به تا بازگشت، محروم و ديده غضب، فرستاده آنگاه
  ؟شنيديد چيزى جنگ روز به آيا كه بودند پرسيده او از فتح و ساريه باره در مردم، مدينه در

 را ما خدا و برديم پناه كوه سوى، بوديم هالكت نزديك! كوه بطرف ساريه اى كه شنيديم آرى« :گفت
  ».داد ظفر

   كرمان فتح از سخن

 مقدمـه . پيوسـت  بـدو  عتبـان  بن اهللا عبد بن اهللا عبد و كرد كرمان آهنگ عدى بن سهيل: گويد عمرو
 »قفـس « از و آمدنـد  فـراهم  سـهيل  ضد رب كرمان مردم. بود سپرده عجلى عمرو بن نسير به عدى بن سهيل
 را راهشـان  مسـلمانان  و كـرد  پراكنـده  را آنهـا  خـدا  كه انداختند جنگ واليتشان كناره بر و خواستند كمك

 از اهللا عبد بن اهللا عبد و هاست دهكده راه اكنون كه راهى از سهيل و بكشت را كرمان مرزبان، نسير و ببستند
 قيمـت  را گوسـفند  و شـتر  و گرفتنـد  گوسـفند  و شتر خواستند چه هر و ندشد جيرفت وارد، شير بيابان راه

، نهنـد  قيمت بيشتر نخواستند و بود تر درشت عربى از بختى شتران كه آوردند حساب به آنرا قيمت و كردند
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 بيشـتر  بختـى  اگـر  است آن مثل نيز اين شود مى قيمت گوشت بحساب عربى شتر نوشت كه نوشتند عمر به
  .نهند يمتق بيشتر بود

 ايـام  در كرمـان  فـتح  :گويـد  قهستان مرزبان از بنقل، بود بوده قهستان قاضى كه جريده ابى بن حنبل
 دو سـوى  كرمـان  از اهللا عبـد  آن از پس .گرفت انجام خزاعى ورقا بن بديل بن اهللا عبد دست به عمر خالفت
» .كن من تيول آنرا ام كرده فتح را طبس دو من، مؤمنان امير اى«: گفت و رفت عمر سوى آنگاه. رفت طبس

  .بود خراسان مرز دو كه بداد او تيول به و است بزرگ روستاى دو كه گفتند او به اما داشت كار اين قصد عمر

   سيستان فتح از سخن

 و آمدند پيش سيستان مردم، پيوست بدو عمر بن اهللا عبد و كرد سيستان آهنگ عمرو بن عاصم: گويد
 آنهـا  پى از و كردند هزيمتشان كه شد تالقى واليت آن مرز مجاور ناحيه در سيستان ممرد و مسلمانان ميان

 مـردم  آنگـاه  رفتنـد  پيش خواستند كه چندان سيستان سرزمين در و كردند شان محاصره زرنك در تا رفتند
  .شد صلح و شدند صلح خواستار عربان متصرفى اراضى ديگر و زرنك باره در سيستان
 مراقبـت  شدند مى برون مسلمانان وقتى است قرق سيستان دشتهاى كه بود شده طشر صلح پيمان در

  .باشند كرده پيمان خالف كه نگيرند آنجا از چيزى كه كردند مى
  .گرفت مى مقررى آنجا سپاه و شدند خراجگزار سيستان مردم

 جنـگ  بسـيار  اقـوام  و تـرك  و قنـدهار  بـا  كه بود بيشتر آن مرزهاى و بود خراسان از بزرگتر سيستان
 و بود سختتر آن مرز و بود بزرگتر خراسان از پيوسته و بود آن مقابل بلخ نهر تا سند بين ما ناحيه و، داشتند

  .بيشتر آن مردم
 رفـت  آنجا شهرهاى از يكى به و بود رتبيل شاه برادر نام گريخت خويش برادر از شاه معاويه روزگار به

 شـد  خرسند او و بود سيستان عامل وقت آن در كه شدند زياد بن سلم مطيع وى مردم و داشت نام اصل كه
  .است كرده فتحى پنداشت كه نوشت معاويه براى را خبر و داد مقرشان واليت آن در و كرد پيمان آنها با و

  ».باشد غمگين نيز او ميبايد و كند مى غمين مرا كه است خرسند چيزى از ام برادرزاده«: گفت معاويه
  »؟چه براى مؤمنان امير اى«: گفتند
 زودى بـه  و خيانتگرنـد  و خشـن  مردمى اينان و تنگناست و سخت امل به زرنك راه آنكه براى«: گفت

  »شوند چيره امل واليت همه به  كه اينست زند سر آنها از كه كارى سبكترين. شود مى آشفته كار
 و يافـت  تسلط امل بر و شد كافر شاه و شد فتنه كه معاويه ايام در تا گرفت قرار زياد ابن پيمان بر كار

 كارهـاى  به او از مردم چون و نكرد بس بدين، برد پناه هست اكنون كه جايى به و شد بيمناك شاه از رتبيل
 و آمـد  كمـك  بصـره  از تـا  كرد محاصره را آنجا مردم و آمد جنگ به و بست طمع زرنك در، پرداختند ديگر

 از تـاكنون  كه گرفتند اقامت بود مطيع معاويه مرگ هنگام تا كه يتوال آن در عنف به وى همراهان و رتبيل
  .است نشده گرفته آنها



 خ طبرييترجمه تار     232

 

   مكران فتح

 بـن  سـهيل . پيوسـت  بدو شهاب بن مخارق بن شهاب و كرد مكران آهنگ تغلبى عمرو بن حكم: گويد
 آنجـا  مكـران  دممـر  كه رسيدند شهر نزديك و رفتند وى كمك به نيز عتبان بن اهللا عبد بن اهللا عبد و عدى
 آنهـا  بـه  و بيامـد ، سـند  ديـار  شاه، راسل شاهشان رسيدند آنجا مسلمانان وقتى، بودند زده اردو و بودند رفته

 را ديگـر  گروههـاى  انتظـار  و بودنـد  رسـيده  آنجا مكران مردم گروههاى پيش كه نهر منزلى چند در پيوست
 كشـتار  نبردگـاه  در و آمـد  در مسلمانان بتصرف وى اردوگاه و كرد هزيمت را راسل خدا شد تالقى بردند مى

  .گرفتند اقامت مكران در و، رسيدند نهر به تا كشتند مى كس و بودند آنها تعاقب در روز چند، كردند بسيار
 دسـتور  فـيالن  بـاره  در و فرسـتاد  عبـدى  صحار همراه خمسها با و نوشت عمر براى را فتح، خبر حكم

 پـيش  كه هر كه بود چنان و پرسيد مكران باره در او از، برد عمر پيش را غنايم و خبر صحار چون و خواست
  .كرد مى پرسش بود آمده آنجا از كه اى ناحيه باره در رفت مى وى

 دقل آن ميوه و) اندك( وشل آن آب و است جبل آن دشت كه است سرزمينى مؤمنان امير اى«: گفت
 است قليل آنجا، بسيار و طويل شرش و است  قليل خيرش، است) دلير( بطل آنجا دشمن و است) بد خرماى(
  ».است بدتر هم اين از آن ماوراى و، تباهى خطر در قليل و

  »؟گزار خبر يا گويى سجع«: گفت عمر
  »خبرگزارم«: گفت
  »نكند آنجا غزاى من سپاه كنند من اطاعت كه مادام بخدا«: گفت
 نهـر  سـوى  اين به نگذرد مكران از شما زا سپاه از هيچكس كه نوشت سهيل و عمرو بن حكم به آنگاه

  .كند تقسيم گيران غنيمت ميان آنرا بهاى و بفروشد اسالم سرزمين در را فيالن تا بگفت. كنيد بس

  اهواز بيروذ از سخن

. آمدنـد  فـراهم  بيـروذ  در ديگـران  و كردان از بسيار گروهى شد روان واليات سوى سپاهها وقتى: گويد
 كس كه باشد بصره قلمرو مراقب و برود بود داده دستور ابوموسي به عمر رفت مى واليات سوى سپاهها وقتى

 از گروهـى  يـا  شـوند  درگير خوردى و زد در سپاهيان بعضى بود بيم كه نبرد حمله مسلمانان به سر پشت از
 جنبيده تسس ابوموسي و بود داشته بيم آن از عمر كه بود همان بيروذ اجتماع، مانند بجاى يا افتند دور آنها
 ما و كند مقابله بود آمده فراهم آنجا كه جمعى با تا كرد حركت رمضان ماه در آنگاه. بودند آمده فراهم تا بود
، كننـد  كيدى مسلمانان با كه بودند آمده آنجا كردان و فارس مردم دليران. شد مقابله مناذر و تيرى نهر بين

  .ساخت دخواهن كارى كه نداشتند ترديد و بجويند فرصتى يا
 بده قسم را داران روزه« :گفت ابوموسي به بود آماده جانبازى براى و بود زده حنوط كه زياد بن مهاجر

 آن مهاجر مقصود، گشتند باز قسم از تبعيت به كه بود كسانى جمله از وى برادر» .كنند افطار و گردند باز كه
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 خـدا  و شـد  كشـته  تـا  كرد جنگ و رفت پيش نگاهآ نشود او جانبازى از  مانع كه كند دور را برادرش كه بود
  .شدند حصارى، زبون و اندك كه كرد سست را مشركان

 و بناليد سخت برادر مرگ بر و »دنيادار اى هان«: گفت خويش بمالمت، بيامد مهاجر برادر ربيع وقتى
 كرد حركت و شتگما حصاريان بر سپاهى با را او بود شده غمين برادر مرگ بر وى غم شدت از كه ابوموسي

، ظفـر  از پـس  و داشـتند  محاصـره  در را جى كه خورد بر كوفه مردم سپاه به آنجا در و رفت اصفهان سوى و
  .گرفت بصره راه سپاه

 از چند تنى ابوموسي بودند گرفته اسير بسيار و بود داده ظفر بيروذيان بر را ربيع خدا نيز تيرى نهر در
 را كسان آنگاه. بود سودمندتر اسيران فروش از مسلمانان براى فديه كه دگزي بر داشتند خوب فديه كه را آنها

 مـرد . نپـذيرفت  او اما برود فرستادگان همراه كه خواست ابوموسي از عنزه مردم از يكى. كرد روانه خمسها با
 مگـر  بود پذيرفتنى ابوموسي سخن، كرد رو به رو را آنها و خواست را ابوموسي عمر، گفت بداو و برفت عنزى

 ديگـر  كـه  گفـت  و شـمرد  دروغزن را يكى آن، گردانيد باز كارش به و كرد اعتراض او به كه خادمش كار در
  .نكند چنين

 فراهم اموال و اسير و بود كرده هزيمت را بيروذيان ربيع و رسيدند واليتها به سپاهها وقتى: گويد عمرو
 خبر و كرد جدا و برگزيد بودند دهقانان فرزند كه را نوسال شصت و گشت باز اصفهان از ابوموسي، بود آورده
 فرسـتادگان  بـا  نيـز  مـرا «: گفـت  و آمد عنزه مردم از يكى، كرد روانه فرستادگان و فرستاد عمر براى را فتح

  ».بنويس
  .برفت خورده كله و خشمگين او و »ترند شايسته تو از كه ايم نوشته را كسانى«: گفت ابوموسي
 و نوشـت  را او قصـه  و شـد  چنـين  محصن بن ضبة بنام عنزه مردم از يكى هك نوشت عمر به ابوموسي

  .گفت سالم و آمد عمر پيش عنزى مرد، رسيد عمر پيش فتح خبر و فرستادگان و نامه چون
  »؟كيستى«: گفت عمر

  .بگفت خويش نام عنزى
  »آمدى ناسزاوار و نيامدى خوش«: گفت عمر

  »اوارىسز بى، سزاوارى و خداست از آمد خوش«: گفت
  .ميداد جواب چنان او و گفت مى چنين بدو كه آمد عمر پيش عنزى مرد بار سه

  »؟دارى اعتراض چه اميرت بر«: گفت بدو آمد عمر پيش چهارم روز چون و
 چاشـت  كـه  عقيلـه  بنام دارد كنيزى و برگزيده خويش براى را دهقانان فرزندان از پسر شصت«: گفت

 و دارد زمـين  جريب دو، ندارد كار اين توان ما از هيچكس و خورد مى سينى يك شام و خورد مى سينى يك
 بـه  هـزار  يك و بود زياد با بصره كارهاى كه بود چنان و سپرده سفيان ابى بن زياد به را بصره كار، آبكش دو

  »است بخشيده حطيئه
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 او آنگـاه ، پذيرفتن را او روز چند بيامد چون و فرستاد ابوموسي پيش و نوشت را او هاى گفته همه عمر
 و» .بخوان ام نوشته را آنچه«: گفت و داد بدو را مكتوب و خواند پيش نيز را محصن بن ضبة و خواند پيش را
  .خواند بود گرفته خودش براى كه را پسر شصت او

 و گـرفتم  را فديـه  و دادمشـان  فديـه  به، داشتند خوب فديه كه نمودند من به را آنها«: گفت ابوموسي
  ».كردم تقسيم مانانمسل ميان

  ».نگفتم دروغ نيز من، گويد نمى دروغ بخدا«: گفت ضبه
  »دارد زمين جريب دو«: گفت آنگاه

 از ديگـر  جريـب  يك و ميدهم آنجا از را قوتشان كه است من كسان آن از جريب يك«: گفت ابوموسي
  »گيرند مى آنجا از روزى و آنهاست تصرف به و است مسلمانان آن

  »نگفتم دروغ نيز من، گويد نمى دروغ ابخد«: گفت ضبه
  .نگفت عذرى و ماند خاموش ابوموسي آورد سخن عقيله از چون و

  .گفته راست وى با ضبه كه بدانست عمر
  »شناسد نمى را آنجا و است زياد دست به بصره كار«: گفت آنگاه

  ».سپردم بدو را خويش كار و يافتم راى صاحب و معتبر را وى«: گفت ابوموسي
  »است بخشيده حطيئه به هزار يك و«: گفت گاهآن

  »نگويد ناسزا كه بستم مالم به را او دهان«: گفت ابوموسي
  »اى كرده را كار اين حال هر به«: گفت
  ».فرست من پيش را عقيله و زياد رسيدى آنجا وقتى«: گفت و فرستاد پس را ابوموسي عمر

 بـر  شد برون عمر وقتى، ايستاد در بر و بيامد نيز دزيا. رسيد زياد از پيش عقيله و كرد چنان ابوموسي
  .داشت تن به سپيد كتان از اى جامه و بود ايستاده در

  »؟چيست جامه اين«: گفت
  .داد پاسخ: زياد

  »؟است چند آن بهاى«: گفت
  .گفت راست و گفت ناچيز بهايى زياد

  »؟است چند تو مقررى«: گفت
  »هزار دو«: گفت
  »؟كردى چه گرفتى هك را مقررى نخستين«: گفت
  »كردم آزاد و خريدم را زنم پسر عبيد، دوم مقررى با و كردم آزاد و خريدم را مادرم«: گفت
  »كردى خوب«: گفت عمر
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 بصـره  سـران  به و فرستاد پس و يافت فقيه را وى و كرد پرسش قرآن و سنتها و واجبات باره در آنگاه
  .نگهداشت مدينه در را عقيله و گيرند كمك وى راى از داد دستور

 جدا او از نارضايى به و آورد خشم بود كرده ابوموسي كه حقى كار از عنزى ضبه كه بدانيد«: گفت عمر
 را راستش دروغش كه، دروغ و گفت راست وى ضد بر است رفته وى دست از دنيا امور از چيزى چرا كه شد
  ».كشاند مى جهنم به دروغ كه بپرهيزيد دروغ از. كرد تباه

 محاصره ابوموسي. بود داده جايزه او به و بود برخورده ابوموسي به بيروذ غزاى در حطيئه كه بود چنان
 از پـس  و گماشـت  آنهـا  به را ربيع و رفت آنجا از سپس، بود كرده سستشان و كرده آغاز را بيروذيان غزاى و

  .گرفت عهده به را تقسيم كار و بازگشت آنجا به مسلمانان فتح
 هـا  دهكـده  فتح شاهد اصفهان جنگ در ابوموسي با: گويد قيس بن احنف برادرزاده متشمس بن اسيد

 كوفـه  بـه  ابوموسي آن از پس. گرفت انجام اسدى ورقا بن اهللا عبد و رياحى ورقا بن اهللا عبد بدست كه بودم
  .ندبرد پس بصره به را ابوموسي آن از پس، شد بصره عامل بدرى مخزومى سراقه بن عمرو و شد فرستاده

 ميـان  بصـره  كارهـاى  كـه  بـود  آنجـا  عطايـاى  دار عهـده  و بود بصره در ابوموسي گذشت در عمر وقتى
 و دهـد  كمـك  را سـپاهها  بعـض  كه فرستاد مى او پيش كس عمر ميشد نبودگاه يكجا و بود متفرق اشخاص
  .شد مى سپاهها كمكى

   كردان و اشجعى قيس بن سلمة كار از سخن

 اهل از يكى شد مى فراهم  مؤمنان امير پيش مؤمنان از سپاه وقتى كه بود نچنا: گويد بريده بن سلمان
 آنهـا  بـر  را اشـجعى  قـيس  بـن  سلمة و بود آمده فراهم وى پيش گروهى، كرد مى ساالرشان را فقه و حديث

 دشـمنان  بـا  چون و كنيد جنگ خداى منكران با خداى راه در و كن حركت خداى نام به«: گفت و گماشت
 خواستند و آوردند اسالم اگر بخوانيد اسالمشان به، بخوانيد چيز سه به را آنها شديد رو به رو خويش مشرك

 بخواهنـد  اگر و ندارند سهم مسلمانان غنيمت از، دهند زكات خويش اموال از بايد مى، بمانند خويش جاى در
 را جزيـه  اگـر ، دهنـد  جزيـه  بگوييـد  نياوردنـد  اسـالم  اگر، شمايند همانند تكاليف و حقوق در بيايند شما با

 نكنيـد  تحميل آنها بر توانشان از بيش و واگذاريد خراجشان با را آنها و كنيد جنگ آنها دشمنان با پذيرفتند
 و شـدند  حصـارى  اى قلعـه  در اگـر ، دهـد  مى نصرتتان آنها بر خدا كه كنيد جنگ آنها با نپذيرفتند جزيه اگر

 حكم دانيد نمى شما كه نپذيريد را خدا حكم به تسليم، شوند يمتسل وى پيمبر حكم و خدا حكم به خواستند
 و خـدا  ذمـه  شـوند  تسليم خدا پيمبر ذمه و خدا ذمه به خواستند اگر؟ چيست آنها باره در وى پيمبر و خدا
 نكنيـد  خيانت و نكنيد نامردى جنگيدند شما با اگر، كنيد عرضه را خود ذمه و ندهيد آنها به را او پيمبر ذمه

  ».مكشيد مولود و نبريد را كشتگان ضاىاع و
 مؤمنـان  اميـر  كـه  چيزهـايى  بـه  را آنهـا  و برخورديم خويش مشرك دشمنان با تا برفتيم: گويد سلمه

 آن پـذيرفتن  از كـه  خوانديم دادن خراج به را آنها، كردند ابا شدن مسلمان از، كرديم دعوت بود داده دستور
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 و كرديم اسير فرزند و زن و بكشتيم را جنگاوران، داد ظفر آنها بر را ما اخد و بجنگيديم آنها با، كردند ابا نيز
  .آورديم فراهم را اثاث

 پيش آنرا كه دهيد رضايت نسازد شما براى كارى اين«: گفت و ديد زيورى قيس بن سلمة: گويد راوى
  »دارد ها هزينه و پيكها او كه فرستيم مؤمنان امير

  »دهيم مى رضايت بله«: گفتند
 بـه  چـون  و برنشين اين با« :گفت بدو و فرستاد را خويش قوم از يكى و نهاد اى جعبه در را زيور: ويدگ

 سـوى  و كـن  بـار  توشه غالمت و خودت براى و بخر بردار بار دو مؤمنان امير جايزه حساب به رسيدى بصره
  »كن حركت مؤمنان امير

 بـر  چوپـان  هماننـد  و داد مـى  غـذا  را مردم كه رسيدم مؤمنان امير پيش و كردم چنان: گويد فرستاده
 نان اينها براى، بيار گوشت اينها براى! يرفا« :گفت مى و گذشت مى ها كاسه بر و بود داده تكيه خويش عصاى

  ».بيار آبگوشت اينها براى، بيار
  

 كـه  غـذايى  و بـود  سـاده  غذايى، نشستم كسان جمع با »بنشين«: گفت رفتم وى پيش چون و: گويد
، برفـت  آنگاه» .كن جمع را ها كاسه! يرفا«: گفت يافتند فراغت غذا از مردم چون. بود آن از بهتر داشتم همراه

 من به. گفتم سالم و خواستم اجازه نيز من شد اطاقى وارد و آمد در اى خانه به كه برفتم وى دنبال از نيز من
 را يكـى ، بود داده تكيه خرما برگ از پر نچرمي متكاى دو بر و بود نشسته پالسى بر. شدم وارد كه داد اجازه
  .نشستم آن بر كه افكند من سوى

 زيتـون  با نانكى» .بيار را ما غذاى! كلثوم ام«: گفت عمر. داشت پرده كه بود اطاقى و بود مرتفع حياط
  .بود آن كنار نكوبيده نمك مقدارى كه آوردند

  »؟بخورى غذا اين از ما با آيى نمى، كلثوم ام«: گفت عمر
  »؟هست تو پيش مردى گويى«: گفت

  »نيست ديار اين مردم از گويى و آرى«: گفت 
  .است نشناخته مرا كه دانستم وقت اين در: گويد

 زن بـه  جعفـر  ابـن  كه پوشانيدى مى من به ها جامه آن از آيم مردان پيش خواستى مى اگر«: گفت زن
  »پوشاند مى خود

  »عمر مؤمنان امير زن و طالب ابى بن على تردخ كلثوم ام گويند كه نيست بس اينت«: گفت
  »خورانيد مى تو به اين از بهتر غذايى بود خوشدل اگر، بخور«: گفت من به آنگاه

 كـه  بـودم  نديـده  را هيچكس. بخورد نيز عمر، بود آن از بهتر داشتم خود با كه غذايى، بخوردم اندكى: گويد
  »آلود نمي غذا به را خويش دهان و دست كه بخورد غذا او از بهتر
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  »بياريد نوشيدنى«: گفت آنگاه
  .آوردند جو آرد به آميخته آب از قدحى
  »بده مرد اين به«: گفت
 قـدح  تا بنوشيد و بگرفت نيز عمر. بود آن از بهتر داشتم خود همراه كه سويقى، بنوشيدم اندكى: گويد

  »كرد سيرابمان و داد نوشيدنى و كرد سيرمان و داد غذايمان كه خداى حمد«: گفت و خورد او پيشانى به
 مـن  حاجت وقت مؤمنان امير اى اينك. شد سيراب و بنوشيد و شد سير و بخورد مؤمنان امير«: فتمگ

  »است
  »؟چيست تو حاجت«: گفت
  »قيسم بن سلمة فرستاده من«: گفتم
  »؟اند چگونه كه بگوى مهاجران از، وى فرستاده و قيس بن سلمة به مرحبا«: گفت
  »فيروزمند دشمنان بر و سالمند، خواهى مى كه چنانند، مؤمنان امير اى«: گفتم
  »؟است چگونه قيمتهاشان«: گفت
  »ارزان بسيار«: گفتم
  »نباشند نيكو خويش درخت با جز عربان و است عرب درخت كه است چطور گوشت«: گفت
 مشـرك  دشـمنان  بـا  و برفتيم ما مؤمنان امير اى. است فالن بز قيمت و است فالن گاو قيمت«: گفتم

 كه خوانديم خراج به، نپذيرفتند كه خوانديم اسالم به بودى داده فرمان چنانكه را آنها و كرديم تالقى خويش
 و گـرفتيم  اسـيرى  بـه  فرزند و زن و بكشتيم را جنگاوران كه داد ظفر خدايمان و جنگيديم آنها با نپذيرفتند

، ساخت نخواهد شما براى كارى اين«: گفت كسان به و ديد رىزيو اثاث ميان در سلمه، آورديم  فراهم را اثاث
  »؟فرستم مؤمنان امير پيش آنرا كه دهيد مى رضايت

  »آرى«: گفتند
 نهـاد  تهيگاه به دست و برجست بديد را سبز و زرد و سرخ نگينهاى آن چون و آوردم در را جعبه آنگاه

  »نكند سير را عمر شكم خدا«: گفت و
 اى آورده را آنچـه «: گفـت  عمـر . دويدند پرده سوى و بكشم را عمر خواهم مى كه پنداشتند زنان: گويد

  »بكوب را گردنش! يرفاء، بردار
 رفتـار  از مـركبم ، مؤمنـان  امير اى«: گفتم، كوفت مى را گردنم او و كردم مى مرتب را جعبه من: گويد 

  ».ده من به مركبى مانده
 را شـتران  دارد حاجـت  بدان تو از بيشتر كه ديدى را سىك وقتى، ده باو زكات از شتر دو! يرفا«: گفت

  »ده بدو
  »كنم مى چنين مؤمنان امير اى«: گفتم
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 رفيقـت  و تـو  بـا  رونـد  قشـالق  به شود تقسيم ميانشان اين كه پيش آن از مسلمانان اگر بخدا«: گفت
  »شود مثل كه كنم كارى

 آنكـه  از پـيش ! گفتـى  من به كه كارى بود نامبارك چه«: گفتم و رسيدم سلمه پيش تا برفتم«: گويد
  ».كن تقسيم كسان ميان را اين شود مثل تو و من بليه

 و شـد  مى فروخته درم شش و درم پنج به كه بود نگين، كرد تقسيم مسلمانان ميان را همه سلمه پس
  .ارزيد مى هزار بيست از بيش

 بـار  آخرين اين و برد حج به را لمس و عليه اهللا صلى پيمبر همسران عمر سال اين در: گويد جعفر ابو 
  .اند آورده واقدى از را حديث اين. كرد حج مردم با كه بود

  .گذشت در عمر سال همين در

  عمر شدن كشته از سخن

 و رفـت  بازار گردش به خطاب بن عمر روزى: گويد بود عوف دختر عاتكه مادرش كه مخرمه بن مسور
  .بديد را وى شعبه بن مغيرة غالم لؤلؤه ابو

 كـه  كـن  نيكـى  من با شعبه بن مغيرة كار در مؤمنان امير اى«: گفت عمر به، بود نصرانى كه لؤلؤه ابو
  »دارم عهده بر سنگين خراجى

  »؟است چند تو خراج«: گفت عمر
  »درم دو روز هر«: گفت
  »؟چيست تو صناعت«: گفت
  »آهنگر و نقاش و نجارم«: گفت
  »نيست سنگين تو خراج كنى مى كه كار همه اين با من بنظر«: گفت
  »كند كار باد كمك به كه بسازم آسيابى بخواهم اگر اى گفته شنيدم«: گفت عمر آنگاه
  »كنند سخن آن از مغرب و مشرق مردم كه بسازم برايت آسيايى ماندم سالم اگر«: گفت
  »كرد تهديد مرا اكنون هم غالم اين«: گفت عمر و برفت لؤلؤه ابو آنگاه
 اميـر  اى«: گفـت  و آمـد  وى پـيش  االحبـار  كعب بعد روز و رفت خويش منزل سوى عمر آنگاه: گويد

  »مرد خواهى ديگر روز سه كه كن وصيت! مؤمنان
  »؟ميدانى كجا از«: گفت
  »يابم مى، تورات، جل و عز خدا كتاب در را اين«: گفت
  »؟يابى مى تورات در را خطاب بن عمر«: گفت
  »است رسيده سر به تو مدت اينكه و يابم مى ترا مشخصات و وصف اما، نه بخدا«: گفت
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 مؤمنـان  اميـر  اى«: گفـت  و بيامد كعب، شد بعد روز چون و كرد نمى احساس رنجى و درد عمر: گويد
  »است مانده ديگر روز دو و برفت روز يك

 خـواهى  زنـده  صبح تا كه مانده شب و روز يك و گذشته روز دو«: گفت و آمد عمر پيش باز فردا پس
  »بود

 چـون  و گماشـت  مـى  صفها به را كسانى كه بود چنان و شد برون نماز براى عمر شد صبح چون: ويدگ
  .گفت مى تكبير و آمد مى شد مى مرتب صفها

 ميانـه  در آن دسـتگيره  و داشت سر دو كه داشت دست به خنجرى، آمد در مردم جزو لؤلؤه ابو: گويد
 ليثـى  بكير ابى بن كليب، كشت را او كه بود همان و دبو وى تهيگاه زير يكى كه زد عمر به ضربت شش، بود
 عبد«: گفت و آمد در پاى از كرد احساس را اسلحه سوزش عمر چون و. شد كشته بود عمر سر پشت كه نيز

  »؟هست مردم ميان عوف بن الرحمن
  »اوست اينك مؤمنان امير اى آرى«: گفتند
  »كن نماز مردم با و بيا پيش«: گفت
 بـه  و برداشـتند  را وى آنگـاه ، بـود  افتـاده  همچنان عمر، كرد نماز مردم با عوف بن نالرحم عبد: گويد

  »كنم وصيت تو به خواهم مى« :گفت و خواست را عوف بن الرحمن عبد. بردند اش خانه
  »پذيرم مى تو از بگويى من به اگر، بله مؤمنان امير اى«: گفت
  »؟چيست مقصودت«: گفت
  »؟كنى معين مرا خواهى مى«: گفت
  »كنم نمى دخالت آن در هرگز بخدا«: گفت »نه بخدا«: گفت
، بود راضى آنها از و گذشت در  سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر كه كسانى به تا بمان خاموش«: گفت

  ».بخوان من نزد به را سعد و زبير و عثمان و على. كنم سخن
 بـه  ترا! على اى، بريد سر به را كارتان نيامد راگ و بمانيد طلحه برادرتان انتظار در روز سه«: گفت آنگاه

 بخـدا  ترا! عثمان اى. مكن سوار مردم گردن به را هاشم بنى شدى مردم امور دار عهده اگر، ميدهم قسم خدا
 تـرا ! سـعد  اى. مكـن  سـوار  مردم گردن به را معيط ابى پسران شدى مردم امور دار عهده اگر دهم مى سوگند

 و برخيزيـد  »مكـن  سوار مردم گردن به را خود خويشاوندان شدى مردم امور دار هعهد اگر ميدهم قسم بخدا
  ».كند نماز مردم با صهيب، بريد سر به را خويش كار آنگاه كنيد مشورت

  »رود آنها پيش كسى نگذار و بايست درشان بر«: گفت و خواند پيش را انصارى طلحه ابو آنگاه
 كه كنم مى سفارش اند پيوسته ايمان و خانه به كه انصار باره در را خويشتن از پس خليفه«: گفت آنگاه

 مايه كه كنم مى سفارش بدويان باره در را خويش از پس خليفه، درگذرد بدانشان از و كند نيكى نيكانشان با
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 سـفارش  خـدا  پيمبر ذميان باره در را خويش از پس خليفه. دهد فقيران به و بگيرد را ايشان زكات، اسالمند
  »كردم هموار را بعدى خليفه راه؟ كردم ابالغ يا خدا، كند وفا آنها پيمان به كه نمك مى

  »؟كيست قاتل ببين برو! اهللا عبد اى«: گفت سپس
  »است كشته ترا شعبه بن مغيرة غالم لؤلؤ ابو مؤمنان امير اى«: گفت
 اى. باشـد  كـرده  سـجده  خدا براى يكبار كه نداد قرار كسى دست به مرا مرگ كه را خدا حمد«: گفت

 و سـلم  و عليـه  اهللا صـلى  خـدا  پيمبر پهلوى مرا كه دهد اجازه بخواه او از و رو عايشه پيش! عمر بن اهللا عبد
 بـا  شـدند  سـه  و سـه  اگـر ، باش اكثريت با كردند اختالف قوم اگر! عمر بن اهللا عبد اى. كنند خاك به ابوبكر
  ».بيار را مردم! هللا عبد اى. است آن در  الرحمن عبد كه باش اى دسته

  .گفتند مى سالم او به و آمدند مى وى پيش انصار و مهاجران: گويد
  »؟بود شما رضاى با اين آيا«: گفت مى عمر
  »نكند خدا«: گفتند مى

  :راند زبان بر مضمون بدين شعرى نگريست بدو عمر چون و بيامد مردم با نيز كعب: گويد
  بشمارم من كه كرد معين روز سه كعب«
  گفت كعب كه همانست سخن كه نيست رديدت«
  مرد خواهم كه نيست باك مرگ از مرا« 
  »آيد گناه پس از كه باكست گناه از مرا«

 پـيش  را الحـارث  بنـى  مـردم  از طبيبى» .بخواهى طبيب اگر شود چه مؤمنان امير اى«: گفتند: گويد
  .اشتد نامشخص رنگ كه آمد برون نبيذ و خورانيد او به نبيذى كه خواندند

  »بنوشانيد او به شير«: گفت طبيب
  »كن وصيت مؤمنان امير اى«: گفتند او به، آمد برون سفيد شير«: گويد
  »ام كرده«: گفت
  .درگذشت سوم و بيست سال حجه ذى از مانده روز سه شنبه چهار شب عمر: گويد
 و سـلم  و عليـه  اهللا صـلى  خـدا  پيمبـر  پهلوى عايشه خانه در و ببردند را او شنبه چهار صبحگاه: گويد

  .كردند خاك به ابوبكر
، سـلم  و عليـه  اهللا صـلى  خدا پيمبر اصحاب از تن دو آن از پيش، كرد نماز او بر و بيامد صهيب: گويد

 الـرحمن  عبـد ، آمـد  وى پاى طرف از ديگرى و آمد وى سر طرف از يكى كه بودند آمده پيش، عثمان و على
  .است نماز پيشواى صهيب كه گفته  مؤمنان امير! ريصيدح، پيشوايى به چقدر اهللا اله ال«: گفت

  .كرد نماز او بر و بيامد صهيب پس
  .شدند وى قبر وارد كس پنج آن و: گويد



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  241  پنجمجلد 

 

  .بود چهارم و بيست سال محرم غره در عمر گذشت در قولى به: گويد جعفر ابو
 ضربت سوم و بيست سال حجه ذى از مانده روز چهار شنبه چهار روز به عمر: گويد اسماعيل بن ابوبكر

 و ماه پنج و سال ده وى خالفت و رفت خاك به چهارم و بيست سال محرم اول صبحگاه يكشنبه روز و خورد
  .بود گذشته ابوبكر گذشت در هنگام از كه بود روز يك و بيست

 زرو سه دوشنبه روز. بود گذشته هجرت از روز سيزده و ماه نه و سال دو و بيست وى گذشت در هنگام
  .كردند بيعت عثمان با محرم از رفته

 ذى از مانـده  روز چهـار  عمر، اى كرده خطا«: گفت و كردم نقل اخنسى عثمان براى را اين: گويد راوى
 سـال  محـرم  از وى خالفـت  و كردنـد  بيعـت  عثمـان  با كه بود مانده حجه ذى از روز يك و گذشت در حجه

  ».شد آغاز چهارم و بيست
 مـدت . شـد  كشته سوم و بيست سال حجه ذى از مانده روز چهار شنبه چهار وزر عمر: گويد معشر ابو
  .كردند بيعت عثمان با آن از پس، بود روز چهار و ماه شش و سال ده وى خالفت

 شش ديگر گفته به و حجه ذى از مانده روز هفت شنبه چهار روز عمر مداينى گفته به: گويد جعفر ابو
  .خورد ضربت حجه ذى از مانده روز

 بـا  و بيامـد  و رسـيد  خالفت به چهارم و بيست سال محرم از رفته روز سه عثمان: گويد ذفره بن خليد
  .شد رسم اين و كرد روانه فرستادگان و افزود مقررى و كرد عصر نماز مردم

 پسـين  وقـت . شـدند   متفـق  عثمـان  بـاره  در شورى اهل كه بود گذشته محرم از روز سه: گويد شعبى
 بـا  و بيامـد  عثمـان  كه بودند آمده فراهم اقامه و اذان ميان مردم و بود گفته اذان صهيب ذنمؤ و بود رسيده
  .كرد چنين كه بود كس نخستين و فرستاد واليات به كسان و افزود مقررى به يكصد و كرد نماز مردم

 ده وى خالفـت  و درگذشـت  سوم و بيست سال حجه ذى از مانده روز سه عمر: گويد محمد بن هشام
  .بود روز چهار و ماه شش و الس

  عمر نسب از سخن

 بن خطاب بن عمر :بود چنين عمر نسب محمد بن على و محمد بن هشام و اسحاق بن محمد گفته به
 حفـص  ابـو  وى كنيه. لوى ابن كعب بن عبدى بن رزاح بن قرط بن اهللا عبد بن رياح ابن العزى عبد بن نفيل
  .بود مخزوم بن عمر بن اهللا عبد بن مغيرة بن هاشم دختر حنتمه مادرش. بود

 بعضـى . داد او به كى را نام اين كه است اختالف گذشتگان ميان، گفتند مى فاروق را او: گويد جعفر ابو
  .ناميد نام اين به را او سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر كه اند گفته

  »؟ناميد فاروق را عمر كى«: گفتم عايشه به: گويد ذكوان و عمر ابو
  »سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر«: گفت
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: گويـد  شـهاب  ابـن ، بودنـد  كتـاب  اهل ناميدند نام اين به را عمر كه كسانى نخستين اند گفته ها بعضى
 نقـل  آنهـا  گفتار از را اين مسلمانان، گفتند فاروق را عمر كه بودند كسانى نخستين كتاب اهل كه ايم شنيده

  .باشد گفته چيزى چنين سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر كه ايم نشنيده و كردند مى

  عمر وصف از سخن

 و رنـگ  تيـره  كه ديدمش، بود زينب تشييع در يا، بود آمده بيرون عيدى روز عمر: گويد حبيش بن زر
  .بود سوار گويى رفت مى راه وقتى، كرد مى كار نيز راست دست با كه بود چپدست و طاس و قامت بلند

 بـود  چپدسـت ، رفت مى برهنه پا و پياده كه ديدم عيد روز به را عمر: گويد كه سته زر از ديگر روايت
 بـه  و بـود  مركبى بر گويى بود بلندتر كسان همه از، بود پوشيده قطرى برد يك، كرد مى كار نيز است بار كه

  »مباشيد نما مهاجر و كنيد مهاجرت! مردم اى«: گفت مى كسان
 و قـد  دراز، سرخى به آميخته بود روشن سپيد مردى كه ديدم را عمر :گويد ربيعه بن عامر بن اهللا عبد

  .طاس
 بـه  آميختـه  بود رنگ سپيد مردى«: گفت مى عمر وصف به عمر ابن كه شنيدم: گويد محمد بن قاسم

  ».طاس و موى سپيد، قد دراز، سرخى
  .بست مى حنا را خود سر و كرد مى زرد را خود ريش عمر: گويد بكر ابى بن خالد

  عمر عمر مقدار و مولد از نسخ

 از پيش سال چهار« :گفت مى خطاب بن عمر كه شنيدم: گويد جدش از نقل به اسلم بن زيد بن اسامة
  ».ام يافته تولد بزرگ فجار آخرين

 و پنجـاه  شد كشته وقتى اند گفته ها بعضى اند كرده اختالف عمر سن باره در گذشتگان: گويد جعفر ابو
  .داشت سال پنج

  .شد كشته كه بود ساله پنج و پنجاه خطاب بن عمر: گويد مرع ابن
  .شد كشته سالگى پنج و پنجاه در عمر: گويد نيز شهاب ابن

 بـن  هشـام  از را ايـن  و داشـت  مـاه  چنـد  و سال سه و پنجاه گذشت در وقتى كه اند گفته ديگر بعضى
  .اند آورده كلبى بن محمد

  .اند كرده روايت عامر از را اين و بود ساله سه و شصت گذشت در وقتى اند گفته ديگر بعضى
  .اند كرده روايت قتاده از را اين و گذشت در كه بود ساله يك و شصت كه اند گفته ديگر بعضى
 بـن  محمد. اند كرده روايت اسلم بن زيد از را، اين و درگذشت كه بود ساله شصت اند گفته ديگر بعضى

  .است معتبرتر يگرد گفتارهاى از اين ما نزد به: گويد عمر
  .داشت سال هفت و پنجاه درگذشت عمر وقتى كه اند كرده روايت نيز مداينى از
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  عمر زنان و فرزندان نام از سخن

 الرحمن عبد و اهللا عبد كه گرفت زنى به را مظعون دختر زينب جاهليت در عمر: گويد محمد بن هشام
  .آورد او از را حفصه و اكبر

 را عمر بن اهللا عبد كه گرفت زنى به نيز را خزاعى جرول دختر مليكه هليتجا در: گويد محمد بن على
  .گرفت زنى به را وى حذيفه بن الجهم ابو عمر پس از و، شد جدا او از صلح هنگام و آورد او از

 ام، شـد  كشـته  و بـود  معاويه با صفين جنگ در كه، اهللا عبيد و اصغر زيد در ما: گويد عمر بن محمد 
  .آورد جدايى عمر و وى ميان اسالم و بود مالك بن جرول دختر كلثوم

 صلح هنگام كه بود گرفته زنى به جاهليت در نيز را مخزومى اميه ابو دختر قريبه: گويد محمد بن على
  .گرفت زنى به را او صديق ابوبكر بن الرحمن عبد آن از پس، شد جدا نيز او از

 آورد او از را فاطمـه  كـه  گرفـت  زنـى  بـه  اسالم در ار مخزومى هشام بن حارث دختر حكيم ام: گويند
  .داد طالقش سپس

  .نداد طالق را او بقولى: گويد مداينى
 سـپس ، آورد او از را عاصـم  كـه  گرفـت  زنى به اسالم در را انصارى ثابت بن عاصم خواهر جميله نيز و
  .داد طالقش
 و گرفـت  زنـى  بـه  بـود  خـدا  پيمبر دختر فاطمه مادرش كه را طالب ابى بن على دختر كلثوم ام نيز و
  .آورد او از رقيه و زيد و كرد او مهر هزار چهل اند گفته چنانكه
  .آورد او از را الرحمن عبد و گرفت زنى به بود يمن مردم از زنى كه را نهيه نيز و

 ىو نيـز  واقـدى  بگفتـه . بود كنيز قولى به كه آورد عمر براى را اصغر الرحمان عبد نهيه: گويد مداينى
  .بود كنيز نيز اصغر الرحمن عبد مادر، آورد عمر براى را اوسط الرحمن عبد و بود كنيز

 عمـر  فرزنـدان  كوچكترين واقدى گفته به كه آورد او از را زينب و بود كنيز كه بود عمر زن نيز فكيهه
  .بود

 بود بوده ابوبكر نب اهللا عبد زن آن از پيش كه گرفت زنى به نيز را نفيل بن و عمر بن زيد دختر عاتكه
  .گرفت زنى به را او عوام بن زبير درگذشت عمر چون و

 عايشه پيش كس وى باره در و بود صغير كه خواست زنى به نيز را ابوبكر دختر كلثوم ام: گويد مداينى
  »است تو اختيار به كار«: گفت كلثوم ام با كه فرستاد

  »نيست كارى او با مرا«: گفت
  »؟خواهى نمى ار مؤمنان امير«: گفت 

  »است سختگير زنان با و است ساده معاشش، نه«: گفت
  .بگفت وى با را قصه و فرستاد عاص بن عمرو پى از كس عايشه



 خ طبرييترجمه تار     244

 

  ».كنم مى درست«: گفت
  »نكند خدا كه ام شنيده خبرى مؤمنان امير اى«: گفت و رفت عمر پيش آنگاه
  »؟چيست«: گفت عمر

  »؟اى خواسته ىزن به را ابوبكر دختر كلثوم ام«: گفت
  »؟پسندى نمى من براى را او يا پسندى نمى او براى مرا، بله«: گفت
 تـو  و شـده  بـزرگ  مـدارا  و ماليمـت  بـا  مؤمنـان  امير سايه در و است سال نو او ولى هيچكدام«: گفت

 يـزى چ بـاره  در تـو  بـا  او وقتـى ، بگردانيم ترا خويهاى از هيچيك توانيم نمى و ترسيم مى تو از ما و تندخويى
  »نيست تو حق كه كنى رفتارى ابوبكر فرزند با و كنى سختى وى با كند مخالفت

  »ام كرده سخن او با كه شود مى چه عايشه«: گفت
 او بوسـيله  كه طالب ابى بن على دختر كلثوم ام: دهم مى نشان تو به او از بهتر و، من با عايشه«: گفت

  »شوى خويشاوند خدا پيمبر با
 را درش«: گفـت  و نپسـنديد  را او كه خواست زنى به نيز را ربيعه بن عتبة دختر مانا ام: گويد مداينى

  »رود مى عبوس و آيد مى عبوس و رسد نمى كس به خيرش، بندد مى

  عمر آوردن اسالم وقت از سخن

  .آورد  اسالم زن يك و بيست و مرد پنج و چهل از پس وى كه اند گفته: گويد جعفر ابو
 كـه  گفـت  مـن  بـه  ثعلبه بن اهللا عبد«: گفت و كردم مى سخن عمر از پدرم با: يدگو اهللا عبد بن محمد

  »آورد اسالم زن يك و بيست و مرد پنج و چهل پس از عمر

  عمر روشهاى بعضى از سخن

 خويش كشنده دنبال به كه است سركش شتر چون، عرب مثال«: گفت مى عمر: گويد مزنى بن حصين
  »برم مى راه به را آنها من كه سوگند كعبه بخداى. كشد مى كجا را آن كه بنگرد كشنده، رود

، بزحمـت  مـردم  و باشـم  كشـاكش  در آن از من كه باشم مقامى در وقتى«: گفت مى عمر: گويد حسن
  ».باشم كسان سرمشق تا گفت نبايد مقام آنرا بخدا

 گـرم  سخت روزى، دمبو سوار عثمان رديف به: گويد عثمان وابستگان از يكى از نقل به مدينى يزيد ابو
 را خـود  سر و داشت تن به اى جبه و تنبان كه ديدم را يكى، رفت زكات طويله سوى عثمانى، بود سموم پر و

  .راند مى زكات شتران طويله به و زد مى را شتران و بود پيچيده
  »؟كيست اين پندارى«: گفت عثمان

 همـين  امـين  و نيرومنـد  بخـدا «: گفـت  عثمـان ، است خطاب بن عمر كه ديديم شديم نزديك چون و
  ».است
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  »رفتيم زكات قرق به طالب ابى بن على و خطاب بن عمر با«: گويد عبسى ابوبكر
 امـال  وى به را عمر گفته و بود ايستاده سرش بر على كرد آغاز نوشتن و نشست سايه در عثمان: گويد

 تر پايين را يكى كه داشت تن به ياهس برد دو عمر، بود گرم سخت روزى، بود ايستاده آفتاب در عمر، كرد مى
 آنـرا  دنـدانهاى  و رنگهـا  و شـمرد  مـى  را زكـات  شتران، بود پيچيده سر به را ديگر يكى و بود پيچيده كمر از

 اى :گويد آورده وصف خدا كتاب در شعيب دختر«: گفت مى كه شنيدم و كرد سخن عثمان با على نوشت مى
 نيرومند«: گفت و كرد اشاره عمر سوى خود دست به على آنگاه »مينا و است نيرومند كه كن اجير را او پدر

  »است اين امين
 كـه  ميـدانم ، كنم مى سفر رعيت ميان سال يك باشم زنده اگر اهللا شاء ان«: گفت مى عمر: گويد حسن

، ندارنـد  دسترس من به نيز خودشان، دهند نمى خبر من به عامالن: رسد نمى من به كه حاجتهاست را مردم
 مصـر  سـوى  آنگـاه ، مانم مى آنجا ماه دو و روم مى جزيره سوى آنگاه، مانم مى آنجا ماه دو و روم مى شام وىس

 و روم مـى  كوفـه  سوى آنگاه، مانم مى آنجا و ماه دو و روم مى بحرين سوى آنگاه، ميمانم آنجا ماه دو و روم مى
  »بود خواهد خوشى سال اين بخدا مانم ىم آنجا ماه دو و روم مى بصره سوى آنگاه، مانم مى آنجا ماه دو

 تـوان  مـى  چگونه«: گفتم و كردم منزل بود عمر همسايه كه مالك بنام مردى پيش: گويد االحبار كعب
  »؟رفت مؤمنان امير پيش

  »كند مى سخن او با بخواهد كه هر و نشيند مى و كند مى نماز. ندارد پرده و در«: گفت
 شـتران  از يكى بر را خويش لوازم، فرستاد قرق سوى زكات شتران زا دسته يك با مرا عمر: گويد اسلم

 و ديـد  زيبـا  شتران از يكى بر مرا لوازم كردم چنان و »بده سان را شتران«: گفت ببرم خواستم چون و نهادم
 شاشـو  سـال  نـو  شـتر  يك چرا كند مى توانگر را مسلمان خانواده يك كه اى گرفته را شترى! مادر بى«: گفت

  »شير كم شتر يك يا نگرفتى
 بصيرت ديوان كار در كه هست انبار اهل از مردى اينجا«: گفتند خطاب بن عمر به: گويد الدهقانه ابى

  »گيرى دبيرى به را او اگر شود چه دارد
  »ام گرفته مؤمنان غير از محرمى صورت اين در«: گفت عمر
 بخـدايى  قسم«: گفت و كرد سخن مردم با خطاب بن عمر: گويد جدش از نقل به زيد بن الرحمن عبد

 آن باره در خداوند كه دارم بيم شود تباه ناحق به فرات شط ناحيه در شترى اگر فرستاد حق به را محمد كه
  ».كند پرسش خطاب خاندان از

  .را ديگر كس نه داشت منظور را خودش، خطاب خاندان از: گويد زيد ابو
 را آنهـا  حـوايج  كـه  هست سرانى را مردم هميشه«: كه نوشت ابوموسي به عمر: گويد جونى عمران ابو

 كه بس عدالت همينقدر ضعيف مسلمان براى، بدار گرامى هستند تو پيش كه را مردم سران، دارند مى عرضه
  ».كنند انصاف وى با تقسيم و داورى كار در
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 بـه  مركـوبى ، اسـت  زخمى و دارد دمل من شتر«: گفت و آمد عمر پيش بدوى عرب يك: گويد شعبى
  ».ده من

  ».زخم نه، دارد دمل نه شترت«: گفت عمر
  :خواند مى مضمون اين به شعرى و برفت بدوى: گويد

  خورد سوگند بخدا عمر حفص ابو«
  زخم نه، دارد دمل نه شترم كه

  »ببخش را او كرده خطا اگر خدايا
  .داد مركوب و خواند پيش را بدوى و ببخش مرا خدايا: گفت عمر

 و كـرد  تعـرض  او بـه  عمـر . خواسـت  چيـزى  او از بـود  خويشاوند عمر با كه يكى دمشني: گويد محمد
  .كرد بيرونش

 تعـرض  و خواسـت  چيـز  تـو  از فالنـى ! مؤمنان امير اى«: گفتند و كردند سخن عمر با او باره در: گويد
  »كردى بيرونش و كردى

 مال از چرا، نباشم معذور روم خدا پيشگاه به خيانتكار شاهى چون اگر، خواست مى خدا مال از«: گفت
  »نخواست خودم

  ».فرستاد او براى هزار ده آنگاه: گويد
 بخـدا «: گفـت  مـى  آمده شهاب بن طارق روايت در چنانكه فرستاد مى عاملى عمر وقتى كه بود چنان و

 رىاميـ  مـن  جـز  كنـد  ستم وى با اميرش كه هر .بزنند را آنها يا بگيرند را مردم مال كه فرستم نمى را اينان
  »ندارد

 بـر  تـرا  خـدايا «: گفـت  و كرد سخن مردم با جمعه روز به، خطاب بن عمر: گويد طلحه ابى بن معدان 
 غنيمتشـان  و دهند تعليم كسان به را پيمبر سنت و دين تا فرستادم را آنها كه گيرم مى شاهد واليات اميران

  »دهند خبر من به برخوردند مشكلى به اگر و كنند عدالت و كنند تقسيم ميانشان را
: گفت مى و كرد مى بدرقه شد مى برون آنها با فرستاد مى عاملى به را كسانى وقتى عمر: گويد حصين ابو

 به ميانشان كنيد نماز آنها با كه ام گماشته را شما، ام نگماشته سلم و عليه اهللا صلى محمد امت تن بر را شما«
 بسيار وطن از دور و شوند ذليل كه مزنيد تازيانه را عربان، ام نداده تسلط آنها تن به را شما، كنيد قضاوت حق
 صلى محمد از و بداريد خالص را قرآن. كنيد محرومشان كه نمايند غافل آنها از، افتند فتنه به كه نداريد نگه
  »كنم مى عمل شما چون نيز من، نكنيد روايت سلم و عليه اهللا

 كرد مى رو به رو بود كرده شكايت كه كسى با را عامل دندكر مى شكايت او عمال از يكى از وقتى: گويد
  .كرد مى مؤاخذه او از ميشد مسلم اى مؤاخذه موجب چيز اگر
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 شـما  سـوى  را عـامالن  مـن  بخـدا ، مـردم  اى«: گفـت  و كـرد  سـخن  خطـاب  بن عمر: گويد فراس ابو
 با كه هر و آموزند سنت و دين را شما كه ميفرستمشان بلكه بگيرند را اموالتان يا بزنند را شما كه فرستم نمى
  »گيرم مى قصاص او از دارد فرمان به را عمر جان كه بخدايى، آرد من پيش كنند اين جز وى

 رعيت بر كه مسلمانان امراى از يكى اگر مؤمنان امير اى«: گفت و برجست عاص بن عمرو وقت اين در
  »؟كنى مى قصاصش كند تاديب را خويش رعيت از يكى شده گماشته

 كـه  نگيـرم  قصـاص  چگونـه  گيـرم  مى قصاص او از دارد فرمان به را عمر جان كه بخدايى آرى«: گفت
 شوند ذليل كه مزنيد را مسلمانان، گرفت مى قصاص خويشتن از كه ديدم را سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر

 باتالقهـا  در و شـوند  افركـ  كـه  مداريـد  بازشـان  حقوقشان از افتند فتنه به كه نگهداريد بسيار وطن از دور و
  ».شوند تباه كه ندهيد مقرشان
 خبـر  ايشـان  وضـع  از و گذشـت  مـى  مسلمانان منازل بر و كرد مى عسسى شخصاً عمر كه بود چنان و 

  .گرفت مى
 و بيامـد  زنـى ، بزد را در و آمد عوف بن الرحمن عبد در به خطاب بن عمر: گويد مزنى اهللا عبد بن بكر

: گفـت  و بنشسـت  او تـا  نشد وارد عمر »بنشينم خودم جاى به و بروم من تا نشو وارد«: گفت و بگشود را در
  »درآى«

  »؟هست چيزى«: گفت و شد وارد عمر پس
  »كن مختصر مرد اى«: گفت بدو عمر و بود نماز به الرحمن عبد، بخورد كه آورد وى براى غذايى زن
 بـه  وقت اين در! مؤمنان امير اى«: گفت و كرد عمر به رو و بگفت نماز سالم الرحمن عبد وقت اين در

  »؟اى آمده كار چه
 نگهبـانى  آنهـا  از بـرويم  بيا بيمناكم انها بر مدينه دزدان از و اند آمده فرود بازار كنار بر گروهى«: گفت

  »كنيم
 عمـر ، بديدنـد  چراغى حال آن در كردند همى گفتگو و نشستند بلندى يك بر بازار در و برفتند: گويد

  »؟نباشد روشن چراغ خواب از پس كه بودم نگفته گرم«: گفت
  ».شناختمش كه برويم« :گفت عمر، بودند نشسته شراب به كه ديدند را جمعى و برفتند آن از پس

  »بوديد نشسته شراب به يارانت و تو دوش! فالنى«: گفت و فرستاد او پيش كس صبحگاهان: گويد
  »؟اى دانسته كجا از! مؤمنان امير اى«: گفت
  »ديدم خودم«: گفت
  »؟نكرده منع تجسس از ترا خدا مگر«: گفت
  ».گذشت در او از عمر و«: گويد
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 را فتيلـه  موش آنكه سبب به بود كرده منع چراغ نگهداشتن روشن از عمر: گويد مزنى اهللا عبد بن بكر
  .بود اخرم شاخه از خانه سقف روزگار آن در كه گرفت مى آتش و افكند مى خانه سقف به و كشيد مى

 رسـيديم  ضـرار  بـه  چـون ، رفتم واقم حره سوى خطاب بن عمر با: گويد پدرش از نقل به اسلم بن زيد
  »ديديم افروخته آتشى

 چون و برفتيم دوان«: گويد »رويم آنها طرف به مانده سرما و شب در كه كاروانيست! اسلم«: گفت عمر
  »ناليدند مى كودكان و بود آتش بر ديگى و خويش فرزندان با بود زنى رسيديم آنها نزديك

  !آتش صاحبان اى بگويد نخواست و »نور صاحبان اى شما بر سالم«: گفت عمر
  »باد نيز تو بر سالم«: گفت زن

  »؟بيايم پيش«: گفت عمر
  »بگذر يا آى پيش نيكى به«: گفت
  »؟چيست شما قصه«: گفت و شد نزديك عمر

  »ايم مانده سرما و شب در«: گفت
  »؟مينالند كودكان اين چرا«: گفت
  »گرسنگى از«: گفت
  »؟چيست ديگ اين در«: گفت عمر

 حكـم  عمـر  و مـا  ميـان  خـدا  روند خواب به تا كنم ساكت آن بهانه به را كودكان كه است آبى«: گفت
  »كند

  »؟دارد خبر چه شما حال از عمر، بيامرزد خدايت«: گفت
  »!است غافل ما از و ماست امور دار عهده«: گفت زن

  »برويم«: گفت و كرد من به ور عمر
 دوش بـر «: گفـت  و آورد برون پيه پاره يك با را اى لنگه، رسيديم الدقيق دار به تا بيامديم دوان: گويد

  »نه من
  »كشم مى دوش به آنرا من«: گفتم
 دوش بـه  آنـرا  مـن « :گفـتم  مـى  بار هر كه گفت بار سه يا بار دو را اين و »نه من دوش بر آنرا«: گفت

  »برم مى
  »؟كشى مى دوش به مرا گناه تو قيامت روز به! مادر بى«: گفت من به عاقبت

 زن پـيش  تـا  بـرفتيم  دوان و افتـادم  براه وى با نيز من، افتاد راه به كه نهادم وى دوش بر را لنگه من
 كـرد  بنا آنگاه، »زنم مى بهم من و بريز تو« :گفت و آورد در آرد مقدارى و افكند وى پيش را لنگه و رسيديم
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 به آنرا زن و شد پخته ديگ تا دميد. ديدم مى او ريش البالى از را دود و داشت بزرگ ريشى، بدمد ديگ زير
  .ريخت آن در را ديگ و بياورد اى سينى زن و »بيار چيزى«: گفت عمر نهاد زمين

  ».كنم مى پهن من، بخوران آنها به«: گفت عمر
  .برخاستم نيز من، برخاست و نهاد زن پيش را باقى و شدند سير تا كرد چنين: گويد

  »ترى شايسته مؤمنان امير از خالفت به تو، دهاد خير پاداش خدايت«: گفت مى زن
  ».يافت خواهى آنجا مرا اهللا انشاء روى مؤمنان امير پيش اگر بگو نيك سخن«: گفت مى عمر
 تـو  كار اين«: گفتم او هب كرد كمين درنده حيوان چون و رفت نزديك سپس، گرفت كناره زن از آنگاه

  .شدند آرام و بخفتند آن از پس پرداختند خنده و بازى به كودكان كه وقتى تا داد نمى جواب اما »نيست
 ميگريسـتند  و بودند شده خواب بى گرسنگى از! اسلم«: گفت و كرد مى خدا حمد و برخاست عمر آنگاه

  »ببينم آسوده را آنها تا بروم نخواستم
 چيزى از يا دهد فرمانشان چيزى به مسلمانان صالح اقتضاى به خواست مى عمر وقتى كه بود چنان و
  .نكنند وى فرمان خالف كه كرد مى تهديد، داد مى اندرز و كرد مى آغاز خويش كسان از كند منعشان
 كرد مى فراهم را خويش كسان كرد مى منع چيزى از را مردم و شد مى منبر به عمر وقتى: گويد سالم 

 نظـر  گوشت به پرنده كه نگرند مى چنان شما به مردم، ام كرده منع چيز فالن و فالن از را مردم«: گفت ىم و
  »كنم مى برابر دو را او عقوبتش شود آن مرتكب شما از كس هر بخدا. دارد

 بـاره  در. بگيـرد  تـا  بود مصر سخت حق مورد در و بود سختگير شبهه اهل باره در عمر: گويد جعفر ابو
  .بود دل نازك و رؤف ضعيفان به نسبت و دهد انجام تا بود ماليم خود فتكلي

 بـن  عمـر  با«: گفتند و كردند سخن عوف بن الرحمن عبد با مسلمانان از چند تنى: گويد اسلم بن زيد
  »بدوزيم باو چشم توانيم نمى، بخدا، كه آنجا تا ميترسيم او از ما كن سخن خطاب

  .بگفت عمر با را اين عوف بن الرحمن عبد: گويد
 بخـدا ، بيمنـاكم  خـدا  از آن سبب به كه ام كرده ماليمت آنها با چندان، گفتند چنين واقعا«: گفت عمر

  »دارند من از كه است ترسى از بيش آنها از من ترس
 كـه  شـنيد  گذشـت  مى مدينه راههاى از يكى بر كه روز يك، كرد مصر عامل را يكى عمر: گويد عاصم

 و نيسـت  مربـوط  من به گويى مى، كند مى خيانت كه اى كرده عامل را كسى، عمر اى را خدا«: گفت مى يكى
  »كند مى چنين تو عامل

 را گوسفندان اين«: گفت و داد او به گوسفندانى و جبه و عصا بيامد چون و خواست را عامل عمر: گويد
  »است بوده گوسفندچران پدرت كه بچران

  »برم بازت اگر«: گفت و راند زبان بر سخنى و بخواست را او بعد. بود غنم بن عياض وى نام: گويد
  »ننشينى تركى اسب بر و نپوشى نازك جامه كه كنى تعهد بايد«: گفت و برد باز عملش به را وى آنگاه
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 او بـراى  دسـتورى  كـرد  مـى  عامـل  را يكى عمر وقتى كه بود چنان: گويد انصارى ثابت بن خزيمة ابن
 غذاى و ننشيند تريكى اسب بر كه كرد مى شرط و كرد مى آن شاهد را انصار و انمهاجر از جمعى و نوشت مى

  »نبندد محتاجان روى به در و نپوشد نازك جامة و نخورد خوب
 بسـا ، گرفـت  مـى  قـرض  او از و رفـت  مى المال بيت مأمور پيش شد مى محتاج عمر وقتى: گويد عمران

 بـراى  عمـر  و رفـت  مـى  او پـى  از و كرد مى مطالبه و آمد مى المال بيت مأمور و بود تنگدست عمر كه شد مى
  »پرداخت مى را خود دين رسيد مى مقرريش وقتى و كرد مى حيله او از رهايى

 گفتـه ، داشـت  اى بيمـارى  كه بود چنان و رفت منبر به و شد برون عمر روزى: گويد معرور بن براء ابو
 مـن  بـر  نـه  گـر  و دارم برمى آنرا دهيد اجازه اگر« :گفت، بود المال بيت در عسلى ظرف و بخورد عسل بودند
  ».است حرام

  عمر براى مؤمنان امير نام

 و شـد  رسـم  ايـن  سپس، بود خطاب بن عمر گرفت نام مؤمنان امير كه كسى نخستين: گويد جعفر ابو
  .برند مى كار به را نام اين تاكنون خليفگان
 خليفـه  اى«: گفتنـد  رسـيد  خالفـت  به عمر تىوق: گويد پدرش از نقل به حسان دختر كوفى و عمر ام

  »خدا پيمبر
، خداى پيمبر خليفه خليفه خليفه اى گوينده كه شود دراز كار اين بيايد ديگر خليفه وقتى«: گفت عمر

  .كردند نام مؤمنان امير را او پس »شمايم امير من و مؤمنانيد شما
  ؟دارى سال چند كه پرسيدم عمرو ام از: گويد الصمد عبد بن احمد
  »سال سه و سى و يكصد«: گفت

  »خدا خليفه اى«: گفت خطاب بن عمر به يكى: گويد جابر 
  ».كند تو خالفت خدا«: گفت
  »كند تو فداى مرا خدا«: گفت
  »ميكند زبون خدايت صورت اين در«: گفت

  عمر نهادن تاريخ

 بن محمد روايت در انكهچن، اين و نوشت تاريخ و نهاد تاريخ كه بود كس نخستين عمر: گويد جعفر ابو
 يـاد  بـود  چگونـه  كـه  را تاريخ نوشتن سبب پيش از بود االول ربيع ماه و هجرت شانزدهم سال به آمده عمر

  .ايم كرده
 المـال  بيـت  كـه  بـود  كـس  نخستين و زد مهر گل با و نهاد تاريخ را ها نامه كه بود كس نخستين عمر

 و كـرد  عقوبـت  هجـا  سبب به كه بود كس نخستين و كرد عسس كار شب به كه بود كس نخستين و داشت
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 چهـار  ميـت  نمـاز  در كـه  بـود  كس نخستين و كرد منع را آورده فرزند كنيزان فروش كه بود كس نخستين
 را كسـان  كـه  بـود  كـس  نخسـتين  و گفتنـد  مى تكبير شش و پنج و چهار آن از پيش كه داشت مقرر تكبير
 و نوشـت  واليـات  بـه  و كـرد  جماعـت  به را شب نماز رمضان هما در كه بود كس نخستين او هم و زد تازيانه
 بـراى  قـارى  دو ،بـود  چهاردهم بسال آمده عمر بن محمد روايت در چنانكه اين و كنند چنين كه داد دستور
  .كند نماز زنان با كه ديگر قارى و كند نماز مردان با كه قارى يك نهاد مردم

  ددا ترتيب ديوان و گرفت دست به تازيانه عمر

 ديـوان  كـه  بود كس نخستين و بزد آن با را كسان و گرفت دست به تازيانه كه بود كس نخستين وى
  .كرد معين مقررى و نوشت قبايل تربيت به را كسان و داد ترتيب

 ابـى  بـن  علـى ، كرد مشورت ديوانها ترتيب كار در مسلمانان با خطاب بن عمر: گويد حويرث بن جبير
  »مدار نگه آن از چيزى و كن تقسيم شود مى فراهم تو پيش كه را اموالى سال هر«: گفت طالب

 نگرفته از گرفته كه نشوند شمار اگر، رسد مى مردم همه به و هست بسيار مال«: گفت عفان بن عثمان
  »شود آشفته كار كه دارم بيم باشد معلوم

 ديـوانى  كـه  ام ديـده  را اآنجـ  شـاهان  و ام رفته شام به مؤمنان امير اى«: گفت مغيره بن هشام بن وليد
  »كن منظم سپاهى و ده ترتيب ديوانى نيز تو اند كرده منظم سپاهى و اند داده ترتيب

 نسـب  از كـه  را معطـم  بـن  جبيـر  و نوفـل  بـن  مخرمة و طالب ابى بن عقيل، كرد كار او گفته به عمر
  ».بنويسيد مقامشان ترتيب به را كسان«: گفت و خواست بودند قريش شناسان

 قـوم  و عمر و آوردند هاشم بنى از پيش را وى قوم و ابوبكر، كردند آغاز هاشم بنى از و نوشتند نيز آنها
  .نوشتند آن دنبال از خالفت سبب به را وى

 ترتيـب  به را پيمبر خويشان نخست اما، باشد چنين داشتم خوش«: گفت نگريست آن در عمر چون و
  ».است  نهاده خدا كه نهيد جايى به را عمر و بنويسيد قرابتشان

 عرضـه  او بـر  را كتـاب  وقتى كه ديدم را خطاب بن عمر: گويد جدش از نقل به اسلم بن زيد بن اسامة
 را عمر«: گفت مى كه شنيدم و بودند تيم بنى دنبال به عدى بنى و بودند هاشم بنى دنبال به تيم بنى، كردند

  ».كنيد آغاز قرابت ترتيب به پيمبر خويشاوندان از و بريد باز خودش جاى به
  »خدايى پيمبر خليفه تو«: گفتند و آمدند عمر پيش عدى بنى: گويد
  ».بود خدا پيمبر خليفه ابوبكر كه مابوبكر خليفه يا«: گفت

  ».بنهى اند نهاده قوم اين كه جايى به را خودت اگر شود چه. باشد چنين«: گفتند
 شـما  سبب به من نيك كارهاى و نهيد من دوش بر را خويش بار خواهيد مى! عدى بنى، به، به«: گفت

 آخـر  در را شـما  چـه  گـر  و، ببندنـد  شما بر را دفتر چه گر و كنند دعوتتان تا كنيد صبر، بخدا نه! شود تباه
 اميد و دنيا بركت بخدا باشم خالفكار كنم آنها مخالفت اگر اند رفته راهى به كه بوده يار دو مرا. نويسند كسان
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 وى قـوم  و ماسـت  شرف مايه كه داريم سلم و عليه اهللا صلى محمد سبب به خويش اعمال بر را آخرت ثواب
 از شـان  بعضـى  نسـب  شايد، اند يافته خدا پيمبر از شرف عربان. شريفتر نزديكتر او به كه هر و عربانند اشرف

 هـم  بـه  آدم تـا  آنگـاه ، كنـد  مـى  تالقـى  وى با كم پدرهاى با ما نسب، كند تالقى وى با فراوان پدرهاى پس
 محمد به ما از آنها بياييم اعمال بدون ما و بيايند اعمال با عجمان قيامت روز به اگر بخدا معذلك ايم پيوسته

 نسـبش  مانـد  بـاز  عمـل  از كه هر كه كند عمل خدا ثواب براى و ننگرد خويشاوندى به هيچكس. نزديكترند
  ».نسازد كارى

 در و بـرد  مـى  را خزاعه ديوان كه ديدم را خطاب بن مرع: گويد پدرش از نقل به كعبى هشام بن حزام
، مانـد  نمـى  غايـب ، بيـوه  يـا  دوشيزه، زنى هيچ و شدند مى وى پيش قديد در خزاعه مردم. آمد مى فرود قديد

 در تـا  بـود  چنـين . كـرد  مى چنان و آمد مى فرود عسفان در و رفت مى  آنگاه، ميداد دستشان به را مقرريشان
  .گذشت

 سـه  را اين نيست خدايى او جز كه بخدايى«: گفت مى خطاب بن عمر كه شنيدم: گويد ديزي بن سايب
 بنـده  مگر ندارد حق ديگرى از بيش هيچكس، ندهند يا بدهند دارد حقى مال اين در هست كه هر گفت بار

 از كـه  بهانصي و، خدا كتاب مبناى بر هست اى مرتبه را كدام هر اما هستم آنها از يكى مانند نيز من. مملوك
 بخـدا ، دارد مـرد  كه حاجتى و كرده اسالم در، مرد كه كوششى و ايم داشته سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر

  ».رسد بدو هست كه همانجا مال اين از صنعا كوهستان چوپان سهم، بمانم اگر
  .شناخت را حديث او و كردم ياد پدرم براى را سخنان اين: گويد محمد بن اسماعيل

 خـدا  راه در و بـود  زده داغ آن كفـل  بـر  كـه  ديدم اسبانى خطاب بن عمر نزد به: گويد يزيد بن سايب
  .بودند بداشته

  »؟ام خليفه يا پادشاهم من«: گفت بدو عمر كه هست سلمان روايت در
 كنـى  خـرج  نـاحق  بـه  را مسـلمانان  سـرزمين  خـراج  از بيشـتر  يا كمتر يا درم يك اگر«: گفت سلمان

  ».يستىن خليفه و پادشاهى
 يك و برد مى پشت بر جوال دو كه ديدمش رمادت سال در. بيامرزاد را حنتمه ابن خدا: گويد هريره ابو

 كجـا  از هريـره  ابـو «: گفـت  ديـد  مرا چون و كردند مى دست به دست اسلم با و داشت دست به روغن ظرف
  »؟آيى مى

 نزديك جمعى كه، رسيديم صرار به تا ببرديم را بار و شدم او كمك نيز من »نزديكى همين از«: گفتم
  .بود آنجا محارب طايفه از خانواده بيست به

  »؟ايد آمده چرا«: گفت عمر
  ».ندارى از«: گفتند
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 نشان ما به بلعيدند مى كه را شده نرم استخوانهاى و خوردند مى و بودند كرده كباب كه را مردار پوست
 سير تا كرد طبخ آنها براى پيوسته و پيچيد خويش به هجام و بيفكند را خويش رداى كه ديدم را عمر، دادند
 و داد مقر آنجا و برد صحرا به و نشاند بر را آنها و بياورد شتر چند تا فرستاد مدينه سوى را اسلم آنگاه شدند
  .برداشت را بليه خدا تا رفت مى ديگران و آنها پيش پيوسته و پوشانيد جامه

 كـم  كم آنگاه شود گرم آب تا نريزيد آرد«: گفت مى كه شنيدم بخطا بن عمر از: گويد خالد بن هشام
  ».شود نمى گوله و ميدهد بيشتر نان كه بزنيد بهم و بريزيد

 كسان و گرفت كردن تقسيم مردم ميان آنرا كه آوردند خطاب بن عمر پيش مالى: گويد سعد بن راشد
 و بـزد  تازيانـه  با را او عمر، رسيد عمر به تا زد پس را مردم و بيامد وقاص ابى بن سعد، كردند ازدحام وى بر

 بـيم  تـو  از زمين در خدا سلطه كه بفهمانم تو به خواستم نكردى بيم زمين در خدا سلطه از و آمدى«: گفت
  ».ندارد

  .كردند مى سخن آهسته و ميرفتند آرام كه ديدم را جوانانى: گويد اهللا عبد دختر شفا
  »؟چيست اين«: گفتم

  ».زاهدانند اينان«: گفتند
 واقعى زاهد بخدا اما زد مى سختى به را كسان و رفت مى شتابان و كرد مى سخن بلند عمر بخدا«: گفتم

  ».بود او
 مؤمنـان  اميـر  اى« :گفـت  كـه  كـرد  كمك چيزى برداشتن كار در را يكى عمر: گويد عامر بن اهللا عبد
  »باشند سودمند برايت فرزندانت

  »كند نياز بى آنها از مرا خدا، نه«: گفت
 و نگذارى فردا به را امروز عمل كه آنست عمل قدرت«: گفت مى خطاب بن عمر: گويد مجاشع بن عمر

 از كـه  هـر  و است احتياط سبب تقوى كه بترسيد جل و عز خدا از. باشد يكى آشكار و نهان كه آنست امانت
  ».شود محتاط وى كار در بترسد خدا

 مـا  مقررى، سخت زندگى و است زياد نانخور«: گفتند و دندآم عمر پيش جمعى: گويد عقبه بن موسى
  »بيفزاى را

 دلـم  بخـدا . ايـد  گرفتـه  خدمـه  جـل  و عـز  خـدا  مـال  از و ايد برده مكرر زنان، ايد كرده خودتان«: گفت
 مـردم  آنگـاه . بـرد  مـى  غـرب  و شـرق  بـه  را مـا  كـه  دريـا  دل بـه  بوديم كشتى دو در شما و من خواست مى
 كـرد  مى ستم اگر و ميشدند او پيرو كرد مى عدالت اگر كه بردارند خالفت به را خودشان از يكى توانستند مى
  »كشتند مى را او

  »كردند مى عزلش رفت خطا به اگر گفتى مى بود بهتر«: گفت طلحه
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 نباشد راضى تا كه بترسيد قريش بزرگزاده و جوان از، شود مى بعدى ترس مايه بيشتر كشتن نه«: گفت
  ».كند اندازى دست زير و باال به و كند خنده خشم بهنگام و نگيرد آرام

  ».بود هميارى به كار دانستيم مى بخيل داد مى قرض كه را كسى ما«: گفت مى عمر: گويد اسلم بن زيد
 نشـينند  هم با كس دو چون و داريد مجلسها ام شنيده«: گفت قرشيان بعضى به عمر: گويد عباس ابن

 دينتان براى اين بخدا، است شده خاص، مجالس كه آنجا تا، فالنند نشينان هم از يا فالنند ياران از شود گفته
 آيـد  شـما  از پـس  كـه  كسى بينم مى گويى، دارد زيان مناسباتتان براى، دارد زيان اعتبارتان براى، دارد زيان
 الفتتان كه بنشينيد هم با و كنيد هم با را مجلسهاتان. كردند قسمتها را اسالم كه است فالنى راى اين: گويد

  ».برند حساب شما از بهتر كسان و شود بيشتر
 نيز آنها ام شده سير خودم از ام شده خسته آنها از نيز من، اند شده خسته من از آنها خدايا«: گفت آنگاه

 سـوى  مـرا  پـس ، دارنـد  اى دسـته  كـه  ميدانم، بود خواهد كداممان براى حادثه دانم نمى. اند شده سير من از
  »ببر شخوي

 بـن  عمر و داشت نگه مدينه در اسبانى ربيعه ابى بن اهللا عبد: گويد پدرش از نقل به محمد بن ابراهيم
 اسـبان  علف مگر دهم نمى اجازه«: گفت، دهد  اجازه اهللا عبد به كه كردند سخن وى با، كرد منع را او خطاب

  .آوردند مى داشت يمن در كه مينىز از را آن علف و بست اسب چند او و» .بيارد مدينه بيرون از را
 بزرگواريست مؤمنان امير اى«: گفتند و آوردند سخن مردى از خطاب بن عمر با جماعتى: گويد مجالد

  ».داند نمى شر از چيزى كه
  ».شود مى شر دچار آسانتر صورت اين در«: گفت

  عمر سخنان بعضى نقل

 و عز خدا و بايد چنانكه، دكر خدا ثناى و حمد و كرد سخن عمر: گويد زبير بن عروة
 اميـد  اگـر  گماشتند شما بكار مرا مردم اى«: گفت سپس آورد كسان بياد را جزا روز و جل

 عهـده  را كـار  ايـن ، توانـاتر  امور مهمات حل به و باشم شما از نيرومندتر و بهتر كه نداشتم
 چگونـه  ار حقوقتـان  كـه  دارم حسـاب  انديشه پيوسته كه بس را عمر كار همين. كردم نمى

 جل و عز خدا اگر كه خواهم مى خدا از بارى. كنم رفتار چگونه شما با و بدهم بكى و بگيرم
 نتوانـد  خـويش  تـدبير  و نيـرو  بـه  تكيه نيابد در را عمر خويش تأييد و كمك و مرحمت به

  ».كرد
  :گفت و كرد سخن ديگر بار

 و است سودمندتر انبرايت چيز چه دانم مى و سپرده من به را شما كار جل و عز خدا«
 مراقـب  ديگر موارد چون نيز مورد اين در و كند كمك آن انجام به مرا كه خواهم مى خدا از

 مـن  كـه  كنـد  الهـام  مـن  به داده فرمان كه را عدالتى شما ميان تقسيم كار در و، باشد من
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 اشـم  خالفت اين اهللا انشاء. كند كمك جل و عز خدا مگر، ضعيف اى بنده و مسلمانم مردى
 از  چيـزى  و اسـت  جل و عز خدا خاص بزرگى كه، نكند دگر مرا خوى ام گرفته عهده به كه
 خويشتن. شده ديگر رسيده بخالفت وقتى از عمر كه نگويد كسى. ندارد تعلق بندگان به آن
 يـا  باشـد  حـاجتى  را كـه  هـر  :كـنم  مى روشن شما براى را خويش كار و شناسم مى نيك را

  ».هستم شما از يكى من كه بگويد بمن، نپسندد را ما رفتار از زىچي يا، باشد ديده ستمى
 و باشـيد  پابنـد  بحـق ، بترسـيد  خـدا  از هـا  عـرض  و محرمـات  كار در نهان و آشكار«
. كـنم  نمـى  تسـاهل  كـس  هـيچ  با من كه افتد من پيش قضاوت كه مكنيد تعدى بهمديگر

 اقامـت  ديـارى  در شـما  غالـب . كـنم  مالمتتان كه ندارم خوش و دارم دوست را شما صالح
 بسـيار  كرم جل و عز خدا، آرد آن سوى خدا آنچه مگر، شيرده نه هست كشت نه كه داريد
 مـن  دسـترس  در آنچـه  از اهللا شـاء  ان. موجودم وضع و امانت مسئول من و داد وعده بشما

 و امينـان  بوسيله جز است من از دور را آنچه و گذارم نمى وا بكس و كنم مى مراقبت هست
  ».سپارم نمى بĤنها جز را خويش امانت اهللا شاء ان و، نتوانم مراقبت عامه كخواهانني

  :گفت پيغمبر صلوات و خدا ثناى و حمد از پس و كرد سخن ديگر بار
 فـراهم  چيزهـا  شـما  .توانگريست نوميديها بعضى و است فقر طمعها بعضى مردم اى«

 مـدت  تـا  برويـد  خانـه  در. رسيد نمى آن به كه داريد آرزو چيزها و خوريد نمى كه كنيد مى
 را چيزى كه هر، داشتند كار و سر وحى با، سلم و عليه اهللا صلى خدا پيغمبر بروزگار معين
 عيـان  بـه  را او، كـرد  مـى  عيـان  را چيـزى  كه هر و گرفتند مى بنهان را وى داشت مى نهان
 بما چيزى كه هر، داند بهتر خدا را ها نهان كه بنماييد بما را خويش نيك اخالق، گرفتند مى

 گمـان ، نمايد نكو ظاهرى كه هر و بكنيم او تصديق، است نيك وى نهان كه پندارد و نمايد
 كنيد انفاق نكو خويشتن براى. است نفاق از اى شعبه ها بخل بعضى كه بدانيد. بريم بدو نيك

 را  خـويش  مقـام ! مـردم  اى. اسـت  رستگاران جزو ماند مصون خويش جان بخل از كه هر و
 بزنان قباطى جامه. بترسيد خويش پروردگار از و دهيد سامان را خويش امور و داريد پاكيزه
 سود بى كه دارم خوش! مردم اى. كنند چنين او وصف نكند جوانى اگر كه مپوشيد خويش

 شـاء  ان، كـنم  عمل بحق باشم شما ميان بيش يا كم اگر اميدوارم .برم جان بسر سر زيان و
 بـراى  و رسـد  بـاو  دارد خـدا  مال از كه حقى باشد خود خانه در چه اگر سلمانىم هر و، اهللا

 مـدارا  بـا  اندك. دهيد سامان كرده روزيتان كه را اموالى. نبرد رنج و نكند تالش آن گرفتن
 كس آن شهيد. رسد مى بد و نيك به كه است مرگ جور يك قتل. خشونت با بسيار از بهتر
 بـا  و گيـرد  تنومنـد  بلند شتر، خواهد شتر شما از كسى اگر، دهد خدا راه در جان كه است

  ».بفروشد بود سخت سر اگر و كند تربيت آنرا خويش عصاى
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  :گفت و كرد سخن ديگر بار
 است مقرر شكر، داد بشما تقاضا و خواست بى كه دنيا و آخرت بركت اين در را خدا«

، آفريـد  خـويش  تعبـاد  و خـويش  بـراى  نبوديـد  چيـزى  كـه  را شـما  خـدا . تمام حجت و
 و كـرد  خـويش  معتبـر  مخلـوق  را شـما ، كند خويش مخلوق ناچيزترين را شما توانست مى

 و كـرد  شـما  مسـخر  هسـت  زمـين  و آسمانها در را چه هر و نكرد خويش جز چيزى مطيع
 مگر داد روزى بركات از و برنشاند دريا و بدشت و داد بشما را خويش نهان و عيان نعمتهاى

 بعضى و است آدم بنى عام خدا نعمتهاى بعضى، داد چشم و گوش بشما ،كنيد سپاسگزارى
 شما طبقه و زمان و دوران در را خاص و عام نعمتهاى همه اما. كرد شما دين اهل خاص را

 آن شكر از كند تقسيم كسان ميان اگر كرده يكى خاص كه را نعمتها اين از يك هر و نهاده
  .وى پيمبر و بخدا ايمان و خدا بيارى مگر نتوانند آن حقگزارى و مانند در

 و داد ظفر را  دينتان خدا ايد يافته تسلط مردمش بر كه اند سپرده بشما را زمين اين«
 و اسـت  در مسلمانان و اسالم بخدمت يكى كه نمانده مخالفت امت دو جز شما دين بيرون

 آنهـا  زحمـت : دگيرنـ  مـى  را جبينشان عرق و رنج حاصل و معاش لوازم كه كند مى شما كار
 اوسـت  سطوت و خدا حوادث منتظر روز و شب ديگر امت و. بريد مى شما منفعت و برند مى

 در كه ندارند مقرى و روند آنجا كه ندارند پناهگاهى است آكنده ترس از را دلهايشان خدا و
 معاش با آمده فرود آنها عرصه به و تاخته آنها به جل و عز خدا سپاههاى، مانند محفوظ آن

 كه عام جليل عافيت و خداى باذن، مرزها حفاظت و پياپى فرستادگان و فراوان مال و مرفه
 ايـن  بـا  و، ديار هر در بزرگ فتوح با، خداى حمد و، نبوده آن از بهتر اسالم آغاز از امت اين

. كـرد  نتـوان  آن حـق  اداى و دانسـت  نتوان آن مقدار و كرد نتوان آن شمار كه نعمت همه
 لطف و مرحمت و بيارى مگر نرسد بجايى كوشندگان كوشش و ذاكران ذكر و شاكران شكر

 عمـل  كـه  خـواهيم  مى آورده امتحان باين را ما و نيست خدايى او جز كه خدايى از. خداى
  .كند ما نصيب را خويش رضايت كار در شتاب و بطاعت

 بخواهيـد  خدا از بدو دو و تنها مجلسهاتان در و آريد بياد را خدا امتحان، خدا بندگان
 تاريكيهـا  از را خـويش  قـوم : فرمـود  بموسـى  خدا كه كند تمام شما بر را خويش نعمت كه

 بيـاد : فرمـود  سـلم  و عليـه  اهللا صلى محمد به او هم و .آر بيادشان را خدا ايام و بر بروشنى
  .بوديد زبون و اندك سرزمين اين در كه آريد

 بـدان  و رفتيد مى حق براه، بوديد محروم دنيا بركات از و بوديد زبون كه وقت آن اگر
 مـرگ  از پـس  خيـر  اميـد  آن بسـبب  و داشـتيد  خـدا  دين و خدا معرفت و بوديد خوشدل
 جهلتـان  و بـود  سـختتر  كسان همه از معاشتان كه بوديد چنان اما، بود چيزى باز، داشتيد
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 فايـده  اين جز  دنيايتان براى كرد نصيب خدايتان كه دين اين اگر. بود راسختر همه از بخدا
 معـاش  تنگـى  در همچنـان  و رونـد  مـى  آنجا همه كه است آخرت اطمينان مايه كه نداشت
 رسد چه، دهيد غلبه ديگر دينهاى بر را آن و باشيد دلبسته سخت بدان كه بود حق، بوديد

 آورده فـراهم  بخواهـد  هـم  بـا  كدامتان هر شما براى را آخرت حرمت و دنيا بركت اينكه به
 عمـل  بـدان  و باشيد شناخته را خدا حق كه آنجا جز، بداريد را دلهايتان بايد مى پس. است
 باشـيد  بيمناك آن بر، نعمت از مسرت عين در و واداريد وى بطاعت را خويش جان و كنيد

 نعمـت  زوال سـبب ، كفران چون چيز هيچ كه يابد تحويل و انتقال و برود دست از مبادا كه
 امر خدا خاطر به. زيادت سبب و نعمت نمو موجب و است يرتغي از ايمنى مايه، شكر، نشود

  .است واجب من بر شما نهى و

  گفتند عمر بارهدر كه رثاها از سخن

 كـه  غمـى  دارم عمـر  مصـيبت  در غمى چه«: گفت مى و گريست مى عمر بر زنى: گويد عروه بن هشام
 و بگريست او بر حنتمه ابى دختر ردبم عمر وقتى: گويد شعبه بن مغيرة» .گرفت را انسانها همه و شد پخش
، كـرد  زنـده  را سـنتها  و كـرد  محـو  را هـا  فتنـه  داد سامان را كارها و ببرد را محنتها كه عمر از دريغ«: گفت

  ».عيب از كنار بر و برفت پاكدامن
 عمر باره در چيزى خواستم مى، رفتم على پيش كردند گور به را عمر وقتى: گويد شعبه بن مغيرة هم و

 ترديـد  و داشت تن به اى جامه، بود كرده مى غسل كه چكيد مى آب ريشش و سر از و آمد بيرون، بشنوم او از
 خيـر  از كه گفت راست حنتمه ابى دختر، بيامرزاد را خطاب پسر خدا« :گفت رسد مى بدو خالفت كه نداشت
  ».بودند نهاده زبانش به نگفت او بخدا، شد خالص آن شر از و برد بهره خالفت

 واال بـزرگ  خداى جز خدايى«: گفت رسيد ضجنان به چون و رفت حج به عمر: گويد مسيب بن سعيد
، داشـتم  پشمين اى جبه، ميچرانيدم دره اين در را خطاب شتران من. دهد خواهد چه هر را كه هر كه نيست
 چنـان  اكنـون . زد مى كتكم كردم مى كوتاهى راگ و كرد مى ام خسته كردم مى كار وقتى و بود خو تند خطاب

  ».نيست كس خدا و من ميان كه ام شده
 چـون  و كشـيد  مـى  را لنگـى  شتر كه شد نمودار لنگ مردى، بود نشسته عمر روزى«: گويد مكى وليد

 شتر عمر، كرد شكايت شتر لنگى از مرد، باهللا اال قوة ال و حول ال گفت عمر و بخواند شعرى رسيد عمر پيش
  ».برفت كه داد توشه و نشاند سرخى شتر بر را او و بگرفت ار

  :خواند مضمون بدين شعرى و رسيد بدو سوارى راه اثناى در و رفت حج سوى عمر آن از پس
  .نبرد راه را ما خطاب پسر اى تو چون هيچكس«
  هيچكس كتاب صاحب پيمبر پس از و

  خطاب پسر اى، تو چون
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  .نكرد نكويى دور و نزديك با
  »؟شد چه ابوبكر پس«: گفت و زد تازيانه را او عمر و

 گشـت  بـاز  عمـر  پيش چون و، كرد كنانه عامل را سفيان ابى بن عتبة عمر: گويد نوفل بن الملك عبد
  »؟چيست اين عتبه اى«: گفت بدو كه آورد مالى

  ».كردم تجارت آن با و بردم خويش همراه مالى«: گفت
  »؟بردى خود ههمرا مال سفر اين در چطور«: گفت

  .داد المال بيت به را آن و
 پس تو به بخواهى گرفته عتبه از عمر را آنچه اگر«: گفت سفيان ابو به رسيد خالفت به عثمان چون و

  ».دهم مى
 خـود  سلف خالف، شود بد تو باره در مردم راى كنى مخالفت خود سلف رفيق با اگر«: گفت سفيانابو

  ».كند تو خالف تو خلف كه مكن
 بيـت  از هـزار  چهار و رفت خطاب بن عمر پيش عتبه دختر هند: گويد پدرش از نقل به اسلم بن زيد 

 و خريد به و رفت كلب ديار سوى هند. بداد عمر. باشد آن ضامن و كند تجارت آن با كه خواست قرض المال
 كلـب  ديـار  از و انـد  رفتـه  معاويـه  پيش سفيان ابى بن عمرو و سفيان ابو كه يافت خبر آنگاه. پرداخت فروش
  .بود داده طالق را او سفيان ابو كه بود چنان و. رفت او سوى

  »؟اى آمده چه براى! مادر«: گفت بدو معاويه
 بـيم ، آمـد  تـو  سوى پدرت، كند مى كار خدا براى كه شناسى مى را عمر! پسرم، ببينم ترا آمدم«: گفت

 عمـر  و كنند مالمت ترا و اى داده او به كجا از دانندن مردم اما آنست شايسته كه دهى او به بسيار چيز كردم
  ».نبخشد را اين هرگز و كند مالمتت نيز

. شـمرد  بسـيار  را اين عمر و داد مركب و داد جامه و فرستاد برادر و پدر پيش دينار يكصد معاويه پس
  »نبوده كنار بر مشورت و بخشش اين كار از هند كه مگير بسيار را اين«: گفت سفيان ابو

  »؟كردى سود: گفت هند به سفيان ابو گشتند باز همگى چون و
  ».برم مى مدينه به كااليى داند بهتر خدا«: گفت

  .كرد شكايت زيان از بفروخت و رسيد مدينه به چون و
 ابـو  كـه  است مشورتى اين .است مسلمانان مال اما بخشيدم مى تو به بود من مال اگر«: گفت بدو عمر

  .بداد را مال تا بداشت را او و فرستاد كس و »نبوده ركنا بر آن از سفيان
  »؟داد تو به چقدر معاويه«: گفت سفيانابو به عمر

  ».دينار يكصد«: گفت
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 جنـگ  در پـدرش  كـه  عميـر  بـن  اهللا عبد كرد مى تعيين مقررى كسان براى عمر وقتى«: گويد احنف
  ».كن معين ررىمق من براى مؤمنان امير اى«: گفت و آمد وى پيش بود شده كشته

: گفـت  و كـرد  وى بـه  رو آنگـاه  »فهميـدم «: گفت عمر، زد او به دست اهللا عبد، نكرد اعتنا بدو عمر اما
  »؟كيستى«

  »عمير بن اهللا عبد«: گفت
  »بده او به حله يك و تا ششصد! يرفا«: گفت عمر
 عمـر  پـيش  گـاه آن بـدهى  من به ششصد گفت مؤمنان امير«: گفت و نپذيرفت كه داد او به پانصد يرفا

  ».داد خبر او به و رفت
  .بداد يرفا و »بده او به حله يك با ششصد«: گفت عمر
  .بينداخت را خويش پوشش و كرد تن به بود داده او به عمر كه را اى حله اهللا عبد آنگاه
  »زينت براى يكى اين و باشد كارت براى كه بردار را لباست! پسركم«: گفت عمر
 او بـه  پيمـوديم  پيمـوديم  مـى  راه كـه  شبى، بودم وى همراه عمر سفرهاى از يكى در: گويد عباس ابن

  :خواند مضمون اين به شعرى و زد خود جلو به را تازيانه كه ديدم و شدم نزديك
  شود كشته محمد كه گوييد مى دروغ بخدا«
  .نكنيم جنگ و نزنيم ضربت او از دفاع به ما و

  و. اطراف در تا كرد نخواهيم تسليم را وى
  درآييم پاى از
  »مانيم غافل خويش زنان و فرزندان از و

  :خواند مضمون اين به شعرى باز و گفت اهللا استغفر آنگاه
  را كسى خود جهاز بر شترى هيچ«

  محمد از تر پيمان درست و نكوتر
  ».است نداشته بر

  »؟نيامد ما همراه على چرا! عباس ابن اى اهللا استغفر«: گفت ديگر بار آنگاه
  ».دانم نمى«: گفتم«

 بـاز  شـما  از را قومتـان  چيـز  چه پيمبرى عم پسر تو و بود پيمبر عموى تو پدر! عباس ابن اى«: گفت
  »؟داشت

  »دانم نمي«: گفتم
  ».نداشتند خوش را شما خالفت، دانم مى من ولى«: گفت
  »؟چرا«: گفتم
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 شـايد . بباليـد  بدان و باشيد داشته هم با را خالفت و پيمبرى كه نداشتند خوش، ببخش خدايا«: گفت
 وجـود  بـا  بـود  داده شـما  بـه  آنـرا  اگـر  بـود  انـديش  مـĤل  ابـوبكر ، نـه  بخـدا . گرفت ناروا به آنرا ابوبكر بگوييد

  :است چنين آن مطلع كه بخوان من براى را زهير شاعران شاعر قصيده، داد نمى سودتان خويشاونديتان
  غاية عيالن بن قيس ابتدرت اذا«

  يسود اليها يسبق من المجد من
  ».دميد صبح تا خواندم همى را قصيده من و

 را واقعه سوره و كرد نماز و آمد فرود آن از پس. خواندم را واقعه من و بخوان را واقعه سوره گفت آنگاه
  .خواند نماز در

 فالنـى «: گفت يكيشان .داشتند سخن شعر از وى ياران بعضى و خطاب بن عمر: گويد عباس ابن هم و
  ».است شاعرتر فالنى«: گفت ديگرى» .است رترشاع

  ».داند مى بهتر كس همه از را اين كه آمد كسى«: گفت عمر. رسيدم من اثنا اين در: گويد
  »؟كيست شاعران شاعر عباس ابن اى«: گفت من به آنگاه
  ».سلمى بن زهير«: گفتم
  ».گيريم سخن اين دليل كه بيار چيزى او شعر از«: گفت
  :گويد چنين غطفان بن اهللا عبد بنى از قومى مدح در«: گفتم

  كرم سبب به قومى اگر
  بزرگواريشان و نياكان و
  نشستند مى خورشيد فراز بر

  بودند نشسته اينان
  است سنان پدرشان كه قومى

  است پاكيزه مواليدشان و اند پاكيزه و
  انسند آرامش وقت به
  باشند جن بجنبند چون و
  باشند دليران و خشندگانب آيند فراهم چون و
  كسانند محسود دارند كه نعمت بس از

  ».نگيرد ايشان از را حسد سبب خدا
 باشـد  سـخنان  ايـن  شايسته هاشم بنى طايفه اين چون هيچكس ندارم گمان و گفته نكو«: گفت عمر

  »دارند وى با كه قرابتى و سلم و آله و عليه اهللا صلى خدا پيمبر فضيلت بسبب
  ».نكو گفتي و پيوسته نكو گفته اي مؤمنان ميرا اى«: گفتم
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  »؟داشت باز مي داني از پس پيمبر چه چيز مؤمنان را از بني هاشم! اي ابن عباس«: گفت
  ».بدانم تا بگويد مؤمنان امير ندانم اگر«: گفتم
 بـراى  قريش، بباليد خويش  قوم بر و آيد فراهم شما در خالفت و نبوت كه نداشتند خوش«: گفت عمر

  ».بود موفق و كرد جا به و برگزيد خويش
  ».كنم سخن بدارى من از خشم و دهى سخن اجازه اگر مؤمنان امير اى«: گفتم
  ».بگوى! عباس ابن اى«: گفت
 از قـريش  اگـر  بـود  موفق و كرد بجا و برگزيد خويش براى قريش گفتى اينكه مؤمنان امير اى«: گفتم

. نبـود  حسـد  و اعتراض و بود كرده بجا بود برگزيده خويش براى هبرگزيد او براى جل و عز خداى كه همانجا
 قـومى  وصـف  در جـل  و عـز  خدا باشيم داشته هم با را خالفت و نبوت ما كه نداشتند خوش گفتى اينكه اما

  ».كرد محو را اعمالشان خدا و نداشتند خوش بود كرده نازل خدا كه را آنچه: گويد
 مبـادا  بپـذيرم  خواسـتم  نمـى  كـه  بـودم  شنيده تو از چيزها! باسع ابن اى بخدا، خيال بى«: گفت عمر

  ».گيرد كاهش من نزد به مقامت
 اگـر  و دهـد  كـاهش  تـو  نزد به مرا مقام نباشد روا باشد حق اگر كه؟ بوده چه مؤمنان امير اى«: گفتم

  ».برانم خويش خاطر از را باطل، باشد باطل
  ».بگردانيدند ما از حسد و ستم به را خالفت گويى مى ام شنيده«: گفت عمر

، حسـد  به گفتى اينكه و شده معلوم خردور و نادان براى، ستم به گفتى اينكه مؤمنان امير اى«: گفتم
  ».اوييم محسود فرزندان ما و برد حسد آدم به نيز ابليس

 زوال كـه  اى كينـه  و نـرود  كه گرفته خو حسدى به دلهايتان هاشم بنى اى بخدا! خيال بى«: گفت عمر
  ».نگيرد

 پاكيشـان  كمال به و ببرده آنها از ناپاكى خدا كه را كسانى دلهاى و باش آرام! مؤمنان امير اى«: گفتم
  ».بود هاشم بنى دلهاى از سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر دل كه مدار موصوف كينه و حسد به رسانيده

  ».شو دور من از! عباس ابن اى«: گفت عمر
  ».كنم مى چنين«: گفتم

 ترا حق كه بخدا، باش خويش بجاى! عباس ابن اى«: گفت و كرد شرم من از خيزم بر خواستم چون و
  ».دارم عالقه تو دلخوشى به و كنم مى رعايت

 و كرده صواب كند آن رعايت كه هر كه هست حقى مسلمانان همه و تو بر مرا مؤمنان امير اى«: گفتم
  ».كرده خطا نكند رعايت كه هر

  .برفت و برخاست مرع آنگاه: گويد
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 ضـربه  و داشـت  همراه را تازيانه، گذشت بازار به خطاب بن عمر: گويد پدرش از نقل به سلمه بن اياس
  ».برو كنار راه از«: گفت و خورد لباسم كنار به كه زد من به ماليمى

  »؟دارى حج قصد! سلمه«: گفت و ديد مرا بعد سال: گويد
  ».آرى«: گفتم
 و كن حج خرجى را اين« :گفت و داد من به درم ششصد و برد خويش خانه به و بگرفت مرا دست پس

  ».زدم تو به كه است ماليمى ضربه عوض به اين كه بدان
  ».بودم كرده فراموش آنرا من! مؤمنان امير اى«: گفتم
  ».بودم نكرده فراموش من ولى«: گفت
 غياب در كه هست حقى شما بر را ما! رعيت گروه اى«: گفت مى خطاب بن عمر: گويد كهيل بن سلمة

 ماليمت و تحمل از سودمندتر و خوشتر خدا نزد به تحملى هيچ، كنيد كمك نيكى بر و كنيد نيكخواهى من
 گـروه  اى. نيست پيشوا اصرار و لجاج از تر بدخيم و منفورتر خدا نزد به لجاجى! رعيت گروه اى. نيست پيشوا
  ».آرد وى سوى باال از را سالمت خدا اردد سالمت به را خود دستان زير كه هر! رعيت

 و برفـت  آنگـاه ، خواند آن با اى سوره و را سبحان سوره، كردم صبح نماز عمر با: گويد سواده بن عمران
  »برفتم او با من

  »؟دارى حاجتى«: گفت
  ».دارم حاجتى«: گفتم
  ».بيا من دنبال«: گفت
 كه بود نشسته تختى بر ديدمش، داد من به ورود اجازه شد خانه وارد چون، برفتم وى دنبال از«: گويد

  ».نبود چيزى آن روى
  ».دارم پندى«: گفتم
  ».شبانگاه و صبحگاه پندگوى به مرحبا«: گفت
  ».گيرند مى عيب تو بر را چيز چهار تو امت«: گفتم
  ».بگوى« :گفت و داد تكيه خويش ران به آنرا ته و نهاد چانه به را تازيانه سر: گويد
 ابـوبكر  و سـلم  و عليه اهللا صلى خدا پيمبر اما اى كرده حرام حج ماههاى در را عمره«: گويند مى: گفتم

  ».است حالل و اند نكرده چنين
 دسـت  از سالشـان  و پندارند بس حج بجاى آنرا كنند عمره حج ماههاى در اگر اما است حالل«: گفت

  ».گفتى درست .خداست نور از نورى كه ماند ناقص حجشان و برود
 درم مشـت  يك دادن با كه داشته روا خدا كه صورتى در اى كرده حرام را زنان متعه: گويند مى«: گفتم

  ».شويم جدا روز سه از پس و گيريم تمتع
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 گشـايش  بـه  مـردم  آنگـاه  كـرد  حـالل  ضـرورت  هنگام به آنرا سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر«: گفت
 خواهـد  كه هر اكنون. باشد گشته باز بدان و باشد كرده عمل بدان مسلمانان از كسى كه ندارم خبر، رسيدند

  ».گفتى درست، شود جدا طالق به روز سه پس از و گيرد نكاح به زنى درم مشت يك بدادن
  ».اى دانسته آزاد، كند آزادش صاحبش آنكه بى، آرد فرزند اگر را كنيز و«: گفتم
  ».خواهم مى آمرزش خدا از، مخواست نمى نيكى جز و پيوستم حرمتى به را حرمتى«: گفت
  ».دارند شكايت تندت رفتار و رعيت با تو خشونت از«: گفتم
 شـتر  يـك  بـر  محمـد  با من« :گفت آنگاه، برد آخر به تا و كشيد بدان دست و برگرفت را تازيانه: گويد

 آب، كـنم  مـى  يرسـ  و چرانم مى بخدا، بودم شتر يك بر سلم و عليه اهللا صلى او با الكدر قرقرة غزاى در، رفتم
، كنم مى دفاع خويش حرمت از، كنم مى توبيخ را مزاحم، كنم مى خشونت احمق با، كنم مى سيراب و دهم مى

 با اما برم مى باال عصا، زنم مى كمتر كتك و كنم مى بسيار توبيخ، كنم مى دنبال را رباينده، كشانم مى را لجوج
  ».نبودم معذور نبود چنين اگر، زنم مى پس دست

  ».شناخت مى خوب را خويش رعيت«: گفت و رسيد معاويه به سخن اين: ويدگ
 محـروم  را خود خويشان و كسان خدا رضاى منظور به عمر«: بود گفته عثمان كه شنيدم: گويد محمد

 نمـي  پيـدا  كـس  سـه  عمـر  مانند دهم مى چيز خود خويشان و كسان به خدا رضاى بمنظور من و داشت مى
  ».شود

 روپوشـى  كـه  ديـدم  را خطـاب  بـن  عمر. شدم ها خانه از يكى وارد و رفتم مدينه به: دگوي سليمان ابى
  ».ماليد مى قطران را زكات شتران و داشت آلود قطران

 را تـوانگران  امـوال  مازاد بودم دانسته پيش از دانم مى اكنون را آنچه اگر«: گفت مى عمر: گويد وايل ابو
  ».كردم مى تقسيم فقير مهاجران بر و گرفتم مى

 او نكـوئى  و پرسـيد  مـى  اميرشـان  بـاره  در آمدنـد  مى عمر پيش فرستادگان وقتى: گويد يزيد بن اسود
  .گفتند مى

  »؟رود مى بيمار عيادت به«: گفت مى
  ».آرى«: گفتند مى
  »؟ماند نمى معطل در بر آيا. است چگونه ضعيف با وى رفتار«: گفت مى
  .كرد مى عزل را او بود منفى جواب، خصايل اين از يكى باره در اگر

 برم نمى ميان از آنرا من  است اسالم امور از كه هست چيز چهار«: گفت مى خطاب بن عمر: گويد عمرو 
 و داده فرمـان  خدا كه نهيم بجايى آورديم فراهم چون و خداى مال آوردن فراهم در توانايى: كنم نمى ترك و
  .نباشد آن از چيزى ما نزد به و ما دست به و مانيم بجا عمر خاندان ما
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 بـه  خدا غنيمت از و نباشند مقيم بسيار و نمانند دير برند مى سر به شمشيرها سايه زير كه مهاجران و
  .آيند باز تا باشم نانخورانشان مراقب من و شود داده وفور به خورانشان نان و آنها

 بپذيرنـد  نيكوكارشان از نگيدندج ناس عامه با و دادند سهم خويش مال از را جل و عز خدا كه انصار و
  .شود مشورت آنها با خالفت كار در و گذرند در بدكارشان از و

 و شـود  گرفتـه  درهـم  و دينـار  و شود گرفته حق به زكاتشان، اسالمند مايه و عرب ريشه كه بدويان و
  .دهند باز مستمندانشان و فقيران به را همه

 كـه  كنند نمى برابر مرد دو اين با را هيچكس كسان كه مدان مى«: گفت مى عمر: گويد عمر بن اهللا عبد
  ».كرد مى القا آنها به و گرفت مى او از و كرد مى گويى راز جبرئيل و آنها ميان سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر

   شورى قصه

 كـه  شـود  چـه  مؤمنـان  اميـر  اى«: گفتنـد  او بـه  خورد ضربت عمر وقتى: گويد اودى ميمون بن عمرو
  »؟كنى تعيين جانشينى

 پروردگـارم  اگـر  و كردم مى جانشين را او بود زنده جراح بن عبيدة ابو اگر! كنم جانشين را كى«: گفت
 بود زنده حذيفه ابو وابسته سالم اگر، است امت امين وى كه گفت مى پيمبرت كه شنيدم: گفتم مى پرسيد مى
 را خـدا  سـالم  كـه  گفـت  مى پيمبرت كه شنيدم: گفتم مى پرسيد مى پروردگارم اگر و كردم مى جانشين را او

  ».دارد دوست بسيار
  ».عمر بن اهللا عبد: دهم مى نشان تو به را يكى«: گفت او به يكى 

 كـنم  جانشـين  را كسى چگونه! تو بر واى، نداشتى منظور را خدا گفته اين از كه بكشد خدايت«: گفت
 از يكـى  براى كه نبودم آن بسته دل. نيست لبستگىد شما كار به را ما. است درمانده زنش دادن طالق از كه

 همـين  كه است بس عمر براى ما جمع از بود شر اگر و برگرفتيم آن از بود خير اگر. بخواهم خويش خاندان
 زحمـت  بـه  را خويشـتن  كـه  مـن . پرسـند  محمد امت كار از و كشند حساب به را يكى عمر خاندان از. بس

 خواهم نيكروز، پاداش نه باشد وبال نه كه يابم نجات سر به سر اگر، اشتمد محروم را خويش كسان و انداختم
 از بهتـر  آنكه نكنم اگر و كرد تعيين جانشين بود من از بهتر آنكه كنم معين جانشين اگر: نگرم مى اينك. بود
  ».گذاشت نخواهد سامان بى را خويش دين خدا و نكرد بود من

  »؟كنى وصيت كه شود چه مؤمنان امير اى«: گفتند و آمدند باز و برفتند آنگاه
 بهتـر  كه سپارم مردى به را كارتان و بنگرم كه شدم مصمم گفتم شما با كه سخنان آن از پس«: گفت

 در بـاغى  بـه  كه ديدم را مردى و شدم خود بى آنگاه -كرد اشاره على به و -برد مى حق راه به را شما، همه از
 و نهـد  خويش زير و دارد بر و بچيند بود رسيده و تازه چه هر كرد بنا و بود كرده غرس آنرا درختان كه آمد

 كار اين مسئول مرگ و زندگى در خواهم نمى، برد مى را عمر و كند مى اجرا را خويش فرمان خدا كه دانستم
 بـن  زيـد  بن سعيد بهشتند اهل كه گفت سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر كه تن چند اين و شما اينك باشم
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، مناف عبد پسران، عثمان و على: تن شش اين بلكه، كنم نمى وارد را وى اما است جمله آن از نفيل بن مروع
 اهللا صـلى  خدا پيمبر حوارى، عوام بن زبير و، سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر خالگان، سعد و الرحمن عبد و

 به را يكى چون و كنند انتخاب خودشان انمي از را يكى اهللا عبيد بن الخير طلحة او عمه پسر و، سلم و عليه
  .كند ادا را  وى امانت كرد امين را شما از يكى اگر و كنيد كمك و كنيد پشتيبانى او از برداشتند خالفت

  ».مرو آنها با«: گفت على به عباس، آمدند برون آنگاه
  ».ندارم خوش را مخالفت«: گفت
  ».بينى مى بد صورت اين در«: گفت

: گفـت  و خوانـد  پيش را عوام بن زبير و عوف بن الرحمن عبد و سعد و عثمان و على، عمر صبحگاهان
 پيمبـر  كـه ، بـود  نخواهد شما ميان در جز كار اين و قوميد ساالران و سران شما كه ديدم چنان و نگريستم«

 بـيم  شـما  بـر  مـردم  از گراييد استقامت به اگر، بود راضى شما از گذشت در وقتى سلم و عليه اهللا صلى خدا
 يكى و كنيد مشورت و رويد او اطاق به عايشه اجازه با، كنند اختالف مردم و كنيد اختالف دارم بيم اما ندارم

  ».كنيد انتخاب را خودتان از
 روان او از خـون  كه بگذاشت را خود سر و» .باشيد نزديكى همين مرويد عايشه اطاق« به: گفت آنگاه 

  .بود شده
  .شد بلند صداهايشان آنگاه، كردند گويى آهسته و برفتند آنها
 بـس «: گفت و شد متوجه و بشنيد عمر »نمرده مؤمنان امير هنوز اهللا سبحان«: گفت عمر بن اهللا عبد

 آنكـه  از پـيش  بايد كند نماز مردم با صهيب اثنا اين در، كنيد سر مشورت به روز سه مردم من وقتى »كنيد
 ولـى  باشـد  داشـته  حضـور  مشورت به عمر بن اهللا عبد باشيد كرده نمعي خودتان از اميرى بيايد چهارم روز

 يابـد  حضور مشورت در آمد روز سه اثناى در اگر، است شما شريك كار اين در طلحه، ندارد خالفت به حقى
  ؟شود مي چه طلحه كار. بريد سر به را خويش كار نيامد و گذشت روز سه اگر

  ».كند نمي مخالفت اهللا شاء ان، ما با طلحه كار«: گفت وقاص ابى ابن بن سعد
 بـه ، عثمان و على، مرد دو اين از يكى كه پندارم چنان نكند مخالفت اهللا شاء ان اميدوارم«: گفت عمر

 است طبع شوخ مردى شود خليفه على اگر و است راى سست مردى شود خليفه عثمان اگر: رسد مى خالفت
 من كه گيرد كمك او از خليفه نه گر و آنست شايسته كنيد خليفه را سعد اگر، ببرد حقشان راه به تواند مى و
 و سـاز  كـار  و كاردان و براست حد صاحب عوف بن الرحمن عبد. نكردم معزول ضعف يا خيانت سبب به را او

  ».بشنويد سخنش، دارد خداى جانب از محافظى
 داده نيـرو  شـما  بـه  را اسـالم  بـاز  دير از جل و عز خدا! طلحه ابو اى«: گفت انصارى طلحه ابو به آنگاه

 مقـداد  به» .كنند انتخاب خودشان از را يكى كه كن وادار را جمع اين و برگزين را انصار از كس پنجاه، است
  ».كنند انتخاب خودشان از را يكى تا نگهدار اطاقى در را جمع اين نهاديد گور در مرا وقتى«: گفت اسود بن
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 و عـوف  بـن  الـرحمن  عبـد  و سعد و زبير و عثمان و على و كن نماز مردم با روز سه«: گفت صهيب به
 آنهـا  سـر  بـر ، نـدارد  خالفـت  بـه  حقـى  اما كن حاضر نيز را عمر بن اهللا عبد. آر در يكجا به آمد اگر را طلحه
 چهـار  اگر. بزن شمشير به را گردنش يا بكوب را سرش نپذيرفت يكى و شدند همسخن كس پنج اگر، بايست

 از يكـى  بـه  كس سه اگر، بزن را گردنشان، نپذيرفتند كس دو و دادند رضايت يكى به و شدند همسخن كس
 بـه  و كنيـد  حكم را عمر بن اهللا عبد دادند رضايت خودشان از بيكى ديگر كس سه و دادند رضايت خودشان

 معـى ج بـا  ندادنـد  رضـايت  عمـر  بن اهللا عبد حكم به اگر. كنند انتخاب را خودشان از يكى داد راى گروه هر
  ».بكشيد بگشتند جمع راى از اگر را باقى و آنهاست جزو عوف بن الرحمن عبد كه باشيد

 بكـار  را ترتيـب  اين، قومتان اگر«: گفت بودند وى با كه هاشم بنى از جمعى با على، شدند بيرون آنگاه
  »نرسيد خالفت به هرگز بندند

  ».بگشت ما از«: گفت او به بيامد عباس
  »؟دانستى كجا از«: گفت عباس
 كـس  دو و دادنـد  رضايت يكى به كس دو اگر باشيد اكثريت با: گفت و كرد مى قرين را عثمان«: گفت

 الرحمان عبد خود عمه پسر با سعد. آنهاست با  عوف بن الرحمن عبد كه باشيد كسى با دادند رضايت يكى به
 عثمـان  به خالفت الرحمن عبد، ندك نمى اختالف و است عثمان خاندان داماد الرحمن عبد، كند نمى مخالفت

  ».ندارم اميد بيشتر آنها از يكى به كه صورتى در ندهند سودم باشند من با ديگر تن دو اگر. دهد مى
 وفـات  هنگـام . آمـدى  من پيش ناخوشايند خبر با عاقبت، گفتم چيزى تو با مورد هر در«: گفت عباس

 در: گفـتم  پيمبـر  وفات از پس. نكردى و كيست با الفتخ بپرس او از: گفتم سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر
 از چيـز  يك، نشنيدى و نشو آنها جزو: گفتم برد نام شورى جزو را تو عمر وقتى. نكردى و كن شتاب كار اين
 از را مـا  پيوسـته  كه بترس گروه اين از. كنند خليفه ترا آنكه مگر، نه بگو بگويند تو با چه هر جمع بشنو من

  ».باشد اثر بى آن در خير كه افتد دست به شرى با و كند قيام ما خالفت براى ديگرى تا كنند مى دور خالفت
 برند دست به دست را خالفت بميرد اگر و آرم مى يادش به كرده را آنچه بماند عثمان اگر«: گفت على

 بـه  و خوانـد  نسـخ  ايـن  تمثيل به شعرى آنگاه» .نباشد خوشايندشان كه بينند چنان مرا كنند چنين اگر و
  »مباش نگران! الحسن ابو اى«: گفت طلحه ابو. نداشت خوش را او حضور و ديد را طلحه ابو و نگريست يكسو

 نمـاز  او بـر  كدامشـان  كـه  انداختنـد  گفتگو عثمان و على بياوردند را او جنازه و گذشت در عمر وقتى
 صـهيب  كـار  ايـن ، نداريد حقى كار اين در اما، امارتيد خواهان دوتان هر«: گفت عوف بن الرحمن عبد، كنند
» .شوند همسخن پيشوايى باره در كسان اين تا باشد نماز پيشواى روز سه كه كرد جانشين را او عمر كه است

  .كرد نماز عمر بر صهيب و
 و المـال  بيـت  در قـولى  به و مخرمه بن مسور خانه در را شورى اهل مقداد كردند گور به را عمر وقتى

. بـود  غايب طلحه. بود آنها با نيز عمر ابن، بودند كس پنج كه آورد فراهم او اجازه به و عايشه طاقا در بقولى
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 كه نشستند در بر و بيامدند شعبه بن مغيرة و عاص بن عمرو. نگذارد آنها پيش را كس كه گفتند را طلحه ابو
  ».بوديم شورى اهل جزو و شتيمدا حضور بگوييد خواهيد مى«: گفت و برخاستند تا پرانيد بĤنها  سنگ سعد

 اينكه از من«: گفت طلحه ابو .رفت ميان در بسيار سخن و كردند همچشمى خالفت كار در جمع آنگاه
 سـه  بـر  ببـرد  را عمـر  كـه  بخدايى. كنيد همچشمى آن باره در اينكه تا داشتم بيم بيشتر كنيد رد را خالفت
  ».كنيد مى چه ببينم نشينم مى ام خانه در آن از پس افزود نخواهم شده معين كه روزى

 جماعـت  افضل به كه شود مى كار اين دار عهده و زند مى كنار خالفت از كدامتان«: گفت الرحمن عبد
  »؟دهد

  .نداد پاسخ هيچكس
  ».زنم مى كنار آن از من«: گفت

: گفـت  مى سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر شنيدم كه دهم مى رضايت همه از زودتر من«: گفت عثمان
  ».امين آسمان در و است امين زمين در«

  .بود خاموش على» .دهيم مى رضايت نيز ما«: گفتند جمع
  »؟گويى مى چه الحسن ابو اى«: گفت الرحمن عبد

 خيـر  از و نـدارى  مرجح را خويشاوند و نشوى هوس تابع و شمارى مرجح را حق كه كن تعهد«: گفت
  ».نمانى باز امت خواهى

 انتخاب كه هر به و باشيد من با آرد تغيير و تبديل كه كسى ضد بر كه كنيد تعهد«: گفت الرحمن عبد
 خيـر  از و ندارم مرجح خويشاوندى سبب به را خويشاوند كه خدا پيشگاه در تعهد بشرط دهيد رضايت كردم

  .داد پيمان و گرفت پيمان آنها از، »نمانم باز مسلمانان خواهى
 بـيش  دين كار در مؤثر خدمت و سابقه و پيمبر خويشاوندى سبب به گويى مى تو«: گفت على به آنگاه

 اين از يك كدام نرسد تو به و بگردد تو از كار اگر اما، نيست بيجا و »دارم خالفت شايستگى حاضران همه از
  »؟دانى مى تر شايسته كار اين براى را جمع

  »عثمان«: گفت
 عموزاده و خدا پيغمبر داماد و منافم عبد بنى از پيرى: گويى مى تو«: گفت و ردك خلوت عثمان با آنگاه

 از كـداميك  ندهنـد  تو به اگر ولى. بگردد من از كار اين نبايد و -نيست بيجا و -دارم حرمت و سابقه كه وى
  ؟ميدانى تر شايسته را جمع اين

 بـا  بـود  گفته عثمان و على با كه نانىسخ نظير و كرد خلوت زبير با الرحمان عبد آنگاه »على«: گفت 
  »عثمان«: گفت او و بگفت وى

  »عثمان«: گفت او و كرد سخن او با و كرد خلوت سعد با آنگاه
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 خويشـاوندى  بحـق  و خدا پيمبر با پسرم اين خويشاوندى بحق ترا«: گفت و آمد سعد پيش على آنگاه
 مـن  از كـه  كـارى  كـه  نشـوى  همدسـت  ثمانع نفع به من ضد بر الرحمن عبد با كه خودت با حمزه عمويم
  »نيست ساخته عثمان از است ساخته

 اشـراف  بـا  بودنـد  آمده مدينه سوى كه را سپاهها سران و خدا پيمبر ياران و بگشت شبها الرحمن عبد
 سـر  بـه  مـدت  آن صبحگاه كه شبى. برد نام را عثمان كرد خلوت كه هر با و كرد مشورت آنها با و بديد قوم
 تـو «: گفت و كرد بيدار را او و آمد مخرمه بن مسور بخانه بود تالش به را شب بيشتر كه پس آن زا رسيد مى
 مسجد انتهاى در بخواندشان چون. »بخوان را سعد و زبير برو، ام نزده هم به چشم شب همه من و خوابى در
  »واگذار مناف عبد پسر دو با را كار اين«: گفت و كرد آغاز زبير از بود مروان خانه مجاور كه اى صفه در

  »است على آن از من نصيب«: گفت
  »كنم انتخاب تا واگذار من به را خود نصيب داريم نزديك خويشاوندى تو و من«: گفت سعد به آنگاه
 بيشـتر  را علـى  مـن  كـرد   خـواهى  انتخاب را عثمان اگر ولى بله كنى مى انتخاب را خودت اگر«: گفت

  »كن سرفرازمان و كن آسوده را ما و كن يعتب خويشتن با مرد اى پسندم مى
 و بـودم  نكـرده  چنـين  اگـر  و كنم انتخاب كه ام زده كنار خالفت از را خودم من اسحاق ابو اى«: گفت

 نرى كه بيامد نرى كه ام ديده علف پر سبز باغى چون بخواب آنرا كه خواستم نمى را خالفت بود من با اختيار
 منحـرف  و برفت باغ از و ننگريست بود باغ در آنچه به و بود ببرى گويى گذشتب و بودم نديده آن از معتبرتر

 كـه  بيامـد  رونق پر نرى آنگاه. شد برون باغ از تا برفت وى پى از و بيامد وى دنبال از شترى پس آن از نشد
 آنگاه دش برون باغ از و رفت مى پيشين تن دو آن براه و مينگريست چپ و راست به و كشيد مى را خود مهار
 نيايـد  آنهـا  بجاى كس عمر و ابوبكر پس از شوم نمى چهارمى من بخدا نه. چريد باغ در و آمد در چهارم شتر
  ».شوند راضى او از مردم كه

 را عمـر  دسـتور  كـه ، بـر  سـر  بـه  را خـويش  كـار  باشـد  شـده  چيره تو بر ضعف دارم بيم«: گفت سعد
  »اى دانسته

 گويى آهسته وى با دراز مدتى الرحمن عبد و بخواند را على خرمهم بن مسور، برفتند سعد و زبير آنگاه
 وى بـا  و فرسـتاد  عثمـان  آوردن براى را مسور و برخاست آنگاه، اوست از خالفت كه نداشت ترديد على، كرد

  .كرد جدا هم از را دو آن صبح اذان تا كرد گويى آهسته
 عبـد  كـه  سـخنانى  از بگويـد  كـه  هـر ! مروع اى«: گفت من به عمر بن اهللا عبد: گويد ميمون بن عمرو

 قـرار  عثمان بر پروردگار قضاى: گويد» .است گفته ندانسته دارد خبر گفت عثمان و على با عوف بن الرحمن
 اهـل  با بودند مدينه در كه را مهاجرانى و فرستاد كس و آورد فراهم را گروه بكردند صبح نماز چون و گرفت
 الـرحمن  عبـد  آنگـاه . شـد  پـر  مردم از مسجد و آمدند فراهم كه بياورد پاهس سران و انصار از حرمت و سابقه
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 اميرشـان  كـه  باشند  دانسته و روند خويش واليات سوى واليات مردم كه خواهند مى كسان مردم اى«: گفت
  »كيست

  »دانيم مى كار اين شايسته ترا ما«: گفت زيد بن سعيد
  »بگوييد را ديگرى«: گفت
  »كن بيعت على با نكنند اختالف مسلمانان اهىخو مى اگر«: گفت عمار

  »آورديم اطاعت و شنيديم گوييم كنى بيعت على با اگر، گويد مى راست عمار«: گفت اسود بن مقداد
  »كن بيعت عثمان با نكنند اختالف قريش خواهى مى اگر«: گفت سرح ابى ابن 

  »آورديم اطاعت و شنيديم گوييم كنى بيعت عثمان با اگر گويد مى راست«: گفت ربيعه ابى بن اهللا عبد
 بنى و هاشم بنى آنگاه» ؟اى شده مسلمانان نصيحتگر كى از«: گفت و داد دشنام سرح ابى ابن به عمار

  .كردند سخن اميه
 بخشـيد  عزت خويش دين به و داد حرمت خويش پيمبر به را ما جل و عز خدا! مردم اى«: گفت عمار

  »؟بريد مى بيرون تانپيمبر خاندان از را كار اين چرا
 براى قريش اينكه به كار چه ترا كنى مى تجاوز خودت حد از سميه پسر اى«: گفت مخزوم بنى از يكى

  »كند مى معين امير خود
  »كن يكسره را كار افتند فتنه به مردم آنكه از پيش الرحمن عبد اى«: گفت وقاص ابى بن سعد
  .»مباشيد بدگمان! گروه اى، ام كرده مشورت و ام كرده نظر«: گفت الرحمن عبد

 سـيرت  و رسـول  سنت و خدا كتاب به كه كنى مى پيمان و عهد خدا با«: گفت و خواست را على آنگاه
  »؟كنى عمل وى از پس خليفه دو

  »كنم عمل خويش توان و علم اندازه به و كنم چنين اميدوارم«: گفت
  .بود گفته على با كه گفت چنان نيز او با و خواست را عثمان آنگاه
  »آرى«: گفت

  .كرد بيعت وى با الرحمن عبد و
، ايد كرده همدستى ما ضد بر كه نيست روزى نخستين اين. واگذاشتى باو دراز مدتى براى«: گفت على

 بـه  را خالفت كه كردى خليفه را عثمان بخدا، خواست بايد كمك گوييد مى آنچه بر خدا از و بايد نكو صبرى
  »است ديگر كارى به روز هر اخد كه بخدا دهد پس تو

 بـا  را كسـى  ام كـرده  مشورت كسان با و ام كرده نظر من مباش گمان بد! على اى«: گفت الرحمن عبد
  »گيرند نمى برابر عثمان

  »رسيد خواهد سر به نامه اين«: گفت مى و برفت على
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 كنند مى عدالت حق به و كنند مى حكم حق به كه كسانى از را كار بخدا الرحمان عبد اى« گفت مقداد
  »گرفتى باز

  ».كوشيدم سخت مسلمانان براى بخدا مقداد اى«: گفت
  »دهد كاران نيكو پاداش ترا خدا اى داشته منظور را خدا كار اين از اگر«: گفت مقداد
 از، ام نديـده  داد رخ خانـدان  ايـن  بـر  پيمبـر  پس از آنچه مانند حوادثى هرگز بخدا«: گفت مقداد آنگاه

 بـر  اگـر  بخـدا . نيست او از عادلتر و عالمتر هيچكس پيداست نگفته كه واگذاشتند را مردى، جبمع در قريش
  »... مييافتم يارانى آن ضد

  »افتى فتنه به دارم بيم كه بترس خدا از مقداد اى«: گفت الرحمن عبد
  »؟كيست مرد اين و؟ كيانند خاندان اين اهل بيامرزد خدايت«: گفت مقداد به يكى
  ».است طالب ابى بن على مرد و المطلبند عبد بنى خاندان لاه«: گفت
 شـما  بـر  هاشـم  بنـى  اگـر  ميگويند و نگرد مى بهمديگر قريش و نگرند مى قريش به مردم«: گفت على

 بـه  دسـت  خودتـان  ميان آنرا باشد قريش از ديگر كسان در اگر و شود بيرون ميانشان از هرگز يابند خالفت
  ».بريد مى دست

  ».اند كرده بيعت عثمان با«: گفتند او به بيامد طلحه بودند كرده بيعت عثمان با كه روز همان
  »؟دارند رضايت آن به قريش همه«: گفت

  »آرى«: گفتند
 را خالفـت  نپـذيرى  اگـر ، دارى را خـويش  كـار  اختيـار  هنـوز «: گفت عثمان، رفت عثمان پيش طلحه

  »پذيرم نمى
  »؟پذيرى نمى واقعاً«: گفت
  »آرى«: گفت

  »؟اند كرده بيعت تو با مردم همه«: فتگ
  »آرى«: گفت
 بيعـت  او بـا  و »شـوم  نمـى  منحرف اند كرده اتفاق آن بر كه چيزى از و دهم مى رضايت نيز من«: گفت

  .كرد
  »كردى بيعت عثمان با كه كردى خوب محمد ابا اى« گفت الرحمن عبد به شعبه بن مغيرة

  »داديم نمى رضايت ما بود كرده بيعت ديگرى با الرحمان عبد اگر«: گفت عثمان به او هم و
 بيعـت  وى بـا  بـودم  كـرده  بيعـت  ديگـرى  با اگر گويى مى دروغ! چشمى يك اى«: گفت الرحمان عبد

  »گفتى مى سخن همين و كردى مى
  :گويد مضمون اين به شعرى فرزدق
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  كرد نماز روز سه صهيب«
  واگذاشت عثمان به آنگاه

  دبو كاست و كم بى پادشاهى كه
  بود داده خود رفيق به ابوبكر كه بود خالفتى

  شدند مى رهبرى كه بودند دوستانى
  »بودند مأمور يا و

 عـوف  بـن  الرحمن عبد از بيشتر خويش قوم كار بر كه نديدم را هيچكس«: گفت مى مخرمه بن مسور
  ».باشد يافته تسلط

 خبـر  ضمن آنرا آغاز و بود عوف تردخ عاتكه مادرش كه مخرمه بن مسور روايت دنباله: گويد جعفر ابو
 بـرون  آنگـاه ، شـدند  عمـر  قبر وارد شورى اهل يعنى نفر پنج: گويد كه است چنين، آورديم عمر شدن كشته
 وى دنبـال  بـه  آنها »بياييد، رويد مى كجا«: زد بانگ الرحمن عبد اما داشتند خويش هاى خانه آهنگ و آمدند
  .بود قهرى قيس بن ضحاك خواهر كه شد ىفهر قيس دختر فاطمه خانه وارد تا رفتند

  .بود رأى صاحب زنى و بود قيس بن ضحاك زن اند گفته مطلعان بعضى
  :گفت و كرد آغاز سخن الرحمن عبد: گويد

 و دهيـد  پاسـخ ، بدانيـد  و بشـنويد  هست نظرى را شما و هست رأيى مرا كسان اى«
 به را وقت، آيند شما سوى كه دعالماني و جويند هدايت شما از كه پيشوايانيد شما، بفهميد
 آن بـه  خونخـواهى  كـه  مداريـد  نيـام  در دشمنان از را شمشيرها و مكنيد پراكنده اختالف

 هسـت  پيشـوايى  را خانه هر و هست مكتوبى را مدتى هر گيرد تباهى كارتان و شود ناقص
 آرام كـه  يـد واگذار يكيتـان  به را كارتان، مانند باز وى نهى به و كنند قيام وى فرمان به كه

 خواهنـد  چـه  هر مردم كه نبود انگيز حيرت ضاللت و كور فتنه اگر. برسيد مقصد به و رويد
 قصـدتان  از اعمالتـان  و افتـاد  نمى پيش معرفتتان از شما قصد باشند بليه نفوذ زير و گويند
 بهتـر  شمشير از سخن در حيله كه بپرهيزيد تفرقه زيان و هوس اندرز از، گرفت نمى پيشى
 مـورد  تـان  همـه  و، باشد رضا مورد كه. سپاريد امين دست گشاده به را كارتان. زند مى زخم

 خالف به و مكنيد گوى اندرز مفسد اطاعت، ايد نخبه تان همه و باشد نخبه كه يكى، رضاييد
 آمـرزش  خـدا  از شـما  و خـودم  بـراى  و گـويم  مـى  شما به سخن اين مرويد فيروزمند رهبر
  ».خواهم مى

  :گفت و كرد سخن عثمان آنگاه
 را خـويش  وعده و فرستاد پيمبرى به و گرفت نبوت به را محمد كه را خدايى حمد«

 را ما خدا، سلم و عليه اهللا صلى، داد ظفر دور و نزديك پيشوايان بر را او و كرد راست وى با
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 مجادلـه  و هوسـها  تفرقـه  هنگـام  بـه  و ماست نور كه كند هدايت وى كار به و كند او پيرو
  .مانيم مى استوار وى كار به ناندشم

 كـه  شـديم  اميران  وى اطاعت سبب به و كرد پيشوايان خويش فضل به را ما خداى 
 از و شـمارد  سـبك  را حـق  آنكـه  مگر نيايد در ما بر بيگانه و نشود برون خودمان از كارمان
 كـه  اسـت  شايسـته  و پوشـند  چشـم  آن از كه  عوف ابن اى است سزاوار كه بگردد اعتدال
 و اجـابتگر  نخسـتين  مـن  كردنـد  رها ترا دعوت و كردند مخالفت تو كار با اگر، شود چنين

  .خواهم مى آمرزش شما و خود براى خدا از و خويشم گفته دارد عهده و توام دعوتگر
  :گفت و كرد سخن عوام بن زبير او از پس

 او اجـابتگر  و نمانـد  ناشـناخته  خدا دعوتگر گردنها گشتن و  هوسها تفرقه هنگام به«
 روز تيـره  كند رها ترا دعوت كه هر و باشد گمراه كند قصور تو گفته از  كه هر، نشود زبون
 بجاست و  است مقرر آن اهل بر كه نبود خدا محدود فرائض و خدا مفروض حدود اگر .باشد

 خـدا  بنزد ولى بود مصونيت واليت  از فرار و بود نجات امارت از مرگ، نيست شدنى محو و
 كـورى  بـه  و نميريم گمراهى به تا كنيم عيان را سنت و  كنيم اجابت را دعوت كه فيممكل

 و قـوت ، تـوام  يـار  گفتى آنچه باره در و كنم مى اجابت ترا دعوت من .نشويم دچار جاهليت
  ».خواهم مى آمرزش خدا از شما و خودم براى و خداست يارى به توانايى

  :گفت و كرد سخن وقاص سعد آنگاه
 ضاللت از كه كنم مى او حمد، بود خواهد انجام در و بود آغاز در كه را دايىخ حمد«

 و يافت خدا هدايت از رستگارى، يافت نجات كه هر. بخشيد بصيرت گمراهى از و داد  نجاتم
 روشـنى  راههـا  اهللا عبـد  بـن  محمد بركت به. يافت توفيق وى رحمت به شد پاكيزه كه هر

 نـاحق  گفتار از! كسان اى، بمرد ها باطل و شد عيان ها حق و يافت استقامت گذرها و گرفت
 و بودنـد  گرفته ايد گرفته شما را آنچه شما از پيش قومى كه بپرهيزيد مغرور مردم آرزوى و

 بـزرگ  لعنـت  و شد دشمنشان خدا و ببرد را همه آرزوها و بودند رسيده ايد رسيده آنچه به
  :فرمايد جل و عز خدا. كرد

 و عصوا بِما ذلك مرْيم ابنِ عيسى و داود لسانِ  على إِسرائيلَ بني من َكَفرُوا الَّذينَ ُلعنَ
  »79 -78: 5. يْفعُلونَ« كاُنوا ما َلِبئْس َفعُلوه منَكرٍ عنْ يَتناهونَ ال كاُنوا. يعتَدونَ كاُنوا

 پسـر  عيسـى  و داود زبـان  بـه  ندگراييد كفر به كه اسرائيل پسران از كسان آن: يعنى
 كردند مى كه زشتى كار از و كردند مى تعدى و ورزيدند عصيان آنكه براى شدند لعنت مريم
  .كردند مى كه اعمالى بود بد چه و داشتند نمى بر دست
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 بـه  و آنم ضامن و پذيرم مى گفتم خويش باره در را آنچه نيز اهللا عبيد بن طلحة براى
  .بند پاى ام ادهد وى جانب از كه قولى

 خـدا  و كنـى  خـواهى  خيـر  و بكوشـى  جان به كه باشد تو دست به كار عوف ابن اى
 آمـرزش  خـدا  از شـما  و خودم براى. اوست به گشت باز و بنمايد اعتدال راه كه است ضامن

  .برم مى پناه خدا به شما مخالفت از و خواهم مى
  :گفت و كرد سخن عنه اهللا رضى طالب ابى بن على آنگاه

 كـه  فرسـتاد  پيمبرى به ما سوى و داد نبوت ما ميان از را محمد كه را خدايى حمد«
 هست حقى را ما. طالبان نجات مايه و زمين مردم امان و حكمت معدن و نبوتيم خاندان ما
  .باشد دراز راه چه گر و. نشينيم شتران پشت بر ندهند اگر و بگيريم بدهند اگر كه

 اجـرا  را وى دسـتور  بـود  داده مـا  بـه  دسـتورى  سلم و يهعل اهللا صلى خدا پيمبر اگر
 هيچكس، بدهيم جان تا كرديم مى مجادله آن سر بر بود گفته ما به سخنى اگر و كرديم مى
 خـدا  يـارى  به جز توانى و قوت و است نبرده سبق من از خويشاوند رعايت و حق دعوت به

  .نيست
 اين باره در كه ببينيد انجمن اين سپ از شايد، فراگيريد مرا گفته و بشنويد مرا سخن

 و شـويد  جماعـت  تـا  شـود  مـى  شكسـته  هـا  پيمـان  و شود مى كشيده نيام از شمشيرها كار
  »شويد جهالت اهل طرفدار و ضاللت اهل پيشوايان بعضيتان

  »گذارد مى وا ديگرى به آنرا و زند مى كنار كار اين از رضايت به كدامتان«: گفت الرحمن عبد آنگاه
  »زنم مى كنار آن از را عمويم پسر و خودم من«: گفت او و نگفت چيزى هيچكس :گويد
 بيعـت  كـه  هـر  بـا  كه خوردند قسم و داد قسمشان منبر نزد به، گذاشتند او عهده به را كار، جمع پس

  .كند بيعت ديگر دست با خود دست يك با چه گر و كنند بيعت، كند
 به و اند داده نام قضا عرصه آنرا اكنون و بود مسجد نزديك كه بماند خود خانه در روز سه الرحمن عبد

  .كرد مى نماز مردم با صهيب اثنا اين در. يافت نام قضا عرصه سبب همين
 نظـر  كـى  بـه  نكـنم  بيعـت  تـو  بـا  اگـر «: گفت او به و فرستاد على طلب به كس الرحمن عبد«: گويد

  »؟دهى مى
 نظـر   كسـى  به نكنم بيعت تو با اگر«: گفت وى با و فرستاد عثمان طلب به كس آنگاه »عثمان«: گفت

  »؟دهى مى
  »على«: گفت

  »برويد«: گفت آنها به
  »؟دهى مى نظر كى به نكنم بيعت تو با اگر«: گفت و خواست را زبير آنگاه



 خ طبرييترجمه تار     274

 

  »عثمان«: گفت
 نظـر  كـى  بـه ، خـواهيم  نمـى  را خالفـت  تو و من؟ دهى مى نظر كى به«: گفت و خواست را سعد آنگاه

  »؟دهى مى
  »عثمان«: گفت

  »!مسور اى«: گفت شد سوم شب چون و
  »حاضرم«: گفتم
  »بخوان را عثمان و على برو، نرسيده هم به چشمم است شب سه بخدا! اى خفته تو«: گفت
  »؟كنم آغاز كدامشان از جان دايى«: گفتم: گويد
  »بخواهى كه كدام هر از«: گفت
  »بيا من دايى پيش«: گفتم و بود او با دلم كه رفتم على پيش: گويد
  »؟است فرستاده نيز ديگر كس سراغ ترا«: گفت
  »؟كى«: گفت »آرى«: گفتم
  »عثمان«: گفتم
  »؟كنى آغاز كداممان از گفت بتو«: گفت
  »خواهى كه كدام هر از: گفت پرسيدم او از«: گفتم
 رفـتم  ثمانع پيش من و نشست آنجا بر كه رسيديم نشيمنگاهها نزديك تا بيامد من همراه على: گويد

  .كرد مى نماز كه ديدم را او و
  »بيا من دايى پيش«: گفتم
  »؟فرستاد نيز ديگر كس سراغ ترا«: گفت
  »آرى«: گفتم
  »؟كى«: گفت
  »على«: گفتم
  »؟كنى آغاز كداممان از گفت بتو«: گفت
  ».است نشيمنگاهها بر على اينك و، خواهى كه كدام هر از«: گفت پرسيديم او از«: گفتم

 بديد را ما چون و بود نماز به و بود ايستاده قبله به رو كه رفتيم داييم پيش همگى، بيامد من اب عثمان
 را كسى مردم، ام كرده پرسش ديگران و شما باره در«: گفت و كرد عثمان و على به رو آنگاه برد سر به را نماز

  » ؟كنى مى بيعت من با عمر و بكر بىا عمل و پيمبر سنت و خدا كتاب بر آيا على اى، كنند نمى برابر شما با
  »توانم و كوشش اندازه به ولى، نه خدايا«: فتگ
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 بيعـت  مـن  بـا  عمـر  و ابـوبكر  عمـل  و پيمبر سنت و خدا كتاب بر آيا«: گفت و كرد عثمان به رو آنگاه
  »؟كنى مى

  »خواهيد چنانكه«: گفت آنگاه زد او شانه بدو دست با الرحمن عبد »آرى خدايا«: گفت
  .داد جماعت نماز بانگ، بانگزن و شديم مسجد وارد و رفتيمب پس

  .بودم مسجد انتهاى در و داشت توجه على به ديدم كه كشيدم عقب شرم از من: گويد عثمان
 آويختـه  شمشـير  و داشت سر به بود بسته او سر به پيمبر كه را اى عمامه عوف بن الرحمن عبد: گويد

 سـخن  سـپس ، نشنيدند مردم كه خواند دعايى آنگاه، بايستاد دراز دتىم و گرفت جاى منبر بر و برفت و بود
 برابر مرد دو اين از يكى با را هيچكس ديدم و كردم پرسش آشكار و نهان شما از من مردم اى«: گفت و كرد
  »آى من پيش على اى، عثمان يا، على يا: كنيد نمى

 و خدا كتاب بر آيا«: گفت و گرفت را او تدس الرحمان عبد و بايستاد منبر كنار و برخاست على: گويد
  »؟كنى مى بيعت من با عمر و ابوبكر عمل و رسول سنت

  »توانم و كوشش اندازه به ولى، نه خدايا«: گفت
 علـى  جاى در كه بگرفت را او دست و »آى من پيش عثمان اى«: گفت و كرد رها را على دست: گويد

  »؟كنى مى بيعت من با عمر و ابوبكر عمل و پيمبر تسن و خدا كتاب بر آيا«: گفت و بود ايستاده
  »آرى خدايا«: گفت
: گفـت  و برداشـت  مسـجد  طـاق  بـه  سر داشت عثمان دست در دست كه همچنان الرحمن عبد: گويد

  »نهادم عثمان گردن به داشتم گردن به كار اين از كه را آنچه من، باش شاهد و بشنو خدايا«
  .بودند گرفته ميان در منبر كنار در را او كه چندان كردند بيعت عثمان با و كردند ازدحام مردم«: گويد
 و نشانيد دوم پله بر را عثمان و نشست سلم و عليه اهللا صلى پيمبر جاى به منبر بر الرحمن عبد آنگاه

  .كردند مى بيعت وى با همچنان مردم
  :خواند را آيه اين الرحمن عبد و آمد پس على: گويد

  »10: 48 عظيماً أَجراً فَسيؤْتيه اهللا عَليه عاهد بِما  أَوفى من و َنفْسه  على ينْكُثُ فَإِنَّما نَكَثَ فَمنْ«
 كنـد  وفـا  بسـته  خـدا  بـا  كـه  پيمانى به كس هر و كند مى خويش بضرر كند بيعت نقض كه هر: يعنى

  .داد خواهد او به بزرگ پاداشى
  »اى خدعه  چه و خدعه«: گفت مى و كرد بيعت تا شكافت مى را مردم و گشت باز على
 علـى  شورى شبهاى در عاص بن عمرو كه بود چنان خدعه گفت مى على اينكه سبب: گويد العزيز عبد

 كوشش از، شود رغبت بى تو به كنى اعالم قاطع نظر اگر و است مجتهد مردى الرحمن عبد«: گفت و ديد را
  ».شود مايل تو به كه كن سخن توان و
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 بيعت تو با قاطع نظر با جز بخدا، است مجتهد مردى الرحمن عبد«: گفت و بديد را عثمان آنگاه: ويدگ
  »خدعه« :گفت على جهت بهمين كرد چنان او و »نكند

 شعبه بن مغيرة. بودند وى با نيز مردم و بنشست و برد قيس دختر فاطمه خانه به را عثمان آنگاه گويد
 خالفـت  سـزاوار  كسـى  عثمـان  جز كه داد توفيق ترا كه خداى حمد محمد بوا اى«: گفت و ايستاد سخن به

  .بود نشسته آنجا نيز على ».نبود
 سخن همين بودم كرده بيعت كه هر با بخدا كار چه كارها اين با ترا! دباغ پسر اى«: گفت الرحمن عبد

  »گفتى مى او باره در را
 ابـى  بـن  سـعد  خانـه  در وى، خواست را عمر بن اهللا عبيد و نشست مسجد كنار در عثمان آنگاه: گويد

 بـود  كشـته  را لؤلـؤه  ابـو  دختـر  و هرمزان و جفينه اهللا عبيد اينكه از پس كه بود همو و بود محبوس وقاص
 شـركت  پـدرم  خـون  در كـه  را آنهـا  از كسـانى  بخـدا «: بـود  گفته مى اهللا عبيد. گرفت او دست از را شمشير
 از را شمشـير  و رفـت  او سـوى  سـعد ، داشـت  اشـاره  انصـار  و مهاجران به سخن اين با و» .كشم مى اند داشته

 عثمان كه وقتى تا داشت محبوس خويش خانه در و افكند زمينش به تا بكشيد را موهايش و بگرفت دستش
  .آورد برون را او

  »؟داريد راى چه آورده حادثه اسالم در اينكه باره در«: گفت انصار و مهاجران از جمعى به عثمان
  »بكشى را او كه اينست من راى«: گفت على
  »؟بكشند را پسرش امروز و شده كشته عمر ديروز«: گفت مهاجران« از يكى
 رخ تـو  خالفـت  وقـت  به حادثه كه داشت معاف اين از خدايت مؤمنان امير اى«: گفت عاص بن عمرو

  ».نبود تو دست به كارى كه بود وقتى حادثه اين، باشد داده
  ».دهم مي خودم مال از آنرا و داشتم مقرر ديه، هستم آنها ولى نم«: گفت عثمان
 مضـمون  بدين شعرى ميديد را عمر بن اهللا عبيد وقتى بود انصار از يكى كه بياضى لبيد بن زياد: گويد

  :خواند مى
  !اهللا عبيد اى«

  نيست تو مفر و پناهگاه 1اروى ابن
  اى ريخته ناحق به خونى بخدا 
  داشت اهميتى نيز نهرمزا كشتن و

  .گفت سخنى يكى فقط بود جهت بدون
  ؟كنيد مى متهم عمر كار در را هرمزان آيا

                                                           

 .كرير دختر بود اروى وى مادر نام كه است عثمان به اشاره اروى ابن .1
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  »كنم مى متهم آرى«: گفت عقلى سبك و
 كـار  اين از را او كه برد عثمان پيش شكايت وى شعر و بياضى لبيد بن زياد از عمر بن اهللا عبيد: گويد

  :مضمون بدين گفت عثمان باره در شعرى زياد و كرد منع
  كه مكن ترديد عمرو ابو اى«

  است هرمزان قتل قيد در اهللا عبيد
  اى بخشيده ناحق به را او گناه تو و

  »است محقق وى گناه كه
  .كرد بلد نفى و كرد منع و خواست را لبيد بن زياد عثمان و

: گفـت  ربكـ  ابـى  بـن  الـرحمن  عبـد  خـورد  ضربت عمر كه روز همان صبحگاه: گويد مسيب بن سعيد
 و شـدند  آشـفته  كـردم  غافلگيرشـان  چـون  و بودنـد  وى با هرمزان و جفينه كه گذشتم لؤلؤه ابو بر ديشب«

  ».شده كشته چه با عمر بنگريد بود ميانه در آن دستگيره و داشت سر در كه بيفتاد آنها از خنجرى
 به تميم بنى مردم از ىيك شد جدا عمر از چون و بود زده ضربت نيز را مسجديان از كس چند لؤلؤه ابو

 كـرده  وصـف  بكر ابى بن الرحمن عبد كه را خنجرى آمد باز چون و بكشت و بگرفت را او و رفت وى تعقيب
 نـزد  بـه  و برگرفـت  شمشـير  آنگـاه  گذشـت  در عمر تا كرد صبر و بشنيد را اين عمر بن اهللا عبيد، بياورد بود

 كـه  رفـت  جفينـه  سـوى  آنگـاه  اهللا اال اله ال گفت دش فرو او در شمشير چون كه بكشت را او و رفت هرمزان
 نصـارى  و وى ميان كه صلحى سبب به را وى و بود مالك بن سعد شيرى پدر و حيره مردم از بود اى نصرانى

، كشـيد  خـود  پيشـانى  به صليبى زد او به شمشير چون و آموزد نوشتن را كسان كه بود آورده مدينه به بود
 و پـدر  گفـت  مـى  و پرداخـت  گفتگـو  به وى با كه فرستاد وى پيش را عاص نب عمرو و رسيد صهيب به خبر

 را او و بگرفـت  را موهـايش  و آويخـت  در وى بـا  سعد آنگاه داد بدو را شمشير تا بده را شمشير فدايت مادرم
  .آوردند صهيب پيش

  آمد در چهارم و بيست سال آنگاه 

   واليات بر عمر عامالن

 خزاعى الحارث عبد بن نافع مكه بر عمر عامل سوم و بيست سال عنىي، شد كشته عمر كه سال آن در
 منـاف  عبـد  بن نوفل بنى پيمان هم، منيه بن صنعايعلى عامل. بود ثقفى اهللا عبد بن سفيان طايف عامل. بود
. بـود  اشـعرى  ابوموسي بصره عامل. بود شعبه بن مغيرة كوفه عامل. بود ربيعه ابى بن اهللا عبد جند عامل. بود

 ابى بن عثمان اطراف و بحرين عامل. بود سفيان ابى بن معاوية دمشق عامل. بود سعد بن عمير حمص املع
  .بود ثقفى العاص

 بـن  عمـر  و گذشـت  در ظفـرى  نعمان بن قتادة، واقدى گفته به، سوم و بيست سال يعنى سال اين در
  .كرد نماز او بر خطاب
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 و عليـه  اهللا صـلى  خدا پيمبر اصحاب از. رفت عموريه ات و كرد تابستان غزاى معاويه سال اين در هم و
  .بودند وى با اوس بن شداد و ابوذر و، زيد بن خالد، ايوب ابو و صامت بن عبادة سلم

  .گشود صلح به را عسقالن معاويه سال اين در هم و
 بـن  كعـب  بـا  بصره قضاى و بود شريح با كوفه قضاى گذشت در خطاب بن عمر كه سال آن در: گويند

  .نداشتند قاضى عمر و ابوبكر آمده زهرى شهاب ابن از اهللا عبد بن مصعب روايت در چنانكه ولى بود سور

   چهارم و بيست سال مهم حوادث از سخن

 چنانكـه  هـا  بعضى. است اختالف بيعت وقت در. كردند بيعت خالفت به عفان بن عثمان با سال اين در
 و بيست سال حجه ذى از مانده روز يك شنبه دو روز به عثمان بيعت: گويند هست زيد بن يعقوب روايت در

  .شد آغاز وى خالفت با چهارم و بيست سال محرم و بود سوم
 و بيست سال يعنى الرعاف عام در عثمان بيعت اند گفته هست معشر ابو روايت در چنانكه ديگر بعضى

 و بـود  بسـيار  كسان بينى از خونريزى آن اىاثن در آنكه سبب به گفتند الرعاف عام را سال اين و. بود چهارم
  .است بينى از خونريزى رعاف

 چهـارم  و بيسـت  سـال  محـرم  از روز سه: گويند هست ديگران و مجالد روايت در چنانكه ديگر بعضى
 و افـزود  را هـا  مقـررى  و كـرد  كسـان  بـا  را عصـر  نمـاز  و شـد  بـرون  و رسيد بخالفت عثمان كه بود گذشته

  .شد رسم اين و دكر روانه فرستادگان
 مـؤذن  و بـود  عصـر  هنگـام ، شـدند  سـخن  هم عثمان باره در محرم سوم روز شورى اهل: گويد شعبى

 يكصد و كرد نماز مردم با و بيامد عثمان اقامه و اذان ميان، بودند آمده فراهم كسان و بود گفته اذان صهيب
  .كرد چنين كه بود كس نخستين و كرد روانه را واليات مردم و افزود كسان مقررى بر

 از پس روز سه، محرم دهم عثمان بيعت گويند آمده مليكه ابن از واقدى روايت در چنانكه ديگر بعضى
  .گرفت انجام، عمر قتل

  عمر بن اهللا عبيد بدست هرمزان شدن كشته و عثمان خطبه

 تـر  افسـرده  انش همه از كردند بيعت عثمان با شورى اهل وقتى: گويد عمويش از نقل به عثمان بن بدر
 آنگـاه  كـرد  را او ثنـاى  و گفـت  خدا حمد و نشست سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر منبر بر و بيامد پس بود

  :گفت
 رسـد  فـرا  مـدتهايتان  كه پيش آن از، عمرها باقيمانده در و گذرانيد اى خانه در شما«

 دنيا طمع كه يدبدان. ميرسد در مرگ شبانگاهان يا صبحگاهان كه كنيد نيكى توانيد چه هر
 غفلـت  دسـتخوش  و گيريـد  عبـرت  گذشـتگان  از، نكنـد  مغرورتان دنيا زندگى، است غرور

 آبـادى  و پرداختنـد  بـدان  كه دنيا برادران و فرزندان. ماند نمى غافل شما از خدا كه مشويد
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 را دنيـا  ؟نينـداخت  را آنهـا  دنيـا  مگـر ؟ شدند كجا گرفتند بهره آن از دراز مدتهاى و كردند
 كـه  چيـزى  و آن بـاره  در خدا كه باشيد آخرت طلب به و انداخته خدا كه بيندازيد جاهمان

 أَْنزَْلنـاه  كَمـاء  الدْنيا اْلحياةِ مثَلَ لَهم« اْضرِب و«: فرمايد جل و عز او و زده مثلى است نكوتر
 ء شَـي  كُـلِّ   علـى  اهللا كانَ و الرِّياح تَذْروه هشيماً« َفأَصبح اْلأَرضِ َنبات به فَاْخَتلَطَ السماء من

ك  عنْـد  َخيرٌ الصالحات اْلباقيات و، الدْنيا اْلحياةِ زِيَنةُ اْلبُنونَ و الْمالُ. مْقتَدراً بـَثوابـاً  ر رٌ  و َخيـ 
  »46 -45: 18 أَملًا

 ايم كرده نازل آسمان از كه آبيست چون، بزن مثل را دنيا اين زندگى آنها براى: يعنى
 خـدا  و كند پراكنده آنرا بادها و گردد خشك آنگاه شود پيوسته زمين گياهان آن بوسيله و

 مانـدنى  شايسـته  كارهـاى  و دنياست اين زندگى زيور فرزندان و مال. تواناست چيز همه به
  »است بيشتر آن اميد و بهتر پاداش به پروردگارت نزد

  .كردند بيعت او با و بيامدند مردم آنگاه
 همـديگر  بـا  مدينـه  عجمان«: گفت مى پدرش شدن كشته باره در قماذبان كه شنيدم: گويد منصور ابو

 و گرفـت  دسـت  به آنرا پدرم و داشت سر دو كه داشت همراه خنجرى و گذشت پدرم بر فيروز، داشتند انس
  »؟كنى مى چه اين با ديار اين در: گفت

  »ميرانم را كسان«: گفت
 فيـروز  بدسـت  كـه  ديـدم  هرمزان دست به را اين«: گفت خورد ضربت عمر چون و بديد را اين يكى و

 مـن  دسـت  به را اهللا عبيد و خواست مرا رسيد خالفت به عثمان چون و بكشت را او و بيامد اهللا عبيد و »داد
  »بكش را او برو، است تو بدست وى اختيار و است تو پدر قاتل اين، پسركم«: گفت و داد

  .داشتند تقاضا او باره در و آمدند من دنبال به انبوه جمعى ببردم را او من و: گويد
  »است من با او كشتن«: گفتم

  ».گفتند ناسزا اهللا عبيد به و بله«: گفتند
  »؟كنيد حمايت او از خواهيد مى«: گفتم

  .گفتند ناسزا او به و» .نه«: گفتند
 بخانـه  مـردم  دسـت  و سـر   روى بخـدا  و برداشـتند  نزمـي  از مرا، كردم رها آنها و خدا بخاطر را او من

  .رسيدم

   كوفه بر وقاص ابى بن سعد واليتدارى

 بـن  سـعد  هسـت  شعبى روايت در چنانكه و كرد معزول كوفه از را شعبه بن مغيرة عثمان سال اين در
  .گماشت آنجا بر را وقاص ابى
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 را او مـن  كه گيرد كار به را قاصو ابى بن سعد كه كنم مى سفارش بعدى خليفه به«: گفت عمر: گويد
 معـين  عثمـان  كـه  عاملى نخستين »افتد زحمت به جهت اين از دارم بيم و نكردم معزول بدى كار سبب به

 در مغيـره  وقت آن در. كرد معزول را شعبه بن مغيرة و فرستاد كوفه به را او كه بود وقاص ابى بن سعد كرد
  .گذاشت باقى سالها را ابوموسي اما بود آنجا عامل گردي سال از قسمتى و سال يك سعد بود مدينه

 و گذارنـد  بجـا  سـال  يك را وى عامالن كه بود كرده سفارش عمر: گويد پدرش از نقل به اسلم بن زيد
 وليـد  و كـرد  عزل را او سپس گذاشت باقى كوفه در سال يك را شعبه بن مغيره رسيد بخالفت عثمان چون

  .كرد آنجا عامل را عقبه بن
 شده كوفه عامل عثمان طرف از پنجم و بيست سال به وقاص ابى بن سعد باشد درست روايت اين راگ

  .است

   مردم عامه و واليان و عمال به عثمان هاى نامه

 و بـود  سيستان جزو كه فرستاد كابل به را عامر بن اهللا عبد رسيد خالفت به عثمان وقتى: گويد طلحه
 كابـل  مـردم  بمرد معاويه چون و بود بيشتر خراسان از سيستان قلمرو، كرد تصرف را آنجا و رسيد كابل به او

  .كردند طغيان
  :بود چنين نوشت خود عامالن براى عثمان كه اى نامه نخستين: گويد

 امـت  ايـن  پيشـروان ، خراجگير نه باشند حمايتگران گفته پيشوايان به خدا، بعد اما«
 حمـايتگر  و شـوند  خراجگيـر  شما پيشوايان كه نمانده چيزى. خراجگير نه اند بوده حمايتگر

 در كه اينست رفتار ترين عادالنه كه بدانيد. نماند وفا و امانت و شرم شود چنين اگر. نباشند
 مكلفنـد  را آنچـه  و بدهيـد  دارنـد  حق را آنچه: بنگريد آنها تكاليف و حقوق و مسلمانان كار

 آنگـاه . بگيريـد  را تعهدشـان  و دهيـد ب را حقشـان  و پردازيد ذمه اهل به آن از پس. بگيريد
  »جوييد ظفر داريد كار سرو آنها با كه دشمنانى بر پيمانى درست بكمك

  :بود چنين فرستاد مرزها مقيم سپاههاى سران براى كه اى نامه نخستين گويند
 داشت مقرر چيزهايى شما براى عمر و مسلمانانيد مدافعان و محافظان شما، بعد اما«

 خدا كه آورد دگرگونى شما از كسى كه نشنوم. بود ما اطالع با و نبوديم خبر بى آن از ما كه
 آنچـه  در مـن  كـه  ايـد  چگونـه  بنگريد، آرد شما بجاى را ديگر كسان و كند ديگر را كارتان
  »كنم مى نظر كرده مكلف آن باره در تامل و بنظر خدايم

  :بود چنين نوشت خراج عامالن به كه اى نامه نخستين: گويد
 را حـق  خـداى  بخـاطر  .پـذيرد  نمـى  حـق  جز و آفريد حق به را مخلوق خدا بعد اما«
 كـه  مباشيد كس نخستين و پردازيد بدان! كنيد امانت، كنيد امانت، بدهيد را حق و بگيريد
 پيمـان  درسـت . باشـيد  نيز اختالفتان شريك خودتان عمل بجز كه برد مى ميان ز را امانت
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 كـه  است كسانى دشمن خدا كه مكنيد ستم پيماندار و يتيم با! باشيد پيمان درست! باشيد
  ».كنند ستم آنها با

  :بود چنين عامه براى او نامه و: گويد
 كارتـان  از را شـما  دنيـا  ايد رسيده باينجا روى دنباله و اطاعت سبب به شما: بعد اما«
 گـذارى بدعت بـه  آيـد  فراهم شما ميان چيز سه كه پس آن از امت اين كار كه نكند منحرف

 و بـدويان  خوانـدن  قـرآن  و اسيران به شما فرزندان دستيابى و نعمت شدن كامل: كشد مى
 ندانـد  را كارى چون و ندانيست در كفر: فرمود سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر كه عجمان

  »آرند بدعت و كنند تكلف
 بود چنان و. شد حولم كه بود عثمان افزود كسان مقررى بر يكصد كه اى خليفه نخستين: گويد شعبى

 اگـر  شـود  چه«: گفتند بدو، بود كرده مقرر درم يك روزى رمضان ماه در گيران مقررى مواليد براى عمر كه
  »كنى فراهمشان آن بر و بسازى غذايى

  ».شوند سير هايشان خانه در مردم بايد«: گفت
 ابـن  و ماند مى مسجد در هك عبادتگرى براى و افزود آن بر و گذاشت باقى را عمر ترتيب عثمان گويد 
  .داد ترتيب را رمضان ماه غذاى، مستمندان و سبيل

 و آذربايجـان  غـزاى  بـه  عقبـه  بـن  وليـد  محنـف  ابو بگفته، چهارم و بيست سال يعنى، سال همين در
 در امـا ، بودند نداده، بودند كرده صلح آن بر مسلمانان با عمر ايام در كه را چيزى آنجا مردم كه رفت ارمينيه
  .بود ششم و بيست سال به اين ديگران روايت

   آن اثناى در مسلمانان كار و آذربايجان غزاى از سخن

 هـزار  ده مرز دو اين در و بود آذربايجان و رى در كوفه اهل غزاهاى: گويد غامدى ازدى لقيط بن فروه
 جنگاور هزار چهل كوفه در وقت آن در. رى در هزار چهار و آذربايجان در ششهزار: بود كوفه مردم از جنگاور

  .رسيد مى يكى به غزا نوبت يكبار سال چهار هر و رفتند مى مرز دو اين غزاى به هزارشان ده سال هر و بود
 بن سلمان، رفت ارمينيه و آذربايجان بغزاى داشت كوفه امارت كه عثمان خالفت ايام در عقبه بن وليد

 خواسـت  مى، برفت كسان جمع با وليد آن از پس .فرستاد شخوي دار مقدمه بعنوان و خواست را باهلى ربيعه
 بـا  را احمسـى  عوف بن شبيل بن اهللا عبد و رسيد آذربيجان به تا برفت، كند روى پيش ارمينيه سرزمين در

 غنيمـت  و يافـت  دسـت  اموالشان به و برد هجوم طيلسان و ببر و موقان مردم به كه فرستاد كس هزار چهار
  .بازگشت عقبه بن وليد پيش و آورد دست به آنها از كمى اسيران و ريختندبگ او از قوم و گرفت

 پس سال يك، دوم و بيست سال به. كرد صلح آذربيجان مردم با درم هزار هشتصد بر وليد آن از پس 
 و. بودند نداده عمر گذشت در هنگام اما، بودند كرده صلح يمان بن حذيفة با ترتيب همين به، نهاوند جنگ از

 چـون  كه تاخت آنجا بر سپاه با و برفت وى گماشت كوفه به را عقبه بن وليد و رسيد خالفت به عثمان نچو
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 را مال و كرد چنان وليد كند رفتار آنها با صلح همان مطابق كه خواستند او از و آوردند اطاعت ديدند چنين
  .برند ومهج مسلمانان اعداى بر آنجا اطراف در كه فرستاد كسان و بگرفت آنها از

 چهارم و بيست سال به آمد باز غنيمت و سالمت با خويش هجوم از احمسى شبيل بن اهللا عبد چون و
 و شـد  روان سـرزمين  آن در كـه  فرسـتاد  ارمينيـه  سوى كس هزار دوازده با را باهلى ربيعه بن سلمان، وليد

 رسـيده  مقصـود  به و بود يافته ظفر كه نيز او و رفت باز وليد پيش پر دست با و گرفت غنيمت و كرد كشتار
  .بازگشت بود

   كوفه مردم از مسلمانان استمداد و مسلمانان ضد بر روميان تجمع

 عثمـان  از بودنـد  شـام  در كه مسلمانان سپاههاى و بجنبيدند روميان، محنف ابو گفته به، سال اين در
  .خواستند كمك

 منـزل  مدينـه  در و شـد  موصل وارد و درسي مقصود به چهارم و بيست سال غزاى در وليد وقتى: گويد
  :كه رسيد بدو عثمان نامه گرفت

 ضـد  بـر  بزرگـى  گروههـاى  روميـان  كه نوشته من به سفيان ابى بن معاوية، بعد اما«
 تـو  پـيش  من فرستاده كه همانجا از رسد تو به من نامه اين چون، اند كرده فراهم مسلمانان

 نه يا هزار هشت با دارى رضايت وى اسالم و تشجاع و توانايى و دليرى از كه را يكى آمده
  »السالم و. فرست آنها سوى كس هزار ده يا هزار

  :گفت سپس و كرد او ثناى و گفت خدا حمد و خاست پا به كسان بن وليد
 را شهرهاشان و داشت نكو امتحانى مسلمانان با طرف اين در خدا! مردم اى، بعد اما«

 سالمت با را مسلمانان و گشود بود نشده فتح كه را ايىشهره و آورد پس بود شده كافر كه
 داده دسـتور  بمـن  مؤمنان امير، جهانيان پروردگار خداى حمد و آورد باز ثواب و غنيمت و

 كنيـد  كمـك  را شام مردم برادرانتان كه كنم روانه را شما از كس هزار هشت تا هزار ده كه
 خـدايتان ، عيـان  فضـيلت  و اسـت  بزرگ اداشپ كار اين در. اند تاخته آنها ضد بر روميان كه

  »شويد روانه باهلى ربيعه بن سلمان همراه بيامرزد
 و بودنـد  شـده  راهـى  كوفه مردم از كس هزار هشت كه بود نگذشته روز سه و شدند روان مردم: گويد

 مـردم  الرسا و بود فهرى مسلمه بن حبيب شامى سپاه ساالر. شدند روم سرزمين وارد شام مردم با تا برفتند
 غنيمـت  و گرفتنـد  اسـير  خواسـتند  چه هر و كردند تاز و تاخت روم سرزمين در، بود ربيعه بن سلمان كوفه
  .گشودند بسيار هاى قلعه و آوردند بدست بسيار

 بود عاص بن سعيد فرستاد مسلمه بن حبيب كمك به را ربيعه بن سلمان كه كس آن واقدى گفته به
 فرستد ارمينيه غزاى به شام سپاه با را  مسلمه بن حبيب كه بود نوشته معاويه به عثمان كه بود چنان قصه و

 دارد او آهنگ ترك و رومى هزار هشتاد با رومى موريان كه يافت خبر حبيب. فرستاد سوى بدان را او معاويه
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 كـه  ادد دسـتور  و نوشـت  عـاص  بن سعيد به عثمان. نوشت عثمان براى نيز معاويه نوشت معاويه به را اين و
  .فرستاد او كمك به كس هزار شش با را ربيعه بن سلمان كه فرستد كمك مسلمه بن حبيب براى

 يزيد دختر كلبى اهللا عبد ام زنش و زند شبيخون موريان بر شد مصمم و بود مدبر مردى حبيب: گويد
  »؟كجاست تو گاه وعده«: گفت و شنيد او از را سخن اين

  »؟بهشت يا موريان پرده سرا«: گفت
 او از پـيش  زنـش  كـه  ديـد  و رسـيد  سراپرده به و بكشت بود وى راه در را كه هر و زد شبيخون آنگاه

  ».زدند سراپرده وى براى كه بود عرب زن نخستين و است رسيده
 او از ضـحاك  فرزندان كه گرفت زنى به را اهللا عبد ام فهرى قيس بن ضحاك درگذشت حبيب چون و

  .بود
 عبـد  سـال  ايـن  در انـد  گفتـه  هـا  بعضـى ، اند كرده اختالف بود حج ساالر سال اين در كه كسى باره در
  .شد حج ساالر عثمان فرمان به عوف بن الرحمن

  .بود عثمان خود حج ساالر سال اين در كه اند گفته ديگران و واقدى و معشر ابو
 عثمـان  خالفـت  در راآنـ  ديگـر  بعضـى  و بود عمر ايام در اند گفته ها بعضى كه را فتحها باره در اختالف

  .ام كرده ياد فتح هر وقت بارهدر را مختلف سخنان و ام آورده كتاب همين در پيش از اند دانسته
  .آمد در پنجم و بيست سال آنگاه 

  بود پنجم و بيست سال در كه مهمى حوادث از سخن

  .بود پنجم و تبيس بسال اسكندريه حادثه: گويد، هست عيسى بن اسحاق حديث در چنانكه، معشر ابو
 بكشت مردم و رفت آنجا غزاى به عاص بن عمرو و شكست پيمان اسكندريه سال اين در: گويد واقدى

  .ام آورده پيش از حادثه وقت باره در واقدى و معشر ابو مخالفان گفته با آنرا خبر كه
  .فرستاد مغرب سوى سپاه سرح ابى بن اهللا عبد سال همين در واقدى بگفته
 عبد و بودند گرفته غنيمتهايى كه بود فرستاده مغرب سوى را گروهى آن از پيش عاص بن عمرو: گويد

  .داد اجازه كه خواست اجازه افريقيه غزاى براى و نوشت نامه اهللا
  .گماشت جانشين مدينه بر و بود حج ساالر عثمان سال اين در: گويد
  .بود سفيان ابى نب معاوية قوم ساالر و شد گشوده ها قلعه سال همين در: گويد
  .يافت تولد معاويه بن يزيد سال همين در: گويد
  .داد رخ شاپور فتح نخستين سال همين در و گويد
  .آمد در ششم و بيست سال آنگاه

   ششم و بيست سال مهم حوادث از سخن
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  .يما آورده پيش از را سخن اين مخالفان گفته، بود سال اين در شاپور فتح واقدى و معشر ابو گفته به
  .كنند تجديد را حرم عاليم داد دستور عثمان سال همين در: گويد واقدى
 ديگـر  بعضـى  خريـد  هـا  بعضـى  از و داد توسـعه  و بيفزود را الحرام مسجد عثمان سال همين در: گويد

 بگفت و زدند بانگ عثمان بر كه نهاد المال بيت در آنرا بهاى و كرد ويران را هايشان خانه عثمان و نفروختند
 با عمر، شده شما جرئت سبب من بردبارى؟ ايد آورده جرئت من بر چرا ميدانيد«: گفت و كنند محبوسشان تا

  ».نزديد بانگ او بر و كرد چنين شما
  .آمدند در حبس از كه كرد سخن عثمان با آنها باره در اسيد بن خالد بن اهللا عبد آن از پس

 امـا . كرد كوفه عامل را عقبه بن وليد و كرد معزول هكوف از را سعد عثمان سال همين در واقدى بگفته
 درگذشت هنگام وى پندار به كه بود پنجم و بيست سال به وليد گماشتن و كوفه از سعد عزل سيف گفته به

  .بود آنجا عامل ماه چند و سال يك كه كرد آنجا عامل را سعد و برداشت كوفه از را شعبه بن مغيرة عمر

   گماشت آنجا بر را وليد و برداشت كوفه از را سعد انعثم چرا اينكه از سخن

 دوران بـه  كـه  بـود  شـهرى  نخستين كوفه -داد رخ كوفه مردم ميان كه فسادى نخستين: گويد شعبى
 بـن  اهللا عبد از المال بيت از مالى وقاص ابى بن سعد كه بود اين -افكند فساد آنجا مردم ميان شيطان اسالم

 عبـد  و: گرفـت  باال ميانشان گفتگو، نبود ميسر پرداخت كرد مطالبه چون و ادبد او كه خواست قرض مسعود
 و افتاد تفرقه و بگيرد مهلت كه خواست كمك كسانى از سعد و بگيرد را مال كه خواست كمك كسانى از اهللا

  .كردند مى مالمت را اهللا عبد گروهى و كردند مى مالمت را سعد گروهى. گرفتند مالمت به را همديگر
 ابـن . بـود  وى بـا  نيـز   اش بـرادرزاده  عتبـه  بن هاشم، بودم نشسته سعد پيش: گويد حازم ابى بن يسق
  »بده است تو پيش كه را مالى«: گفت و آمد سعد پيش مسعود

  »؟بود هذيل قوم بنده كه نيستى مسعود پسر تو مگر، بينى مى بد«: گفت سعد
  »اى حمينه پسر هم تو، مسعودم پسر من، چرا«: گفت

 كـه  را چوبى سعد» .است كرده مى نظر شما به كه ايد بوده خدا رسول يار دوتان هر و بله«: گفت شمها
 و آسـمانها  پروردگـار  خـدايا «: گفت و برداشت دست و -بود خوى تند مردى وى -بينداخت داشت دست به

  »...زمين
  »مگوى لعنت و بگو نيك سخن تو بر واى«: گفت اهللا عبد
  ».نكند خطا كه كردم مى تو به نفرينى نبود خدا ترس اگر بخدا«: گفت سعد وقت اين در

  .شد بيرون تا برفت شتاب با اهللا عبد پس
 بـود  داده سـعد  بـه  اهللا عبـد  كـه  قرضى باره در سعد و مسعود ابن ميان وقتى: گويد عكى بن اهللا عبد

 اهللا عبد بر بگرفت سعد از را هكوف و آورد خشم آنها بر عثمان. نبود ميسر سعد براى آن اداى كه افتاد گفتگو
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 جزيـره  و ربيعه مردم عامل عمر جانب از كه وى، كرد كوفه عامل را وليد گذاشت بجا را او اما آورد خشم نيز
  .برفت كوفه از تا نداشت در اش خانه و آمد كوفه به بود شده

 آورد خشم آنها بر يافت خبر بود داده رخ سعد و اهللا عبد ميان كه ماجرايى از عثمان وقتى: گويد طلحه
 عبد و بگرفت داشت عهده بر را آنچه و كرد عزل را سعد، كرد نظر صرف قصد اين از آنگاه. كرد دو هر قصد و

 كرده جزيره عربان عامل خطاب بن عمر كه را عقبه بن وليد سعد بجاى فرستاد بوى پيغام و نگهداشت را اهللا
 ديگـر  سـال  از قسـمتى  و سال يك سعد. آمد كوفه به عثمان خالفت دوم سال به وليد. گماشت كوفه به بود

 سـال  پـنج ، كـرد  مى مدارا مردم با و بود محبوب كسان پيش آمد كوفه به وليد وقتى. بود داشته كوفه عاملى
  .نبود در وى خانه بر و ببود آنجا

  .آنگاه سال بيست و هفتم در آمد

   هفتم و بيست سال مهم حوادث از سخن

 معشـر  ابـو  از را ايـن  .بـود  سرح ابى بن سعد بن اهللا عبد بدست افريقيه فتح سال اين حوادث جمله از
  .است گفته چنين نيز واقدى، اند آورده

 بـن  عمرو عزل و مصر بر سرح ابى بن سعد بن اهللا عبد واليتدارى و افريقيه فتح از سخن

   عاص

 قضـاى  دار عهـده  فـالن  بن ةخارج و بود مصر عامل عاص بن عمرو، گذشت در عمر وقتى: گويد طلحه
 بن سعد بن اهللا عبد و كرد عزل را عمرو آنگاه، نگهداشت را آنها خويش خالفت از سال دو تا عثمان. بود آنجا
  .كرد عامل را سرح ابى

 او كـه  نگهداشـت  مصـر  عمـل  در را عـاص  بـن  عمـرو ، رسيد خالفت به عثمان وقتى: گويد عثمان ابو
 سپاه ساالر را وى عثمان، بود مصر سپاه جزو سعد بن اهللا عبد. داشت نمى بر استعفا و شكايت بى را هيچكس

 نافع بن اهللا عبد و القيس عبد بن نافع بن اهللا عبد، كرد افريقيه روانه و فرستاد وى يارى به كسان و كرد آنجا
 يك گشود تو اىبر را افريقيه جل و عز خدا اگر«: گفت وى به و كرد سعد بن اهللا عبد همراه نيز را حصين بن

 و كـرد  سـاالر  را اهللا عبـد  دو. اسـت  بخشـوده  تو به كند مى مسلمانان نصيب خدا كه غنايمى خمس از پنجم
. آيند فراهم اجل ضد بر داد دستور سعد بن اهللا عبد و آنها به و كرد اندلس روانه و فرستاد ياريشان به كسان

  .روند خويش لعم سوى آنها و بماند خويش عمل در اهللا عبد آن از پس
 وى با قبايل كه رسيدند  اجل به رفتند پيش افريقيه سرزمين در چون و سپردند را مصر و برفتند آنها 

 و دشـت  از را افريفيـه  و كشـت  را او سرح ابى بن سعد بن اهللا عبد. شد كشته اجل و انداختند جنگ و بودند
 بود كرده نصيب خدا كه را غنايمى اهللا عبد. بود نكو اطاعتشان و آوردند اسالم همگى آنجا مردم و بگشود كوه

 عثمـان  پـيش  نصـرى  وثيمه ابن همراه آنرا پنجم چهارم و بگرفت را خمس پنجم يك و كرد تقسيم سپاه بر
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 عبـد  آنچه باره در همانها كه فرستاد عثمان سوى را گروهى و كرد بپا گاهى خيمه قيروان محل در و فرستاد
  .كردند تشكاي او به بود گرفته اهللا

 اختيـار  بـه  اكنـون ، بودم داده دستور چنين كه كند چنين بايد و ام بخشيده وى به من«: گفت عثمان
  »شود داده پس نيستيد راضى اگر و باشد چنين دهيد مى رضا اگر شماست

  »نيستيم راضى«: گفتند
  .كند استمالت آنها از و دهد پس آنرا كه نوشت اهللا عبد به عثمان
  »باشد ما ساالر ماجرا اين از پس خواهيم نمى كه كن معزول را او«: گفتند
 افريقيـه  بـر  خـويش  بجـاى  باشد آنها رضايت و تو رضايت مورد كه را يكى«: نوشت اهللا عبد به عثمان

  »نيستند راضى بخشش اين به كه كن تقسيم بودم بخشيده تو به خدا راه در كه را پنجمى يك و گمار
  .گشت باز مصر سوى و كرد چنان و بود كشته را اجل و بود كرده فتح را افريقيه كه اهللا عبد

 در و بودنـد  فرمـان  بـه  گـوش  و مطيـع  پيوسته الملك عبد بن هشام روزگار به تا افريقيه مردم: گويد
 و يافتنـد  راه آنجا به عراق دعوتگران چون و يافتند راه آنجا به عراق مردم تا بردند مى سر به اطاعت و آرامش

  .است چنين تاكنون كه افتاد ميانشان در تفرقه و بگشتند اطاعت از كردند تحريكشان
 پيشـوايان  بـا  عـامالن  رفتار سبب به ما«: گفتند مى مخالف دعوتگران به آنها كه بود چنان تفرقه سبب

  »كنيم نمى بار آنها بر را خطا اين و كنيم نمى مخالفت
  »كنند مى كار آنها دستور به اينان«: گفتند
  ».كنيم معلوم خودمان تا پذيريم نمى را اين«: گفتند
 قـايم  پـيش . نيافتنـد  راه و خواستند اجازه و آمدند هشام پيش و شدند روان كس چند يا ميسره آنگاه

 غنيمـت  چـون  و بـرد  مـى  غزا به خويش سپاه با را ما ساالرمان كه بگو مؤمنان امير به«: گفتند و رفتند مقام
  »ترند محق آنها: گويد و دهدن ما به و دهد آنها به گيرد

 باد حاللشان ماست حق اگر گيريم نمى او از چيزى كه است نزديكتر خلوص به جهادمان«: گوييم ما و
  »خواهيم نمى نيست ما حق اگر و

  »آرد سر عقب را خود سپاه و افتيد پيش: گويد كنيم مى محاصره را شهرى وقتى«: گفتند نيز و
 تحمـل  را خـويش  بـرادران  بـار  شـما  چون كسانى و بيفزايد را جهاد ابثو كه رويد پيش«: گوييم ما و

 كه بدرند شكم و افتند ما گوسفندان در آنها نيز و. ببريم را جنگ بار و كنيم آنها حفاظ را خويشتن و» .كنند
 ايـن «: گـوييم  و بكشند پوست يك براى گوسفند هزار و جويند سفيد پوست مؤمنان امير براى و آرند در بره

 را مـا  زيبـاى  دختـران  آنكـه  ديگـر  بليـه ، نشـويم  آنها مانع و كنيم تحمل و »باشد آسان مؤمنان امير خاطرب
  »مسلمانيم ما و، سنت در نه و هست خدا كتاب در نه اين«: ايم گفته، ميگيرند

  ؟نه يا است مؤمنان امير نظر با اين، بدانيم خواهيم مى
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  »كنم چنين«: گفت
 و دادند وزيران به و بنوشتند ها رقعه در را خويش نامهاى شد تمام هايشانخرجي و بماندند دير چون و
  »دهيد خبر او به، شد ما جوياى شما از مؤمنان امير اگر، است ما نسبهاى و نامها اين«: گفتند

، يافتنـد  تسـلط  افريقيه بر و بكشتند را او و برخاستند هشام عامل ضد بر و كردند افريقيه آهنگ آنگاه
 كـه  بـود  آمده خبر كه بودند همانها و دادند باو را نامهايشان كه شد كس چند آن جوياى و يافت رخب هشام
  .بودند كرده چنان

 از فاصـله  بـال  را القـيس  عبـد  بـن  نـافع  بن اهللا عبد و حصين بن نافع بن اهللا عبد، عثمان: گويد طلحه
 بودنـد  رفتـه  انـدلس  سـوى  كه كسانى به نعثما، رسيدند آنجا به دريا راه از كه فرستاد اندلس سوى افريقيه
 فاتحان پاداش در گشوديد را اندلس اگر شما شد خواهد گشوده اندلس طرف از قسطنطنيه، بعد اما«: نوشت

  »السالم و بود خواهيد شريك قسطنطنيه
 نورشـان  رسـتاخيز  روز و بگشـايند  را آنجـا  و رونـد  اندلس سوى دريا از قومى«: گفت نيز االخبار كعب

  »باشد مشخص
 آنجا خدا و بردند حمله بدانجا دريا و دشت جانب از و بودند همراه نيز بربران و برفتند مسلمانان: گويد

 عبد عثمان وقتى. افزودند مسلمانان بقلمرو را افريقيه همانند اى ناحيه و گشود مسلمانان براى را فرنگان و را
 عبد و بود آنجا كه داد القيس عبد بن نافع بن اهللا عبد به را وى عمل كرد معزول را سرح ابى بن سعد بن اهللا
 را بربـران  زمـين  كـه  هشـام  روزگـار  به تا بود افريقيه كار همانند اندلس كار و گشت باز مصر به سعد بن اهللا

  .ببودند سابق مانند اندلس مردم اما گرفت
 خشمگين بسختى وى تبرداش مصر از را عاص بن عمرو بن عثمان وقتى: گويد كريب از بنقل واقدى 

 افريقيـه  سـوى  گفـت  و كرد روانه را سرح ابى بن سعد بن اهللا عبد عثمان گرفت دل به را عثمان كينه و شد
  .كردند آنجا آهنگ مهاجران و انصار و قريش از كس هزار ده و خواند افريقيه رفتن به را كسان و، رود

 بطريق، جرجير، فرستاد افريقيه سوى را سعد نب اهللا عبد عثمان وقتى: گويد كعب ابن از نقل به واقدى
  .كرد صلح آنها با دينار هزار بيست و دينار هزار پانصد و دينار هزار هزار دو به آنجا باره در افريقيه

 بـن  اهللا عبد چنانكه بگيرد آنها از طال وزنه سيصد كه داد دستور و فرستاد كس روم پادشاه آن از پس
 شما از طال وزنه سيصد كه داده دستور من به شاه« :گفت و آورد فراهم را فريقيها سران او و بود گرفته سعد

  »است گرفته سعد بن اهللا عبد چنانكه، بگيرم
 هـر  ماسـت  سرور شاه، ايم داده خويش جانهاى فديه به داشتيم آنچه بدهيم كه نداريم چيزى«: گفتند

  »بگيرد گرفته مى ما از ساله هر كه را چه
 بيامدنـد  كه فرستادند خويش ياران پيش كس آنها و كردند بزندانشان تا بگفت ديد نحبي كه فرستاده

  .آمدند بيرون و بشكستند را زندان و
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  .داد حكم خاندان به آنرا عثمان كه كرد صلح طال وزنه سيصد بر افريقيه مردم با سعد بن اهللا عبد
  »مروان خاندان يا«: گفتم: گويد
  »دانم نمى«: گفت
 خراج بر را سعد بن اهللا عبد و برداشت مصر خراج از را عاص بن عمرو عثمان: گويد حبيب ابى بن يزيد

 كـه  نوشت عمرو و كاسته را خراج عمر كه نوشت عثمان به سعد بن اهللا عبد كردند اختالف هم با و گماشت
  .است آشفته را جنگ كار اهللا عبد

 بـه  و بيامـد  خشـمگين  عمرو گماشت خراج رب را سعد بن اهللا عبد و بيا كه نوشت عمرو به عثمان پس
  .بود پنبه از پر كه بود پوشيده يمانى جبه يك رسيد عثمان حضور

  »؟چيست ات جبه داخل«: گفت بدو عثمان
  »است عمرو«: گفت
  »؟ديگر چيز يا است پنبه آيا پرسيدم، نپرسيدم اين از است عمرو آن داخل دانم مي«: گفت

  .فرستاد عثمان پيش بود آورده فراهم مصر از كه را مالى سعد بن اهللا عبد: گويد واقدى 
  »دهد مى بيشتر شير، شيرده تو پس از، عمرو اى«: گفت عثمان
  ».است شده هالك آن بچه«: گفت

  .بود حج ساالر عفان بن عثمان سال اين در
  .گرفت انجام العاص ابى بن عثمان دست به استخر دوم فتح سال اين در: گويد واقدى
  .رفت قنسرين غزاى به معاويه سال همين رد: گويد
  .آمد در هشتم و بيست سال آنگاه

   هشتم و بيست سال مهم حوادث از سخن

. رفـت  آنجـا  غزاى به عثمان دستور به كه شد گشوده معاويه دست به قبرس سال اين در واقدى بگفته
  .است كرده روايت او از عيسى بن اسحاق را اين. بود سوم و سى سال به قبرس فتح كه گويد معشر ابو اما

 از رسـول  اصـحاب  از جمعـى  گوينـد  چنانكه و بود هفتم و بيست سال به قبرس فتح اند گفته ها بعضى
 حاضر آن غزاى در اوس بن شداد و درداء ابو و مقداد و حرام ام خود زن همراه صامت بن عبادة و ابوذر جمله
  .بودند

   معاويه وسيلهه ب قبرس غزاى از سخن

 بـه  روميـان  نزديكى از، رود دريا غزاى به كه داشت اصرار خطاب بن عمر روزگار به معاويه: ويدگ خالد
 »شود مى شنيده آنها مرغان بانگ و سگان عوعو حمص هاى دهكده از يكى در«: گفت مى داشت سخن حمص
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 كن وصف من راىب را پيما دريا و دريا كه نوشت عاص بن عمرو به و شود متمايل كار اين به عمر بود نزديك
  »گرايد مى بدان دلم  كه

 خبـر  او بـه  مشـركان  براى آن ضرر و مسلمانان براى دريا غزاى فوايد از معاويه كه بود آن سبب: گويد
  .بود داده

 پـاره  را دلها بماند اگر كه نشيند آن بر كوچك مخلوقى كه ام ديده بزرگ مخلوقى: نوشت بجواب عمرو
 كرمـى  چون آن در كسان. پذيرد فزونى شك و گيرد كاهش آن در يقين، كند خيره را عقلها برود اگر و كند

  .رود دور ماند سالم اگر و رود فرو شود كج اگر كه چوبى بر باشند
 مسلمانى هرگز فرستاده حق به را محمد كه بخدايى، نه كه نوشت معاويه به بخواند را اين عمر چون و 

  .ننشانم كشتى به را
 و كرد ترغيب كار اين به را او و نوشت عمر به دريا غزاى باره در معاويه: گويد زدىا اميه ابى بن جنادة

 را خروسشـان  بانـگ  و روميـان  سـگان  عوعـو  آن مـردم  كه هست اى دهكده شام در! مؤمنان امير اى«: گفت
  »حمصند سواحل از يكى مقابل آنها كه شنوند مى

 مـن  بـراى  را آن خبر و كن وصف من براى را رياد كه نوشت عمرو به و نكرد اطمينان او گفته به عمر
  .بنويس

 آن بـر  كوچـك  مخلـوقى  كـه  ام ديـده  بـزرگ  مخلوقى مؤمنان امير اى كه نوشت او براى عمرو«: گويد
 سـالم  اگـر  و رود فـرو  شـود  كج اگر كه چوبى بر باشند كرمى چون آنها و نيست آب و آسمان جز كه نشيند
  .رود دور بماند

 زمـين  از درازى بسـيار  قسـمت  بـر  شام درياى كه ايم شنيده«: نوشت معاويه به عمر :گويد المجالد ابو
 بر را سپاه چگونه من، كند غرقه آنرا و ريزد زمين بر كه خواهد مى اجازه خدا از شب و روز هر و است مشرف

 با باب اين در هرگز، دارم دوست هست روم در آنچه از بيشتر را مسلمان يك بخدا. نشانم سر سخت كافر اين
 نگفتـه  او به چيزى  پيش از كه صورتى در كردم چه عال با كه ميدانى و ام گفته تو با پيش از، مكن سخن من

  .بودم
 همـه  كـه  اى كلمه باره در او از و كرد تقرب و نوشت نامه عمر به و بداشت دست غزا از روم شاه: گويد

 بـه  آنچـه  و بخواه مردم براى خواهى مى خود براى آنچه كه نوشت بدو عمر. كرد پرسش دارد فراهم را دانش
 همـه  كـه ، بيـاموز  پنـد  مجاورانـت  كار از. آيد فراهم تو براى حكمت همه كه مدار روا آنها به ندارى روا خود

  .آيد فراهم تو براى معرفت
 پـر  آب از آنـرا  عمـر  .كن پر چيز همه از را اين كه فرستاد طرفى و نوشت نامه بدو روم شام آن از پس

  .دنياست چيز همه اين كه نوشت و كرد
  ؟چيست باطل و حق فاصله كه نوشت بدو روم شاه 
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 كـه  چيزهاسـت  بيشـتر  باطـل  و بينى مى معاينه كه آنست حق. است انگشت چهار كه نوشت بدو عمر
  .نشده ديده معاينه و شود مى شنيده

  »؟چيست زمين و آسمان فاصله«: نوشت بدو روم شاه
  ».بود اى كشيده راه اگر، رهرو براى راه سال صدپان«: نوشت بدو عمر

 روم ملكـه  بـراى  زنانـه  لـوازم  و ظرف و خوش بوى از اى هديه طالب ابى بن على دختر كلثوم ام: گويد
  .بگرفت، آنرا و رسانيد بدو كه داد پيك به آنرا و فرستاد

 پيمبرشـان  دختر و عرب شاه زن هديه اين«: گفت و آورد فراهم را خويش اطراف زنان هرقل زن آنگاه
  .بود فاخر بند گردن يك هدايا جمله از، فرستاد هديه و داد عوض و نوشت نامه و »است

 فـراهم  كسان، داد جماعت نماز نداى و نگهدارد آنرا تا بگفت آورد عمر پيش را بند گردن پيك چون و
 بـاره  در. نباشـد  نيـك  شـود  انجـام  مشـورت  بـى  كه من كارهاى از يك هر«: گفت و كرد نماز آنها با، آمدند
  »؟گوييد مى چه فرستاده هديه او براى روم شاه زن و فرستاده روم شاه زن براى كلثوم ام كه اى هديه

 و بگيرى را او مال كه نيست ذمه در شاه زن داده كه چيزى بعوض اوست آن از هديه«: گفتند جمعى
  »بترسد تو از كه نيست تو فرمان زير

 بهـاى  كـه  فرستاديم مى فروختن براى و بگيريم عوض كه ميداديم هديه جامه ام«: گفتند ديگر كسان
  »بگيريم آنرا

 روم شاه زن پيش كلثوم ام اعتبار و آنهاست پست، پست و است مسلمانان پيك، پيك ولى«: گفت عمر
  »است مسلمانان بسبب

  .داد ىبو كلثوم ام مخارج بقدر و دادند المال بيت به را بند گردن تا بگفت آنگاه
 بن عثمان روزگار به بود سفيان ابى بن معاوية كرد دريا غزاى كه كسى نخستين: گويد معدان بن خالد

 رسـيد  بخالفـت  عثمـان  چـون  و بود نداده اجازه كه بود خواسته كار اين اجازه عمر از كه بود چنان و، عفان
 هـر ، مگـزين  را بهترينشان و مكن ابانتخ را كسان گفت و شد مصمم كار اين به عثمان تا كرد اصرار معاويه

  .كن كمك و بردار را او شود عزا طالب دلخواه به كه
 دريـا  بـه  او و گماشـت  درب كار به را فزاره بنى پيمان هم حارثى قيس بن اهللا عبد، كرد چنان معاويه

 خـدا  از وى. نشـد  طوفـان  دچـار  و نشـد  غـرق  آن اثناى در كس كه داشت زمستانى و تابستانى غزاى پنجاه
 او خواست مى خدا كه وقتى تا بود چنين. نشود تلف آنها از كسى و دارد سالمت به را سپاهش كه خواست مى
 معونـت  آنجـا  در چنـد  گـدايى  كـه  رسـيد  روم سـرزمين  بندرگاه به و برفت پيشتاز زورق يك با كند تلف را

  .داد صدقه بĤنها و جستند مى
 را قـيس  بـن  اهللا عبـد  خواهيـد  مـى «: گفـت  مـردان  به و گشت باز خويش دهكده به گدا زنان از يكى

  »؟بگيريد
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  »؟كجاست«: گفتند
  ».بندر در«: گفت

  »؟شناسى مى كجا از را قيس بن اهللا عبد، خدا دشمن آهاى«: گفتند
  ».شود مخفى كسى از قيس بن اهللا عبد كه آنيد از زبونتر شما«: گفت و كرد مالمت را آنها زن

 كشته تنهايى به و بجنگيد نيز او و جنگيدند وى با و بردند هجوم او بر و دتاختن اهللا عبد به مردان پس
 عوف بن سفيان، اهللا عبد جانشين آمدند بندر سوى كه گشت باز خود ياران پيش و برد در به جان مالح. شد

: گفت اهللا عبد كنيز گويد ناسزا خود ياران به كرد بنا و آمد تنگ به و پرداخت روميان جنگ به كه بود ازدى
  ».گفت نمى چنين جنگ هنگام به كه اهللا عبد از دريغ اى«

  »؟گفت مى چه«: گفت سفيان
  »رود مى آنگاه سختيهاست: گفت مى«: گفت

  .رود مى آنگاه سختيهاست كه آورد مى زبان به را سخن اين و كرد رها گفت مى را آنچه سفيان
  .بود حارثى قيس بن اهللا عبد كار پايان اين و شدند كشته مسلمانان از گروهى جنگ اين در

  »؟شناختى چه از را اهللا عبد«: گفتند زن آن به بعدها
  »نبود ممسك بازرگانان مانند و بود دست گشاده شاهان چون كه دادنش صدقه از«: گفت

  »؟شناختى را او چگونه«: گفتند بود برانگيخته اهللا عبد ضد بر را روميان كه زن آن به: گويد عثمان ابو
 او كه بدانستم و بود دست گشاده شاه همانند خواستم چيز او از چون اما بود بازرگانان همانند«: گفت

  »است قيس بن اهللا عبد
  :نوشت چنين ديگر عامالن و معاويه به عثمان

 چـه  هـر  و مياريـد   دگرگونى و ايد شده جدا عمر از كه باشيد حال همان به، بعد اما«
 بـاز  شـما  بنـزد  و كنـيم  همسـخن  آن بـر  را امـت  كـه  ريدبيا ما پيش بود مشكل شما براى

  »پذيرفت نخواهم پذيرفت مى عمر آنچه جز شما از من كه آريد دگرگونى مبادا. فرستيم
 خـدا  و فرستاد مى كس و شكست مى پيمان اى ناحيه عثمان خالفت و عمر صلح بين ما كه بود چنان و

  .بود گشوده بار نخستين كه بود كسى آن از فتوح اما شد مى حساب وى بپاى و گشود مى وى دست به را آنجا
 از سعد بن ليث روايت در چنانكه و كرد صلح آنجا مردم با گشود را قبرس معاويه وقتى: گويد جعفر ابو

، بدهنـد  مسـلمانان  بـه  سـاالنه  كه بود دينار هزار هفت خراج اساس بر قبرس صلح آمده دمشق ساحل پيران
 بـا  مسـلمانان  آنكـه  بشرط نشوند آن دادن مانع كه كردند تعهد مسلمانان و دادند مى روميان به نيز آن مانند
 حركـت  قبـرس  روميـان  و نكنند مقابله كنند مى حمله آنها به ديگر جاى از كه كسانى با و نكنند جنگ آنها

  .باشد شانخود از كنند مى معين آنها براى مسلمانان كه پيشوايى و دهند خبر مسلمانان به را رومى دشمنان
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 بن اهللا عبد ساالرى به نيز مصر مردم رفت قبرس غزاى به هشتم و بيست سال به معاويه: گويد واقدى
  .بود قوم ساالر او رسيدند معاويه به چون و رفتند آنجا غزاى به سرح ابى بن سعد

 چـرا « :گفـتم ، ميگريسـت  كـه  ديـدم  را ابـودرداء  گـرفتيم  اسير قبرسيان از وقتى: گويد نفير بن جبير
  »؟كنى مى گريه كرده زبون را كافران و كفر و داده عزت را مسلمانان و اسالم خدا كه هنگامى

 نزد به كند رها را خدا فرمان اگر مخلوق، شود عزادارت مادرت«: گفت و زد من شانه به دست با: گويد
 و كند رها را خدا فرمان و دباش او آن از شاهى و شود مسلط مردم بر و يابد غلبه امتى وقتى، شود ناچيز خدا

 را خـدا  شد چيره قومى بر گرفتن اسير چون و كند چيره آنها بر را گرفتن اسير خدا بينى مى كه شود چنين
  »نيست كارى آنها با

 نخسـتين  او، كـرد  صـلح  قبرس مردم با عثمان خالفت ايام در معاويه: گويد سعيد ابو حديث از واقدى
 اجازه با جز رومى دشمنان از كه بود مقرر بود آنها و وى ميان كه پيمانى در و رفت روم غزاى به كه بود كس

  .نگيرند زن ما
  .بود روم سرزمين از كه رفت سوريه غزاى به مسلمه بن حبيب سال همين در: گويد

 خانـه  بـه  آنكه از پيش و بود نصرانى وى. گرفت زنى به را قرافصه دختر نائله عثمان سال اين در هم و
  .شد مسلمان رود عثمان

  .برد سر به و نهاد بنيان مدينه اقصاى در را خويش خانه عثمان سال همين در: گويد
  .بود هشام غزا ساالر و داد رخ استخر فتح دومين و فارس فتح نخستين سال اين در: گويد
  .بود حج ساالر عثمان سال اين در: گويد

  .آمد در نهم و بيست سال آنگاه 

   نهم و بيست الس مهم حوادث از سخن

 عامر بن اهللا عبد و كرد عزل بود بوده بصره عامل سال شش كه را اشعرى ابوموسي عثمان سال اين در
  .رفت آنجا كه گماشت بصره بر بود ساله پنج و بيست جوانى كه را كريز بن

  .بود بوده عثمان عامل بصره در سال سه ابوموسي بقولى
 او كه نداريد صغيرى مگر :گفت و آمد عفان بن عثمان پيش ضبى خرشه بن غيالن: گويد اعرابى عوف

  »؟باشد بصره عامل، ابوموسي  يعنى، پير اين كى تا؟ كنيد بصره عامل و وانماييد جوان را
 عبـد  بـزرگش  پـدر  كـه  را كريـز  بـن  عامر بن اهللا عبد و برداشت آنجا از را ابوموسي عثمان پس: گويد

  .بود عفان بن عثمان خاله پسر و بود سلمى اسماء دختر دجاجه هللا عبد مادر. گماشت بصره به بود شمس
 نهـم  و بيسـت  بسـال  اين و داشت سال پنج و بيست آمد بصره به عامر بن اهللا عبد وقتى: گويد مسلمه

  .بود



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  293  پنجمجلد 

 

   برداشت بصره از را ابوموسي عثمان چرا اينكه از سخن

 را او چهـارم  سال به و نگهداشت بصره در سال سه را ابوموسي رسيد بخالفت عثمان وقتى گويد طلحه
 ليثـى  عميـر  بن اهللا عبد با سيستان ساالرى، داد سعد بن عثمان بن عمير به را خراسان ساالرى. كرد معزول

 هـيچ  و رفـت  پـيش  فرغانـه  تـا  خراسان در نيز عمير، رفت پيش كابل تا آنجا در كه بود ثعلبه قوم از كه شد
 عبد. رفت پيش نهر تا كه فرستاد مكران به را تيمى معمر بن اهللا عبيد. نيامد صلح به كه نماند آنجا تا واليتى

 حصـين  به را بصره اطراف و فرستاد اهواز و فارس به را ديگر كسان و فرستاد كرمان به را غبيس بن الرحمن
 ببـود  سـال  يـك  و نهـاد  جايش به را عامر بن اهللا عبد و كرد عزل را عمير بن اهللا عبد آنگاه، داد الحر ابى بن

 بـن  سهيل بن عدى و غبيس بن الرحمن عبد آنگاه. نهاد جايش به را عمرو بن عاصم و كرد عزل را وى آنگاه
 كرد تحريك و داد ندا مردم ميان ابوموسي و شدند كافر كردان و ايذه مردم سوم سال به. برد پس باز را عمرو

 پايـان  چهـار  بـر  بار كسانى كه آنجا تا آورد سخن پيادگان جهاد فضيلت از و شوند راهى كه كرد دعوتشان و
 ببينـيم  تـا  كنيم نمى كارى شتاب با بخدا«: گفتند ديگر بعضى. شوند راهى پياده كه شدند همسخن و نهادند
  ».اند كرده ما ياران اين كه كنيم چنان بود همانند گفتارش با كردارش اگر است چگونه او رفتار

 را او عنـان  آورد بـرون  استر چهل بر مصر از را خويش بارهاى و درسي در ابوموسي حركت روز چون و
 عالقـه  كـردى  مـى  ترغيب را ما كه روى پياده كار به و بنشان اضافى مركوبان اين بر را ما«: گفتند و گرفتند

 بـر  و رفتنـد  عثمـان  پيش نيز آنها برفت ابوموسي و كردند رها را مركبش كه كرد قانعشان آنگاه» .بده نشان
  ».كن عوض ديگرى با را او بگوييم دانيم مى كه را چيزهايى همه خواهيم نمى«: گفتند و خواستند را او رىكنا

  »؟خواهيد مى را كى«: گفت
 تجديد ما ميان را جاهليت كار و بخورد را ما زمين كه بنده اين از باشد كه هر«: گفت خرشه بن غيالن

 جدا داند مى حقير را بصره حكومت و دارد مى معتبر را اناشعري حكومت كه اشعرى اين از كه است بهتر كرد
 هر بزرگ و كوچك بين ما و است بهتر كنى ساالر را بزرگترى يا است بهتر كنى ما امير را صغيرى اگر شويم

  ».است بهتر باشد كه
 و ادفرسـت  فارس سوى را معمر بن اهللا عبيد و كرد بصره عامل و بخواند را عامر بن اهللا عبد عثمان پس

 هم و كرد خراسان عامل را يشكرى احمر بن امين چهارم سال به. داد سعد بن عثمان بن عمير به را او عمل
 آنجـا  كـه  بـود  كردمـان  عامـل  عمر بن عاصم. كرد سيستان عامل را برجمى فصيل بن عمران چهارم سال به

 عبد و شدند فراهم او ضد بر تخراس در مردم و كرد قيام عمرو بن اهللا عبيد ضد بر و بشوريد فارس، درگذشت
 كرد دعوت حركت به را بصره مردم كه رسيد عامر بن اهللا عبد به خبر و شد هزيمت او سپاه و شد كشته اهللا

 بسـيار  و شـد  تالقى جمع آن با استخر در .بود العاص ابى بن عثمان با وى مقدمه، شدند روان وى با مردم و
 حسـام  بـن  هـرم  كه نوشت او و نوشت عثمان براى را خبر و درند لتذ به آن از هنوز كه بكشت آنها از كس

 و بـود ) ؟ناجيه( سامه بنى از كه را راشد بن خريت و بود القيس عبد از كه را عبدى حيان بن هرم و يشكرى
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 احنـف : داد نفر شش به نيز را خراسان. دهد امارت فارس واليتهاى بر را هجيمى ترجمان و راشد بن منجاب
 زهيـر  بـن  اهللا عبـد  بن خالد، بود كوفه اهل فتوح از كه شد بلخ امير يربوعى قره بن حبيب، شد مرو دو امير
 نخستين وى، شد نيشابور امير سلمى هبيره بن قيس، شد طوس امير يشكرى احمر بن امين، شد هرات امير
 بـه  را خراسـان  مـه ه مرگ از پيش عثمان، شد روان بود وى عموى پسر كه خازم بن اهللا عبد با كه بود كس
 عبد آن از پس، كرد سيستان امير نيز را احمر بن امين، بود خراسان امير وى عثمان مرگ بوقت و داد قيس

 اميـر  عثمان درگذشت بهنگام كه گماشت بĤنجا بود شمس عبد بن حبيب خاندان از كه را سمره بن الرحمن
  .بود سيستان
 ابـن  و بـود  فـارس  امير سعد عثمان بن عمير و بود كرمان امير عمران، عثمان درگذشت وقت به هم و
  .بود مكران امير قشيرى كندير

 حقيرى آيا«: گفت عفان بن عثمان به خرشه بن غيالن: گويد خويش مشايخ از نقل به مجاهد بن على
 اشعرى پير اين كى تا قريش گروه اى؟ رسانيد سامان به را او كه فقيرى يا برداريد را او كه نداريد خودتان از

  .داد عامر بن اهللا عبد به را بصره و شد متنبه پير و» ؟بخورد را واليت اين
 سوى جوانى: گويد مى ابوموسي« :گفت حسن و كرد بصره عامل را عامر ابن، عثمان: گويد هذلى ابوبكر

  »داد اهندخو او به را واليت دو هر و معتبرند هايش عمه و بزرگها مادر كه مدبر و است ظريف كه آيد مى شما
 ابى بن عثمان. دادند باو را ثقفى العاص ابى بن عثمان واليت و ابوموسي واليت و بيامد عامر ابن: گويد

  .بودند گذشته بحرين و عمان از كه بود كسانى جمله از العاص
. فرستاد عامر بن اهللا عبد پيش را خازم بن اهللا عبد هبيره بن قيس، عثمان خالفت ايام در: گويد طلحه

 بن قيس اگر كه بنويس من براى فرمانى«: گفت بدو و داشت حرمتى عام بن اهللا عبد پيش خازم بن اهللا عبد
  .كرد چنان عامر بن اهللا عبد و »باشم عامل من رفت آنجا از هبيره

 دشـمن  و يافتنـد  خبـر  مـردم  و شـد  كشـته  عثمان چون و گشت باز خراسان سوى خازم بن اهللا عبد
  »؟چيست تو راى اهللا عبد اى«: گفت قيس بشوريد

 قـيس » .بنگـرى  نيك را كارها و نمانى رفتن از و كنى خويش جانشين مرا كه اينست من راى«: گفت
 خراسان در و بنمود را خويش جانشينى فرمان اهللا عبد كرد خويش جانشين را خازم بن اهللا عبد و كرد چنان
  .رسيد بخالفت عنه اهللا رضى على تا ببود

 زن يـك  پسـر  كـه  داشتم حق بيشتر اهللا عبد از من«: گفت قيس بود عجل بنى طايفه از اهللا عبد مادر
  .بود خشمگين بود كرده اهللا عبد كه كارى از و» .باشم عجلى

 پيش از باب اين در را سيف گفته بگشود را فارس عامر ابن، معشر ابو و واقدى گفته به سال همين در
  .ايم كرده ياد
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 و بيفـزود  سـلم  و عليـه  اهللا صلى خدا پيمبر مسجد در عثمان، نهم و بيست سال يعنى، سال همين در
 مـنقش  سنگ با را مسجد. آوردند مى نخل دره از گچ. كرد آغاز را ساختمان كار ربيع ماه در و داد توسعه آنرا

 طـول . بـود  سـاج  چـوب  از آن طاق و بودند داده جا آن در سرب كه كرد سنگهايى از آنرا ستونهاى و ساخت
 و بـود  بـوده  عمـر  ايـام  در چنانكه كرد ذراع پنجاه و يكصد را آن عرض و كرد ذراع شصت و يكصد را مسجد

  .نهاد در شش آن براى
 بـراى  شد بپا منى در كه سراپرده نخستين و زد پرده سرا منى در و شد حج ساالر عثمان سال اين در

  .كرد تمام را نماز عرفه و منى در و بود عثمان
 خالفـت  ايام در كه بود اين كردند سخن آشكارا عثمان باره در كسان كه بار نخستين: يدگو عباس ابن

 يـاران  از كـس  بسيار و كرد تمام را نماز شد ششم سال چون و كرد مى نماز ركعت دو كسان با منى در خود
 اين در كنند يرىگ خرده او از خواستند مى كه كسانى و گرفتند عيب او بر را اين سلم و عليه اهللا صلى پيمبر

 و نـداده  رخ اى حادثـه  بخـدا «: گفـت  و آمد وى پيش ديگر كسان چون نيز على كه آنجا تا كردند سخن باب
 از پس و ابوبكر آن از پس .كرد مى ركعت دو را نماز سلم و عليه اهللا صلى تو پيمبر كه دانى و نبوده اى سابقه

  »خالفت اول سالهاى در نيز تو و عمر آن
  »است چنين من راى«: گفت دهد پاسخ چه ستندان چون و
 عبـد  پـيش  يكـى  كـرد  ركعـت  چهار را نماز مردم با منى در عثمان: گويد ثقفى سفيان ابى بن عمرو 
  »؟كرد ركعت چهار را نماز برادرت كه بينى مى«: گفت و رفت عوف بن الرحمن

 مگر«: گفت و رفت عثمان پيش آنگاه. كرد ركعت دو را نماز و كرد نماز خود ياران با الرحمن عبد پس
  »؟نكردى ركعت دو را نماز سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر با اينجا در

  »چرا«: گفت
  »؟نكردى ركعت دو ابوبكر با مگر«: گفت
  »چرا«: گفت
  »؟نكردى ركعت دو عمر با مگر«: گفت
  »چرا«: گفت
  »؟كردى نمى ركعت دو خالفت اول سالهاى در مگر«: گفت
  »چرا«: گفت

 و بودنـد  آمـده  حج به كه يمن مردم بعض پيش سال كه شنيدم، بشنو مرا سخن محمد ابو اى«: تگف
 در مـن . كنـد  مـى  ركعـت  دو شما پيشواى اينك. است ركعت دو مقيم نماز كه اند گفته پا و بيسر مردم بعض
 در آنكـه  يگـر د و بودم بيمناك مردم خطاى از كه كنم نماز ركعت چهار كه ديدم چنين و دارم خانواده مكه

  ».بمانم چندى و روم آنجا حج پس از كه باشد و دارم ملكى طايف در و ام گرفته زن اينجا
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 دارى خـانواده  اينجا در گفتى اينكه. دارد نمى معذور ترا اينها از هيچيك«: گفت عوف بن الرحمن عبد
 تـابع  او سـكناى  و بـرى  مـى  بخـواهى  وقت هر و ميĤورى را او بخواهى وقت هر و است مقيم مدينه در تو زن

  .است تو سكناى
  .نيستى طائف اهل از تو و است راه منزل سه طايف و تو ميان، دارم ملكى طايف در گفتى اينكه اما«
 كه عثمان شما پيشواى اينك گويند و گردند باز ديگران و يمن گزاران حج از كسانى گفتى اينكه اما«

 اسالم كه هنگامى رسيد مى وحى بدو كه سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر، كند مى نماز ركعت دو است مقيم
 با بمرد وقتى تا عمر و گرفت قوت اسالم آنگاه. كرد چنين ابوبكر آن از پس كرد چنين نداشت قوت مردم در

  »كرد نماز ركعت دو كسان
  »است چنين من راى«: گفت
 ديگرى خبر محمد ابو اى« :گفت هك بديد را مسعود ابن و شد برون عوف بن الرحمن عبد آنگاه: گويد

  »؟هست
  »نه«: گفت
  »؟كنم مى چه من پس«: گفت
  »كن عمل دانى مى آنچه مطابق«: گفت
 چهـار  يـارانم  بـا  نيـز  من و كرده نماز ركعت چهار او كه رسيد خبر بمن است شر مايه اختالف«: گفت

  »كردم نماز ركعت
 نمـاز  ركعـت  دو يـارانم  بـا  و كرده نماز كعتر چهار او كه شنيدم نيز من«: گفت عوف بن الرحمن عبد

  ».كنيم نماز ركعت چهار وى مانند يعنى، گويى مى تو كه باشد چنان شايد اكنون اما كردم
  آمد در ام سى سال آنگاه 

   ام سى سال مهم حوادث از سخن

 بوسيله بود طبرستان غزاى  سال اين حوادث جمله از مداينى محمد بن على و واقدى و معشر ابو بگفته
 آنجـا  غزاى به كه كرد صلح مقرن بن سويد با طبرستان اسپهبد عمرو بن سيف گفته به ولى. عاص بن سعيد
  .ام آورده عمر خالفت ضمن پيش از آنرا خبر و داد بدو مالى و نرود

 سـعيد  ام سى سال به و رسيد بخالفت عثمان تا نرفت طبرستان غزاى به هيچكس مداينى گفته به اما
  .رفت آنجا غزاى هب عاص بن

   عاص بن سعيد بوسيله طبرستان غزاى از سخن

 حذيفـة  كرد خراسان آهنگ غزا منظور به كوفه از ام سى سال به عاص بن سعيد: گويد مالك بن حنش
 عباس بن اهللا عبد و حسين و حسن. بودند وى با سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر ياران از كسانى و يمان بن
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 خراسان آهنگ به نيز عامر بن اهللا عبد. بودند وى با نيز زبير بن اهللا عبد و عاص بن عمرو مروع بن اهللا عبد و
  .كرد منزل شهر ابر در و گرفت پيشى سعيد از و آمد در بصره از

 از حذيفه و بود بصلح كه كرد منزل قومس در نيز او و رسيد سعيد به شهر ابر در وى كردن منزل خبر
. كردنـد  صلح وى با هزار دويست بر كه رفت گرگان به آنجا از سپس. بود كرده صلح جاآن مردم با نهاوند پس
 مـردم  و بـود  گرگـان  مجاور و بود طبرستان جزو بتمام و دريا ساحل بر بود شهرى كه رفت طميسه به آنگاه
 و ليـه ع اهللا صـلى  خـدا  پيمبر«: گفت حذيفه به و كرد خوف نماز كه شد چنان و آمدند جنگ به وى با آنجا
  »؟كرد خوف نماز چگونه سلم

  .كرد خوف نماز آنجا بود جنگ حال به جماعت كه حالى در سعيد و داد خبر او به حذيفه
 محاصره را دشمن و آمد در مرفقش زير از كه زد مشركان از يكى شانه به شمشير با سعيد روز آن در 

، يكى بجز بكشت را همگى گشودند را قلعه چون و نكشد را يكيشان كه داد امانشان و خواستند امان كه كرد
  .بگرفت بود قلعه در را چه هر و

 سـعيد . است آن در جواهر پنداشت و بود آن بر قفلى كه آورد دست به اى جعبه نهد بنى مردم از يكى
 آنـرا ، يافتند آن در اى جعبه و شكستند را قفل .بياورد را جعبه كه فرستاد نهدى مرد پيش كس و يافت خبر
 كهنه گشودند نيز آنرا. بود آن در سرخى كهنه گشودند آنرا چون و بود آن در دارى خط سياه كهنه دندگشو

 نهـد  بنـى  هجـو  در شـاعرى ، گـل  چنـد  با بود شده سياه كه بود آن در مردانه تناسلى ابزار دو كه بود زردى
  :مضمون اين به گفت شعرى

  گرفتند غنيمت به اسيران معتبر مردم«
  آوردند دست به اى جعبه در...  دو نهد بنى و

  بسيار گل با بود سياه كه
  .بود خطايى چه و پنداشتند غنيمت آنرا كه

  ».بود صحراها بلكه نبود شهر كه كرد فتح نيز را ناميه عاص بن سعيد
 عبد. رفت طبرستان و گرگان سوى و كرد غزا آهنگ ام سى سال به سعيد: گويد تغلبى مالك بن حنش

 آنهـا  خـدمت  كـه  كافرى بودند وى با عاص بن عمرو بن اهللا عبد و زبير بن عمرو بن اهللا عبد و عباس بن اهللا
 آنـرا  كـه  ميدادنـد  دسـتور  مـن  به خوردند مى چون و بردم مى آنها پيش را سفره«: گفت من به بود كرده مى

  ».دادند مى من به را باقيمانده شد مى شب چون و ميĤويختم و ميتكاندم
 شد كشته بود عاص بن سعيد همراه كه عمرو بن يوسف جد ثقفى عقيل ابى بن حكم بن محمد: گويد

  »درگذشت كجا حكم بن محمد دانى مي! قحدم«: گفت قحدم به يوسف و
  »رسيد شهادت به طبرستان در عاص بن سعيد با آرى«: گفت
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 مـدح  در جعيـل  بـن  كعب و آمد باز كوفه به سعيد آنگاه. درگذشت آنجا و بود سعيد همراه، نه«: گفت
  :گفت وى

  داد جوالن وى مقابل در گيالن كه بود جوانى نيكو«
  شدند سرازير ابهر و دستى از كه وقتى«
  من مركوب كه خير سعيد اى بدان«
  ببرد پايش و دست داشتم بيم شد سرازير وقتى«
  بودى نهان شيرى، دره روز به تو گويى«
  بود زده صحرا به و شده جدا كنام شيران از كه«
  بود نبرده راه تو از پيش كس كه بردى مى راه را جمعى«
  »بودند زره بى و دار زره هزار هشتاد كه«

 از و شدند كافر و كردند مقاومت آنگاه. كرد صلح گرگان مردم با عاص بن سعيد«: گويد خلف بن كليب
 از رفـت  مى اسانخر راه به قومس حدود از كه هر و بودند بسته را راه كه نرفت گرگان سوى كس سعيد پس

 بطـرف  را راه كـه  كسـى  نخسـتين  و بـود  كرمان به فارس از خراسان راه و بود هراس و بيم در گرگان مردم
  .شد خراسان عامل كه بود وقتى اين و بود مسلم بن قتيبة گردانيد قومس

 يكصـد  گـاهى  كه بود چنان و كرد صلح گرگان مردم با عاص بن سعيد: گويد عمى حنظله بن ادريس
 گـاهى  و كردنـد  مـى  وصـول  هـزار  دويست گاهى و است همين بر ما صلح گفتند مى و كردند مى وصول ارهز

 ندادند خراج و شدند كافر و كردند مقاومت آن از پس. دادند نمى گاهى و دادند مى را اين گاهى و هزار سيصد
 و درياچـه  و كـرد  صـلح  ولباص چون و نكرد مقابله وى با كس بيامد چون و آمد آنها سوى مهلب بن يزيد تا

  .كرد صلح عاص بن سعيد صلح اساس بر نيز گرگان مردم با بگشود را دهستان
 و كـرد  معزول كوفه از را عقبه بن وليد، عثمان، ام سى سال يعنى، سال همين در عمر بن سيف بگفته

  .گماشت آنجا بر را عاص بن سعيد

   گماشت آنجا بر را سعيد و برداشت كوفه از را وليد عثمان چرا اينكه از سخن

 و آورد خشـم  دو هـر  بـر  يافت خبر بود گذشته سعد و اهللا عبد ميان آنچه از عثمان وقتى: گويد طلحه
 جـا  به را اهللا عبد و بگرفت بود دادنى را آنچه و كرد معزول را سعد. كرد نظر صرف آن از آنگاه. كرد آنها قصد

 بوده جزيره عربان عامل عمر طرف از كه وليد. گذاشت سعد اىبج را عقبه بن وليد داد دستور او به و گذاشت
 وقتـى  .بـود  كوفـه  عامل ديگر سال از قسمتى و سال يك سعد. آمد كوفه سوى عثمان خالفت دوم بسال بود

  .نبود در وى خانه بر و بود آنجا سال شش، كرد مى مدارا مردم با و بود كسان محبوب آمد وليد
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 بـه  او و ريختنـد  سـرش  بـر  و زدنـد  نقب خزاعى حيسمان ابن خانه به وفهك جوانان از چند تنى آنگاه
 كـه  بـاش  خـاموش «: گفتنـد  بدو كه زد بانگ بديد را كثرتشان چون و شد آنها سوى شمشير با و آمد مقابله
  »كنيم مى آسوده شب اين بيم از ترا و است ضربت يك فقط

 و بكشـتند  و زدند ضربت را حيسمان ابن اما زد نگبا آنها بر بود ماجرا ناظر باال از كه خزاعى شريح ابو
 شـبيل  و اسـدى  مورع ابى بن مورع و بود ازدى جندب بن زهير كه بگرفتندشان و كردند احاطه را آنها مردم

 شان بعضى و بودند آمده در حيسمان ابن بر كه دادند شهادت پسرش و شريح ابو، ديگر كسان و ازدى ابى بن
 آنهـا  كه نوشت عثمان، نوشت عثمان به آنها باره در و بكشتند را او بعضيشان و دندكر مى منع را ديگر بعضى

 ايـن  بـه  گفـت  شـعرى  بـاب  ايـن  در تميمـى  عاصـم  بن عمرو. شدند كشته ميدان در قصر در بر و بكشند را
  :مضمون
  ماجراجو مردم اى«

  خود همسايگان با عفان بن عثمان حكومت در
  .ميكنيد ناروا رفتار
  ايد آزموده را او كه نعفا پسر

  كند مى سركوب حكيم فرقان بحكم را دزدان
  .كند مى عمل كتاب به پيوسته

  »دارد تسلط آنها پنجه و گردن بر و
 بـه  مدينـه  از و بـود  بـوده  سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر اصحاب از خزاعى شريح ابو: گويد سعيد ابو

 از جمعـى  و نگريسـت  باال از، كرد استغاثه وى همسايه بود بام بر كه شبى. باشد جنگ نزديك كه رفت كوفه
 و اسـت  ضـربت  يـك  مكـن  فريـاد «: گفتنـد  مـى  و بودنـد  تاخته او همسايه به شبانه كه ديد را كوفه جوانان
  .برد نيز را خود كسان و گشت باز مدينه به و رفت عثمان سوى او پس. كشتند را او و »كنيم مى ات آسوده

 بـاره  در و شـد  مقـرر ) قسامه( خورى قسم ترتيب شد بسيار آن باره در سخن كه حادثه اين سبب به و
 رضايت بدين كسان عامه هنگام آن در .بدارد كشتن از را كسان كه. آمد بشمار معتبر مقتول ولى گفتار، قتل

  .داشتند
 بـود ن شـاهد  اگـر  كه اوست اولياى و عليه مدعى بعهده خورى قسم«: گفت عثمان: گويد جبير بن نافع

، مـدعيان  و شـود  رد قسمشان نخورد قسم يكيشان يا بود كم شمارشان اگر و خورند قسم آنها از كس پنجاه
  ».باشند محق خورد قسم آنها از كس پنجاه اگر و كنند خورى قسم

 آذوقـه  حـامالن  وقتـى  شنيد كه بود اين آورد پديد كوفه در عثمان كه چيزها جمله از: گويد اهللا عبد 
 فـالن  بنـى  يـا  كلب بنى از كس هر كه زد مى بانگ كوفه مردم از كسانى و اسدى سمال ابو ادىمن آمدند مى

 را هبـار  ابن خانه و عقيل خانه محل عثمان و. گيرد منزل فالن ابو پيش نباشد منزل را وى قوم و باشد اينجا
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 خانـه  و كـرد  رها را جاآن كه بود رمادت محل در هذيل محله در مسعود بن اهللا عبد منزل .كرد مهمانى خانه
 منـزل  او خانـه  در هـذيل   محلـه  در نبـود  جا مهمانان براى مسجد اطراف اگر و كرد مهمانى خانه را خويش

  .گرفتند مى
 در و بـازار  در سمال ابو منادى: گويد بود ديده را آنها كه كوفه مطلعان بعضى از بنقل مقسم بن مغيرة

، نداشـتند  محلـه  كوفـه  در كه آنها يعنى، باشد اينجا فالن بنى و نفال بنى از كه هر كه زد مى بانگ سه كنار
  .كرد معين منزلها مهمانان براى عثمان و گيرد منزل سمال ابو پيش

 تغلب بنى قوم ميان در وى. بود كرده جزيره عربان عامل را عقبه بن وليد خطاب بن عمر: گويد طلحه
 كـه  تغلـب  بنى مردم، شد مسلمان تا بود تغلب بنى با الماس و جاهليت در زبيد ابو كه بود چنان و شد مقيم

 داشت او سپاس كه بگرفت را وى حق وليد، كردند ستم وى با داشتند بدو كه قرض باره در بودن وى خالگان
 آمد وى تعظيم درود به شد كوفه عامل وليد وقتى. آمد مى وى پيش مدينه در و پرداخت وى مصاحبت به و

 پـيش  زبيـد  ابـو  كـه  بود بار آخرين و گرفت منزل مهمانان خانه در و بود آمده مى دينهم و جزيره در چنانكه
 مسـلمان  كـه  كـرد  اصرار چندان وليد و بود نصرانى پيش آن از. گشت مى باز و گرفت مى چيز و آمد مى وليد
 خانـه  بـه  را او وليـد  بود شده مسلمان چون و شد نكو اسالمش و بود كوفه بر وليد امارت اواخر در اين و شد
 را فرزندانشـان  وليـد  وقتى از كه آمد جندب و مورع ابو و زينب ابو پيش يكى. بود شاعر و خوى عرب كه برد

 زبيـد  ابـو  با وليد كه داريد خبر«: گفت آنها به و گماشتند مى او بر گيران خبر و داشتند كينه او از بود كشته
 اميـر  اين«: گفتند كوفه سران از كسانى به جندب و مورع ابو و زينب ابو و بجوشيدند آنها و »نوشد مى شراب

  ».اند نشسته شراب به اكنون و اوست همنشين زبيد ابو كه شماست
 بدانجا مسجد از، نداشت در او منزل و داشت منزل عقبه بن عمارة با ميدان در وليد، بيامدند هم با آنها

 از يكى. داد جا تخت زير و زد كنار را چيزى وليد ندآمد در وليد بر ناگهان و بود مسجد از راهش كه ريختند
 بكنـار  آنـرا  شرم از وليد و بود آن بر انگور هاى دانه كه بود طبقى: آورد بيرون آنرا و بر دست او اجازه بى آنها
  .نيست انگور هاى دانه جز وى طبق بر كه نبينند تا بود  زده

 ناسزا آنها به و شنيدند مردم و گرفتند بسالمت را همديگر و رفتند مردم ميان و برخاستند كسان آنگاه
  .كردند لعنت و گفتند

 كنجكـاوى  بـه  قـرآن  بخـالف  گفتنـد  مـى  كسانى و آورده خشم عمل اين از خدا كه گفتند مى كسانى
 تحمـل  و ماند خاموش و شود فسادى ميانه در كه نخواست و داشت مكتوم عثمان از را اين وليد. اند پرداخته

  .كرد
 نايـب  او كـه ، عقبـه  ابن يعنى، وليد بن عمرو بن محمد پيش كه ديدم را شعبى: گويد محمد نب فيض

 امـارت  و غـزاى  اگـر «: گفـت  شعبى كرد سخن مسلمه غزاى از محمد، بود نشسته بود الملك عبد بن محمد
 تـا  كـرد  نمـى  او خـالف  يكـى  و ماند نمى وا و رسيد مى كجا و كجا تا و رفت مى غزا به كه! بوديد ديده را وليد
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 چيزهـا  جملـه  از و بود باهلى ربيعه بن الرحمن عبد باب عامل وقت آن در شد معزول خود عمل از كه وقتى
 مملوكان از يك هر به درم سه ماهانه اموال مازاد از كه بود اين، افزود مردم بر وى بدست عفان بن عثمان كه

  ».بكاهد صاحبانشان مقررى از آنكه بى داد مى كوفه
 شـراب  بـه  وليـد «: گفتنـد  و آمدنـد  مسـعود  ابن پيش وى با كسانى و جندب: گويد اهللا عبد بن عمرو

 نهـان  مـا  از را چيـزى  كه هر«: گفت مسعود ابن. بود افتاده دهانها در و بودند كرده شايع را اين» .نشيند مى
  »ندريم را اش پرده و نباشيم وى عيب جستجوى به دارد

 كه رواست آيا«: گفت و كرد عتاب وى با باب اين در و بيامد كه ستادفر مسعود ابن طلب به كس وليد
؟ ام داشته نهان را چيز چه من، اى داده من باره در تو كه دهد جواب چنان جو كينه جمعى با تو همانند كسى

  »باشند گمان بد وى به نسبت كه گويند مى كسى باره در را اين
 ميانشـان  چيزى اين از بيشتر و شدند جدا ديگر يك از خشمگين و گفتند هم به درشت سخنان آنگاه

  .نگذشت
  .پرسيد جادوگر حد باره در و خواند پيش را مسعود ابن، آوردند وليد پيش را جادوگرى: گويد طلحه

  »؟است جادوگر كه دانى مى كجا از«. گفت مسعود ابن
  ».گويند مى چنين، بودند آورده را او كه كسانى يعنى، اينان«: گفت

  »؟است جادوگر، اين كه دانيد مى كجا از«: گفت آنها به
  ».گويد مى خودش«: گفتند

  »؟جادوگرى تو«: گفت او به
  »آرى«: گفت
 برون خر مخرج و دهان از كه نمود وا چنين و شد آن سوار دم طرف از و رفت خرى سوى و بگفت اين

  .شود مى
  »بكش را او«: گفت مسعود ابن

 نيـز  جنـدب ، بيامدنـد  كسان، كند مى جادوگرى وليد پيش مردى كه دزدن بانگ مسجد در، برفت وليد
  .بكشت را او و »ببينمش كه كجاست؟ كجاست«: گفت مى، شمرد غنيمت را اين و بيامدند

 را او كـه  داد جوابشـان ، نوشـتند  عثمـان  به، كنند حبس را او كه شدند همسخن وليد و اهللا عبد آنگاه
 مانـده  معـوق  حـد  پنداشـته  كه خود گفته در و نداشته خبر جادوگر ارهب در شما راى از كه دهيد قسم بخدا

 حكومت نظر بى و نكنيد عمل گمان به كه داد دستور مردم به و كنيد رهايش و كنيد تنبيهش و راستگوست
  .كنيم مى تنبيه باشد كرده عمل درست اگر و كنيم مى قصاص را كار خطا ما كه نكنيد حد اجراى
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 او سـبب  بـه  جنـدب  يـاران . بـود  كـرده  حـد  اجـراى  كه كرد رهايش و كرد چنان جندب باره در وليد
، بودنـد  جملـه  آن از جثامـه  بـن  صـعب  بـن  جثامة و غفارى خشه ابو. رفتند مدينه سوى و شدند خشمگين

  .خواستند عثمان از را وليد كنارى بر و، بود همراهشان نيز جندب
 و »برويد، شويد مى برون اجازه بى و كنيد مى خطا اسالم كار در و ميكنيد عمل گمان به«: گفت عثمان

  .فرستاد پس را آنها
، شدند همسخن و دل يك و آمد آنها پيش داشت بدل اى كينه كه هر رسيدند كوفه به جماعت چون و

 انگشترش و آمدند در او بر اسدى مورع ابو و اسدى زينب ابو و نداشت دربان كه كردند غافلگير را وليد آنگاه
 داشتند معروفيت كه آنها ياران از تن چند و دادند شهادت وليد ضد بر و رفتند عثمان پيش و آوردند ونبر را

  .بودند همراهشان
، بخدا ترا«: گفت وليد سپرد عاص بن سعيد به را او كار بيامد چون و فرستاد وليد طلب به كس عثمان

  »توزند كينه دشمن دو اينان! مؤمنان امير اى
 ديـد  سـتم  كـه  هـر ، كنـيم  عمل ايم يافته خبر آنچه مطابق ما كه زند نمى زيان ترا اين«: گفت عثمان 

  ».خداست با او سزاى كرد ستم كه هر و خداست با وى انتقام
. كردند مى كار وليد عزل براى و بودند آمده فراهم كوفه مردم از كسانى، گويد حبيش بن الرحمان عبد

 و شـدند  وى همـدم  و شدند داوطلب وى ضد بر شهادت براى اسدى نفيال بن مورع ابو و عوف بن زينب ابو
، بود اى پرده جمع و آنها ميان كه بود زن دو اندرون در را وليد، بودند خانه در وى با روز يك. بودند او مراقب

 واب و زينب ابو شدند پراكنده جمع و بخفت وليد وقتى. عقيل ابو دختر ديگرى و بود الخمار ذو دختر يكيشان
  .رفتند برون سپس و برگرفت را او انگشتر يكيشان و بماندند مورع

 كه گرفت را انگشتر سراغ آنها از و نديد را خود انگشتر، بودند سرش باالى زنانش شد بيدار وليد وقتى
  .نداشتند خبر آن از

  »؟رفت ديرتر جمع از كداميك«: گفت
  ».اند شده تو همدم تازگيها و شناسيمشان نمى كه مرد دو«: گفتند
  »؟وضعشان و سر«: گفت

 آن از پوش خز و داشت خز پوشش ديگرى و داشت تن به خانه چهار و سياه اى جامه يكيشان«: گفتند
  ».بود دورتر يكى

  »؟قد بلند«: گفت
  »بود نزديكتر تو به پوش سياه و آرى«: گفتند
  »؟قد كوتاه«: گفت

  »ديديم تو دست بر را او دست و آرى«: گفتند
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 مقصودشـان  دانسـتم  مى كاش، دارند سر زير كارى، است مورع ابو ديگرى و است زينب ابو اين«: گفت
  ».چيست

 و رفتنـد  عثمـان  پـيش  و بودنـد  شـده  مدينه راهى كه نيافت دست آنها به اما آمد بر طلبشان به پس
 عثمـان  بـا  و ودندب آنها با نيز بودند شده ديگر عملهاى از وليد عزل سبب و شناختند مى را عثمان كه كسانى
  .كردند سخن

  »؟دهد مى شهادت كى«: گفت
  .شدند بيمناك تن دو آن و »مورع ابو و زينب ابو«: گفتند
  »؟ديديد چه«: گفت عثمان
  ».كرد مى قى شراب كه ديديم و رفتيم وى پيش، بوديم وى نشينان حاشيه از«: گفتند
  »باشد نوشيده شراب كه كند مى قى شراب كسى«: گفت
 بـا  را آنهـا  خبـر  و خـورد  قسـم  بديد را دو آن و آمد وى پيش چون و فرستاد وليد طلب به كس آنگاه

  .بگفت عثمان
  ».كن تحمل! برادر، رود مى جهنم به دروغگو شاهد و كنيم اجرا را حد ما«: گفت عثمان

 ىدشـمن  فرزندانشـان  ميـان  تـاكنون  سبب همين به و زد تازيانه را او تا بگفت عاص بن سعيد به آنگاه
  .است

 آنرا السالم عليه طالب ابى بن على كه داشت تن به خزى جامه بزنند حد را وليد شد داده دستور وقتى
  .آورد در به وى تن از

 دختـر  داشت خانه در زن دو وى. بودند رفته وليد خانه به مورع ابو و زينب ابو: گويد ايادى عبيده ابو 
  .دبو بخواب خودش و عقيل ابو دختر و الخمار ذو

  .»برگرفت را او انگشتر و شد خم وليد روى واردان از يكى«: بود گفته زن دو آن از يكى
  .گرفت آنها از را انگشتر سراغ شد بيدار وليد وقتى

  ».نگرفتيم ما«: گفتند
  »؟ماند جا به جمع همه از پس كى«: گفت

. داشت خز جامه كه قد ازدر يكى و داشت خانه چهار سياه اى جامه كه قد كوتاه يكى، مرد دو«: گفتند
  ».شد خم تو روى كه ديديم را پوش سياه

  ».است زينب ابو اين«: گفت
 مقصودشـان  ندانسـت  وليـد  اما بوده يارانشان نظر با آنها عمل شد معلوم و شد برون آنها طلب به پس

  .چيست
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 و فرسـتاد  ليدو طلب به كس او و بگفتند عثمان با را خبر كسان مقابل در و رفتند عثمان پيش دو آن
  .بودند آنجا تن دو بيامد چون

 خـوردن  شراب كه دهيد مى شهادت؟ دهيد مى شهادت چيز چه به«: گفت و خواند پيش را آنها عثمان
  »؟ايد ديده را او

  .شدند بيمناك و »نه«: گفتند
  »؟چى پس«: گفت

  ».كرد مى قى شراب كه زديم دست او ريش به«: گفتند
  .افتاد دشمنى كسانشان ميان و زد تازيانه را او كه داد ردستو عاص بن سعيد به عثمان

 امـا  بودنـد  وى ضـد  بر خاصه و بودند وى با عامه: بودند گروه دو وليد باره در مردم: گويد فعقسى يزيد
 عيـب  بناحق عثمان«: گفتند مى و آغازيدند سخن رسيد خالفت به معاويه كه صفين پس از و بودند خاموش

  ».گرفت
 زند مى ضربت را خويشتن كه كسيد آن همانند گوييد مى عثمان عيب كه شما«: گفت سالمال عليه على

 و؟ دارد گناه چه برداشته عملش از و زده خودش بگفته را وى كه كسى باره در عثمان. بكشد را همراهش كه
  »؟دارد گناه چه كرده ما دستور به كه كارى باره در

 شـهادتش  شـد  عيـان  وى توبـه  سـپس  خـورد  حد كسى تىوق«: گفت مى عثمان: گويد جبير بن نافع
  ».است پذيرفته

 بـه : آورد نكـويى  مـردم  براى وليد«: گويد گفت مى او ثناى و بود داشته كه كنيزى از نقل به كبران ابو
 عـزا  لبـاس  كـه  دار بچـه  كنيـزان  و خوردنـد  او غم بندگان و آزادگان، ميداد سهم غالمان و دار بچه كنيزان
  :بمضمون، يخواندندم شعرى داشتند
  شد معزول وليد كه واى«
  دهد مى گرسنگى كه آمد سعيد و«
  .افزايد نمى و كند مى كم را پيمانه«
  اند مانده گرسنه بندگان و كنيزان و«

 و بـود  اميـه  بن عاص پسر وى. آمد كوفه به عثمان خالفت هفتم سال به عاص بن سعيد: گويد طليحه
 شـده  بـزرگ  عثمان پناه در و بود يتيم وى .بود معاويه با بگشود را امش خدا چون و داشت بسيار كار و كس
  .گرفت را او سراغ و كرد سخن قريش از داشت كسان كار از كه جستجوها ضمن عمر. بود

  ».بود مردن راه در گويد ديده را او كه كسى و است دمشق به وى مؤمنان امير اى«: گفتند
 بود مردنى بيمار كه را او معاويه. فرست من پيش را عاص بن سعيد كه فرستاد معاويه پيش كس عمر

  .شد بهتر رسيد مدينه به چون و فرستاد
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 بيشـتر  خيـر  خـدايت  كـه  كن بيشتر، ام شنيده ترا پارسايى و كوشى سخت! زاده برادر«: گفت بدو عمر
  »دهد

  »؟دارى زن«: گفت آنگاه
  »نه«: گفت
  »؟بدهى زن را جوان اين كه داشت مانعى چه عمرو ابو اى«: گفت
  »نپذيرفت بدهم خواستم«: گفت
  ».ايستادند پا به وى براى كه بديد آنجا زن چهار و رسيد آبى لب و رفت مى صحرا به عمر روزى
  »؟چيست كارتان و كيستيد«: گفت

  ».عويفيم بن سفيان دختران«: گفتند
، ماننـد  عاطـل  زنـان  شوند بودنا مردان چون و شدند نابود ما مردان«: گفت كه بود آنها با نيز مادرشان

  ».بده همشأنشان مردم به را آنها
 بـه  را سـومى  و داد عوف بن الرحمن عبد به را ديگرى و داد عاص بن سعيد زنى به را آنها از يكى عمر

  .داد عقبه بن وليد
 كودكـان  و انـد  شـده  نـابود  مـا  مردان«: گفتند و آمدند عمر پيش نيز نهشلى نعيم بن مسعود دختران

  »ده همشأنمان مردان به را ما، اند دهمان
 اين و گروه آن در سعيد، داد مطعم بن جبير به را يكى و داد عاص بن سعيد زنى به را آنها از يكى عمر

  .داشت شركت گروه
 نكـو  رفتـار  و سـابقه  سـلم  و عليه اهللا صلى خدا پيمبر با و بودند كوشيده اسالم كار در سعيد عموهاى

 كوفـه  امـارت  به عثمان خالفت در و آمد در معتبر مردان صف به سعيد كه بود زنده مرع هنوز. بودند داشته
 شـدند  وى همـراه  مدينه تا مكه از جثامه بن مصعب ابو و اهللا عبد بن جندب و غفارى خشه ابو و اشتر. رفت
  .گشتند باز سعيد با و بودند آمده وليد عيبگويى به  كه بودند كسانى اينان

  :گفت و آورد زبان بر او ثناى و كرد خدا حمد و رفت منبر به كوفه در عاص بن سعيد
 دادنـد  دسـتور  كـه  نيـافتم  چـاره  اما نداشتم خوش و فرستادند شما سوى مرا بخدا«

 كـه  بـزنم  فتنـه  بصـورت  چنان بخدا، شده نمودار فتنه بينى و چشم كه بدانيد، كنم امارت
  »يشتنمخو كار بيناى اكنون، كند خسته مرا يا كنم نابودش

 براى بود دانسته را آنچه و پرداخت آنها كار ترتيب به و كرد پرسش كوفه اهل وضع از و آمد فرود آنگاه
 و روان دنبالـه  و انـد  شده زبون سابقه اهل و خاندانها و معتبر مردم و آشفته كوفه مردم كار كه نوشت عثمان
 نظـر  مـورد  آنجـا  سـاكن  كـوش  سخت و معتبر مردم از هيچكس و اند يافته تسلط واليت بر، آمده نو بدويان
  .نيست
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  :نوشت بدو عثمان
 و بـدار  حرمـت  گشوده بدستشان را واليت آن خدا كه را تقدم و سابقه اهل، بعد اما«
 بازمانـده  حـق  از آنكـه  مگـر  باشـند  تابعشان اند شده ساكن آنجا در آنها سبب به كه كسانى
 هـر  منزلـت ، باشند كرده قيام حق به روان لهدنبا و باشند كرده رها را حق به قيام و باشند
  »كرد توان مى عدالت كسان معرفت با كه بده را همه حق و بدار محفوظ را كس

 كسـانى  سـران  شما«: گفت و خواند پيش پيشين ايام و قادسيه جنگاوران از را مردم سران سعيد پس
 مـن  بـه  را محنـت  صـاحبان  محنت و محتاجان حاجت دهد مى خبر پيكر از سر و شمايند پس از كه هستيد
 صـحبت  خـاص  را محترمـان  و قاريـان  و پيوسـت  آنهـا  به روان دنباله و تبعه از ميشد كه آنجا تا و» .بگوييد
  .كرد خويش

 و بـدگويى  و پيوسـتند   هـم  بـه  گروههـا  اين و: باشد افتاده آن در آتش كه بود خشكزارى كوفه گويى
 كسـان ، داد جماعـت  نماز نداى عثمان منادى و نوشت عثمان راىب را وقع ما سعد. گرفت رواج پراكنى شايعه
 سـازان  شـايعه  و بـدگويان  آنچـه  بـا  بود نوشته او براى كه را جوابى و بود نوشته سعيد را آنچه و آمدند فراهم
  .بگفت آنها با بودند كرده

 كـه  سـانى ك وقتـى  كه آرند طمع نيست حقشان آنچه در مگذار و مده فرصتشان اى كرده نكو«: گفتند
  ».كنند تباهى و نيارند حوصله كنند دخالت كارها در ندارند شايستگى

  »آمده فرود و يافته راه شما سوى فتنه كه باشيد هم با و باشيد آماده، مدينه مردم اى«: گفت عثمان 
 شعرى بودند كرده آغاز مخالفت كه كسانى و خويش تمثيل به و رفت خويش خانه به و آمد فرود آنگاه

  :خواند مضمون نبدي
  شاعر شعر و شما گفتار، عبيد پسران«

  آمد شما همگنان پيش
  شويد آماده رسيد شما به سخن اين وقتى

  ».شناسد نيك را زره بى مرد، نيزه كه
  .داشت خاطر به بيتى پنج تا بيتى سه و بيتى دو و بيتى يك كسان همه از بيشتر عثمان: گويد عروه

 مدينـه  مردم عثمان كه گفت مى پدرم به عمر بن اهللا عبيد كه شنيدم: دگوي جمحى اهللا عبد بن سعيد
 شـد  نخواهد شما خاص داريد آنچه بخدا، روند مى فرو فتنه در كسان مدينه مردم اى«: گفت و آورد فراهم را
 بيايند دخو اموال با اند بوده فتوح حاضر عراق مردم با كه كسانى همه كه خواهيد مى. بيارم آنرا بخواهيد اگر تا
  »؟گيرند مقر خويش ديار در و

 به جا برايمان چگونه كرده ما غنيمت خدا كه را زمينهايى، مؤمنان امير اى«: گفتند و برخاستند كسان
  »كنى مى جا
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 شـدند  خرسـند  جماعت» .فروشيم مى دارد حجاز در كه اموالى مقابل در بخواهد كه هر به آنرا«: گفت
 آسـان  مشـكل  شـدند  پراكنـده  چـون  و بود نميرسيده خاطرشان به كه ودب گشوده چنان را مشكلى خدا كه
 مقابـل  در و داشـت  كـه  ديگـر  چيزهاى بعالوه داشت فراهم را خبير سهام همه اهللا عبيد بن طلحة. نمود مى

 عـراق  در امـا  بودند داشته حضور مداين و قادسيه جنگ در كه را مدينه مردم از گروه آن سهم، خيبر امالك
 در او هـم  و، خريد عثمان از داشتند نشاستج در كه را گروه اين سهم داشتند اقامت مدينه در و دندبو نمانده
 بـاو  عثمـان  كه ملكى مقابل در حكم مروان .خريد او از داشت عراق در عثمان كه را چيزى اريس چاه مقابل

 و مدينه در كه عراق مقيم بايلق از كسانى. بود زار بيشه وقت آن در كه خريد او از را مروان نهر بود بخشيده
 از، خريدنـد  چيزهـا  او از داشتند العرب جزيرة در كه امالكى مقابل در بودند حضرموت و يمن و طائف و مكه

  .خريد بود طيزناباد در كه را او زمينهاى داشت حضرموت در كه ملكى مقابل در اشعث جمله
 مردم كه غنيمتى. داد خبر را غنيمت جريبهاى مقدار و نوشت نامه واليات مردم به باب اين در عثمان

 و بودنـد  رفتـه  آنهـا  دنبـال  بـه  كه ديارشان مردم و قيصر و كسرى چون بود شاهان زمينهاى داشتند واليات
 حاضر كه مدينه مردم از گروه آن تعداد به و رسيد آنها دست به معين چيز. بودند كرده رها را خود زمينهاى

 و مكـه  و حجـاز  در كـه  امـوالى  مقابل در آنرا كه داد آنها به و گرفت، سهمشان دازهان به و بودند بوده جنگها
 بودند داشته حضور جنگها آن در كه مدينه مردم بتصرف كه فروختند بود آنها نزديك و بود حضرموت و يمن

  .آمد در
 در كـه  قبايل همه از مردانى را امالك گونه اين: گويد كه اضافه اين با دارد اين چون روايتى نيز طلحه

 و كسـان  و آنهـا  تراضـى  بـه  و خريدند كنند مبادله خود نزديك چيزى با خواستند مى و داشتند چيزى عراق
 و سابقه اهل پايه به نصيب و رياست و انجمنها در نداشتند تقدم و سابقه  كه آنها اما. شد انجام حقوق به اقرار
 از و داشـتند  مـى  نهـان  را ايـن  اما پنداشتند مى ستم آنرا و دگرفتن مى عيب را امتياز اين و رسيدند نمى تقدم
 آزاد يا بدوى يا رسيده نو يكى وقت هر و بودند آنها ضد بر كسان و نداشتند حجتى كه داشتند باك آن اظهار
 در ديگـر  كسان و بودند شدند افزون كار در گروه اين و داشت مى خوش را سخنشان پيوست مى آنها به شده
  .يافت غلبه شر تا بودند كاستن كار

 بـن  سـعيد  و شد فرستاده باب بغزاى ربيعه بن الرحمن عبد كمك به رى غزاى از حذيفه: گويد طلحه
 آنجـا  و، نهادنـد  مى ذخيره را جماعتى كه بود رسم، رسيد آذربيجان به وى همراه و شد روان وى با نيز عاص
  .گشتند باز هم با و آمد باز حذيفه تا ببود

 اريـس  چـاه  در عثمـان  دسـت  از سلم و عليه اهللا صلى محمد انگشتر ام سى سال يعنى الس همين در
  .اند نرسيده آن قعر به كنون تا و بود آب كم چاهى و بود مدينه ميلى دو در كه افتاد

   اريس چاه در عثمان دست از انگشتر افتادن از سخن
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 سـوى  را آنهـا  و نويسد ها نامه عجمان هب خواست مى سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر: گويد عباس ابن
  »پذيرند نمى باشد نداشته مهر كه را اى نامه آنها خدا پيمبر اى«: گفت يكى. كند دعوت جل و عز خدا

: گفـت  و بيامـد  جبرئيـل ، كـرد  خود انگشت در و بسازند او براى آهن از انگشترى تا بفرمود خدا پيمبر
 از انگشـترى  و بسـازند  او براى ديگر انگشترى تا بفرمود و بينداخت اآنر پيمبر و »بينداز خود انگشت از آنرا«

  .كرد خود انگشت در آنرا كه ساختند وى براى مس
  »بينداز خود انگشت از را اين«: گفت بدو السالم عليه جبرئيل

 وى بـراى  نقـره  از انگشـترى  تا بفرمود و بينداخت خود انگشت از آنرا سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر
 اهللا رسول محمد كه بود داده دستور. نداد تغيير آنرا جبرئيل و كرد خود انگشت به آنرا و بساختند كه بسازند

 انگشـتر  نقـش . فرسـتاد  مى نامه خواست مى كه عجمان از كس هر به و ميزد مهر آن با و كنند نقش آن بر را
  .بود سطر سه

 پـيش  را نامـه  عمـر ، بفرسـتاد  خطـاب  بـن  عمر با آنرا و نوشت هرمز پسر خسرو به اى نامه پيمبر آنگاه
  .نكرد اعتنا بدان و خواندند او براى كه برد خسرو

 خرماست برگ آن زينت كه اى نشسته تختى بر تو، كند فدايت به مرا خدا، خدا پيمبر اى«: گفت عمر
  ».اند كشيده ديبا آن بر كه نشسته طال تخت بر هرمز پسر خسرو اما

  »؟ما آن از آخرت و باشد آنها آن از دنيا كه نيستى خشنود«: گفت سلم و ليهع اهللا صلى خدا پيمبر
  »خشنودم كند بفدايت خدايم«: گفت
 كه خواند اسالم به را او و فرستاد روم پادشاه هرقل براى كلبى حليفه بن دحية با ديگر اى نامه و: گويد

  .نهاد خود نزد به و نگهداشت و خواند
 را او جـل  و عـز  خـداى  تـا  ميـزد  مهـر  آن با و بود سلم و عليه اهللا صلى داخ پيمبر انگشت در انگشتر

 خطـاب  بـن  عمـر  او از پـس . بگرفت را او جل و عز خدا تا ميزد مهر آن با و رسيد خالفت به ابوبكر و بگرفت
. ميـزد  مهر آن با سال شش و رسيد بخالفت عفان بن عثمان را وى خدا تا زيد مى مهر ان با و رسيد بخالفت

 كرد مى بازى انگشتر با و بود نشسته چاه سر بر كه هنگامى و بود كنده مسلمانان شرب براى مدينه در چاهى
 آب همه و پرداختند آن جستجوى به كه افتاد چاه در و درآمد وى انگشت از ميگردانيد خود انگشت دور به و

 سـخت  و داد قـرار  بيـارد  را گشـتر ان كـه  كسى براى گزاف مالى عثمان نيافتند دست بدان و كشيدند را چاه
 رسول محمد نقش و ساختند او براى آن همانند ديگرى انگشتر شد نوميد انگشتر يافتن از چون و شد غمين

 و برفـت  وى دسـت  از انگشـتر  شـد  كشـته  چـون  و داشت انگشت در آنرا مرگ وقت به تا كه زدند آن بر اهللا
  .گرفت آنرا كى ندانستند

   اهللا رحمه ابوذر اخبار
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 در. فرستاد مدينه به شام از را او معاويه و داد رخ معاويه و ابوذر حكايت ام سى سال يعنى سال اين در
 معاويه كه آنها. ندارم خوش آنرا اكثر كردن ياد كه اند گفته چيزها بسيارى مدينه به شام از وى فرستادن باره

  :گويد. هست فقعسى يزيد روايت در كه اند گفته باب اين در اى قصه اند داشته معذور كار اين در را
: گويـد  مـى  كه نيستى عجب در معاويه از! ابوذر اى«: گفت و بديد را ابوذر آمد شام به سودا ابن وقتى«

 باشـد  داشته مسلمانان از جدا آنرا خواهد مى گويى خداست آن از چيز همه كه بدانيد، خداست مال، مال اين
  »ببرد ميان از را مسلمانان نام و

 مـا  مگـر  ابـوذر  اى«: گفـت » ؟نامى مى خدا مال را مسلمانان مال چرا«: گفت و رفت معاويه پيش ابوذر
  »اوست مخلوق، مخلوق و اوست مال، مال؟ نيستيم خدا بندگان

  »خداست مال مال كه بگو«: گفت
  »است مسلمانان مال گويم مى اما نيست خدا از گويم نمى«: گفت
  »هستى يهودى كه پندارم بخدا؟ كيستى تو«: گفت بدو كه رفت درداء ابو پيش سودا ابن: گويد
 كـه  اينسـت  بخدا«: گفت و برد معاويه پيش و آويخت او در كه رفت صامت بن عبادة پيش آن از پس

  ».فرستاد تو پيش را ابوذر
 و طال كه را كسانى. كنيد كمك مستمندان به! توانگران گروه اى«: گفت مى و ببود شام در ابوذر: گويد

 و پهلوهـا  و هـا  مهـره  كه اند داده وعده آتشين هاى داغزن كنند نمى خرج خدا راه در آنرا و كنند مى گنج نقره
  »كنند مى داغ آن با را پشتشان
 چنان و دانستند الزم آنها بر را كار اين و بستند طمع توانگران كمك در مستمندان كه گفت چندان و

  .آوردند شكايت كسان رفتار از توانگران كه شد
  .است چنان و چنين وى كار و انداخته زحمت به مرا ابوذر كه نوشت عثمان به معاويه پس

 را نارس دمل، جهد بر كه نمانده چيزى و كرد نمايان را خود چشمان و بينى فتنه«: نوشت بدو عثمان
 را مـردم  تـوانى  چه ره و كن مدارا وى با و بده توشه و كن او همراه بلدى و فرست من سوى را ابوذر، مفشار

  »اى داشته دارى باز چه هر كه دار باز
 مـردم «: گفـت  بديد سلع پاى در را انجمنها و رسيد مدينه به چون و كرد روانه بلدى با را ابوذر معاويه

  »!نشدنى فراموش جنگ و دراز هجوم به بشارت مدينه
  »؟دارند شكايت تو زبان از شام مردم چرا ابوذر اى«: گفت و رفت عثمان پيش آنگاه
  »اندوزند مال توانگران كه نيست شايسته و خدا مال بگويند كه نيست شايسته«: گفت ابوذر
 زاهـدى  بـه  و بگيرم است رعيت بعهده را آنچه و دهم انجام را خودم تكليف بايد من، ابوذر اى«: گفت
  »كنم دعوتشان اعتدال و كوشش به و نكنم مجبورشان
  »نيست من ماندن جاى مدينه كه مبرو بده اجازه من به«: گفت
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  »؟روى مى آن از بدتر جايى به آيا«: گفت
 مدينه از رسيد سلع به ساختمان وقتى كه داده دستور من به سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر«: گفت

  »بروم
  »بند كار به داده كه را دستورى«: گفت
 دو و داد او بـه  شـتر  دسـته  يـك  عثمان. نهاد بنيان مسجدى و گرفت مقر ربذه در و برفت ابوذر: گويد

  .ميكرد چنان او و، نشوى بدوى كه بيا مدينه به گاهى كه داد پيغام او به و بخشيد غالم
 دوسـت  را خلوت و تنهايى اما آمد مى مدينه به ربذه از گاهى شدن بدوى بيم از ابوذر: گويد عباس ابن

 اذيـت  كه مشويد راضى اين به«: گفت ابوذر، بود وى پيش نيز االحبار كعب آمد عثمان پيش روز يك، داشت
 بـرادران  و همسـايگان  بـه  بايـد  بلكه كند بس آن به نبايد ميدهد زكات آنكه كنيد نيكى بايد، بداريد مردم از

  »نبرد ياد از را خويشاوندان و كند نيكى
  »است داده انجام را خود تكليف كرد ادا را واجب كه هر«: گفت كعب
  .بشكست را سرش و بزد را او و كرد بلند ار خود عصاى ابوذر

 را خـود  زبـان  و دسـت  و بتـرس  خـدا  از ابـوذر  اى«: گفت ابوذر به و بخشيد او و ببخشد گفت عثمان
  »نگهدار

  »كنم مى حالى بتو يا، دار بمن گوش يا؟ چكار اينجا بكار ترا يهودى زن پسر اى«: بود گفته او به ابوذر
 از پس معاويه، رفت ربذه سوى باختيار پردازد نمى او به عثمان ديد ذرابو وقتى: گويد سيرين بن محمد

 سـنگينى  مرد يك بدست كه داشتند همراه اى كيسه رفتند او پيش وقتى كه كرد بيرون هم را اش خانواده او
  »؟دارد چه خواند مى دنيا زهد به را كسان اينكه ببينيد«: گفت معاويه. كرد مى

 براى رسيد مى او مقررى وقتى است مسين سكه، نيست درهم و دينار يسهك در بخدا«: گفت ابوذر زن
  ».خريد مى مسين سكه ما حوايج

 و بـود  زكـات  عامل كه بود مردى نماز پيشواى، شد بپا نماز بود گرفته منزل ربذه در ابوذر وقتى: گويد
  »كن پيشنمازى«: گفت ابوذر به

 اطاعـت  و بشـنو  فرمـوده  من به سلم و عليه اهللا لىص خدا پيمبر كه كن پيشنمازى تو نه«: گفت ابوذر
 بـود  زكات غالمان از وى »نيستى بريده بينى اما غالمى تو، باشد بريده بينى غالم يك تو سر باال چه اگر كن

  .داشت نام مجاشع و بود سياه و
 آنهـا ، يكـى  نيـز  خديج بن رافع براى بود كرده معين استخوان يك روزى ابوذر براى عثمان: گويد جابر

  .نشد مانعشان كس و شدند برون مدينه از بود نشده توضيح آنها براى و بودند شنيده كه چيزى بسبب
 منـزلش  سـوى  ابوذر طلب به رسيديم ربذه به وقتى، شديم برون عمره آهنگ به: گويد نباته بن سلمة

  ».رفته آب بطرف«: گفتند، نيافتيم را او و رفتيم
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 شـترى  اسـتخوان  گذشـت  مـا  بـر  بعد كمى آمديم فرود او منزل نزديك و گرفتيم كناره آنجا از: گويد
 كـه  نگذشـت  چيـزى ، رسيد خود منزل به تا برفت و كرد سالم بما، بود برداشته آنرا غالمى كه داشت همراه
 باال چه اگر كن اطاعت و بشنو فرموده من به سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر«: گفت و بنشست ما با و بيامد

 سرشـان  و هستند آنجا خدا مال از غالمانى كه آمدم فرود آب اين سر بر. باشد بريده بينى حبشى يك تو سر
 دارند شتر يك روزانه: گفت و كرد حبشى ثناى آنگاه» .كردم چنين و نيست بريده بينى كه است حبشى يك
  ».خوريم مى، نانخورم و من كه دارم استخوان يك آن از نيز من

  »؟ىدار چه مال«: گفتم
 آخـر  غالمـم  كنيـزم  به ديگر و است سپرده بغالمم يكى كه شتر دسته يك و گوسفند گله يك«: گفت

  ».شود مى آزاد سال
  »دارند مال اين از بيشتر هستند ما پيش كه و ياران«: گفتم
  ».دارم نيز من دارند خدا مال از آنها كه حقى هر«: گفت

  .ندارم خوش آنرا كردن ياد كه اند آورده زشت مطالب و فراوان چيزهاى باره اين در ديگر كسان
  .گريخت خراسان سوى فارس از شهريار پسر يزدگرد سال همين در ها بعضى بگفته

  يزدگرد گريختن از سخن

 گور از يزدگرد ام سى سال به. گشود را آنجا و رفت فارس سوى آنگاه آمد بصره به عامره ابن: گويد داود
 كرمـان  تـا  كـه  فرسـتاد  او بدنبال را سلمى مسعود بن مجاشع عامر ابن و تگريخ بود خره اردشير همان كه

  .گريخت خراسان سوى يزدگرد و آمد فرود سيرجان در سپاه با مجاشع. كرد تعقيبش
 مردم بگفته، فرستاد يزدگرد تعقيب به را عبدى حيان بن هرم، عامر ابن، القيس عبد مردم بگفته: گويد

  .است تر درست مجاشع ما بنزد اما فرستاد را ىيشكر حسان ابن، وائل بن بكر
 در چـون  و شـد  بـرون  سـيرجان  از و يزدگـرد  تعقيب به مجاشع: گويد پدرش از نقل به كرمانى فضل

 سـخت  سرما و افتاد برف، شدند طوفان و برف دچار، گويند مجاشع قصر آنرا كه همانجا رسيد قصر به بيمند
 همـراه  جـوانى  زن كـه  ديگـر  مـردم  يك با ماند سالم مجاشع و شد تلف سپاه بود نيزه يك باندازه برف، شد

 زنـده  را او بيامـد  بعـد  روز چـون  و بگريخـت  و داد جاى آن در را زن و بشكافت را خود شتر شكم كه داشت
 يـا  شـش  در قصر. شد تلف آنجا وى سپاه كه رو آن از دادند نام مجاشع قصر را قصر آن و ببرد همراه و يافت
  .است يرجانس فرسنگى هفت

 نيـز  احنف كه آمد در شوشتر از بصره فرستادگان با مجاشع: گويد خويش مشايخ از نقل به المقدام ابو
 وقتـى  عمـر  گرفـت  هـزار  پنجـاه  بود سوار غبرا كره غراء كره صفراء بر كه صبحگاه يك در و بود جمله آن از

  .گرفت او از را اسب گرفت مى را خود عامالن اموال از سهمى
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 اين من گفته راست« :گفت، گفت مى چنين حديثى المقدام ابو كه گفتم اسحاق بن نصر به: گويد راوى
 ثعلبـة  بسر مجاشع بود غبرا كره غراء كره صفراء وى اسب ام شنيده نيز ديگران و قبيله مردم از نفر چند از را

 ابـو  كنيـه  و بـود  سليم بن بهثة بن القيس و امرء بن عوف بن سمال بن يربوع بن ربيعة بن وهب بن عائذ بن
  .داشت سليمان

 را نمـاز  منـى  در و داشـتند  مى بر مدينه اقصاى در كه افزود را سوم بانگ عثمان سال همين در: گويد
  .كرد ركعت چهار

  .بود حج ساالر عثمان سال اين در
  .آمد در يكم و سى سال آنگاه

   يكم و سى سال مهم حوادث از سخن

 دكلهـا  غزوه آنرا و داشتند روميان با مسلمانان كه بود غزايى سال اين دثحوا جمله از واقدى گفته به
 غـزاى  يكـم  و سـى  سـال  بـه : گويد. بود چهارم و سى سال به دكلها غزاى معشر ابو گفته به ولى. اند داده نام

 و ىسـ  سـال  به دو هر سياهان و دكلها غزوه واقدى گفته به اما. داد رخ خسرو حوادث و بود دريا به سياهان
  .بود يكم

  غزا دو اين خبر از سخن

 بر شام همه كه شدند برون سفيان ابى بن معاوية ساالرى به شام: مردم گويد قتاده بن عمير بن عاصم
  .بود آمده فراهم معاويه

   معاويه بر شام آمدن فراهم از سخن

 پسر و خال كه تگماش خويش كار به را غنم بن عياض رسيد در عبيده ابو مرگ وقتى: گويد حارثه ابو
 بـا  كه پيوست عبيده ابو به شام در كرد عزل را او  خطاب بن عمر، بود عامل جزيره در عياض. بود وى عموى

  .بود او
 را چيـزى  هيچكس از و نداشت دلبستگى چيزى به. مشهور بخشندگى به، بود بخشنده مردى عياض 

  .كرد نمى دريغ
 عيـاض ، گرفتـى  عيب او بر را بخشش و كردى عزل را لدخا«: گفتند و كردند سخن عمر با باره اين در
  »ندارد دريغ بخواهند او از كه را چيزى و است عرب مردم ترين بخشنده

 سر به عبيده ابو كه را كارى من بعالوه برسد ما مال به تا كند تمام را خود مال عياض بايد«: گفت عمر
  ».دهم نمى تغيير برده

 وى كار به را جمحى حذيم بن سعيد عمر و درگذشت عبيده ابو سپ از غنم بن عياض كه شد چنان و
  .گماشت بجايش را انصارى سعد بن عمير عمر و درگذشت سعيد آن از پس. گماشت
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 قنسـرين . بود قنسرين و حمص عامل سعد بن عمير و بود اردن و دمشق عامل معاويه بمرد عمر وقتى
  ».بود كرده جدا واليتى، بودند پيوسته بدو راقع دو از كه كسانى بخاطر سفيان ابى بن معاوية را

 كه داد سفيان ابو به را او مرگ خبر و گماشت او جاى به را معاويه عمر بمرد سفيان ابى بن يزيد وقتى
  »؟دادى كى به را او كار مؤمنان امير اى«: گفت

  »بينى رعايت خويشاوندان از«: گفت »معاويه به«: گفت
  .شد عاويهم با دمشق و اردن سان بدين
 علقمة، بود قنسرين و حمص عامل سعد بن عمير، بود اردن و دمشق عامل معاويه درگذشت عمر وقتى

  .بود مصر عامل عاص بن عمرو و بود فلسطين عامل محرز بن
 سـبب  به را كار اين و بود وقاص ابى بن سعد گماشت عفان بن عثمان كه عاملى نخستين: گويد سالم

 از كـه  خواست عثمان از و شد ضعيف بيمارى از و گرفت طاعون سعد بن عمير آن از پس. كرد عمر سفارش
 معاويـه  بـه  را قنسرين و حمص و داد اجازه عثمان، برگردد خود كسان پيش خواست اجازه و شود معاف كار
  .داد

 عبـد  چـون  و نگهداشـت  شـام  در را عمـر  عامالن رسيد خالفت به عثمان وقتى: گويد معدان بن خالد
 در نيـز  سـعد  بـن  عميـر . داد معاويه به را او عمل گذشت در بود فلسطين عامل كه كنانى علقمه بن الرحمن
 بازگشت اجازه و شود معاف كار از كه خواست عثمان از و كشيد دراز به او بيمارى و شد بيمار عثمان خالفت
  .داد معاويه به را او عمل و داد اجازه عثمان. خواست

  .شد شام همه عامل معاويه، عثمان فتخال دوم سال به سان بدين
  .نگهداشت را او خويش خالفت آغاز در عثمان و بود مصر همه عامل عمر ايام در نيز عاص بن عمرو

  .گرديم مى باز آوردم سخن آن از كه غزايى دو خبر باره در واقدى حديث به اكنون
  .بود سرح ابى بن سعد بن اهللا عبد دريا سپاه ساالر، شدند برون معاويه ساالرى به شام مردم: گويد
 و بودنـد  ديـده  آسـيب  آنها از افريقيه در مسلمانان، شد برون هرقل پسر قسطنطين سال اين در: گويد

 عبد با كه داشتند كشتى پانصد. شدند برون بودند نياورده فراهم آنرا نظير اسالم آغاز از كه جمعى با روميان
 هـم  بـه  شـرك  اهـل  هـاى  كشتى و مسلمانان هاى كشتى تا دادند امان را همديگر و شدند روبرو سعد بن اهللا

  .پيوست هم به آن دكلهاى و رسيد
 نظيـر  هرگـز  كه ديديم ها كشتى و شد تالقى دريا به بودم دريا سپاه با: گويد حدثان بن اوس بن مالك

  .شد آرام باد تا انداختند گرلن ما نزديك نيز آنها، انداختيم لنگر ساعتى، بود ما ضد بر باد، بوديم نديده آنرا
  »باشد امان ميانه در: گفتيم آنها به«: گويد

  ».باشد چنين«: گفتند
  »شود نابود دارد شتاب بيشتر آنكه تا رويم ساحل به خواستيد اگر«: گفتم
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  »آب«: گفتند و بخروشيدند صدا يك به آنها
 و خودمـان  هـاى  كشـتى  روى دشـمن  و ما كه آنجا تا بستيم هم به را ها كشتى و شديم نزديك آنها به

 بـا  و ريختنـد  هـم  در ها كشتى روى مردان، كرديم سخت جنگى، زديم مى ضربت همديگر به آنها هاى كشتى
 هم روى را مردان جثه، موج و رسيد ساحل به موجها با خونها كه چندان افتادند هم جان به خنجر و شمشير
  .انباشت

 را مـوج ، بـاد  كه ديدم را ساحل: گويد بوده حاضر روز آن در كه كسى از پدرش از نقل به اسلم بن زيد
 از روز آن در. بـود  گرفتـه  خـون  رنـگ  آب و بـود  آن بـر  بـزرگ  اى تپه چون مردان جثه و كوفت مى آنجا به

 كـه  كردنـد  پايمردى چنان و نداشت شمار كه شد كشته چندان كافران از و شد كشته كس بسيار مسلمانان
 از وى هزيمـت  و شـد  هزيمت قسطنطين و داد ظفر را مسلمانان خدا آنگاه. بودند هنكرد ديگر جنگ هيچ در

  .بود زخمدار مدتها تا كه برداشت زخمهايى نيز او خود. بود زخميان و كشتگان كثرت
 به مردم كه بود وقتى رفت سخن حذيفه بن محمد از كه بار نخستين: گويد صنعانى اهللا عبد بن جنش

 بكـرد  عصـر  نماز مردم با سرح ابى بن سعد بن اهللا عبد چون كه بود يكم و سى بسال اين و نشستند مى دريا
 و يافـت  فراغـت  سـعد  بن اهللا عبد نماز امام تا كرد بلند را خويش صداى و گفت تكبير حذيفه ابى بن محمد
  »؟بود چه اين« :پرسيد برگردانيد روى چون

  »گفت مى تكبير كه بود حذيفه بن محمد اين«: گفتند
  »؟چيست بدعت اين«: گفت و خواند پيش را او سعد بن اهللا بدع

  ».نيست عيب گفتن تكبير. نيست بدعت اين«: گفت
  »مكن ديگر«: گفت
 ابـى  بـن  محمـد  كرد مى مغرب نماز سعد بن اهللا عبد چون و ماند خاموش حذيفه ابى بن محمد: گويد

 بخدا. هستى احمقى پسر تو«: گفت و فرستاد او طلب به كس اهللا عبد و بگفت اولى از بلندتر تكبيرى حذيفه
  »دادم مى گوشمالت خواهد مى چه مؤمنان امير ميدانستم اگر

  ».كرد توانى نمى بخواهى اگر و ندارى كار اين قدرت بخدا«: گفت حذيفه ابى بن محمد
  »نشست نخواهى بر ما با بخدا. است بهتر تو براى كنى بس اگر«: گفت
  »نشينم مى بر مسلمانان با من«: گفت
  ».برنشين خواهى مى جا هر«: گفت
 بـا  رسـيدند  نبردگـاه  بـه  چون و نبود وى با كس قبطيان جز كه نشست كشتى يك در تنها او«: گويد

. بـود  ميـان  آن در نيـز  هرقل پسر قسطنطين، داشتند كشتى ششصد يا پانصد كه كردند تالقى روميان جمع
  »بنگريم امشب«: ندگفت كه خواست راى كسان از سعد بن اهللا عبد
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 شـد  صـبح  چـون  و خواندنـد  مى را خدا و كردند مى نماز مسلمانان و زدند مى ناقوس شب همه روميان
 سـعد  بن اهللا عبد و بستند همديگر به آنرا و كردند نزديك هم به را ها كشتى. داشت جنگ آهنگ قسطنطين

  .داد ايمردىپ دستور و كنند قرآن قرائت كسان گفت و بست صف ها كشتى كنار بر
 صـف  بـدون  و بشكسـتند  آنـرا  و تاختند صفهايشان به و جستند مسلمانان هاى كشتى به روميان آنگاه

  .كردند مى جنگ
 از و بكشتند آنها از كس بسيار كه داد ظفر را مسلمانان جل و عز خدا آنگاه كردند سخت جنگى: گويد

 بـاز  آنگـاه  بمانـد  نبردگاه در چند روزى اهللا عبد روميان هزيمت از پس. نبردند در به جان اندكى جز روميان
  .گشت

  »ايم نهاده سر پشت را واقعى جهاد بخدا«: گفت مى كسان به بود كرده بنا حذيفه ابى بن محمد
  »؟جهاد كدام«: گفتند مى او به

 تبـاهى  بـه  را مـردم  كـه  چندان» .كرد بهمان و فالن و كرد چنان و چنين عفان بن عثمان«: گفت مى
  .بودند گفته نمى پيش از كه گفتند سخنانى و بود كرده تباهشان محمد رسيدند خود ديار به وقتى و كشانيد

 نيـز  بكـر  ابى ابن محمد و حذيفه ابى بن محمد، رفت جنگ به سعد بن اهللا عبد كه سالى: گويد زهرى
 آوردند سخن بود كرده رابوبك بخالف كه كارهايى و بودند آورده كه تغييراتى از و گفتند عثمان عيب و برفتند

 خون خدا پيمبر كه را مردى سرح ابى بن سعد بن اهللا عبد« :گفتند مى. است حالل عثمان خون كه گفتند و
 او كـه  بـود  رانـده  كسانى خدا پيمبر. است كرده عامل بود شده نازل وى كفر به قرآن و بود كرده هدر را وى
  »كرد عامل را عامر بن اهللا عبد و عاص بن سعيد و گذاشت كنار را پيمبر ياران، آورد پس

 كـه  نشسـتند  بـر  اى كشتى در آنها و »برننشينيد ما با«: گفت و رسيد سعد بن اهللا عبد به سخنان اين
 در چـون  و جنگيدنـد  مى مسلمانان همه از تر سست و كردند تالقى دشمن با و نبود آن در مسلمانان از كس
 بـن  اهللا عبد. نيست حكومت سزاوار كه كنيم جنگ كسى همراه ونهچگ«: گفتند كردند سخن آنها با باب اين

 به كه كردند تباه را غزا اين مردم و» .است كرده چنين و چنان عثمان و است عثمان عامل سرح ابى بن سعد
  .گفتند مى عثمان عيب سختى

 گـر ا خـدا  بـه « :گفـت  و كـرد  منعشـان  بشـدت  و فرسـتاد  آنهـا  طلـب  به كس سعد بن اهللا عبد: گويد
  »كردم مى محبوستان و كردم مى عقوبتتان خواهد مى چه مؤمنان امير دانستم مى

  .درگذشت سالگى هشت و هشتاد سن در حرب بن سفيان ابو سال اين در: گويد واقدى
 گشـوده  قهـرى  مسلمه بن حبيب دست به ارمينيه يكم و سى سال يعنى سال همين در واقدى بگفته

  .شد
  .شد كشته پارسيان هپادشا يزدگرد سال همين در

  يزدگرد قتل سبب از سخن
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 از اندك گروهى با يزدگرد :گويد اسحاق ابن. اند كرده اختالف بود چگونه اينكه و وى قتل سبب باره در
 پـيش  كـس  و شـدند  بيمناك خود جان بر و ندادند كه خواست مالى آنجا مرزبان از و گريخت مرو به كرمان
 و بكشـتند  را كسـانش  و تاختنـد  او بـر  شـبانگاه  و بيامدند كه خواستند كمك وى ضد بر و فرستادند تركان

 آنجـا  به شبانگاه و كرد مى دندانه آسيا سنگ كه رسيد مردى خانه به مرغاب شط كنار بر و بگريخت يزدگرد
  .بكشت را او بخفت چون كه برد پناه

 از و ندادند كه خواست مالى جاآن مردم و مرزبان از و رسيد مرو به كرمان از فرارى يزدگرد: گويد هذلى
 و بكشـتند  را يـارانش ، بودنـد  نخواسـته  كمـك  او ضـد  بـر  تركان از. تاختند او بر شبانگاه و شدند بيمناك او

 گرى دندانه خانه به مرغاب شط لب بر و داشت همراه را خود تاج و شمشير و كمربند، كرد فرار پياده يزدگرد
  .افكند مرغاب در را پيكرش و برگرفت را اثاثش و بكشت را او گر دندانه شد غافل چون و رفت

 را او و كردنـد  گـم  را رد گـر  دندانـه  خانـه  نزديـك  و بيامدنـد  او رد بدنبال مرو مردم صبحگاهان: گويد
 اثـاث  و او اثـاث  و بكشـتند  را او كسان و گر دندانه پس. آورد را او اثاث و كشته را شاه كه شد مقر و بگرفتند
  .نهادند چوبين تابوت در و درآوردند مرغاب از را شاه پيكر و فتندبرگر را يزدگرد

 خـدا ، مـرو  و كردند گور  به آنجا يكم و سى سال آغاز در و بردند استخر به را وى ها بعضى بگفته: گويد
  .گرفت نام دشمن

 طـرف  يـك  كـه  آورد پسـرى  وى براى كه بود آميخته در زنى با مرو در يزدگرد كه بود چنان و: گويد
 و پهلوسـت  نـاقص  بمعنى كه دادند نام مخدج را او و بود يزدگرد شدن كشته از پس اين و بود ناقص اش تنه
 از گفتنـد  بـدو  كـه  آورد بدست دختر دو گشود را ديگر جاى يا سغد قتيبه وقتى. آورد فرزندانى خراسان در

، وليد براى و فرستاد وليد پيش را او كه فرستاد يوسف بن حجاج پيش را يكيشان يا آنها و مخدجند فرزندان
  .بود ناقص كه آورد را وليد بن يزيد

 مـرو  مرزبان ماهويه به و بود وى با رستم برادر مهر خرزاد، آمد بخراسان يزدگرد: گويد رازى خرداذبه 
 و كنـد  عزل را ماهويه خواست و بماند مرو در يزدگرد .رفت عراق سوى آنگاه. »سپارم مى تو به را شاه«: گفت

 همدسـتى  وى ضـد  بـر  كه كرد پيمان آنها با و داد خبر را وى آمدن و يزدگرد فرار و نوشت نامه تركان به او
  .گذاشت باز را راهشان و كنند

 و ماهويـه ، كـرد  جنـگ  و رفـت  آنهـا  مقابله به خويش ياران با يزدگرد و آمدند مرو سوى تركان: گويد
 هزيمـت  تركـان  كـه  كـرد  بيم ماهويه، بكشت تركان از كس بسيار يزدگرد. بودند وى با نيز مرو چابكسواران

 اسب شب هنگام كردند كشتارشان و شد هزيمت يزدگرد سپاه كه پيوست آنها به مرو چابكسواران با و شوند
 شـب  دو و بود آن در آسيايى كه رسيد اى خانه به مرغاب شط لب بر و كرد فرار پياده و كردند پى را يزدگرد

  .نيافت دست او به اما بود وى جستجوى در هويهما. بماند آنجا در
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 تـو «: گفـت  بديـد  را يزدگـرد  وضـع  چـون  و آمـد  خويش خانه به آسيا صاحب دوم روز صبحگاه گويد
  »؟جن يا انسانى كيستى

  »؟دارى خوردنى، انسانم«: گفت
  .آورد خوردنى او براى و »آرى«: گفت
  »كنم زمزمه آن با كه بيار چيزى، گوم زمزمه من«: گفت يزدگرد آنگاه

  .خواست زمزمه، براى چيزى او از و رفت چابكسواران از يكى پيش آسيابان
  »؟كنى چه خواهى مى«: گفت
  ».است خواسته من از را اين و ام نديده وى مانند هرگز كه منست پيش مردى«: گفت

  »ريدبيا من براى را سرش برويد است يزدگرد اين«: گفت كه برد ماهويه پيش را او چابكسوار
 ديگرى پى يكى و است پيوسته هم به شاهى و دين كه اى دانسته، ندارى كار اين حق«: گفت بدو موبد

  »اى شكسته را بدل بى حرمت كنى چنين اگر. نيايد راست
 هر«: گفت چابكسواران به و گفت ناسزا آنها به ماهويه. شمردند فجيع را كار اين و كردند سخن كسان

 بكشـند  را يزدگرد كه داد دستور و برفتند آسيابان با كه فرستاد را گروهى و» .ندبريز خونش گفت چيزى كه
 را او برو«: گفتند آسيابان به و زدند سرباز آن از و نداشتند خوش را وى كشتن بديدند را او چون و برفتند كه

  ».بكش
 آنگـاه  بكوفت آن با را يزدگرد سر كه داشت همراه سنگى، بود خواب به كه رفت يزدگرد پيش آسيابان

 و بيامدند مرو اهل از جمعى آن از پس، افكند مرغاب در را پيكرش و داد ماهويه فرستادگان به و ببريد را سر
 در و آورد در مرغـاب  از را يزدگـرد  پيكـر  و بيامد مرو اسقف و كردند ويران را او آسياى و كشتند را آسيابان
  .كرد گور به و برد استخر به و نهاد تابوتى

 بـه  و گريخـت  گـرد يزد بـود  پارسـيان  جنـگ  آخـرين  كه نهاوند جنگ از پس: گويد محمد بن هشام 
 عربـان  جنـگ  از عجمان وقتى و بود اصفهان دهقانان از كه نام مطيار بود مردى آنجا، افتاد اصفهان سرزمين
 شـما  و گيرم دست به را شما كار اگر«: گفت و خواند بخويشتن را عجمان و شد جنگ داوطلب بودند وامانده

  »؟داشت خواهم چه برم  عربان جنگ به را
  ».شويم مقر تو برترى به«: گفتند

 مقـام  بـه  و يافت اعتبار عجمان پيش آن سبب به كه رسانيد عربان به آسيبى اندك و ببرد را آنها پس
  .رسيد واال

 يزدگـرد  دربان، رفت ىو ديدار به مطيار روز يك آمد فرود آنجا و بديد را اصفهان وضع يزدگرد چون و
  ».بگيرم اجازه او از تو براى تا باش«: گفت و نگهداشت را او

  .بود داشته نگاهش چرا كه بشكست را او بينى و تاخت دربان به حميت و مناعت سر از مطيار
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 و نشسـت  بر دم در و گرفت بزرگ سخت را حادثه بديد را او چون و رفت يزدگرد پيش خونين، دربان
 بـه  مـدتى  تـا  عربـان  كـه  بباشـد  آنجـا  و رود خـويش  مملكت اقصاى به«: گفتند او به، شد اهىر اصفهان از

  ».پرداخت نخواهند او به خويش گرفتاريهاى
 بر را خويش ديار و بيامد طبرستان فرمانرواى رسيد آنجا به چون و داشت رى سوى رو و برفت يزدگرد

 پـيش  بعد و نپذيرى مرا دعوت اينك اگر«: گفت گرديزد به و آورد سخن آن بودن محفوظ از و كرد عرضه او
  ».دهم نمى پناه و پذيرم نمى ترا آيى من

  .بود داشته تر پايين اى درجه پيش آن از كه نوشت اسپهبدى فرمان او براى و نپذيرفت يزدگرد اما
 مـرو  بـه  چابكسـواران  از كـس  هزار با آنجا از و رفت سيستان به همانوقت يزدگرد كه اند گفته ها بعضى

  .رفت
 سال دو و رفت كرمان سرزمين به آنگاه ببود آنجا سال چهار و افتاد فارس به يزدگرد اند گفته ها بعضى

 خواست دهقان از و نكرد يزدگرد و گيرد اقامت  وى پيش كه كرد تقاضا كرمان دهقان و ببود آنجا سال سه يا
 از كـرد  بـرون  خويش ديار از و كشيد و گرفت را وا پاى و نداد گروكان كرمان دهقان، دهد او به گروگانى كه

 جمع آنجا در و رود خراسان به كه شد مصمم آنگاه. ببود آنجا سال پنج حدود در و رفت سيستان سوى آنجا
  .بودند يافته غلبه او مملكت بر كه رود كسانى مقابله به و كند فراهم

 قوم سران از و داشت همراه گروگانها اناندهق اوالد از، رفت مرو سوى خود كسان با يزدگرد پس: گويد
 فرمـانرواى  بـه : نوشـت  نامه و خواست كمك عربان ضد بر پادشاهان از رسيد مرو به چون. بود وى با فرخزاد

  .نوشت خزر شاه و كابل شاه و فرغانه شاه و چين
 شـهر  بـه  را رازب خويش پسر ماهويه. بود براز پدر و فيد پسر مافنا پسر ماهويه مرو دهقان وقت آن در 

  .بنگرد را كهندژ و ببيند را آنجا و شود شهر وارد خواست مى يزدگرد. بود او با مرو كار و بود گماشته مرو
 و حيلـه  از و نگشـايد  او بـر  در آيد در شهر به خواست يزدگرد اگر كه بود گفته خويش پسر به ماهويه

  .بود داده بيمش يزدگرد خيانت
 درهـا  از يكـى  بـه  چون و بگشت شهر دور به و نشست بر شود شهر اردو خواست مى يزدگرد كه روزى

 و كـرد  مى محكم را خويش كمربند همانحال در اما كن باز كه زد بانگ او به براز پدر آيد در خواست و رسيد
 را ماهويـه  گردن خواست اجازه و گفت او به و دريافت را اين يزدگرد ياران از يكى .نكند باز كه كرد مى اشاره
  »شود راست تو بر كارها كنى چنين اگر«: گفت، بزند

  .نپذيرفت يزدگرد اما
 وى تصـرف  بـه  را شـهر  و كهندژ گفت براز به و گماشت مرو به را فرخزاد يزدگرد كه اند گفته ها بعضى

 يـن ا«: بود گفته و بود داده دستور چنين آنها به براز پدر ماهويه كه رو آن از كردند دريغ شهر مردم اما دهد
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 وقتـى . نـدارد  بليـات  تاب واليات ديگر چون مرو و آمده شما پيش زخمدار و فرارى كه نيست شاه شما براى
  »نكنيد باز را در آمدم شما سوى فردا

 و بسـته  در مـرو «: گفت و افتاد خاك به يزدگرد پيش و گشت باز فرخزاد و كردند چنان بيامد چون و
  ».رسند مى پى از عربان اينك

  »؟كرد ايدب چه«: گفت
 نگشـوده  را شـهرى  آنهـا  كـه  شـود  معلـوم  عربـان  كار تا بمانيم آنجا و رويم تركان ديار به بايد«: گفت

  »گذارند وانمى
  .نپذيرفت را او رأى و كرد عصيان فرخزاد و »گردم مى باز و كنم نمى چنين«: گفت يزدگرد

 اش بـرادرزاده  سـنگان  به و بگيرد او از را دهقانى شد مصمم و رفت مرو دهقان براز سوى يزدگرد آنگاه
 خبـر  و نوشت نامه طرخان نيزك به و كرد كار يزدگرد هالك براى و رسيد براز پدر ماهويه به خبر اين. دهد
 و بگيرند را يزدگرد ديگر يك همدستى با تا بيايد كه كرد دعوت را او و آمده وى پيش فرار به يزدگرد كه داد
 روزه هـر  كـرد  وا او سر از را يزدگرد اگر كه كرد قرار. كنند صلح عربان با وى سر بر يا بكشند يا و، كنند بند

 جمعى و كند دور او از را سپاهيانش و نويسد نامه يزدگرد به حيله روى از كه خواست او از و بدهد درم هزار
  .بشكند وى شوكت و شود ضعيف يزدگرد كه كند جلب را وى ياران و سپاهيان از

 تا كنى يارى و همدلى عرب دشمنان ضد بر وى با دارى قصد كه بنويس او به خويش نامه در كه گفت
 و زنـد  مهر طال به و بنويسد نامه در تو براى را صاحبمنصبان عنوانهاى از عنوانى كه بخواه او از و براند را آنها
  .كند دور خويش از را فرخزاد تا آمد نخواهى وى پيش كه بده خبر او به

 آنهـا  بـا  و خواند پيش را مرو بزرگان رسيد وى به نامه چون و نوشت يزدگرد براى را بمطال اين نيزك
  .كرد مشورت

  »نكنى دور خود از را فرخزاد و سپاه سبب بهيچ كه اينست من راى«: گفت سنگان
  »بپذيرى را او خواست و دهى الفت را نيزك كه اينست من راى«: گفت براز پدر اما

 زارهـاى  بيشـه  سـوى  داد دسـتور  بفرخـزاد  و كـرد  جـدا  خويش از را سپاه و تپذيرف را او راى يزدگرد
  .رود سرخس

، بزنـد  را بـراز  پدر خواست مى و برداشت داشت رو پيش كه را گرزى و دريد گريبان و زد بانگ فرخزاد
  ».كشيد مى هم را اين كه دانم و كشتيد را شاه دو، كشان شاه اى«: گفت

 تـو : فرخـزاد  بـراى  اسـت  مكتـوبى  ايـن  كه نوشت او براى اى نامه خود خط به يزدگرد تا نرفت فرخزاد
 را ايـن  مـن  و سپردى مرو دهقان ماهويه به داشت همراه چه هر با را وى اطرافيان و فرزند و كس و يزدگرد
  .دهم مى شهادت
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 را او و بـرود  شـد  مصمم يزدگرد چون و داشت نام حلسدان كه آمد مرو دو ميان محلى به نيزك آنگاه
 سـرگرمى  وسايل و ساز با بلكه بگريزد و شود مشكوك كه نرود وى ديدار به سالح با گفت بدو براز پدر ببيند
 نيـزك . مانـد  جـاى  به براز پدر و شد روان بود برده نام و بود گفته ماهويه كه كسانى با يزدگرد. رود او سوى
 بـر  يزدگـرد . رفـت  يزدگرد پيشواز به ادهپي شدند همديگر نزديك چون و كرد مرتب ها دسته به را خود ياران
 اردوگـاه  ميـان  بـه  چـون  و نشسـت  بر او و نشيند بر وى يدك اسبهاى از يكى بر نيزك تا بگفت و بود اسبى

 تـو  نيكخواه كه ده من به زنى به را دخترانت از يكى«: گفت بدو نيزك گويند چنانكه و كردند توقف رسيدند
  »مبجنگ دشمنت با تو با همراه و باشم

  »؟كنى مى جسارت من با! سگ اى«: گفت يزدگرد
 ياران، بگريزد كه بدوانيد اسب و. آورد خيانت نامرد كه برآورد بانگ يزدگرد و بزد شمشير با را او نيزك

 از و برفـت  مـرو  سـرزمين  از جـايى  تا فرارى زدگردي .بكشتند كس بسيار و نهادند او ياران در شمشير نيزك
  .ببود آنجا در روز سه و رفت  آسيابانى هخان به و آمد فرود اسب

  »اى مانده گرسنه است روز سه كه بخور چيزى و بيا بيرون روز تيره اى«: گفت بدو آسيابان
  »خورد نشايدم چيزى زمزمه بى«: گفت 
 وى بنـزد : گفـت  بـدو  آسـيابان ، كنـد  آرد كه بود آورده گندمى مرو گران زمزمه از يكى كه بود چنان و
 وضـع  از و داشـت  سـخن  يزدگرد از براز پدر كه شنيد برفت چون و كرد چنان و بخورد چيزى تا كند زمزمه

 مرديسـت  كـه  ديـده  آسـيابانى  خانـه  در را وى كـه  گفت آنها به بگفتند را يزدگرد وصف چون و پرسيد وى
  .بازوبند و گوشوار با مرتب دندانهاى با سر طرف دو به موى دسته دو با موى پيچيده

 زهـى  بـا  را وى يافت دست يزدگرد به اگر كه داد دستور و بفرستاد را چابكسواران از كىي ماهويه پس
  .بيفكند مرو رود در و كند خفه

 از نميدانـد  گفـت  و نـداد  نشان اما بدهد نشان را يزدگرد تا بزدند را او و بديدند را آسيابان فرستادگان
 اى جامه گوشه و يابم مى مشك بوى كه گفت انيكيش بروند او پيش از خواستند چون و. است رفته سو كدام

 و انگشتر و ندهد نشانش و نكشدش خواست او از كه است يزدگرد كه ديد و كشيد را آن و ديد آب در ديبا از
  .دهد مى او به را خود كمر و بازوبند

  ».كنم رها ترا تا بده من به درم چهار«: گفت مرد آن
  ».آيد نمى حساب به آن قيمت كه باشد تو نآ از من انگشتر! تو واى«: گفت يزدگرد

  .نپذيرفت مرد آن اما
 خـواهم  چيـز  گربـه  چون و شد خواهم محتاج درم چهار به روزى كه گفتند مى من به«: گفت يزدگرد

  ».بود حق كه دانستم و ديدم معاينه اينك. خورد
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 گويى شد وى نزديك و داد  آسيابان به دارى راز پاداش به و آورد در را خويش گوشوار دو از يكى آنگاه
 از يزدگرد و بيامدند كه كرد خبر را خويش ياران مرد آن و بگفت او با را خويش محل و گفت مى او با چيزى

 كنـد  پادشـاهان  قتـل  جرئت كه هر كه ايم ديده كتابهايمان در! شما واى«: گفت و نكشندش كه خواست آنها
 يـا  ببريـد  دهقان پيش و نكشيد مرا. رود مى آن سوى كه بىعذا بعالوه كند حريق دچار دنيا اين در خدايش

  ».كنند مى شرم من همانند شاهانى از كه فرستيد عربانم پيش
 مرو رود در و كردند اش خفه زهى با آنگاه زدند مهر و كردند جوالى در را وى و بگرفتند را زيورش آنها
 آنـرا  و بيامـد  مـرو  اسـقف  آن از پـس ، شد بند وبىچ به و رسيد زريق دهانه به تا ببرد را او آب كه انداختند
 ماحـان  دسـت  زير كه برد پايين بابان پاى سوى و نهاد تابوتى در و پيچيد آلود مشك اى پارچه در و برداشت

  .ريخت آن بر خاك و بود اسقف نشيمنگاه كه نهاد جايى در و بود
 و داد جـان  كـه  بزد چندان و كرد گيردست را يزدگرد بنده يا و گرفت را مفقود گوشواره سراغ براز پدر

  .گرفت دهقان از را مفقود گوشواره غرامت خليفه و فرستاد وقت خليفه پيش بود آمده دست به را آنچه
 با و گرفت قهستان و طبس دو راه و برفت رسند آنجا عربان آنكه از پيش يزدگرد: اند گفته ديگر كسان

 آنهـا  بـا  و تـازد  عربان به و آرد فراهم جمعى خراسان مردم زا كه رسيد مرو نزديك به كس هزار چهار قريب
 ديگـرى  و داشت نام براز يكيشان كردند مى همچشمى و بودند هم مخالف مرو در كه بودند سردار دو. بجنگد
. آورد حسـد  سنگان و كرد خود خاصه را براز و شد مقيم مرو در او و آمدند يزدگرد اطاعت به دو هر .سنگان

 شـد  مصمم چندانكه كرد مى سعايت او از و كرد مى بد او با را يزدگرد دل و خواست مى بليه نگانس براى براز
 فرستاد براز سوى را زنى او و نهاد ميان در بود براز همدست كه زنانش از يكى با را خويش عزم و بكشد را او
 خود احتياط و يافت خبر نسنگا و شد فاش يزدگرد قصد. دارد سنگان قتل آهنگ يزدگرد كه داد خبر بدو و
 يزدگرد اقامتگاه قصر سوى و آورد فراهم بود يزدگرد همراه كه سپاهى و براز ياران همانند جمعى و بداشت را

 سـنگان  جمع از نيز يزدگرد. بود بسيار او جمع كه كرد احتراز سنگان مقابله از و رسيد براز به خبر اين. رفت
 برفـت  فرسخ دو نزديك و برد بدر جان كه گرفت خويش سر پياده و شد برون قصر از ناشناس و شد بيمناك

 و مو و وضع كه آسيا صاحب و بنشست آنجا وامانده و خسته و آمد در) ؟( آسيا خانه به و رسيد آسيابى به تا
. ببـود  آنجـا  شـب  و روز يـك  و بخـورد  كـه  بياورد غذايى و بنشست كه بگسترد فرشى بديد را او واالى زيور

 از آسـيابان  امـا  بخشـيد  بـدو  را خـود  نشان جواهر كمربند كه دهد بدو چيزى كه خواست او از اآسي صاحب
  ».بنوشم و خورم غذا آن با كه است بس مرا درم چهار كمربند اين بجاى«: گفت و كرد دريغ آن پذيرفتن

 را اش كلـه  و گرفـت  بـر  تبـرى  و بخفت تا كرد زبانى چرب آسيا صاحب، ندارد همراه نقره گفت يزدگرد
 آسـيا  كه انداخت رودى در را اش جثه و بگرفت را كمربندش و جامه و ببريد را سرش و بكشت را او و بكوفت

 همانجـا  پيكر تا كرد فرود آن در را رود اطراف درختان از شاخه چند و بدريد را او شكم، گشت مى آن آب از
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 و برآينـد  بـرگش  و سـاز  و وى قاتـل  طلب به و شود شناخته كه نرود تر پايين و بماند بود انداخته آب در كه
  .كرد فرار او خود

 اطـراف  نصـاراى  او و داشت نام ايليا و بود مرو مطران كه رسيد اهواز مردم از يكى به يزدگرد قتل خبر
 شـيرين  پسـر  شـهريار ، بود خسرو پسر شهريار پسر او، شده كشته پارسيان شاه«: گفت و آورد فراهم را خود

 بـه  شـاه  ايـن . ايـد  ديـده  همكيشـانش  بـا  را وى گون گونه نيكوكاريهاى و ايد بوده او حقشناس كه بود ديندار
 كار نكو شاهان اسالفش جمله از، يافتند حرمت خسرو جدش شاهى ايام در نصارى بعالوه دارد حق نصرانيت

 كـه  دارد آن جاى ،بردند كمال به را دينشان كار و ساختند كليساها نصارى براى شان بعضى كه آنجا تا بودند
 بانصـارى  شـيرين  بـزرگش  مـادر  و اسـالفش  كه هايى نيكى باندازه و او بزرگوارى سبب به شاه اين قتل براى
 قبـر  بـه  و بيـارم  احتـرام  بـا  را او جثه و بسازم او براى اى مقبره كه است اين من راى. باشيم  غمگين اند كرده

  ».سپارم
  ».توايم راى موافق همگى و است تو ركا تابع ما كار! مطران اى«: گفتند نصارى

 و برفـت  مـرو  نصارى جمع با و بساختند اى مقبره، مطرانها بستان دل در، مرو در تا بگفت مطران آنگاه
 سوى و برداشتند دوش به را تابوت وى همراهان، نهاد تابوت در و كرد كفن و آورد در رود از را يزدگرد پيكر

  .بپوشانيدند را آن در و كردند خاك به و بردند بودند ساخته او براى كه اى مقبره
 عربان جنگ از سال شانزده و بود آسوده سال چهار جمله آن از بود سال بيست يزدگرد پادشاهى مدت

 عربـان  بـر  ملك آن از پس و بود بابك پسر اردشير خاندان از پادشاه آخرين وى. بود زحمت به آنان مقابله و
  .شد استوار

 و ابيورد و طوس و شهر ابر و رفت خراسان سوى عامر بن اهللا عبد يكم و سى سال ىيعن سال همين در
  .كرد صلح مرو مردم با آنجا در و رفت پيش سرخس تا و بگشود را نسا

  عامر ابن فتوح از سخن

: گفـت  و ايسـتاد  سـخن  بـه  وى بنزد تميمى حبيب بن اوس بگشود را فارس عامر ابن وقتى كه گويند
 يار خداوند كه برو پيش نشده گشوده اندكى جز آن از و است تو مقابل زمين، دارد صالح به را امير خداوند«
  ».است تو

  .است پذيرفته را او راى كه وانمايد چنان نخواست و برويم پيش كه اند داده فرمان ما به«: گفت
 حـارثى  اعور بن شريك و رفت باز بصره سوى و گشود را فارس عامر ابن: گويد عرينى قتاده بن سكن 

  .كرد بنيان را استخر مسجد شريك، گماشت استخر بر را
 وى پـيش  بـود  تميمـى  جشـمى  جابر بن اوس بقولى و بود احنف ما بگفته كه تميم بنى از يكى آنگاه

 خويش دين و است تو يار خدا كه برو پيش، فراخ واليت و بيمناك و است گريزان تو از دشمن«: گفت و رفت
  ».دهد مى نيرو را
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 و گماشـت  بصـره  بـر  را زياد و كنند آماده حركت لوازم مردم تا بگفت و كرد آماده لوازم عامر ابن پس
  .رفت خراسان سوى آنجا از و گرفت اصفهان راه بقولى و رفت خراسان سوى آنجا از و رفت كرمان سوى

 آنگـاه  زد ردوا سـيرجان  در عـامر  ابـن  كه گفتند مى كرمان پيران: گويد پدرش از بنقل كرمانى مفضل
 هشتاد كه برگرفت را بيابان راه عامر ابن. كرد كرمان عامل را سلمى مسعود بن مجاشع و رفت خراسان سوى
 بـن  احنـف  بـا  وى مقدمه. بود نيشابور شهر كه داشت شهر ابر آهنگ و رفت طبس دو سوى آنگاه بود فرسخ
 بـا  احنف كه آمدند وى مقابله به بودند اتهر مردم كه هيطاليان رفت شهر ابر سوى قهستان راه از. بود قيس
  .آمد نيشابور به عامر ابن آنگاه، كرد هزيمتشان و كرد جنگ آنها

 قهسـتان  از سـپس  و يـزد  از قـولى  بـه  و خواسـت  از و گرفت خبيص بيابان راه عامر ابن: گويد شعبى
 آنگـاه  كـرد  هزيمتشـان  و جنگيـد  آنهـا  با كه آمدند وى مقابله به هيطاليان، فرستاد پيش را احنف و گذشت

  .آمد فرود آنجا و رفت شهر ابر سوى
 چون و داشت خراسان آهنگ و بود آمده گرگان به كوفه سپاه با عاص بن سعيد كه بود چنان و: گويد

  .گشت باز كوفه سوى آمده فرود شهر ابر در عامر ابن كه شنيد
 كنارى بدست ديگر نيم، گرفت جنگ به آنرا نيم و آمد فرود شهر ابر بر عامر ابن: گويد مجاهد بن على

 ابـو  خـود  پسـر  كـه  كـرد  صلح كنارى با و كند گذر مرو سوى نتوانست عامر ابن، طوس و نسا نيم يك با بود
 حاتم و فرستاد هرات سوى را خازم بن اهللا عبد آنگاه. داد گروكان به را سليم برادرش پسر و كنارى بن صلت

  .كرد مرو روانه را نعمان بن
  .كرد آزادشان كه سپرد نصرى افقم بن نعمان به و گرفت را كنارى پسر دو امرع ابن

 و بيـورد  و طوس آن اطراف در و گشود بجنگ را شهر ابر شهر، عامر ابن: گويد عمى حنظله بن ادريس
  .بود يكم و سى سال به همه اين و گشود نيز را حمران و نسا

 شـهر  ابـر  از را وى عامر بن اهللا عبد كرد صلح سرخس مردم با پدرم: گويد خازم بن اهللا عبد بن موسى
 بابونج: دادند او به خسرو خاندان از دختر دو و كرد صلح نيز شهر ابر مردم با عامر ابن. بود فرستاده آنها سوى

 طـوس  شهر ابر اطراف در كه بفرستاد را يشكرى احمد بن امين و ببرد خود با را آنها كه طمهيج يا طهميج و
  .رفت پيش سرخس تا و بگشود را حمران و نسا و بيورد و

 دو عـامر  ابـن . بگشود را آنجا كه فرستاد سرخس سوى را خازم بن اهللا عبد عامر ابن: گويد سيرين ابن
  .بمرد بابونج و داد نوشكان به را يكى و آورد بدست خسرو خاندان از دختر

 كلثـوم  بـن  اسـود  عـامر  ابـن : گويد خراسان مردم از پيرانى از نقل به، عدوى هنيد بن زهير، الذيال ابو
 امـا  گشـود  را آنجا كه داشت فاصله فرسخ شانزده شهر ابر با و بود شهر ابر جزو كه فرستاد بيهق به را عدوى
  .شد كشته كلثوم بن اسود
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 بصـره  از كـه  پـس  آن از عـامر  و بـود  عنبرى اهللا عبد بن عامر ياران از و بود ديندار مردى اسود: گويد
 يـارانى  و مؤذنـان  گلبانـگ  و نيمروز آرامش جز ندارم تأسفى عراق ترك از«: بود گفته مى بودند كرده برونش
  ».كلثوم بن اسود همانند

 سـرخس  سوى و يافت تسلط نيشابور بر عامر ابن: گويد خود عموهاى از يكى از نقل به هنيد بن زهير
 بـا  كـه  فرستاد آنها سوى را باهلى نعمان بن حاتم عامر ابن، خواستند صلح و فرستادند كس مرو مردم، رفت
  .كرد صلح هزار دويست و هزار هزار و برد مرو مرزبان ابراز

 و هـزار  هـزار  شـش  بر مرو مردم با عامر ابن: گويد حيان بن مقاتل برادرش از نقل به حيان بن مصعب
  .كرد صلح هزار دويست

  .بود حج ساالر عثمان سال اين در
  .آمد در دوم و سى سال آنگاه 

   دوم و سى سال مهم حوادث از سخن

 بن قرطة دختر عاتكه خويش همسر كه بود قسطنطنيه تنگه در معاويه غزاى سال اين حوادث جمله از
  .اند آورده واقدى گفته و معشر ابو حديث از را اين، داشت همراه را فاخته بقولى و عمرو عبد

 بـه  را شام سپاه و گماشت بلنجر مرز بر را بيعهر بن سلمان عاص بن سعيد سال همين در سيف بگفته
 سلمان ميان آنجا در. فرستاد بودند مقيم آنجا حذيفه با كه سپاهى كمك به فهرى مسلمه بن حبيب ساالرى

  .كردند نزاع كوفه مردم و شام مردم و افتاد اختالف حبيب و

  بلنجر واقعه از سخن

 در كه ربيعه بن الرحمن عبد به و فرست باب غزاىب را سليمان كه نوشت سعيد به عثمان: گويد طلحه
 خطـر  بـه  را مسلمانان و بيا كوتاه اند شده توان كم پرخورى از مسلمانان از بسيارى كه نوشت بود باب مقابل
. پوشـيد  نمى چشم بلنجر از و نداشت باز مقصود از را الرحمان عبد، اين اما. افتند بليه به دارم بيم كه مينداز

 قلعـه  بـر  هـا  عـراده  و منجنيقها و شدند حصارى رسيد بلنجر به چون و رفت بغزا عثمان خالفت نهم سال به
. آوردنـد  ستوه به را مسلمانان و كشتند مى يا كردند مى زخمدارش شد مى نزديك آنجا به كه هر. كردند نصب

 تركـان  و شـدند  ونبر بلنجر مردم و كردند وعده را روزى تركان آن از پس. شد كشته روزها همان در معضد
 و شـد  كشـته  گفتنـد  مـى  النـور  ذو را او كـه  ربيعـه  بـن  الرحمن عبد، انداختند جنگ و پيوستند آنها به نيز

 شـد  برون باب از تا ديد حمايت رفت ربيعه بن سلمان سوى كه هر: شدند پراكنده و شدند هزيمت مسلمانان
  .بودند جمله آن از هريره ابو و مانسل كه آورد در سر گرگان و گيالن از گرفت خزر راه كه هر و

  .جويند مى نصرت و كنند مى باران طلب آن بوسيله تاكنون و نگهداشتند را الرحمن عبد پيكر تركان
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 را شـتر  بنـدهاى  سـالخ  كـه  شـناخت  مـى  آن از بهتـر  را گذرگاهها ربيعه بن سلمان بخدا: گويد شعبى
  .شناسد مى

 آغـاز  شـكايت  شـد  مكرر خزران ضد بر غزا وقتى: گويد انهكن بنى مردم از يكى از بنقل قاسم بن غصن
 كـم  قوم اين تا نبود ما همسنگ هيچكس كه بوديم قومى ما«: گفتند و كردند سرزنش را ديگر يك و كردند

  ».نيارستيم آنها تاب ما و بيامدند
  »تاختند نمى ما ديار به داشتند مرگ اگر، ندارند مرگ اينان«: گفت ديگرى به يكيشان

 هـم  با پس، الرحمن عبد غزاى آخرين در مگر بود نشده كشته كس ناحيه آن غزاهاى در بودكه نچنا
 تيـر  كـه  گذشـتند  ها كمين بر سپاه رهگذران و كردند كمين ها بيشه در پس »كنيد نمى تجربه چرا«: گفتند
  .كشتندشان و انداختند آنها سوى

 و كردنـد  وعـده  را روزى و كردنـد  دعـوت  ربانع جنگ به را همديگر و نهادند وعده خود سران با آنگاه
 رو گروهـى : شـدند  گـروه  دو كه آوردند ستوه به به را مسلمانان و شد كشته الرحمن عبد كه انداختند جنگ
 و گـيالن  بـه  و گرفتند خزر راه گروهى و برد بيرونشان آنجا از تا كرد حمايتشان سليمان و كردند باب سوى

  .بودند جمله آن از هريره ابو و فارسى سلمان كه رسيدند گرگان
 ابـو  و شـيبانى  معضـد  و قـيس  بن علقمه و نخعى معاويه بن يزيد: گويد پدرش از بنقل يزيد بن قيس

 بودند اى خيمه در قرثع و ذرى بن خلخال و ربيعه بن خالد و عتبه بن عمرو و بودند اى خيمه در تميمى مفزر
 به عتبه بن عمرو »ها جامه بر خون جلوه است خوش چه«: تگف مى قرثع بودند هم مجاور بلنجر اردوى در و

  »تو سپيدى بر خون سرخى است خوش چه«: گفت مى خويش سپيد قباى
 تا نشد يتيم كودكى و نشد بيوه آنها از زنى اما بودند بلنجر غزاى به سالها عثمان خالفت در كوفه اهل

 آوردند او خيمه به را غزالى كه ديد بخواب معاويه بن يزيد، مهاجمه از پيش روز دو سال آن در. نهم سال به
 آن بـر  كس چهار كه نمودند او به را قبرى آنگاه، شد پيچيده او ملحفه در و بود نديده آن از نكوتر غزالى كه

  .كردند دفن آن در را او و بود نديده آن از تر مرتب و نكوتر قبرى و بودند
 زينـت  خون به را او جامه گويى و شد له سرش و افتاد يدبريز سنگى تاختند تركان به مسلمانان وقتى

  .بود نكو وى قباى بر خون كه بود همين بود ديده خواب به كه غزالى و نبود آلود خون و بودند كرده
 بـه  را خـويش  برد«: گفت علقمه به معضد تاختند تركان به مسلمانان باز كه مهاجمه از پيش روز يك

 تير و رفت بود خورده سنگ آن از يزيد كه برجى بطرف و كرد چنان و »ببندم آن با را سرم كه بده عاريه من
 را او يـارانش  و شـد  كوفتـه  درهم سرش و انداختند او بر اى عراده از سنگى و بكشت را آنها از يكى و انداخت

  .كردند خاك به يزيد پهلوى و بكشيدند
  .شد كشته و ميخواست هك ديد چنان را خويش قباى و شد زخمدار نيز عتبه بن عمرو
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 كـه  شـد  چنـان  و شـد  سوراخ سوراخ ها نيزه سر با كه بجنگيد چندان قرثع رسيد مهاجمه روز چون و
 و شـد  كشـته  او تـا  بودند پايمردى كار در مردم و سرخ زينت و سپيد زمينه با بود اى پارچه وى قباى گويى

  .شد آغاز وى قتل با مسلمانان هزيمت
 بلنجـر  جنـگ  در معضـد  و عتبـه  بـن  عمرو و عنه اهللا رضى نخعى معاويه بن يديز: گويد يزيد بن داود

 امـا  بشكست را سرش و خورد او به منجنيق سنگ از اى پاره و بست سر به را علقمه برد معضد. شدند كشته
 نمـاز  بـه  آن بـا ، نرفـت  خـون  اما بشست را برد خون علقمه .بمرد و نهاد آن بر دست و نگرفت چيزى به آنرا

 از و افتاد او بر چيزى نيز يزيد »آنست بر معضد خون كه رو اين از دارم عالقه بدان :گفت مى و آمد مى هجمع
 چـه «: گفـت  و نگريسـت  بـدان  يزيـد  و بودنـد  كـرده  آمـاده  و بودند كنده قبرى كه بود چنان و آمد در پاى

 او و شـد  دفـن  آن در و آمـد  قبـر  سـوى  بود نديده غزالى آن از نكوتر كه غزالى كه ديد بخواب و» .نيكوست
  .بود غزال همان

 انا«: گفت رسيد عثمان به وى مرگ خبر چون و عليه اهللا رحمة بود ديدارى و ماليم مردى نخعى يزيد
  ».كن مقبلشان و بيامرز را آنها خدايا گرفتند كاستى كوفه مردم راجعون اليه انا و هللا

 بـه  جـا  آن غزاى در را كوفه سپاه ساالرى و ماشتگ مرز اين بر را ربيعه بن سلمان سعيد: گويد طلحه
  .بود بوده مرز اين بر ربيعه بن الرحمن عبد آن از پيش. داد يمان بن حذيفة

 بـاو  سلمان، فرستاد آنها كمك به قرشى مسلمه بن حبيب ساالرى به را شام مردم دهم سال به عثمان
: گفتنـد  كسان و »بزنيم را سلمان خواستيم ىم«: گفتند شام مردم كه آنجا تا شد تسليم حبيب و كرد تحكم

 شما و ما از كس بسيار كرديد مى مقاومت اگر و داشتيم مى محبوس و ميزديم را حبيب صورت اين در بخدا«
  ».شد مي كشته

  :مضمون اين به گفت شعرى باره اين در مغرا بن اوس
  ميزنيم را شما حبيب بزنيد را سلمان اگر«
  رويم مى نيز ما دروي عفان پسر سوى اگر و

  ماست امير مرز مرز كنيد انصاف اگر
  رود مي پيش گروهها با كه ماست امير اين و
  انداختيم مى تير مردى بهر كه شبها آن در و
  »ايم بوده آن محافظان ميداديم شكست و

 چـون  و بـود  آمـده  كوفـه  از كه بود سپاهى ساالر كه كند تحكم باب عامل با خواست مى حبيب: گويد
 كه كرد غزا سه ناحيه آن در يمان بن حذيفة .كردند خورد در نيز آنها و كرد خورد در دريافت را اين حذيفه
 غازيان و عثمان قاتالن خدايا«: گفت رسيد بĤنها عثمان قتل خبر چون و شد كشته عثمان، سوم غزاى مقارن
 هر كه آنجا تا كرد مى عتاب ما با او و مكردي مى عتاب وى با ما خدايا. كن لعنت را عثمان بدخواهان و عثمان
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 را آنهـا  خـدايا . كردنـد  فتنـه  دسـتاويز  را ايـن  و كرديم مى عتاب او با ما و ميكرد عتاب ما با بود او اطراف كه
  ».شمشيره ب مگر نميران

 جعفـر  بن اهللا عبد حديث از را اين واقدى، گذشت در عنه اهللا رضى عوف بن الرحمن عبد سال اين در
  .داشت سال پنج و هفتاد وفات بهنگام كه گويد و آورده

. داشـت  سال هشت و هشتاد هنگام آن در. گذشت در المطلب عبد بن عباس سال اين در هم و: گويد
  .بود تر مسن خداى پيمبر از سال سه وى

 را اذان كـه  بـود  همـان  وى، درگذشـت  اهللا رحمه ربه عبد بن زيد بن اهللا عبد سال اين در هم و: گويد
  .بود ديده خوابب

. اهللا رحمـه  رفـت  خـاك  بـه  بقيع در و درگذشت مدينه به مسعود بن اهللا عبد سال اين در هم و: گويد
  .كرد نماز او بر عثمان ديگر بقولى و كرد نماز او بر عمار بقولى

  .اهللا رحمه گذشت در طلحه ابو سال اين در هم و گويد
  .بود سال اين در ابوذر وفات سيف بگفته

  ابوذر وفات خبر از سخن

 خالفـت  هشـتم  سـال  حجه ذى ماه به اين و، رسيد در ابوذر مرگ وقتى: گويد فقعسى يزيد بن عطية
  »؟بينى مى را كسى ببين بنگر باال از، دختركم«: گفت خود دختر به افتاد احتضار حال به و، بود عثمان

  »نه«: گفت
  ».نرسيده من اجل هنوز پس«: گفت
 آمدند تو پيش كنند مى من دفن كه آنها وقتى«: گفت سپس. بپخت و بكشت بزى كه داد دستور آنگاه

 بنگـر «: گفـت  شد پخته او ديگر چون و. بخوريد غذا آنكه تا نشويد سوار كه ميدهد قسمتان ابوذر بگو آنها به
  »؟بينى مى را كسى ببين

  »آيد مى كاروانى اينك آرى«: گفت
  »كن كعبه به رو مرا«: گفت

  .كرد چنان دختر و
 دختـر  آن از پـس  »سـلم  و عليـه  اهللا صلى خدا پيمبر دين بر و خدا كمك به و خدا بنام«: گفت آنگاه

  ».آييد ابوذر پيش، بيامرزد خدايتان«: گفت و رسيد بĤنها و برفت
  »؟كجاست«: گفتند
  »كنيد بخاكش است مرده«: گفت و كرد اشاره وى سوى به دختر
  »است داشته كرمم، بدين را ما خدا، بچشم، بله«: گفتند
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 ابـوذر  بطرف و بود ميان آن در نيز مسعود بن اهللا عبد كه رسيد در كوفه اهل از كاروانى هنگام اين در
 و ميـرد  مـى  تنها كه بود راستگو سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر«: ميگفت و گريست مى مسعود ابن. گشتند

  »شود مى محشور تنها
 حركت خواستند چون و سپردند خاكش به و كردند نماز او بر و كردند كفن و دادند غسل را وى آنگاه

 كـردن  چنـان  »بخوريـد  غذا تا نشويد سوار كه ميدهد قسمتان و گويد مى دوردتان ابوذر«: گفت دختر كنند
 خـود  خاندان به را وى دختر كه دادند عثمان به را ابوذر مرگ خبر و رسيدند مكه به تا ببردند را آنها سپس

  ».ببخشد را خديج بن رافع نشينى باديه و كند رحمت را ابوذر خدا« :تگف و پيوست
 ربذه به چون، بوديم سوار چهارده، شديم برون مسعود ابن با يكم و سى سال به: گويد ذرى بن خلخال

 ابـوذر «: گفتيم و نفهميديم و ندانستيم را او مقصود اما »آييد ابوذر پيش«: گفت و آمد ما سوى زنى رسيديم
  »؟جاستك در

  .كرد اشاره اى خيمه به زن
  »؟اينجا چرا«: گفتم
  »گرفت دورى آنجا از بود شنيده مدينه در كه چيزى بسبب«: گفت

  »؟بود چه براى شدنش بدوى«: گفت مسعود ابن
 مدينـه  آنجـا ، اسـت  هالكـت  جـاى  آنجا: گفت مى او ولى نداشت خوش را اين نيز مؤمنان امير«: گفت

  »است
 ديديم را او خيمه و كرديم كفن و داديم غسل را او پس، ميگريست و گشت او ىسو مسعود ابن: گويد

  »؟چيست اين«: گفتيم زن به. بود آغشته مشك به كه
 درك را بـوى  كـه  شـوند  مـى  حاضـر  مرده بر كسانى گفت رسيد در مرگش چون و بود مشكى«: گفت

 كن پذيرايى خوش بوى به را آنها و بپاش خيمه به و بياميز آب با را مشك اين خورند نمى چيزى اما كنند مى
  »كن مهمان را آنها، شوند مى دفنم دار عهده و يابند مى حضور من بنزد پارسا قومى كه بپز را گوشت اين و

: گفت مسعود ابن ببريم را او خواستيم و خورديم و خواند بغذا را ما زن كرديم دفن را وى چون و: گويد
: گفـت  كـه  بگفتـيم  عثمان با را خبر و رفتيم مكه سوى پس »بگيريم اجازه وا از، است نزديك مؤمنان امير«
  »ببخشد او به را ربذه  سكونت و كند رحمت را ابوذر خدا«

 و پيوسـت  خـود  خـانواده  بـه  را ابـوذر  خانواده و گرفت ربذه راه شد برون مكه از و كرد حركت چون و
 اهللا عبـد  بن بكر، تميمى مفزر ابو، مسعود ابن: ودندب اينان ما جمع. رفتيم عراق سوى ما و رفت مدينه سوى

 عمرو، تميمى سويد بن حارث و، ضبى ذرى بن خلخال، نخعى قيس ابن علقمة، نخعى يزيد بن اسود، تميمى
 برادر نخعى معاويه بن زياد، تميمى مثعه بن سويد، مزنى رافع ابو، سلمى ربيعه ابن، سلمى فرقد بن عتبة بن

  .شيبانى معضد برادر و ضبى قرثع
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  .گشود را طخارستان و گورگان و فارياب و طالقان و روذ مرو عامر ابن دوم و سى ساله ب

   فتوح اين خبر از سخن

 آنها، كرد محاصره را آنجا مردم كه فرستاد روذ مرو سوى را قيس بن احنف عامر ابن: گويد سيرين ابن
: گفتند قلعه باالى در كه راندند پس قلعه سوى و كردند هزيمتشان مسلمانان و انداختند جنگ و شدند برون

 كـه  چنينيـد  شـما  كـه  ميدانسـتيم  اگـر  بينـيم  مـى  اكنون كه نبوديد چنان ما نزد به شما! عربان. گروه اى«
 اردوگـاه  بـه  و بنگـريم  خـويش  كار در كه دهيد مهلت ما به را امروز، داشتيم ديگر وضعى شما و ما بينيم مى

  ».رويد باز پيشين
 از يكـى  و بودند شده آماده وى جنگ براى نيز آنها، برد حمله آنها سوى صبحگاهان و گشت باز احنف

 شـد  معلـوم  و دادنـد  امانش »دهيد امانم، ام فرستاده من«: گفت بود وى با شهر از اى نامه كه آمد در عجمان
  .بخواند را نامه كه بود احنف به مرزبان نامه. اوست ترجمان و زاده برادر و است مرو مرزبان فرستاده

  :بود چنين نامه: گويد
 كـه  را ملكـى  هر اوست دست به ها نوبت كه كنيم مى خدائى حمد ما. سپاه ساالر به«
 وااليـى  پـس  از خواهـد  را كه هر و دارد بر زبونى پى از خواهد را كه هر و كند ديگر خواهد

 و صـلح  بـه  مـرا  بـود  ديـده  شـما  يار از كه حرمتى و بزرگوارى و من جد مسلمانى نهد فرو
 كنم مى دعوت صلح به را شما من، باشيد خوشدل و آمديد خوش، واميدارد و شما مسالمت

 شاهان شاه خسرو كه تيولهايى و دهم بشما خراج درم هزار شصت و باشد صلح ما ميان كه
 داده پـدرم  بحـد  بود بريده را ها دهكده و زمينها راه و خورد مى مردم كه مارى كشتن بوقت

 از مرزبانى و نگيريد خراج من خاندان از هيچكس از و واگذاريد من بدست آن مردان با ودب
 ام بـرادرزاده  اينك آيم تو سوى كنى مقرر من براى را اين اگر. نيابد انتقال بديگران خاندانم
  ».گيرد قرار و قول تو از ام خواسته آنچه بر كه فرستادم تو سوى را ماهك

  :نوشت بدو احنف: گويد
  :رحيم رحمان خداى بنام«
 بـا  كه عجمانى و چابكسواران و روذ مرو مرزبان باذان به سپاه ساالر قيس بن صخر از

 ات بـرادرزاده  بعـد  اما. باشد پرهيزكار و آرد ايمان و و كند هدايت پيروى آنكه بر درود. ويند
 كـه  مسلمانانى با را آن من و آورد ترا پيام و كوشيد تو نيكخواهى به و آمد من پيش ماهك

. پـذيريم  مى اى خواسته را آنچه و سخنيم هم آن باره در آنها و من و نهادم ميان در منند با
 مـن  به درم هزار شصت خود زمينهاى و كشاورزان و مزدوران بابت كه بودى كرده پيشنهاد

 بسـبب ، خـويش  ستمگر خسرو كه زمينهايى بجز بدهى آيد من از پس كه مسلمانان امير و
، است كرده تو پدر جد تيول بود بريده را راهها و بود كرده  تباهى زمين در كه مارى كشتن
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 بشرط، دهد خواهد كه خويش بندگان از كس بهر كه او پيمبر آن از و خداست آن از زمين
 دشمنشان با تواند پيش كه چابكسوارانى همراه خواستند اگر و دهى يارى را مسلمانان آنكه

 كنند كمك آيند تو مجاور همكيشان بجنگ كه كسانى ضد بر ترا يزن مسلمانان كنى جنگ
 از هـيچكس  و تـو  بر و باشد تو حجت من از پس كه شود داده بتو من از مكتوبى، اين بر و

 پـيش  شـدى  پيمبـر  پيـرو  و شـدى  مسـلمان  اگـر . نباشـد  خـراج  خويشاوندانت و خاندانت
 ذمـه  و پدرم ذمه و من ذمه. شوى مى برادرشان و داراى روزى و حرمت و مقررى مسلمانان
  .است اين گرو در پدرانشان ذمه و مسلمانان

 هـر ، خيار بن حميد و هرماس بن حمزه و سعدى) جزء بن معاوية يا( معاوية بن جزء
 نوشت ثعلبه بنى وابسته كيسان و شدند نامه اين شاهد اسدى ورقا بن عياض و، مازنى دوان
 نعبـد  احنف مهر نقش و زد مهر قيس بن احنف سپاه ساالر و خداى حرام ماه يكشنبه بروز
  ».است اهللا

 بـا  را احنـف  و كرد صلح مرو مردم با عامر ابن: گويد حيان بن مقاتل برادرش از بنقل حيان بن مصعب
 مـردم  و رسـيد  احنـف  قصـر  محـل  بـه  روذ مـرو  در تـا  برفـت  كـه  فرستاد طخارستان سوى كس هزار چهار

  .هزار سى: بودند گروه سه و آمدند فراهم او ضد بر فارياب و قانطال و گوزگان مردم و طخارستان
: گفـت  مـى  يكـى  كردنـد  اختالف كه كرد مشورت كسان با و رسيد باحنف نشان آمد فراهم و آنها خبر

» .بخـواهيم  كمـك  و بمـانيم «: گفـت  مى يكى »رويم باز شهر ابر سوى«: گفت مى يكى» .رويم باز مرو سوى«
  ».كنيم جنگ و كنيم مقابله«: گفت مى يكى

 اى خيمـه  مـردم  بـر  تـا  ميشـنيد  مردم گفتگوى و رفت مى اردوگاه در و شد برون احنف شبانگاه: گويد
 اينست درست راى«: گفت يكيشان. داشتند گفتگو و كرد مى خمير يا كرد مى آتش ديك زير يكى كه گذشت

 آنكه» .كند جنگ و شوند بيمناك تربيش كه كند تالقى قوم با شد كجا هر و كند حركت امير صبحگاهان كه
 جمـع  بـا  گوييـد  مـى ، رويد مى بخطا نيز شما و كرده خطا كند چنين اگر«: گفت بود مشغول خمير يا بديگ

 را مـا  يـورش  بيـك  كـه  كنـد  مقابلـه  بسيار جمع با كم تعداد با و شود روبرو ديارشان در و صحرا در دشمن
 شد خود بچپ را كوه و خود براست را مرغاب و آيد فرود هكو و مرغاب ميان كه اينست درست راى. بشكنند

  ».نشود روبرو وى با يارانش تعداد از بيشتر، باشند بسيار چه اگر دشمن از و
  .بود پسنديده را او گفته و بازگشت احنف: گويد
  .كنند جنگ وى بكمك كه فرستادند كس مرو مردم و بماند و زد اردو پس: گويد
 اگـر : بمانيد ايم نهاده ميانه در و داريم كه قرارى بر گيرم كمك مشركان از هك ندارم خوش من«: گفت

  ».كنيد دفاع خودتان از آمدند شما بجنگ و يافتند ظفر ما بر اگر و هستيم خويش برقرار ما يابيم ظفر
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، آمـد  در شـب  تـا  جنگيدنـد  و كردند مقابله مسلمانان و آوردند هجوم مشركان عصر نماز هنگام: گويد
  :مضمون بدين خواند مى تمثيل به را اعرجى جوبه ابن شعر فاحن

  كند هراس مرگ از نبايد آنكه«
  .ندارد دنباله كه دليريست جوان«

 و روذ مـرو  مـردم  با مسلمانان جمع و احنف ميان شبانگاهان: گويد پدرش از بنقل سعدى األشهب أبو
 و كـرد  هزيمتشـان  خـدا  آنگـاه  برفت شب بيشتر تا كرد جنگ آنها با و شد تالقى گوزگان و فارياب و طالقان

 مرو مرزبان كه بود چنان و بود احنف قصر فرسنگى دوازده كه رسيدند رسكن به تا بكشتند آنها از مسلمانان
  .شود مى چه كارشان سرانجام ببيند تا بود نكرده بار بودند كرده صلح آن بر كه را چيزى روذ

 نكننـد  سخن وى با داد دستور آنها به و فرستاد مرزبان وىس را كس دو يافت ظفر احنف چون و گويد
 بعهـده  را آنچـه  و كننـد  مـى  چنين كه اند يافته ظفر كه بدانست مرزبان و كردند چنان آنها و كنند وصول تا

  .كرد بار داشت
 دسـته  يـك  بـا  را او احنـف  كه رفت گوزگان سوى حابس بن اقرع: گويد پدرش از نقل به ضبى مفضل

 بردند يورش مسلمانان و بجنگيد آنها با اقرع. بود كرده هزيمتشان كه فرستاد گروههايى اقيماندهب سوى سوار
 كشتار و كردند هزيمتشان كه داد ظفر آنها بر را مسلمانان خدا آنگاه شد كشته سوارانشان زبده از چند تنى و

  .كردند
  :مضمون اين به گفت شعرى باره اين در بهشلى كثير

  را جوانان اهقتلگ ابرها آب«
  كرد سيراب بود گوزگان در كه

  حوط روستاى قصر دو نزديك
  »بودند كشانيده آنجاشان اقرع دو كه
  .است دراز اى قصيده كه
  .شد صلح بلخ مردم و احنف ميان سال همين در

   بلخ صلح خبر از سخن

 بـر  وى بـا  بلـخ  دممـر  و كرد محاصره را آنجا و رفت بلخ سوى روذ مرو از احنف: گويد مهلب بن اياس
 تـا  گماشـت  آنجـا  را متشـمس  بـن  اسيد خود عموى پسر و داد رضايت بدان كه كردند صلح هزار صد چهار

 و تاخـت  او بـر  زمسـتان  تـا  ببـود  و رفت خوارزم سوى خود و بگيرد بودند كرده صلح آن سر بر كه را چيزى
  »؟چيست شما راى«: گفت خويش بياران

  »گفته وبت معديكرب بن عمر« :گفت حصين
  ؟گفته چه«: گفت
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  :گفته«: گفت 
  .بگذار را آن كرد نتوانى را كارى وقتى

  ».كرد توانى كه رو كارى سوى و
  )م. روان مثال چون و است معروف شعرى اين و(

 كـرده  صـلح  آن سـر  بـر  كه را چيزى او عموزاده، گشت باز بلخ سوى و داد رحيل دستور احنف: گويد
 و دينـار  و نقـره  و طال ظروف از هايى هديه و بود رسيده مهرگان كرد مى وصول هك هنگامى، بود گرفته بودند
  .آوردند وى براى جامه و درهم

  »؟ايم كرده صلح شما با آن سر بر كه چيزيست جزو اين«: گفت احنف عموزاده
  ».آريم رأفت سر بر را او كه دهيم مى خود حاكم به روز اين در كه چيزيست اين«: گفتند
  »؟روزيست چه ناي«: گفت

  »مهرگان«: گفتند
 جدا و گيرم مى آنرا، است من حق جزو شايد كنم رد آنرا ندارم خوش اما، چيست اين دانم نمى«: گفت

  ».ببينم تا دارم مى نگه
 همـان  كـه  كرد پرسش آن باره در مردم از احنف، داد خبر بدو بيامد احنف چون و بگرفت را آن پس 
  .بودند هگفت وى عموزاده با كه گفتند

  .بگفت وى با را قصه و برد عامر ابن پيش را آن، پس »برم مى امير پيش آنرا«: گفت
  ».تست آن از كه برگير آنرا! بحر ابو اى«: گفت عامر ابن

  ».نيست حاجت بدان مرا«: گفت
  ».بردار مسمار اى«: گفت
  .شد او آن از و »برداشت آنرا قرشى«: گويد حسن
  .گماشت بلخ بر را متشمس بن بشر، احنف: گويد مرده بنى پيران از نقل به مرى محمد
 صلح بلخ مردم با احنف و كرد صلح مرو مردم با عامر ابن وقتى: گويد پدرش از نقل به حميد بن صدقه

 بـه  و شدند كافر آن از پس، بگشود را آن كه فرستاد غيس باد و هرات سوى را حنفى اهللا عبد بن خليد، كرد
  .پيوستند قارن

 كـه  فـتح  چندان كس هيچ« :گفتند عامر ابن به مردم گشت باز عامر ابن پيش احنف وقتى: گويد دداو
  ».اى گشوده را خراسان همه و سيستان و كرمان و فارس كه نكرده اى كرده تو

 بست عمره احرام نيشابور از و» .كنم عمره آهنگ و شوم محرم اينجا از خدا سپاسدارى به بايد«: گفت
 از را كـار  ايـن  بـود  بهتـر «: گفـت  و كـرد  مالمت خراسان از بستن احرام بر را وى رسيد مانعث پيش چون و

  ».بودى كرده بندند مى احرام مردم كه همانجا
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 سـى  بسال و كرد خويش جانشين خراسان در را هيثم بن قيس، عامر ابن: گويد عرينى قتاده بن سكن
  .آمد در آنجا از دوم و

 بـا  و آورد فراهم قهستان و هرات و بادغيس مردم و طبس دو ناحيه از بسيار گروهى قارون پس: گويد
 واليت كه اينست من راى«: گفت» ؟چيست تو راى«: گفت خازم بن اهللا عبد به قيس. بيامد كس هزار چهل

 آن اميـر  مـن  بـود  جنگـى  خراسـان  در اگر كه است من پيش عامر ابن دستور و آنم امير من كه كنى رها را
 ابـن  پـيش  و گذاشـت  او با را واليت، افتد در او با نخواست قيس و آورد در بود ساخته كه را اى مهنا و »باشم
  »؟آمدى و كردى رها جنگ حال در را واليت«: گفت و كرد مالمت را او كه آمد عامر

  ».دآور من پيش تو از دستورى«: گفت
  ».بشورد وى بر كه مگذار واليت يك در را آنها كه بودم گفته«: گفت عامر ابن مادر
 چـون  و برداشـتند  همـراه  چربى كه گفت بمردم و رفت قارن سوى كس هزار چهار با خازم ابن: گويد

 نيـزه  سر به داريد همراه چه هر پشم يا پنبه از اى كهنه كدامتان هر گفت مردم به رسيد قارن اردوى نزديك
 بعنـوان  را كـس  ششصـد  شبانگاه و برفت آنگاه. بماليد آن به پيه يا زيتون روغن يا روغن، چربى و كنيد خود

 آتـش  از يـك  هـر  و زدند ها نيزه به آتش تا گفت را كسان و برفت دنبال از خود و فرستاد پيش سپاه مقدمه
  .گرفتند ديگرى

 زده دهشـت  مـردم  و افتادند در اردو نگهبانان با و رسيد قارن باردوگاه را وى سپاه مقدمه وقتى: گويد
 و چـپ  از را هـا  شـعله  و شـد  نزديك خازم ابن، افتادند هم در بودند پنداشته امان در شبيخون از را خود كه

 و افتادند هول به و ديدند نمى را كس و شد مى زير و باال و رفت مى پس و آمد مى پيش كه شد نمودار راست
 هزيمت دشمن و شد كشته قارن و رسيد در مسلمانان با خازم ابن آنگاه. بودند بجنگ آنها اب خازم ابن مقدمه

 بنـى  پيران از يكى بگفته .گرفتند بسيار اسير و كردند كشتار خواستند مى چنانكه و كردند تعقيبشان كه شد
 عون بن عون اهللا عبد ابو مادر و ربيع بن زياد مادر نيز و بود قارن سپاه اسيران از حريث بن صلت مادر تميم
  .بودند آنها از، فقيه

 نوشـت  عامر ابن براى را فتح خبر و بگرفت بود آن در چه هر با را قارن اردوگاه خازم ابن: گويد مسلمه
 جنـگ  در و آمـد  بصره به و رفت بسر جمل جنگ تا ببود آنجا و نگهداشت خراسان بر را او و شد خشنود كه
  .بود وى با سنبيل خانه در و داشت حضور حضرمى ابن

 كـار  در مسـلمانان  كه آورد فراهم مسلمانان ضد بر فراوان گروهى قارن: گويد خزاعى كثير بن سليمان
 سوى كه انبوهى مقابل در كه اينست  من رأى«: گفت خازم بن اهللا عبد به هيشم بن قيس، شدند نگران آنها
 در مـا . بگـوى  وى با اند كرده فراهم ما ضد بر كه را سپاهى كثرت و رو عامر ابن پيش، ندارى تاب اند آمده ما

  ».برسد شما كمك و بيايى تا گذرانيم مى وقت و مانيم مى ها قلعه اين
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 عـامر  ابن«: گفت و داد نشان دستورى خازم ابن، رفت دور چون و شد روان هيثم بن قيس پس: گويد
 عـامر  ابن و نوشت عامر ابن براى را فتح خبر و يافت ظفر او بر و رفت قارن سوى و. »گماشته خراسان بر مرا
 غـزا ، بودنـد  نكـرده  صـلح  كـه  خراسان مردم از كسان آن با پيوسته بصره مردم و نگهداشت خراسان در را او

  .داد رخ فتنه تا بودند چنين و هادندن مى بجا عقبدار كس هزار چهار گشتند مى باز چون و كردند مى
  
  
  
  
  

http://bertrandrussell.mihanblog.com 
 

E mail: 

Farhad_1984@ymail.com 
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