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   يدهكچ
ـ اي مدعی شده اسـت  در گزاره، ه آرا و آثار او پشتوانۀ اصلی وهابیت استکتیمیه  ابن ه ک

 اند و امیرالمـؤمنین علـی  هاي متعددي سمت فرماندهی داشتهدر سریه، دو خلیفه نخست
ـ واالبته دار نبوده است. گاه چنین نقشی را عهدههیچ، مورد کجز در ی اوي منـابع اهـل   ک

هاي مختلف بـراي تنهـا یـک     نام، منسوب به ابوبکر هاي ه تمام سریهکدهد سنت نشان می
ار پژوهشـگران  کفرماندهی او در این سریه نیز مورد تردید و انعالوه بر اینکه ، سریه است

هـاي   تنها سریه عمر نیز در بردارنده تضادها و همراه با پرسـش . همچنین قرار گرفته است
اي را بـه   اهل سـنت هـیچ سـریه    نون بدون پاسخ مانده است. منابعکه تاکگوناگونی است 

متعـددي را بـراي   سـرایاي  فرمانـدهی  ، در حالی که همـین منـابع  ، اند هعثمان نسبت نداد
ار با منابع اهل کتیمیه در تعارض آش مدعاي ابن، اند. بنابراین ردهکثبت  امیرالمؤمنین علی

سـنجش   اوي منابع اهل سنت بـراي کسنت است و هیچ پشتوانۀ تاریخی ندارد. گزارش وا
 تیمیه در این نوشتار آمده است. مدعاي ابن

  .تیمیه و ابن عثمان، عمر، رکابوب، امیرالمومنین علی، لیدي: سریهکن واژگا
   

                                            
  دانشگاه باقر العلوم استادیار* 

  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی کارشناس ارشد تاریخ تشیعآموخته حوزه و  دانش **
 sahosseinpur@yahoo.com  30/4/1390: پذیرشـ 27/1/1390: دریافت



۶     ،۱۳۸۹چهارم، زمستان شماره ، سال هفتم  

  لهئمقدمه و بيان مس
گزیـدن از   در پـرده مانـدن رویـدادهاي تـاریخی و دوري    ، یـی مـذهبی  ی از موانع همگراکی

س بر طبـل  کامروزه وهابیان بیش از هر ، تردیدعالمانه و دقیق آنهاست. بی، بررسی منصفانه
هـاي نادرسـت تـاریخی در    یه بر باورهاي ناصـواب اعتقـادي و داده  کوبند و با تکتفرقه می

اي خردناپسند و جلوه، ز دینی خودکمنابر و مرا رسانی و هاي اطالع پایگاه، ها هنشری، ها تابک
چـون و چـراي    توجـه بـه تأثیرپـذیري بـی    دارند. با گرایی عرضه میغیرقابل قبول از اسالم

تیمیـه و  بررسی انتقادي آثار ابـن ، ق) 728-661تیمیه (هاي ابنها و نوشتهوهابیان از اندیشه
در مسیر عینیت بخشـیدن بـه آرزوي   و مؤثر تواند گامی علمی هاي آن میاستیکنشان دادن 

  دیرینه عالمان بزرگ مسلمان در زمینۀ همگرایی مذهبی باشد.
چگـونگی حضـور   ، تیمیه مطرح شـده  ه از سوي ابنکي هاي تأمل برانگیزی از گزارهکی

در سرایاي عصر نبوي است. وي در ایـن بـاره    یفه نخست و نیز امیرالمؤمنین علیسه خل
  نویسد:می

ر را بـه سـوي   کابـوب ، است. بـراي مثـال   بوده ر و عمر بیشتر از علیکموارد اعزام ابوب
ولی ، برد!] فرستاد [نام نمی» فالن بنی«برد!] و عمر را به سوي  [نام نمیا آنه و غیر» فزاره بنی«

مگـر بـراي فـتح برخـی از     ، س فرستاده باشـد کرا به سوي هیچ  یعلکه سراغ نداریم 
  1استحکامات خیبر.
اوي منابع اهل سنت در ایـن بـاره و سـنجش میـزان راسـتی      کهدف اصلی نوشتار حاضر وا

، تطابق با منابع مورد قبول اهل سنت اسـت. پـیش از ورود بـه بحـث    تیمیه از نظر  ابن هگزار
  به طور اجمال بررسی شود.تیمیه  شخصیت ابنالزم است 

  تيميه ابن
در روز  تیمیـه  معـروف بـه ابـن   ، الدین ابوالعباس احمد عبدالحلیم حرانی دمشقی حنبلی تقی

در  728و در روز بیسـتم ذیقعـده سـال    شد در شهر حران متولد  661دهم ربیع االول سال 
هـاي معـروف و شـناخته شـده جهـان       تیمیه از شخصیت ابن 2زندان قلعه دمشق درگذشت.

 معدود بعد از زمان خـویش  هاي  قرنسر انگیز و مورد مناقشه در سرتا بحثاسالم و از افراد
واهمـه  کـس   یچاز هـ ، بسیار جسورانه بـوده آنها  است. وي در ابراز عقاید خود که بعضی از

 لتنها به نقد و بررسـی و رد دالیـ  ، دنداشته است. او در برابر مخالفان علمی و اعتقادي خو
حجـر   کـرده اسـت. ابـن   ی برخـورد  کاهانـت و هتـا  ، ه با آنان با تحقیـر کبل، نکردهتفا کاآنها 
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ه کـ تیمیه و تبحـر او در علـوم مختلـف     ق) پس از تمجید از مقام علمی ابن852عسقالنی (
پسـندي شـده بـود بـه     او گرفتـار خود «نویسد:  می، او شده بود در مورد شغلو پیروان باعث
ه مجتهد شده است و اقوال کپنداشت  فروخت و می نوعان خود برتري می ه به همکاي  گونه

  3.»رد...ک را رد می بیر و قدیم و جدیدکعلما از صغیر و هاي  نظریهو 
  گونه بیان نموده است: ملکرد وي را اینرفتار و عنتیجه ، تیمیه ابن معاصر، ذهبی

ـ ه و او را تحقیـر و ت مردم قلباً با او دشمن شـد ، ارهاکدر اثر همین  ـ ، ذیب نمـوده ک افر ک
عجب و ادعاهاي وي و نیـز بـه سـبب شـیفتگی او بـه      ، برکتنها به علت ، و این، شمردند

ه گروهی بـر  کطلبی وي بود به طوري  ا و مشایخ و تحقیر بزرگان و شهرتریاست بر علم
  4. ضد او شوریدند...

نخسـت را هـم    هه وي چهار خلیفکبل، شود تیمیه محدود به مسلمانان و علما نمی ی ابنکهتا
او در مـوارد متعـددي امیرالمـؤمنین را مـتهم      5.ه اسـت بهره نگذاشت از نیش زبان خویش بی

ـ   6م صـریح قـرآن فتـوا داده اسـت    کام فقهی بر خالف حکه در احکسازد  می منظـور  ه یـا ب
و بارهـا بـه مخالفـت بـا      7شتن داده و بعد پشیمان شـده کمسلمانان را به ، رسیدن به قدرت

در  : علیکه گفته است همچنین از وي نقل شده 8نموده است.اقدام  رسول خدا  فرمان
  نویسد: میحجر هیتمی  ابن 9رده است!.کبیش از سیصد مورد خطا 
رفـت   جا میک] هر علی [  گفت: نند زیرا او میک می تیمیه را منافق معرفی ابن، برخی علما

ولی به هدف خـود  ، ندکرد به خالفت دست پیدا کتالش  شد. او بارها رو می هروب کبا ش
  10طلب بود. ریاست جنگید نه دیانت (!) او شخصی ریاستبراي نرسید. او 

و دانشـمندان  بسـیاري از علمـا   که تیمیه باعث شد  نقل و نگارش چنین مطالبی از سوي ابن
  کنند.ار و آراي وي اقدام کزمانش به نقد اف

در منـابع  که گزارش آنها هاي منسوب به سه خلیفه نخست  ابتدا سریه پس از این مقدمه
  شود. بررسی می، آمده استاهل سنت 

  عمر و عثمان، ركهاي اباب سريه
  ركهاي ابوب سريهالف. 

 11.اسـت  شده  ر نسبت دادهکبه ابوبختلف معناوین با هاي متعددي  سنت سریه در منابع اهل
و  12بـرد.  نـام مـی  » البکـ  بنـی «ر بـه سـوي   کبن عمر واقدي از سریه ابوبمحمد، براي نمونه

همچنـین   13نمایـد.  معرفـی مـی  » مـردم هـوازن  «بن علی مقریزي آنـان را از  الدین احمد تقی
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فرسـتاده شـد. او بـه    » نجـد «ر در شعبان سال هفتم هجري به سوي کنویسد: ابوب بالذري می
نیز جریر طبري بن  محمد 14شت و از آنان غنیمت گرفت.کسوي دشمن یورش برده آنان را 

بنی «در میان برخی از مردم   انجام سریهبراي ر را کرده است: پیامبر ابوبکچنین گزارش این 
 16د.کنـ  معرفـی مـی  » وادي القـري «از منطقـه   و صالحی شـامی آنـان را   15.مأمور کرد» فزاره

حجر  و سرانجام ابن 17.را به ابوبکر نسبت داده است» ضریه«در منطقه  اي سریهنیز مسعودي 
مـامور   بن ولید از سوي رسـول خـدا  ر همراه خالدکابوبکه است گزارش کرده عسقالنی 

 18د.ش» الجندل  دومۀ«اي در منطقه  انجام سریه

  خطاب بن عمرهاي   ب. سريه
در منابع تاریخی آمده است. بر اساس یکـی از  هاي عمر  در مورد سریههاي مختلفی  گزارش

برخـی   19.ردکـ عجز هوازن فرماندهی اي به نام  اي را به سوي قبیله هعمر سریها  این گزارش
مورخان در مـورد هـر    20اند. دادهتوسط عمر خبر » تُرَبه«اي در منطقه  نجام سریهاز امنابع نیز 

ه در کـ اي را  اند: عمر در شعبان سال هفتم هجري فرماندهی سـریه  گونه نوشته دو سریه این
ه به سمت صنعا و نجـرانِ یمـن واقـع    که در راه مک» عبالء«در ناحیه » تُرَبۀ«اي به نام  منطقه

و فاصـله آن تـا ایـن     21ه قـرار دارد کبه عهده گرفت. این منطقه در غرب شهر م، شده است
ردنـد سـی نفـر سـواره     ک ه او را همراهی میکسانی کتعداد  22یا پنج شب راه است. چهار، شهر
ت و در طـول روز مخفـی   کـ هـا حر  راهنما از مدینه خارج شدند. آنهـا شـب   که به همراه یکبود 
ه مسـلمانان  کت آنان با خبر و متواري شد و زمانی کدشمن از حر، اما با این حال، شدند می
  23.بدون هیچ گونه درگیري به مدینه بازگشتند، رو از این، آنان نیافتندآنجا رسیدند اثري از  به

  عفانبن  . عثمانج
، درباره فرماندهی خلیفه سـوم منابع گوناگون اهل سنت هیچ گزارشی ، طبق بررسی نگارنده

  اند. ارائه نکرده عفانبن  عثمان

  ها بررسي و نقد گزارش
  ركهاي مربوط به ابوب گزارشو نقد بررسي 

بـه ایـن نتیجـه    ، نسـبت داده شـده  ر کبـه ابـوب  اي کـه   بنديِ پنج سریه پس از مقایسه و جمع
، نشدن بحـث  منظور طوالنیه به کآنها ـ   هاي اول تا چهارم و موارد مشابه ه سریهکرسیم  می
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اقـع تنهـا اشـاره بـه دو مـورد      در ود ـ  نام خواهیم بـر آنها  اما در ادامه از، اشاره نشدآنها  به
  ند از:ا اند. آن دو مورد عبارت دهکرما آن را با الفاظ گوناگون بیان ا، دارند

  فزاره سريه بنييك ـ 
بودند که منازلشان در نجـد و  بنی فزاره بطنی از ذبیان و ذبیان از غطفان و آنان از قحطانیان 

در سـال هفـتم    ) در مورد اعزام لشکري از سوي پیامبرق310طبري (م 24.القري بود وادي
ت: اول در مورد این سریه دو قول اسـ «نویسد:  به این منطقه براي جنگ با آنان می 25هجري

ر فرماندهی ایـن سـریه را   که ابوبکآن است ، حارثه بوده و قول دومبن  آن زید فرماندهه کآن
سید  ابن 28، )458بیهقی (م همانند 27، سنت اما دیگر نویسندگان اهل 26».بر عهده داشته است

ق) در تـاریخ و  774ثیـر(م کابـن  و  31ق)764صـفدي(م  30،ق)748هبی(مذ 29،ق)734الناس(م
به نقل این ماجرا پرداخته و از نقل تردید و دوگانه بـودن فرمانـدهی ایـن سـریه      32اش سیره

عمـر  بـن   ه محمدکاند. این در حالی است  ر نسبت دادهکرده و فقط آن را به ابوبکخودداري 
بـن   گونـه تردیـدي زیـد    بـدون هـیچ   خدا ) نویسنده مشهور مغازي رسولق207واقدي (م

اي  هیچ اشاره، ر در این سریهکمال فرماندهی ابوبحارثه را فرمانده این سریه دانسته و به احت
  33رده است.کن

  سريه ضريهدو ـ 
بـن   صعصـعۀ بـن   عامربن  ربیعۀبن  کالب یبن در ماه شعبان سال هفتم به سمت هسریاین 
در ، نـزار بن  مضربن  عیالنبن  قیسبن  خصفۀبن  عکرمۀبن  منصوربن  هوازنبن  بکربن  معاویۀ
 36، ابـن سـید النـاس    35، مقریـزي  34، مسعودي صورت گرفته است. »هضری« اي به نام منطقه

سـریه  «با عنـوان  سریه عمر واقدي نیز از این بن  اند. محمد ر نسبت دادهکاین سریه را به ابوب
ه کـ سـلمه آورده اسـت   بـن   شخصی به نام ایاس رده و به نقل از پدرِکیاد » ر الی نجدکب ابی

 37بود.» اَمت! اَمت«، شعار ما در آن نبرد
ه کرسیم  مل بیشتر در تمامی منابع فوق به این نتیجه میأمقایسه و ت، پس از مراجعهالبته 
ه به غلط یـا بـا هـدف    که همان سریه است کبل، چیزي جداي از سریه اول نبوده، یهاین سر
سنت به صورتی جداگانه بیان شـده اسـت.    ر توسط نویسندگان اهلکهاي ابوب سریهافزایش 

  توان به موارد زیر استناد نمود: تایید این ادعا میبراي 
اسـت) در مـاه     ه در منابع گوناگون نقـل شـده  کهایی  . تاریخ هر دو سریه (و تمامی سریه1

 شعبان سال هفتم است.
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و یـا فرزنـد وي   » عکـ اوبـن   سلمۀ«نفر به نام  کر تنها یکهاي منسوب به ابوب سریه . راوي2ِ
هـا از هـیچ    این سـریه  و به غیر از ويکرده ه به نقل از پدرش داستان را تعریف کاست 

کـرد کـه   بایـد اضـافه   ، نقل نشده اسـت. عـالوه بـر ایـن     از اصحاب رسول خدا کی
ه در کـ ز است هاي موجود در منابع اهل سنت تأمل بر انگی شخصیت وي نیز در گزارش

 ادامه به آن اشاره خواهیم نمود.
مطـرح  ع یا فرزندش ایاس کاوبن  سلمۀدر داستان از سوي که  38لیديکهاي  تهکان و نک. ار3

برخی منابع به صورت مختصر و برخـی  البته سان است. کی امالًکدر هر دو واقعه ، شده
 اند. ردهکآن را با تفصیل بیشتري نقل ، دیگر

مؤیـد   امالًکـ جـوزي   سعد و ابـن  ابن همانند، سنت برجسته اهل نویسندگان الم برخی ازک. 4
نویسند: در شـعبان   جوزي در این زمینه می سعد و ابن ی بودن این دو سریه است. ابنکی

ه هـدف آن  کـ اي شـد   مور انجـام سـریه  أمـ  ر از سوي پیـامبر کسال هفتم هجري ابوب
ع به نقل از پـدرش  کاوبن  ۀسلمبن  ایاسالب در منطقه نجد در ناحیه ضریه بود ... ک بنی

 39فزاره فرستاد و من نیز همراه او رفتم. ر را به سوي بنیکابوب، ه پیامبرکبه ما خبر داد 
، نجد، البک هاي بنی ی بودن سریهکبه ی امالًکجوزي  سعد و ابن این بخش از عبارت ابن

 دارد.صراحت ، فزاره و ضریه بنی
نویسان اهـل سـنت    نگاران و شرح حال ه تاریخکته را هم نباید از نظر دور داشت ک. این ن5

 اند: گونه نوشتهاینع کاوبن  سلمۀدر مورد 
او در  41و در این هنگام هشتاد سال سن داشت. 40هجري قمري در گذشت 74وي در سال 

رخـی  و طبـق ب  42دوبار، ر صلح حدیبیه بود و در این واقعهسال ششم هجرت از حاضران د
بـر چـه    از او پرسیدند: در صلح حدیبیه با پیـامبر  43ها سه بار با پیامبر بیعت کرد! گزارش

در مـورد   44مـرگ. ـ مقاومت و وفاداري تـا سـر حـد    او پاسخ داد: بر  ؟ چیزي بیعت کردید
اند: دیدم گرگی آهـویی را   چگونگی اسالم آوردن وي نیز ضمن بیان داستانی عجیب نوشته

شکار کرد. به تعقیب گرگ پرداختم و موفق شدم آهو را از چنـگ او خـارج کـنم. در ایـن     
هنگام گرگ به سخن درآمد و گفت: واي بر تو. من با تو چکار دارم؟ چرا مرا از رزقی کـه  

من که به اموال تو تجـاوز نکـردم. مـن    ؟ نیک یارم قرار داده است محروم میخداوند در اخت
گویـد. گـرگ    ید و ببینید کـه گرگـی سـخن مـی    یبیا !متعجب و مبهوت فریاد زدم: اي مردم
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را بـه  تر از سخن گفتن من آن است که پیامبري بر شما مبعوث شـده و شـما    گفت: عجیب
گویـد   ورزید. سـلمه مـی   پرستی خود اصرار می تاما شما بر ب، خواند عبادت خداوند فرا می

  45آمده و مسلمان شدم! با شنیدن این سخن خدمت پیامبرکه 
بـن   آید که وي زمان حجاج و عبـدالملک  هاي نقل شده به دست می از گزارشهمچنین 

یوسف ثقفـی  بن  نویسند: او جایزه حجاج سعد و ذهبی می مروان را نیز درك کرده است. ابن
مروان براي ما هدایایی از شام بن  همچنین از فرزندش نقل شده که عبدالملک 46را پذیرفت.

  47گرفتیم. را میآنها  فرستاد و ما می
أمـل در کلمـات ایـن    اما بـا ت ، استیید شده أسنت ت هر چند وي توسط نویسندگان اهل

آنـان را زیـر   شود که صحیح بـودن گـزارش    دیده میدر خور توجهی هاي  نکته، نویسندگان
  برد: ال میؤس

و در سـن هشـتاد سـالگی    ق 74وي در سـال  اند که  مورد تاریخ درگذشت او نوشته در
پـنج یـا شـش     شود که وي در سال اول هجري حدوداً درگذشت. نتیجه سخن فوق این می

یـازده   تقریبـاً ، تکه در سال ششم هجري رخ داده اس و زمان صلح حدیبیهداشته سال سن 
 دوازده ساله بوده است. ساله و نهایتاً

ده سـاله گرگـی را    کودکی پـنج و نهایتـاً  که  همچنین با توجه به مطالب فوق باید گفت
گرگ نیز با این کودك در مورد پیامبري که از جانب خدا و  یابد بر او غلبه می، کند دنبال می

 48شود. گوید و او نیز به مدینه آمده و مسلمان می سخن می، استمبعوث شده 

او (در صلح حدیبیه) دوبار بـا پیـامبر بیعـت کـرد و     که عبدالبر قرطبی نوشته است  ابن
کـه   آنجـا   طبري پا را فراتر نهاده تعداد دفعات بیعتش با پیامبر را سه بار ثبت کرده است. از

ه بـه  بر مقاومت تا سر حد مرگ بوده اسـت و بـا توجـ    طبق نقل خود وي بیعت با پیامبر
بیعـت  ، آید که از میان انبوه حاضـران در حدیبیـه   این سؤال پیش می، کته قبلنتیجه بیان شده در ن

 تواند داشته باشد؟ چه توجیهی می، آن هم بر مرگ، ساله با پیامبر  دو یا سه باره نوجوانی یازده
شود که در تاریخ اسالم به طور مکرر به مـواردي بـر    بعد عقلی این مسئله زمانی آشکارتر می

انـد؛ افـرادي کـه بـه      یامبر مانع حضور جوانان کم سن و سال در میادین نبرد شـده خوریم که پ می
آنـان را کوچـک    اما با ایـن حـال پیـامبر   ، اند اوکع بودهبن  سلمۀتر از  لحاظ سنی به مراتب بزرگ

  شود: اشاره میمورد چند نمونه به شود. براي  میدانسته و مانع حضورشان در میدان نبرد 
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از ، به منظور انجـام جنـگ بـدر    یکشنبه دوازدهم رمضان با همراهان خودروز  رپیامب
بن  رافع، زیدبن  اسامۀ مدینه بیرون آمد و لشکرگاه ساخت و سپاه را سان دید. از میان ایشان

به  ثابت را به مدینه باز گرداند وبن  و زید ارقمبن  زید، ظهیربن  سیداُ، عازببن  ءةبرا، خدیج
گفـت: در آن روز پـیش از ایـن کـه      یوقاص مـ  یاببن  ر سپاه نداد. سعداجازه شرکت د آنان
بـرادر تـو را چـه     يکند. گفـتم: ا   یم یدیدم برادرم خودش را مخف، ما را سان ببیند رپیامب

مرا برگرداند و من  یمرا ببینند و به واسطه کم سن و سال رترسم پیامب  یشود؟ گفت: م  یم
 گویـد: اتفاقـاً   یسعد م من گرداند. يخداوند شهادت را روز شاید، بیرون بیایم، دوست دارم

... سـن او در   برگـرد ، سن او را کم دانسـت و فرمـود  ، عبور کرد پیامبر برادرم از برابرچون 
 49این هنگام شانزده سال بود.

است که بـر اسـاس گـزارش نویسـندگان       اینـ   ه گذشتک چنانـ   مل دیگرأنکته قابل ت
اکنـون   51یا هفتم هجري بوده اسـت.  50ششم، انجام شده توسط ابوبکرسال سریه ، سنت اهل

اوکع در زمان انجام ایـن سـریه حـدود دوازده    بن  سلمۀبا توجه به نکته اول باید گفت: سن 
و  طبق گزارش همین نویسندگان نوجوانی با این سن، سیزده سال بوده است. با این حال یا

از  -و نـه هفـت نفـر     -ه کشـتن هفـت خـانواده    که موفق بـ در این سریه عالوه بر آن، سال
  53آورد! تعدادي را نیز به اسارت گرفته و به مدینه می 52گردد! دشمنان می
هـاي منسـوب بـه     تمام سریهتوان نتیجه گرفت که  بر اساس آنچه گفته شد می، بنابراین

مورخـان  طبـق نقـل   گرچـه   54ه واقدي نیز به آن اشاره نموده.کسریه است  کر تنها یکابوب
  زیرا:، شده و مطلب قطعی نیست کیکسریه هم تش کسنت در فرماندهی همین ی اهل

ه در فرماندهی ایـن  کنی هستند از جمله مورخا 57و صالحی شامی 56ابن اثیر، 55. طبري1
بـن   ضمن اشاره به فرمانـدهی زیـد  ، . حتی طبري پا را فراتر گذاشتهاند نموده کیکسریه تش

  58آورده است. ر را قولی ضعیف به شمار کفرمانده بودن ابوب، حارثه
ته بسـیار جـالبی   کتاب مغازي واقدي نیز در تحقیقاتش به نکمحقق  مارسدن جونس .2

تاب واقـدي اسـت (و   که در کها و تضادهایی  غم وجود اختالف ربه نویسد:  می، اشاره کرده
بـه مغـازي و    ه واقـدي کـ رغـم آن بـه  نمایـد) و   به عنوان نمونه اشـاره مـی  آنها  به برخی از

آنهـا   رده اسـت و تنهـا ناقـل   کـ اشاره نآنها  س بهک ه غیر از او هیچکنموده اشاره هایی  جنگ
در مقایسـه بـا   تـاب را  ک. ما این  ر به سوي نجد...کابوب همانند... و سریه، باشد خود وي می

 59دانیم. تر می تر و محقق دقیق، منابع تاریخی مشابه آنسایر 
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ی این سـریه  ه در فرماندهک ته کشامی پس از اشاره به این ن یوسف صالحیبن  محمد .3
نـد. وي  ک مـی اشـاره  ، أمـل و جالـب توجـه   اي درخـور ت  تـه کبه ن، اختالف نظر وجود دارد

عائذ از این سریه نـام بـرده و    سعد و ابن عمر (واقدي) و ابنبن  محمد، اسحاق نویسد: ابن می
نـد: امـا ادامـه مـاجرا را نقـل      ک گاه اضافه می آن. دان حارثه دانستهبن  فرمانده این سریه را زید

پیـامبر غنـایم    هکـ ایم  ر دانسته و در ادامه آن آوردهکاند. ما این سریه را منتسب به ابوب ردهکن
آزاد  فار قریش فرستاد تا اسیران مسلمان راکر نزد کاین سریه را به عنوان فدیه به همراه ابوب

با خواندن ایـن گـزارش ایـن     60س ننوشته است.کهیچ  سازي راه این آزادکدر حالی ، نندک
سنت به مـرور زمـان بـا از قلـم      برخی نویسندگان اهل ه ظاهراًکند ک ته به ذهن خطور میکن

 اند. ر را فرمانده مسلم سریه دانستهکابوب، حارثهبن  انداختن نام زید

  الجندل دومةسريه سه ـ 
دانسـته و در   كر مشـتر کولید و ابـوب بن  خالدحجر عسقالنی فرماندهی این سریه را بین  ابن

  نویسد: مورد آن می
رهبري ل فرستاد. الجند دومۀاي به سوي منطقه  مسلمانان را براي انجام سریه رسول خدا

بن  ر بر عهده داشت و فرماندهی سایر اعراب بر عهده خالدکابوب، در این سریهمهاجران را 
م کیدر حاکنید. در راه به اکت کداد: به سرعت حربه آنان دستور  ولید بود. رسول خدا

قب باشید او را ار حیوانات وحشی است. مراکه مشغول شکالجندل بر خواهید خورد  دومۀ
  61نید.کاش را محاصره  ه او را گرفته و نزد من آورید و قبیلهکبل، شیدکن

  د:کرتوان به مطالب زیر اشاره  نقد این سریه میبراي 
و فرمانـده  یاد کـرده    این سریهاز  فتح الباريتاب دیگرش به نام کحجر عسقالنی در  ابن

، عالوه بر ایـن  62رده است.کناي  هیچ اشارهر کولید دانسته و به فرماندهی ابوببن  آن را خالد
پس از نقل ماجرا در مورد انتساب فرماندهی این سریه  سبل الهدي و الرشادتاب کنویسنده 

ر در ایـن سـریه را بسـیار    کحضـور ابـوب  حتی ، رکولید و ابوببن  به خالد كشتربه صورت م
  63شمارد تا چه رسد به فرماندهی آن. بعید می

وجو کـرده اسـت ـ     ح نمود ـ تا آنجا که نویسنده جست عالوه بر مطالب فوق باید تصری
، النبویـۀ   ةالسـیر ، مغازي واقديهمانند: ، هن تاریخی و حتی غیر تاریخیکابع در تمام منکه 

فتـوح  ، انسـاب االشـراف  ، داود سـنن ابـی  ، المحبـر ، خیاطبن  تاریخ خلیفۀ، بريکالطبقات ال
، جمهـرة انسـاب العـرب   ، نامه طبري تاریخ، التنبیه و االشراف، كتاریخ االمم و الملو، البلدان
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فی تاریخ المنتظم ، معجم ما استعجم من اسماء البالد و المواضع، بريکالسنن ال، دالئل النبوة
، البـدء و التـاریخ  ، المجمـوع ، اسد الغابـۀ ، امل فی التاریخکال، معجم البلدان، كاالمم و الملو

امتـاع  ، بـري کحیوة الحیوان ال، تاریخ ابن خلدون، البدایۀ و النهایۀ، عیون االثر، تاریخ االسالم
ی شـده اسـت و   ولید به عنوان فرمانده این سـریه معرفـ  بن  خالد، ها منبع دیگر االسماع و ده

  64شود. دیده نمیر کهیچ نام و نشانی از ابوب

  خطاببن  عمر  . بررسي و نقد سريه۲
اسـت.    سـریه بـراي عمـر نقـل شـده      کدر منابع تاریخی تنها ی، ه مالحظه شدکگونه  همان

و برخی دیگر نـام   65.اند هردکثبت » عجز هوازن«اي به نام  برخی سریه عمر را به سوي قبیله
ه    «ن آن را ابسـیاري از مورخـ  البته  66اند. نوشته» تُرَبه«منطقه را  عجـز هـوازن در ناحیـه تُرَبـ «

یک از منابع اشاره  در هیچ، ودن این دو محل است. عالوه بر اینی بکه بیانگر یک 67اند نوشته
  دو سریه براي عمر ذکر نشده است.، شده

اي را در  در شعبان سال هفتم هجري فرمانـدهی سـریه   اند: عمر مورخان یاد شده نوشته
ه به سمت صنعا و نجـرانِ یمـن واقـع    که در راه مک» عبالء«در ناحیه » تُرَبۀ«اي به نام  منطقه

و فاصـله آن تـا ایـن     68ه قـرار دارد کبه عهده گرفت. این منطقه در غرب شهر م، شده است
ردند سی نفر سـواره  ک همراهی می او را هکسانی کتعداد  69شهر چهار یا پنج شب راه است.

ردند و در طـول  ک ت میکها حر شبآنها  راهنما از مدینه خارج شدند. که به همراه یکبود 
ت آنان با خبر و متواري شـد! و زمـانی   کدشمن از حر، اما با این حال، شدند روز مخفی می

بدون هـیچ گونـه درگیـري بـه     ، رو از این، آنجا رسیدند اثري از آنان نیافتند ه مسلمانان بهک
  70مدینه بازگشتند.

فرماندهی آن به عمر نسبت داده شده ، ه در منابع معتبر تاریخیکاي است  این تنها سریه
  آورد: پدیده میال بر انگیز ؤسچند نکته ، اما مطالعه آن، است

و چـرا   اسـت.   ه پیامبر اقدام به انجام آن نمودهک. چه علت مهمی در این سریه نهفته بوده 1
رده و کـ به ذهن خطور آنجا  اند. این سوال از از منابع به بیان علت آن نپرداخته کهیچ ی

: فاصله ایـن  : پیامبر تنها سی نفر را براي این سریه فرستاده و ثانیاًه اوالًکیابد  اهمیت می
 71.استمنطقه تا شهر مدینه بسیار دور 
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تـرین   انون بـزرگ کیعنی ، هکم شهر مه بدانیکشود  میال فوق زمانی مضاعف و. اهمیت س2
بـه   كدشمن مسلمانان هنوز به دست آنان فتح نشده بود و اعزام سریه با نیروهـاي انـد  

امري غیر عقالیی اسـت.  ، نار چنین شهري استکه آن عبور از ه راه رسیدن بکاي  منطقه
لزوم عبور هاي ارائه شده نیز  هاي اصلی و فرعی منتهی به این منطقه در نقشه بررسی راه

 72سازد. ارتر میکه را آشکنار شهر مکاز 
قدر ناشناخته بوده  هن و خوانندگانشان آنکه این منطقه براي نویسندگان منابع ک. جالب آن3

و  73نند.کاند تا وجود خارجی آن را اثبات  نمودهرا بیان ه غالب آنان موقعیت آن کاست 
درسـت  ، خطـاب  عمر بـن ، ها ها و ماه سالها در تمامی  ه از بین تمامی سریهکتر آن جالب

 ر اعزام شده است.کاند ابوب ه گفتهکشود  همان سال و همان ماهی به سریه اعزام می
ه  «ه محـدوده جغرافیـایی و همچنـین    کـ . تمامی منابع فـوق  4 را مشـخص  » راه منطقـه تُرَبـ

و منطقـه در  باشـد. ایـن د   ه این منطقه در مسیر نجران و صـنعاء مـی  کاند  آورده، اند ردهک
آنهـا از   ت بـه سـمت  کـ انـد و مسـیر حر   واقع شده» جنوب غربی شبه جزیره عربستان«

عامر و از منطقه هوازن و در  در منازل بنی» تُرَبه«ه کدر حالی ، باشد می هکجنوب شهر م
 »عالیه«باشد که اصطالحاً آن را  زي به سمت باالي شبه جزیره عربستان میکمحدوده مر

 75است.ه کت به سمت آن از شرق شهر مکیر حرو مس 74نامند می

بـن   بنـو جشـم   انـد:  و در مورد آنـان نوشـته    پرداخته» عجز هوازن«. برخی منابع به معرفی 5
بـن   بکـر بـن   منبـه بـن   سعد ابن بکـر و ثقیـف  ، »بکربن  معاویۀبن  بنو نصر، بکربن  معاویۀ
ه تعجـب هـر   کـ اي  تـه کن 76هسـتند. » عجز هوازن«یل دهنده کاز جمله قبایل تش، هوازن

هـم   آن، این قبایل با شنیدن خبـر سـریه عمـر   تمام  که انگیزد این است را بر می  خواننده
پا ، شان فاصله دارند ماندهیز فرکیلومتر از مرکه صدها کاي  نفر نیروي خسته فقط با سی
بـه  ه بتـوان آن را  کئی نه و هرگونه شیکاي خالی از س گذارند و عمر با منطقه به فرار می

تـرین درگیـري راه طـوالنی آمـده را در      کوچکشود و بدون  میرو  روبه، غنیمت گرفت
 گردد. پیش گرفته و به مدینه باز می

ر کـ تیمیه تنها سـریه ذ  سؤال برانگیز باعث شده است که ابنهاي  نکتهشاید همین ابهامات و 
آنـان فرسـتاده شـده    ه احتماال به سوي کاي  ر نام قبیلهکخطاب را بدون ذ شده براي عمر بن

  77بیاورد.» بنی فالن«با عبارت ، است
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  هاي اميرالمومنين علي سريهج) 
، س فرسـتاده باشـد  کـ  را به سوي هیچ ما سراغ نداریم علی«... رده است: کتیمیه ادعا  ابن

در هـاي متعـددي    سـریه ، تیمیه رغم ادعاي ابنبه  78».مگر براي فتح برخی استحکامات خیبر
  اند از: نسبت داده شده است که برخی از آنها عبارت به علیسنت  منابع اهل

 )سعد يبن قبيله( ٧٩سريه فدكالف) 
یر ذیل حوادث ایـن سـال   اث ل ششم هجري بوده است. طبري و ابنزمان وقوع این سریه سا

  نویسند: می
بـه  را با صد مرد  یعل رعتبه برایم نقل کرد: پیامببن  از قول یعقوب، جعفربن  عبداهللا«

خبر رسیده بود که آنهـا جمـع    زیرا به پیامبر، سعد در ناحیه فدك اعزام فرمود یقبیله بن
 80خواهند یهود خیبر را مدد رسانند. یشده و م

  نویسد: جزئیات بیشتري از این واقعه را نقل کرده و مینیز  واقدي
رسید. در  81»جمه«برد تا آنکه به  یپیمود و روزها در کمین به سر م یها راه م شب یعل

اند  را به خیبر فرستادهم«او براي مسلمانان اعتراف کرد: ، از دشمن را گرفتند یآنجا جاسوس
 يخیبر بـرا   مشروط بر اینکه یهودیان(، مبرسانیهودیان خیبر را به اطالع  ام قبیله یتا آمادگ

دویست نفر  يکه به زود مو هم اطالع ده )خود منظور کنند يمحصول خرما در یسهم ما
به وي . مسلمانان »نزد ایشان خواهند رفت »علیمبن  وبر« یبه فرمانده ام از جنگجویان قبیله

اگـر   :کن. گفت: به شرط آنکه به من امان دهید. گفتند یهمراه ما بیا و ما را راهنمای :گفتند
 يبـرا  یامان در غیر این صورت، دهیم یبه تو امان م یکن یما را به آنها و گله آنها راهنمای

ه مسلمانان را به کتا آن راه افتادبه و به عنوان راهنما همراه ایشان او نیز پذیرفت تو نیست. 
ها خبـر حملـه را بـه     ندها را گرفتند. چوپانفمسلمانان شتران و گوسهاي آنان رساند.  گله

ـ چـون   ردنـد. کشان را نیـز رهـا   لشکرگاه همتفرق شد آنان، سعد رساندند یبن بـه   یعل
به مدینـه  ند فپانصد شتر و دو هزار گوسبه همراه ، را ندیدند یکسده و رسی رگاه آنانکلش

  82.ندبازگشت
توسط افـراد ذیـل   ، عالوه بر منابع فوق، گاه به صورت مفصل و گاه مختصر، خبر این سریه

، هشـام  ثبت شده است: ابن، اند اند یا هم عصر وي بوده زیسته تیمیه می ه همگی پیش از ابنک
  90.ذهبی 89، الناسسید ابن 88، جوزي ابن 87، مقدسی 86، حبان ابن 85، بالذري 84، سعد بنا 83

 ٩١سلُسريه فُ ب)
امیرالمـومنین   اخدپیامبر است که  این سریه در ربیع الثانی سال نهم اتفاق افتاد. نقل شده

انصـار و   فقـط که یکصد شتر و پنجاه اسـب داشـتند و در آن گـروه    ، مرد 150را با  یعل



  ۱۷ فرماندهي خلفا در سرايا ةباردرتيميه  بررسي انتقادي ديدگاه ابن

منطقـه   در د. مسـلمانان کربه این سریه اعزام ، حضور داشتنداوس و خزرج  يها سران قبیله
پـر از   يهـا  آنها حمله کردند و با دسـت  هسحر بهنگام و ه خاندان حاتم فرود آمد سکونت

ترین بـت و بتکـده    بتخانه فلس را که مهمهمچنین ند به مدینه برگشتند. فشتر و گوس، اسیر
  92ان ساختند.ویر، بود یقبیله ط

ه خالصه آن چنـین  کامل و با بیان جزئیات نقل نموده کواقدي این واقعه را به صورتی 
  است:

ـ ویران کردن بت و بتکـده فُ  يرا برا بطال یاببن  یعل اخدپیامبر   150س همـراه  لُ
یک نفر هم از مهاجران همراه ایشان نبود. آنها پنجـاه اسـب    یحت، نفر از انصار روانه فرمود

 94سـیاه   یرایتـ  ید وفسـ  یپرچمـ  آنان 93ند.از شترها استفاده کردفقط ا ام، نیز همراه داشتند
کردنـد.   یدیگـر بودنـد و آشـکارا اسـلحه حمـل مـ       يهـا  داشتند و مسلح به نیـزه و سـالح  

 یصخر سـلم بن  را به جبار شپرچم حنیف وبن  را به سهلخود رایت  یعلامیرالمومنین 
بـه  آن قبیلـه   ک. نزدیـ بـرد همراه خـود  ، اسد را که نامش حریث بود یاز بن یداد و راهنمای

رفتـه و بـا دادن   سب خبر آمده اسـت. او را گ کمتوجه شدند براي  برخوردند و یغالم سیاه
کـه   همـین سـاند.  ونت قبیله طـی ر کراهنمایش ساختند. او نیز مسلمانان را به منطقه س، امان

مـردان را یـک   . را اسـیر کردنـد   زیـادي  گـروه ه و بر آن قبیله حمله بردمسلمانان فجر دمید 
جمـع   در طرفـی دیگـر  هـا را   گوسـفند بز و ، هاها را طرف دیگر و شتر طرف و زنان و بچه

 نیـز  از خاندان حاتم .او بر ایشان پوشیده نماند يکردند و هیچ کس نگریخت مگر اینکه جا
اسـیران را  گاه آنداشتند.  و چند دختر بچه را اسیر کردند و آنها را جداگانه نگه يعد خواهر

 .سـاختند  مـی آزادش ، شد میهر کس مسلمان  وه پیش آوردند و اسالم را به آنها عرضه کرد
س رفـت و آن را ویـران کـرد. در خزانـه آنجـا سـه       لُبه بتخانه فُ یعل سپس امیرالمومنین

که بـه او   یهای ها و لباس سه زره و پارچهنیز و ، یمخذم و یمان، رسوبشمشیر یافت به نام 
ه و به سـمت مدینـه بـه راه    را جمع کرد رااس، مسلمانان پس از تخریب بتخانه پوشاندند. یم

مـأمور   را یعتیـک سـلم  بـن   و عبـد اهللا ، اسـرا مراقبـت از  مسـئول  ابو قتـاده را   افتادند. آنان
(بـه  و غنایم و اسیران ه فرود آمد، رسیدند 95ککَرمحله ون به چ و هنمود و اثاثیه چهارپایان

 مشـیر رسـوب و مخـذم را بـه رسـول خـدا      را تقسـیم کردنـد. دو ش  ) خاندان حاتمجز 
خمس غنـایم را  ، در سهم آن حضرت قرار گرفت اًاختصاص دادند و شمشیر دیگر هم بعد

  96جدا کرده بودند. هم قبالً
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سـنت   خبر این سریه نیز گاه به تفصیل و گاه به صورت مختصر توسط نویسندگان اهـل 
یـا هـم عصـر وي    ه زیسـت  تیمیـه مـی   ه نامشان در ادامه خواهد آمد و همگی پـیش از ابـن  ک

جریـر  بـن   محمـد  101، بـالذري  100، سـعد  ابن 99، واقدي 98، هشام  ابن، 97کلبییعنی ، اند بوده
  ثبت شده است. 106ذهبیو  105سید الناس ابن 104 ،اثیر  ابن 103، جوزي ابن 102، طبري

  سريه يمنج) 
جنـگ حنـین   را در و سـپس قبایـل پیرامـون آن    را فـتح کـرد   ه کم اه پیامبر خدکزمانی 

، وب شبه جزیره عربستان گسترش دهـد تصمیم گرفت دعوتش را به سوي جن، شکست داد
پـس از وي  و  نتیجه بازگشـت ه بدون کجبل را به سوي آنان فرستاد بن  ابتدا معاذ، رو از این
ار خاصـی  که کرد. وي شش ماه در یمن ماند بدون آنکسمت آنان روانه به ولید را بن  خالد

هجـري  در رمضـان سـال دهـم     اخـد پیـامبر  سپس  107از پیش برد یا توفیق خاصی بیابد.
. زنـد در قبـا اردو  که  یمن گسیل داشت و امر فرمودرا به » بطال یاببن  یعلمنین ؤامیرالم

او  يبـرا  اخـد آنجا اردو زد تـا همـه یـارانش جمـع شـدند. پیـامبر        یعلامیرالمومنین 
: برو و به این سو و آن سـو توجـه نکـن    گاه به او فرمودآن، بست یپرچم وپیچید  يا عمامه

آن حضـرت  چگونه رفتار کـنم؟   !رسول خدا ي: اپرسید یعل امیرالمومنین(معطل مشو)! 
شروع به جنگ مکن تا آنها شروع بـه جنـگ    يایشان فرود آمد: چون به سرزمین پاسخ داد

دو نفر از شما هم کشـته شـدند بـاز هـم تـو       یو اگر شروع به جنگ هم کردند و یک، کنند
بعـد بـه آنهـا    ، را به آنها نشان بده خود یگذشت و چشم پوش، با آنها مدارا کن .جنگ مکن

بگو: آیـا موافقیـد کـه    ، يبگویید؟ اگر گفتند آربگو: آیا موافقید و میل دارید که ال اله اال اهللا 
بپردازیـد کـه    يا بگو: آیا موافقید که از اموال خـود صـدقه  ، ينماز بگزارید؟ و اگر گفتند آر

از ایشان نداشته بـاش. بـه خـدا     يشما تقسیم شود؟ و اگر پذیرفتند انتظار دیگر يمیان فقرا
برایت بهتر است از آنچه خورشـید  سوگند اگر خداوند یک مرد را به دست تو هدایت کند 

 108کند. یبر آن طلوع و غروب م
قبیله همدان همه ه کبه سوي یمن رهسپار شد. در منابع آمده است  امیرالمومنین علی

مسلمان شدند و باقی اهـل یمـن نیـز رفتـه رفتـه       ن علیروز به دست امیرالمومنی کدر ی
  109دند.کراسالم را اختیار 

 112، مسـعودي  111، سعد ابن 110، هشام ابنچون ، دیگر مورخانعالوه بر واقدي و طبري 
  اند. از این ماجرا به تفصیل یا اختصار یاد کرده 115ابن سید الناسو  114ابن اثیر 113،مقدسی
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و صـالحی   117ثیـر ک ابـن  116، مقدسـی ، سـعد  ابـن ، ابن هشام، از میان مورخان اهل سنت
  سریه انجام داده است.دوبار به سوي یمن  بطال ابیبن  ه علیکاند  آورده 118شامی

  گيري نتيجه
هاي موجود در ایـن زمینـه در منـابع     منتسب به ابوبکر و تحلیل گزارش  بررسی پنج سریهبا 

وي حتـی فرمانـدهی یـک    ، تیمیه که بر خالف ادعاي ابناین نتیجه به دست آمد ، سنت اهل
مـبهم  اب نیـز  خطـ بن  سریه را هم به عهده نداشته است. همچنین تنها سریه منتسب به عمر

منصـفی را در پـذیرش آن دچـار    ة که هـر خواننـد  دارد پاسخ فراوانی  بیهاي  است و سؤال
عفـان هـم   بن  عثمانه بخشد. در بارند و احتمال عدم وقوع آن را قوت میک تردید جدي می

حتی مورخان اهل سنت مدعی فرماندهی او در سرایا نیستند. این در حالی است کـه منـابع   
هـا  انـد. این  هاي متعددي معرفی نمـوده  را فرمانده سریه ینت امیرالمومنین علس متعدد اهل

ت و فرمانـدهی امیرالمـومنین   کتیمیه در نفـی هرگونـه شـر    ه ادعاي ابنکدهد  همه نشان می
اسـاس و غیرمنطبـق بـا     ادعـایی بـی  ، خیبرهاي  قلعههاي عصر نبوي جز در  در سریه علی
تیمیـه در موضـوعی بـدین    وقتی ابن، ست. بر این اساسمنابع اهل سنت ا هاي تاریخیداده

ه دیگـر  کـ گیرد گیرد این احتمال رنگ بیشتري میموضعی بدان پایه غیرعالمانه می، روشنی
ایـن مطالعـات و   ه دامنـ انی است. امید است با گسترش تیمیه نیز نیازمند بازخومدعیات ابن

امـت اسـالمی راه وحـدت و    ، ته وهابیت بدان پشت گـرم اسـ  کاثبات نادرستی باورهایی 
  بپیماید.را با سرعت بیشتري رستگاري 
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
فزارة وغیرهم وبعث عمر  على البعوث أکثر مما بعث علیا وقد بعث أبابکر إلى بنی[ابوبکر و عمر] قد بعثهما و . 1

 ).89ص، 8ج، ۀالنبوی ۀمنهاج السن، ؛(ابن تیمیهإال إلى بعض حصون خیبر ففتحهفالن وما نعلم لعلی بعثا  إلى بنی
 .171ص ، 3ج، دایرة المعارف بزرگ اسالمی. 2
  .154-153ص، 1ج، الدرر الکامنۀ، حجر عسقالنی ابن. 3
. جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر در مـورد وي      77ص، االعالن بالتوبیخ لمن ذم التـاریخ ، احمد ذهبـی  محمدبن. 4

مراجعه فرمایید. همچنین کتـابی   193 -171ص، 3ج، دایرة المعارف بزرگ اسالمیتیمیه در  توانید به مدخل ابن می
نیز اطالعات قابل توجهی را در مورد وي نوشته آقاي صائب عبدالحمید، » تیمیۀ حیاته و عقائده ابن«تحت عنوان 

 دهد. در اختیار خوانندگان قرار می
، ؛ سیدمحسن امین34ص، الرسائل السبکیۀ  مقدمۀ، ؛ کمال ابوالمنی155ص، 1ج، الدرر الکامنۀ، حجر عسقالنی ابن. 5

 .130ص، کشف االرتیاب
 عشر شیئا... ثم خالف فیها نص الکتاب. سبعۀو قال فی علی اخطأ فی . 6
 . 145ص، 8و ج 209و 191ص، 6ج، منهاج السنۀ النبویه، تیمیه ابن  ك:.ربه عنوان نمونه، . 7
 .415ص، 8ج، النبویۀ  منهاج السنۀك: .تیمیه حضرت در صلح حدیبیه چنین کرده است. ر به عقیده ابن. 8
 .126ص، الفتاوي الحدیثیۀ، حجر مکی ابن. 9

؛ سیدمحسـن  34ص، الرسـائل السـبکیۀ    مقدمۀ، ؛ کمال ابوالمنی155ص، 1ج، الدرر الکامنۀ، حجر عسقالنی ابن. 10
 .130ص، کشف االرتیاب، امین
ابوبکر را فرمانده سرایاي متعدد عصر نبوي معرفی نموده و آن را از فضائل ، تیمیه این مسئله سبب شده تا ابن. 11

  وي بر شمارد.
  .722ص، 2ج، کتاب المغازى، . محمدبن عمر واقدي12
  .328ص، 1ج، امتاع االسماع، . احمدبن علی مقریزي13
، 1 ج، األشراف  أنساب، . (احمدبن یحیی بالذريفقتل و غنم ،على العدو الغارةفشنّ ، سبع سنۀ، شعبانتوجه فی . 14
 .)485ص
  .643ص، 2ج، تاریخ االمم و الملوك، . محمدبن جریر طبري15
  .92ص، 6ج، سبل الهدي و الرشاد، . محمدبن یوسف صالحی شامی16
  .227ص، التنبیه و االشراف، بن الحسین مسعودي . علی17
  .379ص، 1ج، االصابه، حجر عسقالنی ابن. 18
  .226ص، 2 ج، فی التاریخ الکامل، اثیر . ابن19

تاریخ ، طبـري ، ؛ محمدبن جریر609، 2ج، السیره النبویه، هشام ؛ ابن5ص، 1ج، المغازي، . محمدبن عمر واقدي20 
البدء و ، بن طاهر مقدسی ؛ مطهر227ص، التنبیه و االشراف، بن الحسین مسعودي ؛ علی154ص، 3ج، االمم و الملوك

  .227ص، 4ج، التاریخ
 .35، 32، 31هاي  نقشه، آذرتاش آذرنوش، ترجمه، اطلس تاریخ اسالم، رك: حسین مونس. 21
. یاقوت حموي فاصـله ایـن   227ص، التنبیه و االشراف، ؛ مسعودي90ص، 2ج، الطبقات الکبري، سعد .محمدبن22
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ر و بیهقی این فاصله را چهار میـل  کثی ) و ابن21ص، 2ج، معجم البلدانداند ( منطقه تا شهر مکه را دو روز راه می

  ).292ص، 4 ج، النبوة دالئل؛  221ص، 4ج، البدایه و النهایهکند ( بیان می
، کثیر ؛ ابن447- 446ص، 2ج، تاریخ االسالم، ؛ محمدبن احمد ذهبی22ص، 3ج، تاریخ االمم و الملوك، . طبري23

  .221ص، 4ج، البدایه و النهایه
  . 359ص، نهایه االرب فی معرفه انساب العرب، قلقشندي، . احمدبن علی24
جا که جزئیات  کند اما از آن . طبري این واقعه را در دو جا عنوان می22ص، 3ج، تاریخ االمم و الملوك، . طبري25

توان به طور قطع به این نتیجه رسید که این دو عنوان در  بن االوکع است می و ناقل آن فقط یک نفر به نام سلمه
  اجرا است.مورد یک م

  .643ص، 2ج، تاریخ االمم و الملوك، . طبري26
، 2ج، الکامـل فـی التـاریخ   آورده ( ) که عینا همین دو نقل قول را در مـورد ایـن سـریه    630اثیر (م . به جز ابن27
  ) و طبعا از طبري پیروي کرده است.210-209ص
  .290ص، 4ج، ةدالئل النبو، . احمدبن حسین بیهقی28
  .154ص، 2ج، عیون األثر فی فنون المغازي والشمائل والسیر، . محمدبن سیدالناس29
  .446ص، 2ج، تاریخ االسالم، . محمدبن احمد ذهبی30
  .75ص، 1ج، الوافی بالوفیات، صفدي ایبک بن . خلیل31
   .417ص، 3ج، تحقیق: مصطفى عبد الواحد، ۀالنبوی ةالسیر، ؛ و همو220ص، 4ج، ۀو النهای ۀالبدای، کثیر . ابن32
  ».بن حارثه الی ام قرنه سریه زید«ذیل عنوان:  564ص، 2ج، کتاب المغازى، واقدي. محمدبن عمر 33
  .227ص، التنبیه و االشراف، بن الحسین مسعودي . علی34
  .328ص، 1 ج، األسماع  إمتاع، . احمدبن علی مقریزي35
  .188ص، 2ج، عیون االثرابن سیدالناس، . 36
  .722ص، 2ج، زىکتاب المغامحمدبن عمر واقدي، . 37
مبادلـه یکـی از اسـراي ایـن سـریه بـا       ، راوي، هاي کلیدي عبارتند از: زمان وقوع سریه برخی ارکان و نکته. 38

   مسلمانان اسیر شده به دست مشرکان مکه.
  .301ص، 3ج، المتظمبن محمدبن جوزي،  بن علی عبدالرحمن؛ 91ص، 2 ج، الکبرى  الطبقاتسعد،  ابن. 39
، قتیبـه دینـوري   ابـن  ؛170ص، بن خیـاط  تاریخ خلیفه، خیاطبن  ؛ خلیفه231ص، 4ج، الطبقات الکبري، سعد ابن. 40

 .146ص، 6ج، المنتظم، جوزي ابن ؛639ص، 2ج، االستیعاب، عبدالبر قرطبی ابن ؛323ص، المعارف
 ؛146ص، 6ج، المنتظم، جوزي ابن ؛323ص، المعارف، قتیبه دینوري ابن ؛231ص، 4ج، الطبقات الکبري، سعد ابن. 41
  . 272ص، 2ج، اسد الغابه، اثیر ابن
 .639ص، 2ج، االستیعاب، عبدالبر قرطبی ابن ؛229ص، 4ج، الطبقات الکبري، سعد ابن. 42
 .633ص، 2ج، تاریخ االمم و الملوك، طبري. 43
 .271ص، 2ج، اسد الغابه، اثیر ابن ؛229ص، 4ج، الطبقات الکبري، سعد ابن. 44
 .639ص، 2ج، االستیعاب، قرطبیعبدالبر  ابن. 45
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 . 414ص، 5ج، تاریخ االسالممحمدبن احمد ذهبی، ؛ 231ص، 4ج، الطبقات الکبري، سعد ابن. 46
  .231ص، 4ج، الطبقات الکبري، سعد ابن. 47
پس باید وي ، ساله 80سن: ، هجري 74زیرا او در یازده سالگی حدیبیه را درك کرده است. (سال درگذشت: . 48

جري پنج و نهایتاً شش ساله باشد. از این سال تا ده سالگی فرصت داشته مسلمان شود تا بتواند در در سال اول ه
 سن یازده سالگی جز مسلمانان حاضر در حدیبیه باشد).

در اوائل هجرت و  جا است که: پیامبر خدا. نکته جالب توجه این21ص، 1ج، المغازي، واقديمحمدبن عمر . 49
سن شانزده سـالگی را بـراي حضـور در میـدان نبـرد کـم       ، زمانی که از لحاط تعداد نیرو به شدت در تنگنا بود

ایشان دو یا سه بار از نوجوانی ، با وجود کثرت مسلمانان، دانست. حال چگونه ممکن است در صلح حدیبیه می
  بر مرگ بیعت بگیرد؟!.، یازده ساله

 .643ص، 2ج، خ االمم و الملوكتاری، طبري. 50
 .485ص، 1 ج، األشراف  أنساب، بالذرياحمدبن یحیی . 51
 .722ص، 2ج، کتاب المغازىمحمدبن عمر واقدي، . 52
 .644-643ص، 2ج، تاریخ االمم و الملوك، . طبري53
  .722ص، 2ج، المغازيواقدي، . 54
  .643ص، 2ج، تاریخ االمم و الملوكطبري،  .55
  .209ص، 2ج، الکامل فی التاریخاثیر،  ابن. 56
  .92ص، 6ج، سبل الهدي و الرشادمحمدبن یوسف صالحی شامی، . 57
  .643ص، 2ج، تاریخ االمم و الملوك. طبري، 58
  .34ص، مقدمه کتاب، المغازيمحمدبن عمر واقدي، . 59
حارثۀ رضی اهللا عنهما  بن عائذ هذه السریۀ و أن أمیرها زید و ابن، سعد بن عمر و ابن و محمد، إسحاق کر ابنذ. 60

بکر أن رسول اهللا صلّى اهللا علیه و سلم بعث بها إلى مکۀ ففدى بها أسرى کـانوا فـی أیـدي     و تقدم فی سریۀ أبی
  ). 100ص، 6 ج، و الرشاد الهدى  سبل(المشرکین و لم أر من تعرض لتحریر ذلک

 .379ص، 1ج، اإلصابۀ فى تمییز الصحابۀ، حجر عسقالنى ابن. 61
  .169ص، 5ج، فتح الباري، حجر عسقالنی ابن. 62
 .223ص، 6ج، سبل الهدي و الرشاد، صالحی شامی. 63
الطبقات ، سعد ابن ؛526ص، 2ج، النبویۀ  السیرة، هشام ابن ؛1025ص، 3ج، المغازي، واقديرك:  به عنوان نمونه. 64

، حبیـب بغـدادي   ابـن  ؛44ص، بن خیاط تاریخ خلیفۀ، خیاط بن خلیفۀ؛ 126-125ص، 2و ج 232ص ، 1ج، الکبري
، ؛ همـو 382ص، 1ج، انساب االشـراف ، ؛ بـالذري 42ص، 2ج، داود سنن ابی، اشعث سجستانی ابن ؛125ص، المحبر

؛ 236ص، التنبیـه و االشـراف  ، ؛ مسـعودي 588و  108ص، 3ج، تاریخ االمم و الملوك، ؛ طبري68ص، فتوح البلدان
، 1ج، دالئـل النبـوة  ، بیهقی ؛429ص، جمهرة انساب العرب، ندلسیحزم ا ؛ ابن287ص، 3ج، نامه طبري تاریخ، بلعمی

معجم ما اسـتعجم  ، عبد العزیز بکرى اندلسىبن  عبد اهللا؛ 186ص، 9ج، السنن الکبري، ؛ همو250ص، 5و ج 60ص
االمم المنتظم فی تاریخ ، جوزي ابن ؛240ص، 4ج، البدء و التاریخ، مقدسی  ؛ 303ص، 1ج، من اسماء البالد و المواضع
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، الکامل فـی التـاریخ  ، اثیر ابن ؛487ص، 2ج، معجم البلدان، ؛ یاقوت حموي265ص، 6و ج 364ص، 3ج، و الملوك

، 19ج، المجمــوع، ؛ نــووي652ص، 4و ج 405ص، 3و ج 196و 135ص، 1ج، اســد الغابــۀ، ؛ همــو281ص، 2ج
، 5ج، البدایۀ و النهایۀ، کثیر ابن ؛272ص، 2ج، عیون االثر، الناسسید ابن ؛645ص، 2ج، تاریخ االسالم، ؛ ذهبی397ص
؛ 221-220ص، 1ج، حیـوة الحیـوان الکبـري   ، ؛ دمیـري 468و  267ص، 2ج، خلدون تاریخ ابن، خلدون ابن ؛17ص

، 5ج، الخالف، و در منابع شیعی: شیخ طوسی .48ص، 14و ج 373ص، 9و ج 62ص، 2ج، امتاع االسماع، مقریزي
  .960، ص2، جمنتهی المطلب، ؛ عالمه حلی541-540ص
  .226ص، 2 ج، فی التاریخ الکامل، اثیر ابن .65

؛ 154ص، 3ج، تاریخ االمم و الملـوك ، ؛ طبري609، 2ج، ۀالنبوی ةالسیر، هشام ابن ؛5ص، 1ج، المغازي، . واقدي66 
  .227ص، 4ج، البدء و التاریخ، ؛ مقدسی227ص، التنبیه و االشراف، مسعودي

تـاریخ االمـم و   ، ؛ طبري206ص، 3و ج 90ص، 2ج، الطبقات الکبري، سعد ابن ؛722ص، 2ج، المغازي، . واقدي67
ـ ، کثیر ابن ؛447- 446ص، 2ج، تاریخ االسالم، ؛ ذهبی22ص، 3ج، الملوك ـ  ۀالبدای ، ؛ بیهقـی 221ص، 4ج، ۀو النهای

؛ صـالحی  188ص، 2ج، عیـون االثـر  ، الناسسـید  ابن ؛301ص، 3ج، المنتظم، جوزي ابن ؛292ص، 4 ج، النبوة دالئل
  .328ص، 1ج، امتاع االسماع، ؛ مقریزي130ص، 6ج، سبل الهدي و الرشاد، شامی

 .35، 32، 31هاي  نقشه، آذرتاش آذرنوش، ترجمه، اطلس تاریخ اسالم، حسین مونسرك: . 68
. یاقوت حموي فاصله این منطقه 227ص، التنبیه و االشراف، ؛ مسعودي90ص، 2ج، الطبقات الکبري، سعد ابن .69

کثیر و بیهقی این فاصله را چهـار میـل بیـان     ابن ) و21ص، 2ج، معجم البلدانداند ( را دو روز راه میتا شهر مکه 
  ).292ص، 4 ج، النبوة دالئل؛  221ص، 4ج، البدایه و النهایهکند ( می
، ایهالبدایه و النه، کثیر ابن ؛447- 446ص، 2ج، تاریخ االسالم، ؛ ذهبی22ص، 3ج، تاریخ االمم و الملوك، . طبري70
  .221ص، 4ج

را به منطقه یمن که به مراتب دورتر از این نقطه است اعزام نمود اما علت آن توسط  امیرالمومنین پیامبر. 71
که خود توجیه کننده بعد مسافت خواهد بود و ، بسیاري از منابع ثبت شده و تعداد آنان نیز تا این حد اندك نبوده

هاي امیرالمومنین به آن اشـاره   بود و ما نیز در ادامه ضمن بیان سریهدر سال دهم هجرت و هنگام قدرت اسالم 
 خواهیم کرد.

  .65ص، 35شماره  نقشه، آذرتاش آذرنوش، ترجمه، اطلس تاریخ اسالم، : حسین مونسر.ك. 72
اند. به عنوان  برخی به صورت مختصر و برخی دیگر به صورت دقیق سعی در بیان موقعیت این منطقه داشته. 73

، 4 ج، النبـوة  دالئـل ، ؛ بیهقـی 328ص، 1ج، امتاع االسماع، ؛ مقریزي227ص، التنبیه و االشراف، مسعوديرك:  نمونه
 . 188ص، 2ج، عیون االثر؛ 90ص، 2ج، الطبقات الکبري، سعد ابن ؛292ص
اند که هر  کردهشبه جزیره را به دو قسمت عالیه و سافله تقسیم «نویسد:  یاقوت حموي در معجم البلدان می. 74

شهر مکه محل تالقی این دو منطقه است بـدین معنـا کـه    ، گیرد. طبق یک نظریه یک مناطق وسیعی را در بر می
نامند. عجز هوازن از جمله قبایلی  هاي باالي آن را عالیه می تر از شهر مکه را سافله و سرزمین هاي پایین سرزمین

 ذیل عنوان: عالیه).، 71ص، 4ج، معجم البلدانیاقوت حموي، ك: (ر.» باشد است که در محدوده عالیه ساکن می
(نشـان دهنـده    40و 35(نشـان دهنـده موقیعـت)    32و  31هاي  نقشه، اطلس تاریخ اسالم، حسین مونسرك: . 75
 هاي اصلی و فرعی منتهی به مناطق مورد بحث هستند). راه
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بن  بکربن  منبهبن  و ثقیف، بکر ابن و سعد، بکر بن ویۀمعابن  و بنو نصر، بکر بن معاویۀبن  هوازن: بنو جشم عجز. 76

  ).266ص، 4ج، امتاع االسماع، و نیز رك: مقریزي 191ص، 2و ج 485ص، 1 ج، األشراف  أنساب، (بالذري هوازن
  .89ص، 8ج، منهاج السنه النبویهتیمیه،  ابن. 77
  . پیشین.78
، 4ج ، معجم البلـدان ، یاقوت حموي( دو یا سهاى نزدیک به خیبر است که میان آن و مدینه  نام دهکده، فدك. 79

  راه است.) 219ص، التنبیه و االشراف، (مسعوديشب ) و یا پنج 238ص 
  .209ص، 2ج، الکامل فی التاریخ، اثیر ابن ؛642ص، 2ج، تاریخ االمم و الملوك، . طبري80
81. هنام آبى است میـان خیبـر و فـدك (ابـن سـعد     ، )410ص، 5ج، معجم البلدان، به فتح ها و میم(حموي جم ،

   ).69ص، 2ج ، الکبريطبقات ال
  . 562، 2ج، کتاب المغازى، واقدي. 82
  .611ص، 2ج، السیرة النبویههشام،  ابن. 83
  .69ص، 2ج، الطبقات الکبريسعد،  ابن. 84
  .378ص، 1ج، انساب االشرافبالذري، . 85
  .285ص، 1ج، الثقات، حبان . ابن86
  .224ص، 4ج، البدء و التاریخمقدسی، . 87
  .260ص، 3ج، المنتظم فی تاریخ االمم و الملوكجوزي،  ابن. 88
  .150ص، 2ج، عیون االثرسیدالناس،  ابن. 89
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