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 دهم سیز بخش
 

جنگ    یمصطلق برا  یبن   فهیباخبر شد که طا  امبریبن حصن و همدستانش، پ  نهییمسلمانان با ع  یریماه پس از درگ  چند
جنگ با آن  یحمله کنند. آن حضرت هم سپاه اسالم را برا نهیو قصد دارند که به مد شوندیم  ایو مسلمانان مه امبریبا پ

 [  ۱کرد. ] جیها بس
اش و اعراب    فهیاز مردان طا  یبه نام حارث بن ضرار بود. او توانسته بود که سپاه  یمصطلق مرد  یبن  فهیطا  رهبر

مستقر    نهیمد  کینزد  یاز دهکده ها  یک یاو در دهکده فُُرع،    انیآماده کند. حارث و سپاه  امبریجنگ با پ  یرا برا  گرید
 . شدیآمدند از حرکات حارث مطلع م یم نهیو به مد گذشتندیکه از فرع م یمسافران لهیبه وس امبریشده بودند و پ

در مورد حارث و سپاه او فرستاد.   یکسب اطالعات کاف  یرا برا  بیبن حص  دهیخود به نام بر  ارانیاز    یک ی  امبریپ
کرد و پس از گفتگو با حارث، مطمئن شد که   یمعرف  امبریاز دشمنان پ  یک یحارث رفت و خودش را    داریبه د  دهیبر

  ی جنگ با حارث به راه افتادند. مسلمانان در راه جاسوس  یو سپاه اسالم برا  امبریرا دارد. پ  امبریحارث قصد جنگ با پ
و کشته   یریکردند و بعد کشتند. خبر دستگ  ریو دستگ  ییفرستاده بود را شناسا   امبریکسب خبر از پ   یکه حارث برا

  ی آن ها را جمع آور  گرید  لیکه حارث از قبا  یو باعث وحشت آن ها شد. اعراب  دیشدن آن جاسوس به سپاه حارث رس
 [ ۲مصطلق در کنار حارث ماندند. ] یبن فهیبود پراکنده شدند و تنها مردان طا دهکر

  ن یمصطلق در ا  ی[ ده نفر از مردان بن۳داد.]   یبا حارث روبرو شد و او را شکست سخت  عیسیمر  یدر منطقه بن  امبریپ
نفر که    کی  یندادند به استثنا  یجنگ تلفات  ن یبه اسارت درآمدند. مسلمانان در ا  فهیطا  ی اعضا  هیجنگ کشته شدند و بق
 [ ۴از مسلمانان کشته شد.] گرید یک یاو هم اشتباها توسط 

قصد جنگ    امبریبه مکه برود و مراسم حج عمره را ادا کند. با آنکه پ  ارانش یگرفت که با    میتصم  امبریماه بعد، پ  چند
خواهند کرد،   جیجنگ با آن حضرت بس  یبرارا    شانیروها یها ن   یشیقر  دادیرا نداشت اما از آنجا که احتمال م  شیبا قر

از هزار و پانصد نفر از   ش ی[ ب۵رهسپار مکه شود. ]  ماناناز مسل  یریگرفت که با جمع کث   میتصم  اطیمحض احت
با    امبری[ از آنجا که هدف آن حضرت تنها انجام حج بود، پ۶کردند. ]  یم  یرا همراه  امبریسفر پ  نیمسلمانان در ا
 [ ۷بود را با خودشان بردند. ] امیکه در ن شانیرهایهم فقط شمش شانیا ارانیبرنداشتند و  یخودشان سالح

گرد هم آمدند و    ند،یآ  یحج، به مکه م  یادا  یبرا  شانیا  ارانیو    امبریکه آگاه شدند که پ   یها زمان  یشیآنسو، قر  از
 . رندیآمدن آن ها به مکه را بگ  یسوگند خوردند که جلو

به نام بسر   یشان فرستادند. شخص   اران یو    امبریپ  یشرویاز پ  یریجلوگ  یسوار برا  ستیرا با دو  د یها خالد بن ول  آن
سواران سپاه را  امبریپ دیمسلمانان رس یک یبه نزد دیآگاه کرد. خالد بن ول شیقر میرا از تصم امبریپ یخزاع انیبن سف

 صورت نگرفت. یسپاه را هم به حالت آماده باش درآورد اما جنگ  هیبه مقابل او فرستاد و بق
به    یمرد  هیبیمستقر شدند. در حد  هیبیبه نام حد  یبه راه شان ادامه دادند و در محل  شانیا  ارانیو    امبریآن روز پ  شب

  ی آن ها برا  میو تصم  ش یدر مورد قر  شان یآمدند و با ا  امبریاز مردان خزاعه به حضور پ  یبن ورقا و گروه  لینام بد
حج آمده است و    یادا  یقصد جنگ ندارد و تنها برا  یکه و   فرمودگفتگو کردند. آن حضرت به آن ها    امبریجنگ با پ 

 ده یشن   امبریبه مکه رفت و آنچه از پ  لی. بد رندیرا بگ   شانیحج کردن ا  یوارد جنگ خواهد شد که جلو  یتنها در صورت
خواستند که   شانیاز ا امبریبه حضور پ  ندهیدو نما یدر پ یها با فرستادن پ یشیها بازگو کرد. قر یشیقر یبود را برا

  یرا برا  ارانشیاز    یک ی  امبری.  پس از آن پرفتینپذ  امبریاما پ  ندیایحج ب  یادا  یبرا  گریبازگردند و سال د  نهیبه مد
خود او را هم بکشند   خواستندیرا قطع کردند و م  امبری پ  ندهیاسب نما  یها پا  یشیبه مکه فرستاد اما قر  شیگفتگو با قر

به    شیگفتگو با قر  یبار حضرت عثمان بن عفان را برا   نیا  امبریکار را گرفتند. پ  نی ا  ی آن مرد جلو  شاوندانیاما خو
کار مکه    ن یحج آمده اند و پس از انجام ا  ی ادا  یهماند که آن ها فقط براها بف  یشیمکه فرستاد و از او خواست که به قر

 [  ۸را ترک خواهند کرد. ]
 دارد...   ادامه
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