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 )ص( یحضرت محمد مصطف نامهی زندگ

 

 دهم چهار بخش
 

به مکه فرستاد.    ش،یآن حضرت به قر  امیرساندن پ  ی)ص(  حضرت عثمان را برا   امبریکه پ  میدیقسمت قبل د  در
گفتگو کرد. حضرت عثمان   شیحضرت عثمان به مکه رفت و هم در راه و هم در داخل مکه با تک تک سران قر

آن حضرت عثمان درخواست کرد که اجازه    از. پس  رفتند یاما آن ها نپذ  ندیاسالم درآ  ن یابتدا از آن ها خواست تا به د
بال استثنا درخواست حضرت عثمان را رد    شیجام دهند اما سران قرو  مسلمانان مراسم حج را ان  امبریبدهند که پ

 [ ۱کردند.]
از   یک یبپردازند. در   یبه نگهبان  شانیا  ارانیدستور داده بود که هر شب چند تن از    ه،یبیپس از استقرار در حد  امبریپ

  ایبزنند    خونیشب   امبریمامور کردند که به اردوگاه پ  گری به نام مکرز بن حفص را با پنجاه تن د  یمرد  شیشب ها قر
از اردوگاه به عهده محمد بن مسلمه    یپاسدار  فهی. در آن شب وظاورندیکنند و ب  ریرا دستگ   شانیا  اران یاز    یک یدستکم  

 [ ۲]  *.اورندیب  امبریند و به حضور پکن ر یرا دستگ  شیو افراد او بود. آن ها موفق شدند که ماموران قر

را داشت   امبریپ  شیو حضرت عثمان قصد بازگشت به پ  دیبه بن بست رس  شیکه مذاکرات حضرت عثمان و قر  یزمان
و پاسخ داد تا   رفتیکند و بعد برود. حضرت عثمان نپذ  ارتیکردند که ابتدا خانه کعبه را ز  شنهادیها به او پ   یشیقر

و حضرت عثمان   دندیسخن رنج  نیا  دنیها از شن  یشیقرکعبه را طواف نکند من طواف نخواهم کرد.    امبریکه پ  یزمان
شان که در مکه   شاوندانیخو  دنید  یهم که با اجازه آن حضرت برا  امبریپ  ارانیاز    گری[ ده نفر د۳کردند. ]  یرا زندان

  د یخبر رس  هبه اشتبا  امبری[ اما به پ۴شدند. ]  یو زندان  ریها دستگ   یشیقر  لهیبه وس  **سکونت داشتند، به مکه رفته بودند

ها به شهادت   یشیقر لهیشان به مکه رفته بودند( به وس  شاوندانیخو دنید ی)که برا شانیا ارانیکه حضرت عثمان و 
 [ ۵اند. ] دهیرس

که آنچه را الزم است بکنم،   ینخواهم رفت تا زمان  نجایشد و فرمود: من از ا  نیخبر سخت اندوهگ   ن یا  دن یاز شن  امبریپ
 [ رمیانتقام بگ  شیاز قر یعنیانجام بدهم. ]

 شان یبا ا  امبریهمراهان پ  یفراخواند. تمام  شیدر امر جنگ با قر  عتیرا به ب  ارانشینشست و    یدرخت  ریبه ز  امبریپ
حضرت    یکه حضرت عثمان هنوز زنده است و حضرت محمد شخصا به جا  دیخبر رس  شانیو بعد به ا  کردند  عتیب

ها پس از مطلع شدن   ی شیاز قر یگروه گر،ید ی. از سوشودیم  دهیرضوان نام عتیب عت، یب نی[ ا۶کرد.] عتیعثمان ب
و پرتاب سنگ کردند.   یراندازیشدند و شروع به ت  کی از اسارت ماموران شان به دست مسلمانان، به سپاه اسالم نزد

 [  ۷کردند.] ریاسالم هم واکنش نشان دادند و چند تن از آن ها را دستگ  انیسپاه
 امبر یبن عمرو را به حضور پ  لیشدند و سه  مناکیسخت ب  ارانش،یبا    امبریپ  عتیها پس از مطلع شدن از ب  یشیقر

 گریبرگردند و سال د  نهیقرار بگذارد که آن حضرت به مد  شانیفرستادند تا آن حضرت را از جنگ منصرف کند و با ا
و از   ستندیخواهان جنگ ن  انیشیگفت که قر  شانیرفت و به ا  امبر یبه حضور پ   لی[ سه۸.]ندیایمراسم حج ب  یادا  یبرا

  ی کار را مشروط کرد به آزاد  نیو ا  رفتینپذ  امبریگرفته است را آزاد کند، پ  شیکه از قر  ی رانیاضا کرد که استق  شانیا
  رف و دو ط  رفتندیداد و آن ها هم پذ  شیرا به قر  امبریبن عمرو پاسخ پ  لیبودند. سه  ریاس  شیکه در دست قر  ارانشی

 [  ۹شان را با هم مبادله کردند.] رانیاس
حج مکه   یادا یبرا گریبازگردند و سال د نهیبه مد شانیو سپاه ا امبریپس از مذاکره توافق کردند که پ  لیو سه امبریپ
. از  اورندیبا خودش ن  یسالح  ام،یدر ن  ریشمش  یاز سه روز در مکه توقف نکنند و به استثنا  شیبه شرط آنکه ب  ندی ایب

خواست که متن توافق    ی و از حضرت عل  رفتیپذ  امبریتوافق نامه، آتش بس به مدت ده سال بود. پ  نیا  گرید  طیشرا
آن نوشتند و به   یرا از رو  گرینسخه د  کیقرار گرفت و    امبریپ  اریتوافق نامه در اخت  ی. نسخه اصلسدینامه را بنو

 [ ۱۰بن عمرو دادند.] لیسه
 دارد...  ادامه
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  ی آن ها را برا   شیهم هست که قر  یتیشدگان نبود. روا  ریدستگ   انیمکرز بن حفص در م  یعنیآن ماموران    سیرئ  *

او را بکشند.    افتندیدست    یفرستاده بودند و ضمنا از آن ها خواسته بودند که در صورت امکان اگر به مسلمان  یجاسوس
[۱۱ ] 
 

 . شدندیم دهیهجرت کرده بودند و مهاجر نام نهیبه مد امبریبا اجازه پ میآن ده نفر از مهاجران بودند که قبال گفت  **

 
 نوشت ها:  یپ

 
 ۴۵۷_ ۴۵۶ج دوم، ص  ،ی_ مغاز۱
 ۴۵۷_ همان، ج دوم، ص  ۲
 ۴۰۸رسول خدا، ص   رهی_ س۳
 ۴۵۹و   ۴۵۷ج دوم، ص  ،ی_ مغاز۴
 ۴۵۷_ همان، ص ۵
 ۴۰۸رسول خدا، ص   رهی_ س۶
 ۴۵۸_ ۴۵۷ج دوم، ص  ،ی_ مغاز۷
 ۴۰۹_۴۰۸رسول خدا، ص   رهی_ س۸
 ۴۵۹ج دوم، ص  ،ی_مغاز۹

 ۹۶_ طبقات، ج دوم، ص  ۱۰
 ۴۰۷ص  امبر،یپ رهی_ س۱۱
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