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 دهم دواز بخش
 
  ست یبا دو   رد،یبگ   انیلح  یرا از بن  ارانشیآنکه انتقام خون    یبرا  ظه،یقر  یبن  یدژها  ری پس از تسخ   ی)ص( مدت  امبریپ

نبرند و فرار نکنند، وانمود کرد  یبه قصد آن حضرت پ ان یلح یآنکه بن یبرا امبری[ پ۱آن ها شد.]  ینفر رهسپار ماوا
خاطر   نیبه هم  د،یآ  یگرفتن انتقام م   یبرا  امبریباخبر شدند که پ  انیلح  یکه قصد دارد به شام برود، با وجود آن بن

آن ها به    یابیرد  یرا برا  ییگروه ها   امبری[ پ۲ها پناه بردند.]  هیکوهپا  یبه قله هافرار کردند و    یبدون اندک مقاومت
ُعسفان رفت تا با    به  امبریبرخورد نکردند. پس از آن پ  یبه کس  امبریفرستاد اما ماموران پ  نیگوشه و کنار آن سرزم

 ل یو به کمک قبا  رنگی و ن   لهیبا ح  انیلح   یکه بن  می[ قبال گفت ۳بازگشت.]  نهیها را بترساند و بعد به مد  یشیحرکت قر  نیا
  ش یرا به قر  هیکشانده و چند تن از آن ها را به شهادت رساندند و بق  عیرا به منطقه رج  امبریپ  ارانیعضل و قاره  

بازگشت   نهیاز عسفان به مد  امبری[ و پس از آنکه پ۴در عسفان بود زنده بودند]  امبریکه پ  یفروختند که آن ها هم تا زمان
  ان ی( به پادانستندیرا در آن ماه حرام م یزیاعراب خونر میحرام بود )و همانطور که گفت  یاز ماه ها یک ی و آن ماه که 

 یبن ِحصن با چهل نفر از مردان بن  نهیَیعُ   امبر،یپس از بازگشت پ  ی. مدتدندیبه شهادت رس  شیقر  له یبه وس  د،یرس
بردند. ساربانان در ابتدا    ورشی  نهیمد  یک یدر نزد  یبه غابه، منطقه ا  نهیشتر ساکنان مد  ی ها  غارت گله  ی غطفان برا

آن مراتع خشک شد ساربانان    ی که علف ها  یاما زمان  بردندیو اطراف آن م  ضایچرا به منطقه ب  ی را برا  امبریشتران پ
و وابستگان او   نهییمحل سکونت ع  یک ی( ببرند که در نزدنهیمد  یک یشدند که آن ها را به منطقه غابه )در نزد  ورمجب

  اران یاز    یک یکه حضرت ابوذر    یخاطر زمان  نینگران بود به هم  یحادثه ا  نیاز مدت ها قبل از وقوع چن  امبریبود. پ
 ی موافقت نکرد و نگران  امبریپ  ردیرا به عهده بگ  امبریپ   یاچراندن شتر ه  تیاجازه خواست که مسئول   شانیاز ا  امبر،یپ

و ابوذر به همراه زن و  رفتیپذ امبریابوذر همچنان اصرار کرد تا پ یگذاشت ول انیرا با او در م نهییاش از جانب ع
آن ها    رابربه غابه حمله کردند. پسر حضرت ابوذر در ب  میو همراهانش همانطور که گفت  نهییفرزندش به غابه رفت. ع

  ن ی پس از اطالع از ا  امبر ی[  پ۵. ]دیرا دزد  امبریهمسر ابوذر را با گله شتران پ  نهیی مقاومت کرد و کشته شد و ع
هم   غطفان فرستاد و خودش  یاز آن ها را که آماده شده بودند به دنبال بن  یموضوع، سپاه اسالم را فراخواند و گروه

غطفان موفق شدند   یو زد و خورد با بن  زیو گر  بی [ مسلمانان پس از تعق۶. ] فتبه دنبال آن ها ر  هیشدن بق  ایپس از مه
 کی   میحادثه همانطور که گفت   نی[ در ا۷. ]رندیبودند را از آن ها پس بگ   دهیغطفان دزد یکه بن  یشتر  ۲۰تا از    ۱۰که  

آن ها توانستند که فرار کنند. همسر   هی[ و بق۸غطفان چهار نفر کشته شدند ]  ی. از بندی نفر از مسلمانان به شهادت رس
برگردد، او عهد بسته بود که پس    نهیاز شترها از دست آن ها فرار کند و به مد  یک یحضرت ابوذر هم توانست که با  

 یدهیم  یبد  یو فرمود:  پاداش  اجازه نداد  امبریکند اما پ  یکه با آن فرار کرده بود را قربان  یشتر  نه،یبه مد  دنیاز رس
برو   ؟یتو را نجات داد[ او را بکش  نکهی]در ازاء ا  یخواه  یبازگرداند، م  نهیشتر، که تو را نجات داد و به مد  نیبه ا
 [۹. ]ستیدرست ن ی نذر که تو کرده ا نیکه ا
 دارد...   ادامه
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