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 م هفت  بخش
 

 
گرفتن انتقام شکست بدر، با کمک بازرگانان مکه دست    یبرا  شیقر  گریو سران د  انیسال هجرت، ابوسف  نیسوم  در

 یاری)ص(    امبریپ  هی خود هم بر عل  مانیهم پ  لیاز قبا  شی)ص( زدند. سران قر  امبریجنگ با پ  یقوا برا  زیبه تجه
عباس بن عبدالمطلب نامه   امبر،یپ ی[عمو۱.] شدندو مجهز رهسپار جنگ با رسول خدا  رومندین یخواستند و با سپاه

 [ ۲اطالع داد.] امبریفرستاد و آمدن آنها را به پ نهیبه مد یک یپ لهیآن حضرت نوشت و به وس به یا
 

 ارانیجنگ رو در رو، به دفاع از شهر اکتفا کنند اما  یبمانند و بجا نهیخواست که مسلمانان در مد یآن حضرت م 
  یباطن  لیم  رغمیهم عل  امبریبا دشمن روبرو شوند و بجنگند، پ  نهیاز مد  رونیآن حضرت اصرار کردند که در ب

آن حضرت مردد    ارانیشد    نهیخروج از مد  مادهو آ  دیکه آن حضرت زره خود را پوش  ی[ اما زمان۳موافقت کرد.]
که گرفته شده بود، برنگشت   یمیبمانند اما آن حضرت از تصم  نهیدر مد امبر یکه مطابق فرموده پ   دندیشدند و بهتر د

 خارج شد. نهی[ و با هزار نفر از مد۴]
 

[   ۵قرار گرفت.]  شانیکوه اطراق کردند و آن کوه پشت سر ا  یاز کوه احد رد شدند و جلو  شانیا  انیو سپاه  امبریپ
که در پشت   یمامور کرد که در تنگه ا  ریعبدهللا ابن جب  یسپاه را به فرمانده  راندازانیتن از ت  ۵۰حضرت    امبریپ

[ و  ۶سر سپاه اسالم واقع بود مستقر شوند و نگذارند که سپاه دشمن از کوه احد رد شود و به سپاه اسالم حمله کند ]
  نند ی اگر بب  یحت  ایرا شکست بدهند و    شیاسالم، سپاه قر  انیعنوان آنجا را ترک نکنند چه سپاه  چیکرد که به ه  دیتاک

سپاه    تعدادنفر و    ۳۰۰۰دشمن،    انی[ شمار سپاه۷. ]رسانندیاسالم را به شهادت م  انیو سپاه   امبریپ  شیقر  انیکه سپاه
اهل نفاق، سپاه اسالم را    سیرئ  یبا عبدهللا بن اب  انیتن از سپاه  ۳۰۰از شروع جنگ    شیپ  راینفر بود ز  ۷۰۰اسالم  

 [ ۸برگشتند. ] نهیترک کردند و به مد
 

کوه   یک ی[ در نزد۱۰نخست آن ماه ]  مهیدر ن  گرید  یاحتماال در روز   ای[ و  ۹جنگ روز شنبه، هفتم ماه شوال ]   نیا
شکست خوردند و فرار کردند.    شیقر  انیجنگ سپاه  ی . در ابتدانامندیخاطر آن را جنگ احد م  نیاحد رخ داد به هم

چند بار به تنگه کوه    دیجا مانده شدند. خالد بن ولب یها  متیغن یکردند و مشغول جمع آور بی مسلمانان آن ها را تعق
را عقب   شیروها یبه شدت از آنجا دفاع کردند و خالد و ن  ارانشیو    ریحضرت عبدهللا بن جب  یاحد حمله کرد ول

که  یراندازانیت هیبق گر،یتن د ۱۰و کمتر از  ریحضرت عبدهللا بن جب یبه استثنا ش،ی راندند. پس از شکست سپاه قر
و   امبریآن ها را مامور کرده بود که نگذارند سپاه دشمن از پشت به سپاه اسالم حمله کند برخالف دستور پ  امبریپ

حال،    نی[ در هم۱۱مشغول شدند. ]  متیغن یشان را ترک کردند و به جمع آور  فهیمحل وظ  ر،یفرمان عبدهللا بن جب
 ارانش یحمله کرد و پس از به شهادت رساندن او و    ری بجتحت فرمانش به موضع عبدهللا بن    یروهایبا ن  دیخالد بن ول

تن    ۷۰برگشت و حدود    شیورق به نفع قر  جهی[ و در نت۱۲از تنگه عبور کرد و از پشت به سپاه اسالم حمله کرد ]
 نداو ثابت قدم ماند  ارانیتن از    ۱۴و    امبری[ و تنها پ ۱۳پراکنده شدند ]  یو الباق  دندیاسالم به شهادت رس   انیاز سپاه

 انیاز سپاه   یک ی  رایشهادت آن حضرت هم پخش شد ز  عهیجنگ شا  نی[ در ا۱۴شد. ]  ینبرد زخم  نیهم در ا  امبریو پ
را به شهادت رسانده است و    امبریکه خود پ  کردیدشمن که پرچمدار آن حضرت را به شهادت رسانده بود گمان م

از سران آن ها هم بودند منجمله حضرت    یتعداد  اسالم،سپاه    یشهدا  انیم  [ در ۱۵را کشتم.]  امبریزد که من پ  یم  ادیفر
  ۲۲جنگ   نی. تلفات سپاه دشمن هم در ادیبه شهادت رس یبه نام وحش یغالم حبش کیکه توسط  امبریپ یحمزه عمو
 [ ۱۶نفر بود. ]
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 نوشت ها:  یپ
 
 ۳۲۲_۳۲۱رسول خدا، ص   رهی_ س۱
 ۱۴۸ج اول، ص  ،ی_ مغاز۲
 ۳۲۴_۳۲۳رسول خدا، ص   رهی_ س۳
 ۴۰۶ج اول، ص   ،یعقوبی خی_ تار۴
 ۱۶۰ج اول، ص  ،ی_ مغاز۵
 ۳۲۵رسول خدا، ص   رهی_ س۶
 ۱۶۳ج اول ص  ،ی_ مغاز۷
 ۳۲۵رسول خدا، ص   رهی_ س۸
 ۱۵۲ص   ،ی_ مغاز۹

 ۳۴۴رسول خدا، ص  رهی_ س۱۰
 ۱۶۷_۱۶۶ج اول،  ص  ،ی_ مغاز۱۱
 ۴۰۷ج اول، ص  ،یعقوبی خی_ تار۱۲
 ۱۷۴ج اول، ص   ،ی_ مغاز۱۳
 ۳۳۵_ ۳۳۴رسول خدا،   رهی_ س۱۴
 ۳۳۲_۳۳۱_ همان منبع، ص ۱۵
 ۳۴۴_همان منبع، ص ۱۶
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