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سپاه که مامور محافظت   راندازانیت  ی)ص( و سپاه اسالم بخاطر سهل انگار  امبریکه پ  میدیقسمت قبل به آنجا رس  در

ها    یشیجنگ، دو طرف از هم جدا شدند. قر  افتنی  انیاز تنگه احد بودند در جنگ بدر شکست خوردند. پس از پا
ها   یشیآنکه قر  یابر امبریپ  گری[ بامداد روز د۱. ]گشتندباز   نهیو مسلمانان شبانگاه به مد امبریرهسپار مکه شدند و پ

که در جنگ احد شرکت کرده بودند به   یانینپندارند با سپاه  فیشان مغرور نشوند و مسلمانان را ضع  یروزیاز پ
 ر یدستگ  شیقر  لهیدشمن فرستاد که دو نفر از آن ها به وس  یابیرد  یسه نفر را برا  امبری[ پ۲پرداخت.]  شیقر  بیتعق 

خودشان را    یادیقوا کرده است هراسان شدند و با سرعت ز  دیتجد  امبریپ  کردندیها که فکر م  ی شیو کشته شدند. قر
در حال    لدیو سلمه پسران خو  حه یآگاه شد که دو نفر به نام طل  امبری[  در ماه محرم همان سال پ۳به مکه رساندند. ]

 [۴هستند. ] نهیساکنان مد یاهل واناتیح یربودن گله ها و امبریجنگ با پ یاسد برا یبن لهیاز قب روین یجمع آور
  ی را با صد و پنجاه نفر برا  یخود به اسم ابوسلمه بن عبداالسد مخزوم  ارانیاز    یک ی   رانه،یشگ یاقدام پ  کیدر    امبریپ

  ی اسد آنجا سکونت داشتند حمله کردند و گله ها   یبه قطن که بن  شیروهایزدن به آنها فرستاد. ابوسلمه و ن  خونیشب
 [ ۵اسد شدند. ] یبن لهیقب یراکندگگرفتند و باعث پ متیشتر و گوسفند آن ها را به غن

 

 یی روین یهذل  حیبن خالد بن نب انیبه نام سف انیلح یبن له یاز قب ی مطلع شد که مرد امبریپ ، یاواخر سال سوم هجر در
  ان یاز م  ی را برا  سیخود به نام عبدهللا بن ان  ارانیاز    یک ی  امبریکرده است. پ  ایو مسلمانان مه  امبریجنگ با پ  ی را برا

سر و صدا او را بکشد و خودش هم   ی با او روبرو شد و توانست ب  عرنه  یفرستاد. عبدهللا در صحرا  انیبرداشتن سف
عضل و قاره    ی ها  لهیسران قب  داریبه د  ان،یبه منظور گرفتن انتقام سف  انیلح  یبن  لهیبعد، سران قب  ی[ مدت۶فرار کند. ] 

خودشان بکشانند و بعد آن    یبه سو  رنگیو ن  لهیخدا را با ح  امبریپ  ارانیرفتند و با آن ها قرار گذاشتند که چند تن از  
پس از آن چند تن از    [۷بفروشند. ]  شیخوب به قر  ی در برابر پاداش  ایها را بکشند و    یکنند، بعض  ریها را دستگ 

خود خبر دادند و    لیقبا  ی از مسلمان شدن اعضا  امبریآمدند و به پ  امبریعضل و قاره به حضور پ یها  لهیقب  ی اعضا
به سخنان    امبری[ پ۸با آن ها بفرستد، ]  ینیآموزش قرآن و احکام د  یخود را برا  ارانی  ز خواستند که چند تن ا  شانیاز ا

به نام    یکه به کنار آب  یکردند و زمان  انتیفرستاد اما آن ها خ  شانیخود را با ا  ارانی آن ها اعتماد کرد و چند تن از  
  ان یلح  یبن  لهیباخبر کردند. مردان قب  امبریپ  ارانیرا از آمدن    گرانی[ د۹بود،]  لیهز  لهیکه متعلق به قب  دندیرس  عیرج

رخ داد چند تن    امبریپ  ارانیآن ها و    انیکه م  یریآن ها آمدند و در درگ  یریدستگ   ی برا  لیهز  له یبا کمک مردان قب
فروختند و   شیشده بودند به اسارت درآمدند که آن ها را به قر  میکه تسل  گریشدند و چند تن د  دیشه  امبریپ  ارانیاز  
 [  ۱۰ها آن ها را به شهادت رساندند. ] یشیقر

 

  شانیا  ی آمد و برا  امبریمردم نجد به نام ابوبرا عامر بن مالک بن جعفر، به حضور پ  یاز روسا  یک یهمان سال    در
از   یخواست که به ضمانت او، گروه  شان ی. ابوبرا از ارفتیاو را نپذ  ی ها  هیهد  امبریآورد اما پ  ییگرانبها  یایهدا

  ی خود را به نجد فرستاد. اعضا  اران یاز    یو گروه  رفت یپذ  امبریاسالم به نجد بفرستد. پ  غیتبل  یخود را برا  روانیپ
[  ۱۳نفر ]  یس  گرید  تی [ و بر اساس روا۱۲چهل و دو نفر]  یتی[ بودند و بنا بر روا۱۱هفتاد نفر ]   یتیگروه به روا  نیا

  یوسااز ر  یک ی  دندیکه به منطقه چاه َمعونه رس  یزمان  امبریپ  ارانینخست مشهورتر و مطمئن تر است.    تیکه روا
حمله کرد. در آن حادثه    امبریپ  ارانیو ِرعل به    هیُعص  م، یُسل  یبن  یها   لهیاز قب  یبا مردان  لیقبائل به نام عامر بن طف

نام داشت.    هیکه زنده مانده بود عمرو بن ام  ی[ کس۱۴].  دندیبه شهادت رس  امبریپ  اران ینفر، همه    کی  یبه استثنا
  ل یعامر بن طف  شاوندانیعامر که از خو  یبن  لهیقب  یشد و در راه با دو تن از اعضا   نهیرهسپار مد  هیعمرو بن ام

موضوع مطلع  نیاز ا هیبه آن دو نفر امان داده بود اما عمرو بن ام امبری[ پ۱۵بودند برخورد کرد و آنها را کشت. ]
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آن دو    یگرفت که خونبها  میناخشنود شد و او را سرزنش کرد و تصم  هیکار عمرو بن ام  ن یاز ا  امبری[ پ۱۶نبود. ]
 [ ۱۷نفر را بپردازد. ] 

 دارد...  ادامه
 
 نوشت ها:  یپ

 
 ۴۶_ طبقات، ج دوم، ص ۱
 ۳۴۶_۳۴۵رسول خدا، ص   رهی_ س۲
 ۲۴۹و   ۲۴۸ج اول، ص  ،ی_ مغاز۳
 ۲۵۱ج اول، ص  ،ی_ مغاز۴
 ۴۸_ ۴۷_ طبقات، ج دوم، ص ۵
 ۴۹_ ۴۸_ طبقات، ج دوم، ص ۶
 ۲۶۱ج اول ص  ی_مغاز۷ 
 ۵۳_ طبقات، ص ۸
 ۴۳۳ج اول، ص   ،یعقوبی خی_ تار۹

 ۳۵۱_۳۴۹رسول خدا، ص  رهی_ س۱۰
 ۲۵۵ج اول، ص ،یواقد یو مغاز ۵۰_ طبقات، ج دوم، ص  ۱۱
 ۳۵۲رسول خدا، ص  رهی_ س۱۲
 ۴۳۵ج اول، ص  ،یعقوبی خی_ تار۱۳
 ۲۵۶ج اول ص  ،یواقد ی_ مغاز۱۴
 ۳۵۴_۳۵۳رسول خدا، ص  رهی_ س۱۵
 ۵۱_ طبقات، ج دوم، ص  ۱۶
 ۲۵۹ج اول ص   ،ی_ مغاز۱۷
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