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 )ص( یحضرت محمد مصطف نامهی زندگ
 

 م هد بخش
 

رفتند و با آن ها بر    شی قر  گریو سران د  انیابوسف  داریها به د  یهودیچند تن از    نه،یاز مد  رینض  یبن  دیاز تبع  پس
 ی برا  انیهودیو  شیها به اتحاد قر یهودی بیبه ترغ گرید لیبستند. پس از آن غطفان و قبا مانی)ص( پ امبریپ هیعل

منوره   نهیبه مد  انیهودی[ اعم از اعراب و  ۱متشکل از ده هزار نفر ]  یو با سپاه  وستندی()ص( پ  امبریجنگ با پ
. رسدیتر به نظر م   حی زار نفر صح[ هم نوشته اند اما ده ه۲هزار نفر]  ستیسپاه را ب  نیکردند. شماره ا  یلشکرکش

  ت و مسلمانان پس از مشور  امبریمشورت فراخواند. پ یموضوع، مسلمانان را برا نیاز ا افتنیپس از اطالع  امبریپ
 [ ۳بمانند.] نهیگرفتند که در مد میتصم  گر،یبا همد
را   نهیداد که دور مد  شنهادیپ شانیتبار حضرت محمد به ا یرانیا ارانیاز  یک ی یهنگام حضرت سلمان فارس نیا در

حضرت سلمان موافقت کرد و به مسلمانان فرمان داد که خندق بکنند و خود    شنهادی)ص( با پ  امبری[ پ۴خندق بکنند.]
[ و  ۶سپاه دشمن، خندق را حفر کردند ] دنیاز رس شیتا پ ن[ مسلمانا۵. ]کردی کار به آن ها کمک م نیهم در ا شانیا

 [  ۷را به هم متصل کردند و زنان و کودکان را به برج ها فرستادند. ] نهیمد یساختمان ها
 لهیقب  یرا فرستاد تا اعضا  یهودیبن اخطب    ییح    ان،یابوسف  دندیرس  نهی مد  یک یدشمن به نزد  انیکه سپاه  یهنگام

  شان یبسته بودند که با ا مانیپ امبریسال ها قبل با پ ظهیقر ی. بنوندندیکند که به آن ها بپ قیرا تشو ظه یقر یبن  یهودی
 [ ۸وارد جنگ نشوند. ]

و متحدانش   شیبسته بودند را بشکنند و با قر  امبریکه با پ  یمانیکرد که پ  ی را راض  ظهی قر  یبن  بیو فر  رنگیبا ن  ییح
بن حارثه  دینفر و ز  ستیا به دو[ و سلمه بن اسلم ر۹کار آن ها مطلع شد. ]  نیاز ا  امبریمتحد شوند. پ   امبریپ  هیبر عل

کرد که از زنان و کودکان مسلمانان که در برج ها ساکن شده بودند   راسالم مامو  انیتن از سپاه  صدیرا به همراه س
حکمفرما    نهیرا بر مد  یدیبه سپاه دشمن، اضطراب شد  ظهیقر  یبن  وستنی[ پ۱۰کنند.]  یپاسدار  ظهیقر  یدر برابر بن

 [ ۱۱آن ها و مسلمانان رخ داد. ] انیهم م یپراکنده ا یها یریکرد، و در طول مدت جنگ، درگ
در   واناتیبرپا کردند. آن ها از نظر علوفه ح  ییاردوگاه ها  نهیمد  یک یآن ها در نزد  مانانی و هم پ  شیقر  انیسپاه
که با    یی( هایشان را با ذرت )جوار  ی ها اسب هانمانده بود و آن    ی باق  یدر آنجا علف  را یبردند ز  یبه سر م  قهیمض

[  ۱۲فرستادند. ]  یخوردن خارها به اطراف م  یرا برا  شانیکردند و شترها  یم  ریخودشان از مکه آورده بودند س 
سپاه دشمن و    انیمستحکم در م  یتالش کردند اما خندق به عنوان سد یلیخ  نهیحمله به مد  یدشمن برا  انیگرچه سپاه

  ی و سنگ جلو  ریکردند و با پرتاب ت  یم  یداریقرار گرفته بود و مسلمانان به شدت در برابر سپاه دشمن پا  نهیمد
 [ ۱۳گرفتند. ] یعبور دشمن از خندق را م

توانستند که به سالمت از خندق بگذرند اما پس از عبور از خندق عمرو بن    گریعمرو بن عبدود و چند نفر د  فقط
 [   ۱۴فرار کردند. ] هیاز آن ها هم کشته شد و بق گرینفر د کیدرآمد و  یاز پا ی حضرت عل لهیبه وس عبدود

ها گذشته،    ن یو از همه ا  شدندیم  دیهم تهد  ظهیقر  یبه شدت تحت محاصره و فشار قرار داشتند و از جانب بن  مسلمانان
 [ ۱۵کردند.] یم هم دست و پنجه نرم یو گرسنگ  یدر طول مدت محاصره با سرما و قحط

 رفتیبه شمار م  ظهیقر   یو بن  شیو مشترک سران قر  یمیبن مسعود که در گذشته جز دوستان صم  میهنگام، نع  ن یا  در
بدهد را اجرا   امبریکه پ  یکرد که هر دستور  یمسلمان شده بود، به حضور آن حضرت آمد و اعالم آمادگ  یو به تازگ
 ببرد. نیاز ب  ااز او خواست که اتحاد و انسجام سپاه دشمن ر  امبریکند، پ

 یبا شما دوست  هیکه من تا چه ما  دیدانیشما م  ظه،یقر  یبن  یبود و به آنها گفت: ا  ظهی قر  یبن مسعود به نزد بن  مینع
 داده ام.   حیترج گرانیداشته ام و همه شما را بر د

. میما به تو اعتماد داشته ا  شهیو هم  یبوده ا  یما دوست صادق  یراب  شهیو هم  ییگوی گفتند: تو راست م  میبه نع  آنها
 گفت:  مینع
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  ان یدر م  یشوند و شهرت  روزیکه لشکر غطفان بخاطر آن آمده اند که با محمد )ص( بجنگند که اگر بتوانند پ  دیباش  آگاه
و شما    گردندیخود بر م  نینخواهد داشت و اگر هم شکست بخورند به سرزم  یا  دهیشما فا  یاعراب کسب کنند که برا

 .  دیتوان نبرد با محمد )ص( را ندار ییهم به تنها شماگذارند و  یمرد محمد )ص( تنها م نیبا ا نجایرا در ا
به حضور  ییها ندهیکرد که نما شنهادیبه آن ها پ میخواستند. نع یکردند و از او راه حل دییسخنان او را تا ظهیقر یبن
خاطر چند تن از سران شان را به عنوان گروگان به   نانیاطم  یو غطفان بفرستند و از آن ها بخواهند که برا  شیقر
و غطفان آن ها را ]در صورت شکست[ تنها نخواهند    شیقر  کههم مطمئن شوند    ظهیقر  یبسپارند تا بن  ظهیقر  یبن

 گذاشت.    
  دیرفت  و در خلوت به آن ها گفت: بدان شیابن مسعود به نزد سران قر می. سپس نعفتندریاو را پذ شنهادیپ ظهیقر یبن

فرستاده اند که اگر ما چند    امیشده اند و به او پ  مانیکه با محمد )ص( کرده اند، پش   ی از کار  ظهیقر  یبن  انیهودیکه  
و    یشویم  یاز ما راض  ایآ  یتا آنان را بکش  میبده  لی و به تو تحو  میریو غطفان را بگ   شیقر  لهیتن از اشراف دو قب

  انیهودی اگر  نیآن ها موافقت کرده است. بنابر شنهادی پ  نیو محمد)ص( هم با ا ؟یبندیعدم جنگ م  مانیدوباره با ما پ
آنان قرار    اریاختنفر را هم در    کی  یشما حت  د،یرا به عنوان گروگان به ما بسپار  یفرستادند که افراد  امیبه شما پ

 .دینده
را از هم گسست. پس   انیهودیاعتماد آن ها به    ش،یرفت و همانند قر  انیبه نزد غطفان  میکار حضرت نع  ن یاز ا  پس

فرستادند و به آن ها اطالع دادند که    ظهیقر  یرا به نزد بن  شیاز سران قر  یو سران غطفان گروه  انیاز آن ابوسف
 جنگ فردا آماده کنند.   یکه خودشان را برا واستندکن را براه خواهند انداخت و از آن ها خ صلهیف یفردا جنگ 

خواستند که چند تن از سران خود    شی. و از قرمیکن  ینم  یپاسخ دادند که فردا شنبه است و ما روز شنبه کار  انیهودی
 گان به آن ها بسپارند.را به عنوان گرو

بن مسعود  میکه سخنان نع دندیرس جهینت ن یو غطفان به ا شیخبر را باز آوردند، سران قر نیکه فرستادگان ا یهنگام
 . میسپار یهم به شما نم نفر از افراد خودمان را  کی یفرستادند که ما حت امیپ ظهیقر یدرست بوده است، و به بن

 گفتند:  گریکردند، با همد افتیپاسخ را از آن ها در نیا ظهیقر یبن یوقت
  نیا  ریکنند در غ  یرا غارت م  نهی خواهند بجنگند، اگر توانستند مد  یها م  نیبن مسعود درست بود. ا  مینع  سخنان

و غطفان    شیگذارند، و به قر  یمرد تنها م  ن یتان با ا  نیگردند و شما را در سرزم  یخود بر م   نیصورت به سرزم
و غطفان هم    شیشد. قر  میوارد جنگ نخواه  دینگذارما    اریکه چند گروگان را در اخت  یرستادند که تا زمانف  امیپ
آن ها    یها  مهیکه خ  د یوز  یبر اردوگاه دشمن م  یاز همان شب ها باد تند  یک یآنها را دوباره رد کردند. در    شنهادیپ

را مامور کرد که به   مانیبن  فهی. حضرت محمد آن شب حضرت حذکردیآن ها را واژگون م یها گیو د کندیرا م
ها    ی شیبه اردوگاه دشمن رفت و متوجه شد که قر  انهیمخف  فهیدر آنجا چه خبر است. حذ  ندیبرود و بب  مناردوگاه دش

اند و در حال فرار هستند. و  هیروح ا  امبریبه نزد پ  یشان را از دست داده  لع مط  شیرا از فرار قر  شانیآمد و 
 [ ۱۶کرد.]

 دارد...  ادامه
 

 نوشت ها:  یپ
 

 ۳۳۲_۳۳۰ج دوم، ص   ،یواقد  ی_ مغاز۱
 ۳۶۶رسول خدا، ص   رهی_ س۲
 ۳۳۳ج دوم، ص  ،ی_ مغاز۳
 ۶۴_ طبقات، ج دوم، ص ۴
 ۳۶۳رسول خدا، ص   رهی_ س۵
 ۳۶۵_ همان، ص ۶
 ۳۳۷ج دوم، ص  ،ی_ مغاز۷
 ۳۴۰_ همان منبع، ص ۸
 ۳۶۷_۳۶۶رسول خدا، ص   رهی_ س۹
 ۶۵_ طبقات، ج دوم، ص  ۱۰
 ۳۴۷_۳۴۵ج دوم، ص   ،ی_ مغاز۱۱
 ۳۳۲_ همان منبع، ص ۱۲
 ۳۵۰_ ۳۴۸_ همان منبع، ۱۳
 ۴۰۹ج اول، ص  ،یعقوبی خی_ تار۱۴
 ۳۴۹ج دوم ص  ،ی_ مغاز۱۵
 ۳۷۴_۳۷۱رسول خدا، ص  رهی_ س۱۶
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