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 )ص( یحضرت محمد مصطف نامهی زندگ
 

 ازدهم ی  بخش
 

 
)ص( و سپاه اسالم به    امبریرا ترک کردند پ  شانیو متحدان شان اردوگاه ها  شیقر  انیروز پس از آنکه سپاه  کی

 ی شوند مسلمانان هم ب  ایمه  ظهیقر  یجنگ با بن  یفرمان داد که مسلمانان برا  امبریبازگشتند. در همان روز پ  نهیمد
حرکت کرد.   ظهیقر  ی بن  ی[ و با سپاه اسالم به سو۱سپرد ]  یپرچم را به حضرت عل  امبر یدرنگ آماده جنگ شدند و پ 

را محاصره کردند و به   ظهیقر  یبن  ی[ مسلمانان قلعه ها۳جنگ سه هزار نفر بود.]  نی اسالم در ا  انی[ شماره سپاه۲]
قلعه   امبر،یدوباره به دستور پ  راندازانیآن روز هم ت  یبستند. فردا   ریسپاه آن قلعه ها را به ت  راندازانیت  امبر،یفرمان پ

کردند.    یو سنگ پرتاب م  ریقلعه ها  ت  یوقفه به سو  یشدند و ب  میمختلف تقس  یها را احاطه کردند و به گروه ها
  یادامه جنگ را ب  انیهودی[  اما پس از چند روز زد و خورد،  ۵متقابل مبادرت کردند ]  یراندازیهم به ت  انیهودی[  ۴]
 ی ندگیرا به نما  سیبه نام نباش بن ق  یشخص  انیهودیو   رفتیپذ  امبری. پردندمذاکره ک یتقاضا  امبریو از پ  دندید  دهیفا

با آن ها   رینض  یبن  لهیتقاضا کرد که همانند قب  امبریاز پ  سیفرستادند.  نباش بن ق  امبریمذاکره با پ  یاز خودشان برا
ضبط کنند اما به خودشان   ار  ظهیقر  یو اسلحه بن  ییدارا  هیبار شتر، بق   کی  یمسلمانان به استثنا  یعنیرفتار شود  

 یاو موافقت نکرد. پس از آن بن  شنهادیپ  نیبا ا  امبریرا ترک کنند. پ  نهینرسانند و اجازه بدهند که آن ها مد  یبیآس
  شنهاد یپ  نیا  امبریخارج شوند اما پ  نهیبار شتر را هم نبرند و تنها خودشان از مد  کیهمان    یحاضر شدند که حت  ظهیقر

 له یقب سی[ پس از آن، کعب بن اسد، رئ۶شوند. ] میو شرط تسل دیق یخواست که ب انی هودیو از  رفتیآن ها را هم نپذ
موافقت    یک یکرد و از آن ها خواست که با    شنهادیرا پ  نهیمشورت جمع کرد و سه گز  یآن ها را برا   ظه،یقر  یبن

 کنند.  
 

زنان و    نکهیکار مخالفت کردند، دوم ا  نیبا ا  انیهودی و مسلمان شوند.    رندیاسالم را بپذ  نیبود که د  ن یاول ا  نهیگز
از سرنوشت   یبه مسلمانان حمله کنند که در صورت شکست، ترس  یکودکان خود را بکشند و پس از آن دسته جمع
  ان یهودیو صاحب فرزند شوند.    رندیتوانند زن بگ   یم  بارهشوند دو  روزیزنان و فرزندان شان نداشته باشند و اگر هم پ

 .  رفتندیمورد را هم نپذ نیا
 

چون آن شب، شب شنبه   انیهودیبزنند، اما    خونیو سپاه اسالم شب  امبریبود که شبانگاه به پ  نیکعب ا  نهی گز  نیسوم
 [  ۷هم موافقت نکردند. ] شنهادیپ نیکردند با ا ینم یبود و آن ها در شب و روز شنبه کار

 

از مسلمانان به نام ابولبابه   یک یفرستادند و از آن حضرت خواستند که    امبریبه حضور پ  یا  ندهی نما  انیهودیاز آن،    پس
و ابولبابه به نزد آن ها رفت.     رفتیخواسته آن ها را پذ  امبریآنها بفرستد. پ   شیگفتگو به پ  یبن عبدالمنذر را برا

و او با اشاره دست پاسخ داد که آن ها کشته خواهند شد.   دندیپرس شان خود یاز او در مورد سرنوشت احتمال انیهودی
 [ ۸شد و توبه کرد. ] مانیکار خود پش نیابولبابه بعدا از ا

 

شدند   می[ محاصره تسل۱۰و پنج روز ]  ستیب  یتیبه روا  ای[ و  ۹نداشتند پس از پانزده روز]  یگریکه چاره د  انیهودی
خود به نام سعد بن معاذ  ارانیاز  یک یدر مورد سرنوشت آن ها را به  یداور امبریآمدند. پ  رونیب شانیو از قلعه ها

و اموال آن ها را   رندیرا بکشند و زنان و کودکان آن ها را به اسارت بگ  ظهیقر یسپرد. سعد حکم کرد که مردان بن
ششصد/هفتصد   یتیا که به روار  ظهیقر  یکندند و مردان بن  یگودال  نهیکنند. مسلمانان در بازار مد  میمسلمانان تقس   انیم

و گردن    وردند [ بودند به آنجا آ۱۳هم نهصد نفر ]  یتی[ و به روا۱۲هفتصد و پنجاه نفر]  گرید  تی[  و به روا۱۱تن ]
 آن ها را زدند.   یها
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 دارد...  ادامه 
 
 نوشت ها:  یپ

 ۳۷۶رسول خدا، ص   رهی_ س۱
 ۳۷۵ج دوم، ص  ،ی_ مغاز۲
 ۷۲_ طبقات، ج دوم، ص ۳
 ۳۷۸ج دوم، ص  ،یمغاز_ ۴
 ۷۲_ طبقات، ج دوم، ص ۵
 ۳۷۹ج دوم، ص  ،ی_ مغاز۶
 ۳۷۸_۳۷۷رسول خدا، ص   رهی_ س۷
 ۷۳_ ۷۲_ طبقات، ج دوم، ص ۸
 ۷۲و طبقات، ج دوم، ص   ۳۷۵ج دوم، ص  ،ی_ مغاز۹

 ۳۷۷رسول خدا، ص  رهی_ س۱۰
 ۷۳_ طبقات، ج دوم، ص  ۱۱
 ۴۱۲ج اول، ص  ،یعقوبی خی_ تار۱۲
 ۳۸۱رسول خدا، ص  رهی_ س۱۳
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