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 )ص( یحضرت محمد مصطف نامهی زندگ
 

 مشش بخش
 

 
  ی به محل   شیجنگ با قر  ی از مسلمانان برا  یآن حضرت با گروه  نه،ی)ص( به مد  امبریدو ماه پس از بازگشت پ  حدود

  نه یو مسلمانان دوباره به مد  امبریجنگ را گرفتند و پ   نیوقوع ا  یمدلج جلو  یبن  لهیقب  یرفت اما روسا  رهیبه نام ُعش
  ب یتعق  ی وقاص را برا  یحضرت سعد بن اب  یاز مسلمانان را به سرکردگ  یگروه  امبری[ پس از آن پ۱برگشتند. ]

حضرت سعد، آنجا را ترک کرده   دنیاز رس  شیه بودند، فرستاد اما آن ها پها که به حجاز آمد  یشیاز قر  یگروه
ها آن را ناغافل    یشیکه قر  نهی مردم مد  یاهل  واناتیاز ح  یپس گرفتن گله ا  یخود آن حضرت برا  گری بودند. بار د

 [ ۲پرداخت اما آن ها توانستند از دست آن حضرت فرار کنند. ] شانیا بیبرده بودند به تعق 
 

نظر    ریتجسس و ز  یعبدهللا بن جحش برا  یتن از مسلمانان را به فرمانده  ۸  امبریاتفاقات پ  نیچند روز پس از ا
ها روبرو    یشیاز قر  ی ( فرستاد. آن ها در نخله با کارواننهیمکه و مد  ان یدر م  ییبه نخله )جا  شیگرفتن تحرکات قر

 س یبود به کاروان حمله کردند و رئ  *حرام  یاز ماه ها  یک یاجازه جنگ نداده بود و آن ماه    امبریشدند و با آنکه پ
کاروان را کشتند و دو تن از افراد کاروان را به اسارت گرفتند. مسلمانان اموال کاروان را که عبارت بود از: چرم،  

  ۱۶۰۰  داختهر کدام از اسرا را در ازاء پر  امبریآوردند. پ  نهیبا اسرا به مد[ را ضبط کردند و  ۴[ و شراب ]۳]  زیمو
 [ ۵درهم آزاد کرد. ]

 

 انیو مسلمانان پا  امبریپ  یروزیرخ داد که با پ  شیو قر  شان یا  انیجنگ بدر م  نهیدر مد  امبریسال اقامت پ  نیدوم  در
از شام به    یبا کاروان بزرگ  شیاز سران قر  یک ی  انیمطلع شد که ابوسف  امبریقرار بود که پ  ن یاز ا  انی. جرافتی

با س اموال کاروان و   ارانی  ازنفر    زدهیو س  صدیطرف حجاز در حرکت است. آن حضرت  خود به قصد ضبط 
گمارده بود از  ارانشیو  امبرینظر گرفتن پ  ریز یبرا ی که جاسوس انیخارج شد. ابوسف نهی از مد انیابوسف یریدستگ 

نجات    یبرا  ییخواست که به سرعت قوا  شیبه مکه فرستاد و از سران قر  یک ی باخبر شد و پ  نهیاز مد  امبریخروج پ
 [۶.]ندیایج کنند و به کمک او بیاو و کاروان بس

 

جنگ با رسول خدا از مکه خارج شدند. اگرچه کاروان    یهزار نفر برا  ی متشکل از نهصد ال  یبا لشکر  شیقر  سران
 ی پافشار  امبریبر لزوم جنگ با پ  شیچند از سران قر  یبود اما تن  افتهی  ییسپاه اسالم رها  لهیبه وس  فیاز خطر توق

  ش یتن از سپاه قر  ۷۰از    شیجنگ ب  ن یا  جهیو در نت  دندیکردند. دو سپاه در منطقه بدر با هم روبرو شدند و جنگ 
تن در جنگ   ۱۴[ از سپاه اسالم هم ۷به اسارت سپاه اسالم درآمدند.]   گریتن د  ۷۰له سران آن ها کشته شدند و  منجم

 [ ۸. ]دندیبدر به شهادت رس
 

از انصار بود هتک   یک یمسلمان که همسر    ییبه بانو  نقاعیق  یبن  انیهودیاز    یپس از وقوع جنگ بدر، زرگر  یمدت
کشته   یهودیآن زرگر  جهیآن ها و مسلمانان شد که در نت انیم ییها یریکار او  باعث بروز درگ نیحرمت کرد و ا

  د ید  یآگاه بود و م  یبا اسالم به خوب   انیهودی  یدشمن  از که    امبری[ پ۹. ]دینفر از مسلمانان هم به شهادت رس  کیشد و  
از مسلمانان به دژ آن ها   یاعالن جنگ داد و با سپاه  نقاعیق  انیهودی فته اند به  پند نگر  شیکه آن ها از شکست قر

  ۱۵دژ آن ها را محاصره کردند. پس از    امبریاسالم به فرمان پ  انیسپاه نشدند و  از دژ خارج    انیهودیحمله کرد.  
 [  ۱۰خودشان را صادر کرد.]  دیها و تبع  ییدستور ضبط دارا  امبری. پ آمدند  رونیاز دژ خود ب  انیهود یروز محاصره،  

 

شان را عوض کردند و    یتجارت  یکاروان ها  ریشکست خوردند مس  امبریها پس از آنکه در جنگ بدر از پ  یشیقر
با   انیکه ابوسف  یبار هنگام  کیکار آن ها باخبر شد و    ن یاز ا  امبریکردند. پ  یاز راه عراق به شام رفت و آمد م

کاروان فرستاد. حضرت    ییضبط دارا  یبرا  یبن حارثه را در راس سپاه  دیشام بود حضرت زاز مکه عازم    یکاروان
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  ف یتوق دیحضرت ز له یآن ها به وس ییفرار کردند و دارا انیاز کاروان یو تعداد انیبه کاروان حمله کرد. ابوسف دیز
 [ ۱۱شد. ]

 

 دارد...  ادامه
 
را در    یزیالحجه، محرم الحرام و رجب است که اعراب خونر  یالقعده، ذ  یذ  یحرام، ماه ها  یها  منظور از ماه*

 دانستند.   یآن ماه ها حرام م
  
 نوشت ها:  یپ

 
 ۲۶۱رسول خدا، ص   رهی_ س۱
 ۲۶۳_ همان، ص ۲
 ۴۲۳ج اول، ص   ،یعقوبی خی_ تار۳
 ۱۱ج اول، ص   ،یواقد  ی_ مغاز۴
 ۱۳ص   ،ی_ مغاز۵
 ۲۶۷رسول خدا، ص   رهی_ س۶
 ۲۸۷رسول خدا، ص   رهی_ س۷
 ۱۰۹ج اول، ص  ،ی_ مغاز۸
 ۳۱۵رسول خدا، ص  رهی_س۹

 ۱۲۸_۱۲۷ج اول ص   ،ی_ مغاز۱۰
 ۳۱۶رسول خدا، ص  رهی_ س11
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