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 م هن بخش
 

 
)ص(  امبریدو نفر را که پ نهیدر راه بازگشت به مد ع،یتنها بازمانده حادثه رج هیکه عمرو بن ام میدیقسمت قبل د در

مبلغ الزم، به   هیته  یبرا  امبریآن ها را بپردازد. پ  یگرفت که خونبها   میتصم   امبریبه آن ها امان داده بود، کشت و پ
راف  و اط  نهیَغرس مد  هیکه در ناح  ر،ینض  یبن  یهودی  له یقب  دار یبه د  ارانشیاز    گریهمراه حضرت ابوبکر و چند تن د

[، رفت  ۳عامر بودند] یبن لهیقب مانیهم پ گرید ی[ و از سو۲] امبریپ  مانانیاز همپ کسوی[ و از ۱آن سکونت داشتند ]
کردند   یآمادگ عالم ا ر ینض یاز مبلغ را بپردازند. بن یکمک کنند و بخش شانیامر به ا ن یو از آن ها خواست که در ا
ا  امبریکه در پرداخت خونبها به پ آنها غذا بخورد، پ  شانیکمک کنند و از  [  ۴. ]رفتیپذ   امبریدعوت کردند که با 

را به شهادت برسانند.   امبریگرفتند که پ  میتصم  گریمرخص شدند و پس از مشورت با همد  امبریاز حضور پ  انیهودی
موضوع مطلع شد و   ن یاز ا امبریرا ترور کند اما پ امبریکه پ داوطلب شد شاز آن ها به نام عمرو بن جحا یک ی[ ۵]
را ترک کنند و هشدار داد که   نهیده روز فرصت داد که مد  رینض  یدرنگ آنجا را ترک کرد و پس از آن به بن  یب

مشغول مقدمات    و  رفتندیپذ  رینض  یشود کشته خواهد شد. بن  دهید  نهیمدت در مد  نیهر کس از آن ها که پس از اتمام ا
و به آن ها    رندیرا نپذ  امبریفرستاد و از آن ها خواست که دستور پ  امیبه آنها پ  یشدند که عبدهللا بن اب  نهیرفتن از مد

هم  از آن ها    ظهیقر  یو گفت که مردان بن  ونددیبپ  رینض  یقول داد که به همراه دو هزار تن از هوادارانش به بن
را ترک    نهیفرستادند که آن ها مد  امیپ  امبریاو باور کردند و به پ  ی به وعده ها  ری نض  یخواهند کرد. بن  یبانی پشت

فرستاد    ظهیقر  یبه حضور سران بن  یا  ندهینداشت و اگرچه نما  تیواقع  یعبدهللا بن اب  ی[ البته وعده ها۶نخواهند کرد]
 ظهیقر  یکنند اما سران بن  تیما ح  رینض  یبن  انیهودی از    ر،ینض  یبا بن  امبر یو از آن ها تقاضا کرد که در جنگ پ 

 [ ۷. ]رفتندینپذ
 

پناه بردند و از   شانیبه حصارها رینض یبه منطقه َغرس رفتند. بن رینض یو سپاه اسالم به منظور جنگ با بن امبریپ
را  رینض یبن یبرپا کردند و حصارها یدر آنجا اردوگاه ارانشیو  امبریاجتناب کردند. پ امبریجنگ رو در رو با پ 

به حضرت ابوبکر    گرید  یبه قول  ایو    یرا به حضرت عل  پاهس   یفرمانده  امبریدر محاصره قرار دادند. پس از آن پ
 مه یخ  شانیا  یبه اردوگاهش برگشت و برا  امبریآن شب پ  یبازگشت. فردا  نهیبه مد  ارانشیواگذار کرد و با ده تن از  

پرتاب کرد که  امبریپ  مهیبه طرف خ یریهم بود ت یماهر  راندازیبه نام عزوک که ت  انیهودیاز  یک یبرپا کردند.  یا
منتقل کنند که از  یرا به محل شانیا مهیدستور داد که خ امبری. پس از آن پدینرس یبیآس امبریبه پ یخورد ول مهیبه خ

زدن به سپاه اسالم به    خونیبه قصد شب گرید انیهودیدور باشد. چند شب بعد، عزوک با چند تن از   انیهودیرس  ریت
 ن یدر سر داشته باشد و به هم  ینقشه ا  نیداد عزوک چن  یکه احتمال م  یشدند اما حضرت عل  کینزد  امبریاردوگاه پ

را کشت و همراهان عزوک هم به    خاطر شب ها با حواس جمع مواظب اردوگاه بود، با آن ها روبرو شد و عزوک
 [  ۸مسلمانان از پا درآمدند.]  لهیوس

 

کار موثر تمام   ن یرا قطع کنند، ا  انیهودی  یخرما  یدستور داد که نخل ها  امبریروز پس از شروع محاصره، پ  چند
 ی کمک  یروهاین دنیآن ها از رس گرید ی است و از سو  یدر جنگ با آن ها جد امبریبردند که پ یپ انیهودی رایشد ز

اموال آن ها را    امبریشدند. پ  میروز محاصره تسل  ۱۵  ازکردند و پس    دیقولش را داده بود قطع ام  یکه عبدهللا بن اب
بار شتر از اموال شان را   کیکرد و به هر کدام آن ها اجازه داد که به اندازه    دیتبع   نهی ضبط و خود آن ها را از مد

ببرن ا  چید به شرط آنکه هبا خودشان  اسلحه  ]  انیدر م  ی نوع  نباشد  بار   ع[ و بردن طال و نقره را هم ممنو۹آن 
 میرا مامور کرد که عمرو بن جحاش )که گفت  یمرد  امبریپ  ارانیاز    یک ی  نیامیجنگ، ابن    انی[ پس از پا۱۰کرد.]

 [  ۱۱کار را انجام داد.]  نیداوطلب شد بود( را بکشد و آن مرد ا  امبریبردن پ نیاز ب یبرا
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 نوشت ها:  یپ

 
اند  ،یدامغان  یمترجم دکتر محمود مهدو  ،ی_طبقات، محمد بن سعد کاتب واقد۱ تهران    شه،یانتشارات فرهنگ و 

 ۵۵، ج دوم، ص ۱۳۷۴
متن: جعفر مدرس    شیرایعبدالملک بن هشام، و  تیبه روا  ،یاسحاق ابن محمد همدان  ن یالد  ع یرسول خدا، رف  رهی_س۲

 ۳۵۴، ص  ۱۳۸۳نشر مرکز،تهران ،یصادق
 ۵۵_طبقات، ج دوم، ص ۳
، ج  ۱۳۶۱تهران،    ،یمرکز نشر دانشگاه  ،یدامغان  یمترجم دکتر محمود مهدو   ،یمحمد بن عمر واقد  ،ی_المغاز۴

 ۲۶۹اول، ص  
 ۳۵۴رسول خدا، ص  رهی_س۵
 ۵۶_۵۵_طبقات، ج دوم، ص ۶
 ۲۷۲ج اول، ص  ،ی_مغاز۷
 ۲۷۶_۲۷۵_همان منبع، ص ۸
 ۵۶_طبقات، ج دوم، ص ۹

تهران    ،یو فرهنگ   یشرکت انتشارات علم  ،یتیآ  میمترجم محمد ابراه  ،یعقوبیاحمد بن اسحاق    ،یعقوبی  خی_تار۱۰
 ۴۰۸، ج اول، ص ۱۳۸۲

 ۲۷۷ج اول، ص   ،ی_مغاز۱۱
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