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  محمد شريف منصور

  ٢٠٢٢ جوالی ١۵

  
  شريف منصور

  )ص( حضرت محمد مصطفی ۀزندگينام

  )مھن بخش(

به ) ص(را که پيامبر   رجيع، در راه بازگشت به مدينه دو نفرۀ حادثۀديديم که عمرو بن اميه تنھا بازماندسمت قبل در ق

پيامبر برای تھيه مبلغ الزم، به ھمراه . ھا را بپردازد آن ھا امان داده بود، کشت و پيامبر تصميم گرفت که خونبھای آن

 َ يھودی بنی نضير، که در ناحيه غرس مدينه و اطراف آنۀديدار قبيلاز يارانش به  حضرت ابوبکر و چند تن ديگر

، رفت و از ]٣[بنی عامر بودند ۀو از سوی ديگر ھم پيمان قبيل] ٢[و از يکسو از ھمپيمانان پيامبر ] ١[سکونت داشتند 

 آمادگی کردند که در بنی نضير اعالم. از مبلغ را بپردازند آن ھا خواست که در اين امر به ايشان کمک کنند و بخشی

از  يھوديان] ۴. [کمک کنند و از ايشان دعوت کردند که با آنھا غذا بخورد، پيامبر پذيرفت پرداخت خونبھا به پيامبر

يکی از ] ۵. [برسانند حضور پيامبر مرخص شدند و پس از مشورت با ھمديگر تصميم گرفتند که پيامبر را به شھادت

اما پيامبر از اين موضوع مطلع شد و بی درنگ آنجا  وطلب شد که پيامبر را ترور کندآن ھا به نام عمرو بن جحاش دا

نضير ده روز فرصت داد که مدينه را ترک کنند و ھشدار داد که ھر کس از آن ھا که  را ترک کرد و پس از آن به بنی

مقدمات رفتن از مدينه شدند که  غولبنی نضير پذيرفتند و مش. از اتمام اين مدت در مدينه ديده شود کشته خواھد شد پس

خواست که دستور پيامبر را نپذيرند و به آن ھا قول داد که به ھمراه دو  عبدهللا بن ابی به آنھا پيام فرستاد و از آن ھا

بنی نضير . پشتيبانی خواھند کرد از آن ھا  ھوادارانش به بنی نضير بپيوندد و گفت که مردان بنی قريظه ھم ھزار تن از

البته وعده ھای عبدهللا بن ] ۶[فرستادند که آن ھا مدينه را ترک نخواھند کرد ه وعده ھای او باور کردند و به پيامبر پيامب

کرد که در جنگ پيامبر با  واقعيت نداشت و اگرچه نماينده ای به حضور سران بنی قريظه فرستاد و از آن ھا تقاضا ابی

  ]٧. [نپذيرفتند قريظه  کنند اما سران بنیبنی نضير، از يھوديان بنی نضير حمايت
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بردند و از  بنی نضير به حصارھايشان پناه. َ غرس رفتندۀاسالم به منظور جنگ با بنی نضير به منطق پيامبر و سپاه

اردوگاھی برپا کردند و حصارھای بنی نضير را در  پيامبر و يارانش در آنجا. جنگ رو در رو با پيامبر اجتناب کردند

فرماندھی سپاه را به حضرت علی و يا به قولی ديگر به حضرت ابوبکر واگذار  پس از آن پيامبر. ره قرار دادندمحاص

ايشان خيمه ای برپا  فردای آن شب پيامبر به اردوگاھش برگشت و برای. ده تن از يارانش به مدينه بازگشت کرد و با

تيری به طرف خيمه پيامبر پرتاب کرد که به خيمه   ھم بوديکی از يھوديان به نام عزوک که تيرانداز ماھری. کردند

از آن پيامبر دستور داد که خيمه ايشان را به محلی منتقل کنند که از تير رس  پس. خورد ولی به پيامبر آسيبی نرسيد

اردوگاه اسالم به  چند شب بعد، عزوک با چند تن از يھوديان ديگر به قصد شبيخون زدن به سپاه. دور باشد يھوديان

ای در سر داشته باشد و به ھمين خاطر شب  پيامبر نزديک شدند اما حضرت علی که احتمال می داد عزوک چنين نقشه

رو شد و عزوک را کشت و ھمراھان عزوک ھم به وسيله ه ھا روب ھا با حواس جمع مواظب اردوگاه بود، با آن

   ]٨.[مسلمانان از پا درآمدند

تمام شد  ثرؤ پيامبر دستور داد که نخل ھای خرمای يھوديان را قطع کنند، اين کار ممحاصره،چند روز پس از شروع 

آن ھا از رسيدن نيروھای کمکی که  زيرا يھوديان پی بردند که پيامبر در جنگ با آن ھا جدی است و از سوی ديگر

پيامبر اموال آن ھا را ضبط و . د روز محاصره تسليم شدن١۵پس از  عبدهللا بن ابی قولش را داده بود قطع اميد کردند و

شان را با خودشان  مدينه تبعيد کرد و به ھر کدام آن ھا اجازه داد که به اندازه يک بار شتر از اموال خود آن ھا را از

پس از ] ١٠.[بردن طال و نقره را ھم ممنوع کرد و] ٩[که ھيچ نوع اسلحه ای در ميان آن بار نباشد  ببرند به شرط آن

که گفتيم برای از بين بردن (مور کرد که عمرو بن جحاش أپيامبر مردی را م ، ابن يامين يکی از يارانپايان جنگ

   ]١١.[را بکشد و آن مرد اين کار را انجام داد) داوطلب شد بود پيامبر

  

  :پی نوشت ھا

، ١٣٧۴ ديشه، تھرانکاتب واقدی، مترجم دکتر محمود مھدوی دامغانی، انتشارات فرھنگ و ان طبقات، محمد بن سعد-١

  ۵۵ج دوم، ص 

جعفر مدرس : ويرايش متن سيره رسول خدا، رفيع الدين اسحاق ابن محمد ھمدانی، به روايت عبدالملک بن ھشام،-٢

  ٣۵۴، ص ١٣٨٣صادقی، نشر مرکز،تھران

  ۵۵طبقات، ج دوم، ص -٣

، ج اول، ١٣۶١انشگاھی، تھران، د المغازی، محمد بن عمر واقدی، مترجم دکتر محمود مھدوی دامغانی، مرکز نشر-۴

  ٢۶٩ص 

  ٣۵۴سيره رسول خدا، ص -۵

  ۵۶-۵۵طبقات، ج دوم، ص -۶

  ٢٧٢مغازی، ج اول، ص -٧

  ٢٧۶-٢٧۵ھمان منبع، ص -٨

  ۵۶طبقات، ج دوم، ص -٩

علمی و فرھنگی، تھران  تاريخ يعقوبی، احمد بن اسحاق يعقوبی، مترجم محمد ابراھيم آيتی، شرکت انتشارات-١٠

  ۴٠٨ول، ص ، ج ا١٣٨٢

  ٢٧٧مغازی، ج اول، ص -١١


