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PERTEMPURAN KHYBAR
 LATAR BELAKANG:
 ORANG YAHUDI DARI Khybar
                Selama bertahun-tahun, orang-orang Yahudi dari Khybar telah memusuhi Nabi, pujian dan saw, dan para pengikutnya. Hanya bulan sebelum suku mereka bergabung Huyay dari suku Nadir dan menghasut Koraysh untuk bangkit melawan Nabi.
               Berikut ini upaya untuk memastikan kemenangan Koraysh pada Pertempuran Parit ketika mereka menyogok suku Arab pagan dari Ghatafan dengan sepertiga dari kencan mereka panen sebagai imbalan atas dukungan mereka.
               Namun, dalam hari terakhir mereka diperoleh jasa Labid, dan putrinya, " Peniup pada Simpul " terkenal karena sihir mereka, dalam upaya untuk membunuh Nabi, pujian dan saw. Sekali lagi usaha mereka gagal dan itu pada waktu itu bahwa Allah menurunkan ayat-ayat berikut perlindungan kepada Nabi-Nya:
 "Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar)
 dari kejahatan makhluk (yang Dia) ciptakan,
 dari kejahatan kegelapan ketika mengumpulkan
 dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita;
dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya). '"
 Alquran, Bab 113
             Ketika berita mencapai Khybar bahwa Nabi, pujian dan saw, dan Koraysh telah menandatangani perjanjian perdamaian sepuluh tahun di antara mereka, orang-orang Yahudi yang hancur karena mereka tahu Koraysh tidak akan lagi mengejar atau membantu mereka dalam tujuan mereka untuk membawa tentang kejatuhan Nabi.
               Orang-orang Yahudi dari Khybar yang dikenal sangat kaya dan keadaan mereka, dalam beberapa tahun terakhir, itu lebih ditingkatkan setelah kedatangan kerabat mereka diasingkan dari suku Nadir. Yang tersebut adalah sejauh mana kekayaan mereka bahwa komunitas Khybar mungkin telah dianggap paling kaya dari suku-suku Arab. Hal ini sendiri menghadirkan sumber bahaya bagi keberadaan umat Islam sebagai orang Yahudi sudah menunjukkan kemampuan dan kemauan mereka untuk menggunakan kekayaan mereka terhadap mereka.
      	  Untuk menjamin keamanan masa depan Muslim itu adalah jelas bahwa sesuatu harus dilakukan tentang Khybar, mencoba untuk hidup damai dengan orang-orang Yahudi melalui aliansi telah disusun, disepakati, kemudian rusak oleh mereka dan melemparkan angin, hanya ada satu saja dibiarkan terbuka untuk umat Islam dan ituuntuk memadamkan perlawanan mereka.
 Maret di Khybar
                Itu kebijakan Nabi tidak pernah membocorkan rencananya sampai saat terakhir sehingga ia bisa mempertahankan unsur kejutan. Namun, kabar mencapai sekutu baru mereka, Koraysh, yang dicermati adegan akan terungkap dengan harapan bahwa suku Khybar akan berhasil di mana mereka telah gagal.
               Benteng sekitar Khybar yang sangat kuat sehingga ketika orang Yahudi belajar dari serangan tertunda mereka tidak sangat terganggu dan diskon kemungkinan yang dialihkan. Namun, mereka menghubungi saudara-saudara mereka di Wadi l-Kura yang juga membangun benteng-benteng yang kuat untuk melindungi diridan setuju untuk mendukung satu sama lain harus perlu timbul.
                Kepercayaan dari kepala suku Khybar adalah sedemikian rupa sehingga mereka tidak menyibukkan diri dengan mengganggu sekutu Arab mereka dari Ghatafan untuk dukungan sampai menit terakhir, ketika salah satu kepala suku mereka, bernama Kinanah, belajar bahwa Nabi dan pasukannya telah berangkat dari Medina. Sekali lagi orang-orang Yahudimenawarkan Ghatafan suap tampan dan empat ribu dari Ghatafan mempersiapkan diri dalam kesiapan untuk memberikan dukungan mereka untuk yang sudah sepuluh ribu tentara Yahudi yang kuat melawan tentara yang relatif kecil hanya seribu enam ratus Muslim.
 SELUBUNG DARI ABU ABS:
             Kemiskinan adalah biasa di kalangan umat Islam, dan mereka yang menemani Nabi haji telah menghabiskan banyak pada unta kurban dan jubah. Sesaat sebelum Muslim karena memulai perjalanan mereka, Abu Abs dari suku Aws pergi ke Nabi dan menceritakan penderitaan-Nya. Diatelah mampu mengamankan unta tapi pakaiannya compang-camping dan dia tidak punya uang untuk pergi dengan keluarganya untuk makanan, juga belum membeli ketentuan untuk perjalanan.
            Itu adalah kebiasaan Nabi, pujian dan saw, tidak pernah untuk menyimpan hadiah yang telah diberikan, melainkan, ia akan mendistribusikan apa pun yang datang padanya kepada yang membutuhkan dan begitu terjadi bahwa ia telah diberi jubah baik sehingga ia memberikannya kepada Abu Abs. Abu Abs senang, tapi bukannya menyimpannyadia menjualnya dan dengan hasil yang membeli jubah kualitas pemberi guna sewa, beberapa makanan untuk keluarga dan perjalanannya.
               Sebagai umat Islam naik ke Khybar, Nabi kebetulan melihat Abu Abs mengenakan jubah barunya sehingga dia bertanya apa yang telah dilakukannya dengan jubah yang telah memberinya. Ketika ia belajar dari aksi Abu Abs 'ia sangat senang dan mengatakan kepadanya bahwa jika ia hidup cukup lama ia memang akan memiliki lebih dari cukup untuk mencukupi nyakebutuhan, memang, ia mengatakan kepadanya, bahwa ia akan memiliki begitu banyak sehingga tidak akan baik baginya.
 NYANYIAN IBN AL AKWA:
            Saat perjalanan berlangsung, Nabi dipanggil ibn Al Akwa, seorang pria dari suku Aslam, terkenal karena merdu, manis, suara, dan memintanya untuk mendorong unta dengan bernyanyi untuk mereka, untuk unta merespon dengan baik bunyi suara manis. Di antara banyak lagu dia menyanyikan kata-kata Nabitelah mengajarkan mereka saat mereka menggali parit di sekitar Madinah:
 "Tiada Tuhan kecuali Allah,
 kita tidak akan pernah dibimbing,
 bukan juga diberikan amal,
 atau doa Anda. "
           Ketika ibn Al Akwa selesai bernyanyi, Nabi memohon berkata: ". Semoga Allah mengampuni dosa Anda" Mendengar itu Umar berkomentar: "Anda telah membuat kepastian, wahai Rasulullah, bagaimana aku berharap kita bisa menikmati suaranya lagi." Omar, seperti banyak orang lain, telah mengamati bahwa setelah Nabi memohonuntuk rahmat Allah pada orang tertentu, orang yang ditakdirkan untuk mati syahid.
         Di antara mereka yang menyertai tentara beberapa wanita yang niat adalah untuk merawat yang terluka. Mereka adalah Lady Ummu Salamah, Safiyah, adik dari martir Hamza, Umm Ayman, perawat anak Nabi, Nusaybah dan Ummu Sulaim keduanya telah cenderung yang terluka di Perang Uhud.
 HUTAN KECIL TANGGAL DARI Khybar:
           Dua setengah hari sudah berlalu, dan ketika malam mendekati Nabi dipanggil panduan untuk membawanya lebih dekat ke benteng, karena itu rencananya untuk memposisikan pasukannya di antara penghuni benteng dan Ghatafan yang kedatangan diantisipasi. Malam itu gelap dan semua masihdi belakang benteng, tidak ada yang terdeteksi kehadiran mereka sehingga mereka bisa mendapatkan sejauh kliring yang terletak di depan benteng, kemudian kembali tidak terdeteksi ke kamp.
           Seperti fajar mendekat, Nabi dan para pengikutnya menawarkan doa-doa mereka dan saat matahari menyebar sinarnya, mereka melihat ladang dan kebun di luar tanggal yang merupakan benteng-benteng. Tidak lama setelah itu, para petani keluar dari benteng untuk cenderung ke tanah mereka dan panik dilanda sebagai mereka melihat tentara Nabi. Para petani menjatuhkan alat-alat mereka dan melarikan diri kembali ke benteng untuk menaikkan alarm dimana Nabi ditinggikan Allah, berkata: "! Allah Maha Besar, Khybar dihancurkan" Kemudian ia mengucapkan:
 "Dan Kami berikan kepada keduanya Kitab yang sangat jelas"
 Alquran, pasal 37 ayat 117
GEMPURAN PADA Khybar 
          Sebagai alarm yang dibesarkan, kepala suku Yahudi bertemu buru-buru untuk membahas tindakan mereka. Semua kecuali satu benteng mereka merasa cukup kuat untuk menangkal-off serangan. Namun, Nabi tahu baik dari Wahyu sebelumnya, bahwa meskipun jumlah mereka, hati mereka akan dibagi. Kitab Wahyu digenapi lagi sebagai masing-masing pihak memilih untuk membela diri dalam kelompok-kelompok individu.
        Di luar benteng, tentara Muslim kecil berdiri sebagai salah satu kesiapan dengan hati, pikiran, tubuh dan jiwa, percaya, mencintai dan takut Allah bukannya takut dengan apa yang akan muncul untuk orang yang tidak percaya sebagai tentara menakutkan pemanah tingkat pertama dilindungi oleh benteng mereka.
       Perintah itu diberikan dan serangan pertama diluncurkan pada benteng terdekat dengan mereka. Orang-orang Yahudi tetap di balik dinding benteng, beberapa menyibukkan diri memperkuat bagian-bagiannya lemah sementara sisanya bergerak sendiri mandi kawanan panah ke bawah pada Muslim dari benteng. Tak pernah sebelum memiliki umat Islam menghadapi ganasnya, dan wanita yang menyertai mereka tetap sibuk merawat yang terluka.
Mata-mata
         Pertempuran berkobar selama lima hari dan tidak diperoleh. Satu malam selama perintah Omar, seorang mata-mata menyusup ke kamp Muslim dan tertangkap kemudian dibawa ke hadapan Omar. Pria itu takut untuk hidup dan menawarkan untuk memberikan informasi Omar jika ia akan menghindarkannya. Omar diterima dan Yahudi mengatakan kepadanya bahwa ada yang lainbenteng kurang dijaga dengan baik dari yang mereka menyerang dan benteng yang bertempat gudang senjata, di antara mereka adalah yang digunakan untuk melanggar dinding benteng.
          Keesokan harinya, Omar melancarkan serangan terhadap benteng kurang baik dijaga dan Allah memberkati umat Islam dengan sukses, benteng jatuh. Ketika mereka mencari benteng nya, dan gudang mereka menemukan informasi yang mereka telah diberikan sebagai informasi yang akurat mata mereka jatuh pada bukan hanya gudang senjata tangantapi ketapel besar cukup kuat untuk melemparkan batu yang berat di dinding benteng dan dua panjang, perisai yang kuat di mana beberapa orang bisa berjalan dan mendekati dinding benteng tanpa dirugikan.
 Ghatafan:
          Empat ribu suku yang kuat dari Ghatafan berangkat pada perjalanan mereka ke Khybar berniat untuk mendukung sekutu mereka. Saat malam tiba, setelah pawai hari pertama mereka, mereka memukul kamp dan menetap diri mereka untuk tidur, namun, mereka memiliki sedikit istirahat karena pada malam hari aneh, suara mendesak terdengar memanggil mereka berkata: "! umat-Mu, orang-orang Anda, orang-orang Anda" Mereka sangat terkejut dan melihat sekeliling mereka tetapi tidak mampu untuk mendeteksi apakah suara itu berasal dari langit atau bumi. Segala macam pikiran berkecamuk dalam pikiran mereka, tapi pikiran terpenting mereka adalah bahwa keluarga mereka berada dalam bahaya, sehingga mereka kembali ke rumah.
        Ketika mereka tiba di rumah mereka keluarga mereka sangat terkejut melihat mereka, semuanya baik-baik dan tidak ada salahnya datang kepada mereka. Namun, Ghatafan enggan untuk berangkat lagi karena mereka takut bahwa mungkin bahaya sedang dalam perjalanan, dan sekali lagi, itu menurut mereka, sebagian besar kemungkinan bahwa jika mereka tidak mengaturkeluar mereka akan tiba terlambat.
BENTENG DARI NAIM: 
        Dengan penangkapan arsenal datang titik balik pertempuran, dan satu demi satu benteng mulai jatuh. Namun, masih ada lima benteng yang kuat, beberapa di antaranya adalah lebih siap dan lebih besar dalam kekuasaan manusia daripada rekan-rekan mereka. Naim adalah yang pertama dari lima yang akan ditargetkan. Berbeda benteng lain, tentaranya datang di luar tembok untuk melawan dan Muslim menghadapi perlawanan yang kuat yang memaksa mereka untuk mengundurkan diri sementara. Malam itu, Nabi mengumumkan: "Besok, saya akan memberikan bendera kepada seseorang yang Allah, dan cinta Rasul-Nya Di tangannya Allah akan memberi kita.Kemenangan - ia bukan orang untuk berpaling dan lari ".
        Keesokan harinya, Nabi, pujian dan saw, meminta Ali, dan diberitahu bahwa matanya mengganggunya. Nabi bertanya pendamping untuk membawanya ke dia dan setelah melihat betapa sakit matanya, ia mengusap beberapa air liur di atas mereka dan memohon untuk kesembuhannya. Mata Ali pulihsegera dan Nabi menyerahkan spanduk hitam besar yang terbuat dari jubah yang dulu milik Siti Aisyah. Kemudian, Ali bertanya: "Wahai Rasulullah, aku akan memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita?" Nabi menjawab: "Lanjutkan sampai Anda mencapai mereka, kemudian mengajak mereka masuk Islam dan menjelaskan kewajiban merekaAllah. Jika hanya satu orang adalah panduan oleh Allah melalui Anda bahwa akan lebih baik bagi Anda daripada kawanan (berharga) unta merah. "
        Sebagai pasukan kecil, tapi gagah berani menyerang, Zubair dan Abu Dujanah, dikenali oleh sorban merah, berjuang dengan semangat yang luar biasa sama seperti mereka ditampilkan di Uhud. Ali memimpin serangan terakhir yang menyebabkan musuh untuk mundur. Sebagian berlindung di benteng, tapi banyak melarikan diri melalui pintu masuk kembali ke tetangga benteng. Namun, sebagian besar membuat jalan mereka ke sebuah benteng yang disebut Zubair yang jauh yang paling tangguh dari empat yang tersisa dan dibangun di atas tebing tinggi yang memberikan pertahanan alami.
 Sementara itu, umat Islam mengambil alih pintu masuk utama benteng Naim.
BENTENG DARI ZUBAIR: 
        Hanya benteng Zubair, Kamus dan dua lainnya tetap. Selama tiga hari umat Islam memusatkan upaya mereka pada benteng Zubair, tetapi pertahanan alami bersama-sama dengan tentara tambahan yang membuat hal-hal yang sangat sulit.
        Kemudian, seorang Yahudi takut untuk hidupnya, keluarga dan harta benda, berjalan secara rahasia kepada Nabi, pujian dan saw, dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan mengungkapkan informasi penting sebagai imbalan untuk keselamatan keluarga dan harta miliknya - Nabi setuju.
        Orang Yahudi memberitahukan bahwa benteng memiliki pasokan tanah air tawar mampu mempertahankan mereka selama mereka ingin bertahan. Namun, ada suatu tempat di luar benteng di mana Nabi bisa menggali dan mengalihkan aliran sehingga tidak ada air mengalir ke benteng. Informanlebih lanjut mengatakan bahwa Nabi karena pasokan konstan air tawar, tentara tidak peduli diri dengan penyimpanan air.
         Bekerja untuk mengalihkan air segera berlangsung dan ketika orang-orang Yahudi menyadari bahwa aliran mereka telah dialihkan mereka turun dari benteng mereka dan lain pertempuran yang sangat sengit pun terjadi di mana mereka menderita kekalahan.
BENTENG DARI ZUBAIR: 
        Selama gejolak pertempuran, pedang ibn Al Akwa, penyanyi unta, terpeleset dan dia terluka kritis dirinya sehingga ia meninggal.
       Sudah hari yang melelahkan dan sebagai Muslim mengambil istirahat mereka baik diterima beberapa berbicara rekan mereka tewas dan putra Al Akwa disebutkan. Beberapa Ansar, tidak pernah mendengar doa Nabi untuk dia dan ragu-ragu apakah ia dapat dianggap sebagai martir. Kapanmasalah ini tertarik pada perhatian Nabi ia memberitahu mereka berkata: "Sesungguhnya, ia melewati kebun surga sebebas perenang melewati air," dan mereka senang untuknya.
BENTENG DARI KAMUS: 
        Benteng Kamus milik terkaya semua keluarga Khybar, keluarga Kinanah. Kinanah milik suku Nadir. Seperti orang lain di sukunya, Kinanah telah di antara mereka diasingkan dari Madinah karena pengkhianatan mereka dan ketika waktu keberangkatan datang mengejek umat Islam miskindengan memakai dan memamerkan kekayaan dan fineries berlebihan mereka sebelum Muslim miskin ketika mereka melaju menantang keluar dari Kota.
        Kinanah tidak bisa memahami mengapa mereka Ghatafan belum belum datang untuk membantu mereka, namun, ia tidak menyerah. Setiap hari ia akan mencari awan yang jauh dari debu untuk menyambut kedatangan mereka tapi tidak ada. Dua minggu kemudian, ketika itu jelas bahwa Ghatafan tidak datang akhirnya dia mengirim pesan ke Nabi bahwa ia ingin menyerah.
 KETENTUAN Surender:
          Nabi, pujian dan saw, diterima, sehingga Kinanah dan beberapa anggota keluarganya meninggalkan benteng untuk menandatangani persyaratan penyerahan diri. Istilah yang seperti itu disepakati bahwa tidak satupun dari umat-Nya harus dihukum mati, atau belum diambil tahanan dengan imbalan penyitaan semua merekakekayaan dan harta, dan bahwa mereka akan meninggalkan Khybar. Namun, Nabi memperingatkan bahwa ketentuan perjalanan yang aman tidak akan berlaku untuk setiap orang yang mencoba menyelundupkan atau menyembunyikan kekayaan atau harta benda mereka. Istilah yang jelas dan diterima, sehingga Nabi dipanggil Abu Bakr, Ali, Zubair dan Omar dansepuluh orang Yahudi untuk menyaksikan perjanjian.
KEKAYAAN tersembunyi Kinanah:
         Kaum Muslim ingat betul display berlebihan kemewahan suku Nadir telah dibuat ketika mereka meninggalkan Madinah, dan dengan cepat menyadari, seperti yang dilakukan rekan-rekan Yahudi mereka, bahwa kekayaan mereka sekarang dinyatakan sebagai total kekayaan mereka tapi hanya sebagian kecil. Nabi menanyai mereka tentang hal itu dan dalam menanggapimereka menawarkan alasan mengatakan mereka telah menjual perhiasan mereka untuk membayar senjata, dan benteng.
        Seperti sebelumnya, beberapa orang Yahudi menyadari Nabi Muhammad bukanlah manusia biasa, meskipun mereka masih menolak untuk menerima dia sebagai nabi, dan menyadari bahwa ia adalah orang yang tidak bisa ditipu. Keyakinan ini ditunjukkan ketika salah satu teman Kinanah itu pergi ke Kinanah dan memintanya untuk tidak menyembunyikan nyakekayaan karena ia yakin bahwa segala sesuatu yang dia sembunyikan akan ditemukan dan kemudian dia akan dihukum mati. Kinanah itu sangat marah dengan saran temannya karena ia memiliki banyak tempat persembunyian yang dianggap benar-benar tidak terdeteksi.
        Tak lama kemudian, tempat persembunyian Kinanah itu ditemukan dan sehingga ia dihukum mati dan keluarganya ditawan.
 FINAL MENYERAH:
         Dua benteng yang tersisa menyerah tanpa basa-basi dan menerima syarat dan kondisi yang disetujui oleh Kinanah sama. Banyak orang Yahudi adalah petani dan tahu bagaimana cara terbaik untuk menuai berkah dari tanah, dengan ini dalam pikiran mereka mengirim utusan kepada Nabi mengatakan bahwa jika ia akan mengizinkan merekauntuk melanjutkan seperti sebelumnya dan tinggal di rumah mereka, mereka akan kembali cenderung sewa tanah dan membayar setengah panen setiap tahun. Nabi Muhammad diterima, bagaimanapun, dia berhak untuk mengusir mereka kapan saja jika ia dianggap perlu.
OASE DARI Fadak:
        Berita kekalahan Khybar segera mencapai oasis Yahudi dimiliki Fadak dan dengan itu rumor bahwa Nabi dimaksudkan untuk menyerang mereka. Tidak ingin mengalami nasib saudara-saudara mereka, mereka mengirim kabar kepada Nabi bahwa mereka ingin menyerah pada syarat dan ketentuan yang ditawarkan di Khybar sama. Nabi,pujian dan saw, diterima.
ANAK BIRI-BIRI Beracun:
        Firman Allah telah digenapi, dan band percaya mengambil sisa baik diterima sebelum pawai kemenangan mereka kembali ke Medina.
        Seorang Yahudi dengan nama Salaam, anak Mishkam itu, telah dibunuh selama pertempuran dan istrinya berusaha untuk membalas dendam. Nabi Muhammad tidak pernah menolak undangan dari orang yang begitu ketika istri Salaam mengundang dia dan teman-temannya untuk makan undangan anggun diterima. Dalam persiapan untuk makanIstri Salaam punya domba disembelih, kemudian, saat ia siap, beracun itu, memberikan perhatian khusus pada bahunya saat ia mendengar bahwa Nabi seperti itu bagian dari daging.
         Ketika domba itu siap dia meletakkannya di depan Nabi yang menggigit daging. Sebelum dia punya kesempatan untuk menelannya, bahu berbicara dan memberitahukan bahwa daging diracuni dimana ia meludah keluar dan mengatakan kepada teman-temannya untuk tidak memakannya. Bishr, putra Bara, yang duduk di sebelahNabi telah menelan sepotong daging dan meninggal.
        Nabi, pujian dan saw, dikirim untuk istri Salaam dan bertanya mengapa dia telah meracuni anak domba, dimana dia bertanya yang memberitahunya bahwa itu telah diracuni, Nabi menjawab: ". Bahu"
        Dalam jawaban atas pertanyaannya dia mengatakan kepadanya bahwa ia harus tahu alasan mengapa dia telah meracuni anak domba. Namun, dia terus mengatakan bahwa itu adalah karena suaminya dibunuh, ayah dan paman. Dia kemudian mengatakan kepada Nabi bahwa dia berpikir jika ia adalah seorang raja dia akan lebih baik tanpa dia, tetapi di sisi laintangan, jika ia adalah seorang Nabi maka racun akan memberitahukan.
        Nabi memiliki belas kasihan pada wanita itu dan tidak mengambil tindakan terhadap dirinya. Namun, dari tahun itu sampai saat ia meninggal, pada saat yang sama setiap tahun, Nabi akan menderita karena sedikit kecil racun yang telah ditelan.
KELEDAI YANG BERBICARA:
         Ketika tiba saatnya untuk mendistribusikan rampasan perang, Nabi menerima, antara lain, keledai hitam dimana ia meminta keledai namanya. Keledai itu menjawab: "Yazid bin Shihab Allah menciptakan aku dari garis enam puluh keledai, dan tidak ada tapi nabi telah naik kita Dari mereka hanya saya tetap,..dan para nabi hanya Anda, saya sedang menunggu Anda untuk naik saya. Saya gunakan untuk milik seorang Yahudi yang memberi saya sangat sedikit untuk makan atau minum;. Ia membuat saya membawa beban berat dan memukuli saya "Nabi, pujian dan saw, memiliki belas kasihan pada hewan miskin dan dirilis tetapi diikuti dia kembali ke Medina. KetikaNabi, pujian dan saw, meninggal, keledai itu begitu marah bahwa ia melemparkan dirinya ke Abu Al Hashim dengan baik dan meninggal.
Siti Safiyah, Anak perempuan DARI Huyay 
             Safiyah adalah anak dari Huyay dari suku Yahudi Nadir. Dia sangat berbeda dengan ayahnya dan sejak anak usia dini dia telah tumbuh dalam kesalehan dan menjadi wanita muda tegak dalam mencari kebenaran. Selama masa kecilnya ia pernah mendengar cerita tentang kedatangan seorang nabi baru dan belajar bahwa alasan mengapa nenek moyangnya telah menetap di Yathrib, seperti yang kemudian disebut, adalah karena nubuat meramalkan ia akan muncul di daerah itu dan masing-masing suku berharap ia akan dari mereka sendiri.
          Safiyah ingat betul hari, ketika, dia sebagai gadis muda, telah mendengar dari para pedagang kembali dari Mekah seorang pria yang mengaku sebagai Nabi dan bahwa ia mengecam penyembahan berhala dan memberitakan Keesaan Allah. Dia juga ingat bagaimana hal itu menyebabkan pergolakan seperti di masyarakat sebagai NabiArab, keturunan Ismael bukan seorang Yahudi keturunan dari Ishak.
          Dia juga ingat bagaimana, pada usia sepuluh tahun, ia telah melihat ayah dan paman perjalanan dari Madinah untuk membuktikan diri bahwa rumor di mana tidak berdasar. Keduanya tahu karakteristik yang diharapkan Nabi serta tanda-tanda untuk mencari sama seperti yang tercatat dalam kitab suci mereka, dankedatangannya diharapkan adalah topik konstan untuk diskusi antara orang-orang Yahudi.
          Setelah mereka kembali Safiyah tidak mampu memahami reaksi mereka dan bahkan lebih sehingga negara mereka depresi. Dalam kemurnian hatinya, ia diharapkan mereka baik untuk kembali dengan berita bahwa ia baik memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan dalam tulisan suci, tetapi mereka diam dan merekakeheningan bingung dia.
         Sesaat sebelum Nabi berangkat ke Khybar. Huyay telah menikah dengan Safiyah kini berusia tujuh belas tahun ke Kinanah. Untuk penonton yang mungkin telah muncul bahwa pernikahan adalah semua gadis muda yang pernah bisa berharap untuk pada rekening kekayaan dan berdiri Kinanah itu. Namun, dia adalah seorang pengantin enggan dan jauh dari bahagia.
         Suatu malam Safiyah memiliki visi di mana ia melihat bulan yang menggantung di atas kota yang dia tahu untuk menjadi Madinah. Dalam pandangannya ia melihat pergeseran bulan terhadap Khybar dan ketika mencapai kota itu datang untuk beristirahat di pangkuannya. Polos, Safiyah kepada Kinanah dari dimana visinya, dalam sebuah ledakan tak terkendalikemarahan, Kinanah memukulnya keras pada wajahnya berkata: "! Ini dapat berarti satu hal, Anda inginkan Muhammad Raja Hijaz"
         Ketika Safiyah dibawa sebelum Nabi, pujian dan saw, sebagai tawanan, ia melihat wajahnya memar dan bertanya kepadanya tentang hal itu kemudian Safiyah menceritakan visi dan bagaimana setelah dia berhubungan ke suaminya dia terkena nya.
        Ketika rampasan perang sedang dibagi, Safiyah telah diberikan kepada seorang pria dari suku Kalb dengan nama jika Dihyah. Ketika Nabi mengetahui visinya ia memintanya untuk melepaskan padanya dan mengambil sepupunya sebagai gantinya. Dihyah setuju dan Nabi menawarinya, kebebasannya mengatakan bahwa jika diaberharap dia bisa tetap sebagai seorang Yahudi atau memeluk Islam. Tanpa ragu-ragu, Safiyah menjawab: "Aku memilih Allah dan Rasul-Nya." Dan ketika tiba saatnya bagi umat Islam untuk meninggalkan Khybar, Safiyah meninggalkan dengan mereka dan kemudian menikah dengan Nabi, pujian dan saw.
 BERITA dari WADI L-Kura:
         Adapun orang-orang Yahudi dari Wadi l-Kura, pendukung Khybar, mereka tidak melarikan diri. Selama tiga hari sebelum Nabi kembali ke Madinah mereka berperang melawan dia dan akhirnya menyerah di bawah persyaratan yang sama seperti saudara-saudara mereka di Khybar.
 Al Hamdulillah
        Untuk informasi lebih lanjut tentang kehidupan dan masa Nabi kita tercinta, pujian dan pemujaan besertanya, silakan lihat Millenium Biografi Nabi Muhammad www.Allah.com" www.Allah.com.																																																																																																																																																																																									

