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زندگینامه

کرد ودر حضور  در هفتمین روز توّلد پیامبر)ص(، عبدالمّطلب قریشیان را به یک مهمانی بزرگ دعوت 
همه ی آنان، نوه ی خود را »محّمد« نامید.  

     محّمد یعنی ستوده. بعضی ها از عبدالمطّلب پرسیدند: »چرا نوه ی خود را محّمد نامیدی؟« 
گفت: »زیرا می خواستم او در آسمان و زمین ستوده باشد.«      او در جواب 

 توّلد پیامبر)ص(
حضرت محّمد)ص( در عام الفیل )سال 570 میالدی( و در شهر مّکه به دنیا آمد. عام الفیل، همان سالی 

کند؛  کعبه را نابود  کردند. ابرهه، پادشاه یمن بود. او می خواست  که فیل سواران ابرهه به مّکه حمله  است 
اّما به هدف خود نرسید. خدای بزرگ، او و لشکریانش را به آسانی از بین برد. خدا، پرندگانی را به سوی 

کوچکی را با خود همراه داشتند. وقتی یکی از  ابرهه و سربازانش فرستاد. هرکدام از این پرندگان دانه های 
این دانه ها به سربازی از سربازان ابرهه می خورد، فوری نابودش می کرد. خود ابرهه نیز به وسیله ی همین 

کشته شد. دانه ها 
     پدر حضرت محّمد)ص(، عبداهلل نام داشت. عبداهلل، پیش از توّلد پیامبر)ص( از دنیا رفت. به همین 

گرفت. خاطر وقتی پیامبر)ص( به دنیا آمد، پدربزرگش عبدالمطّلب سرپرستی او را بر عهده 
عبدالمطّلب، مردی خداپرست بود و به قیامت و جهان دیگر ایمان داشت.

که بت پرست بودند، هرگز بت       او برخالف بیشتر مردم مّکه 
نپرستید و در مقابل بت های سنگی و چوبی سجده 

نکرد. او انسانی مهربان و نیکوکار بود و از ظلم 
و ستم بدش می آمد. عبدالمطّلب همیشه 

می گفت: »آدم ستمگر در همین دنیا به 
گر  کارهایش خواهد رسید. ا مجازات 

کارهای بد  کیفر  هم در این دنیا 
خود را نچشد، در روز قیامت 

مجازات خواهد شد.«

 نام گذاری
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 در آغوش حلیمه
که عبدالمّطلب، او را به حلیمه سپرد. حلیمه، زنی از قبیله ی       پیامبر )ص( هنوز یک سالش نشده بود 

گذشته  بنی سعد بود. او می بایست به نوه ی عزیز عبدالمّطلب شیر می داد و او را در روستا بزرگ می کرد. در 
کار، آن ها را از بیماری هایی  کودکی به روستا می فرستادند. آنان با این  بزرگان قریش، فرزندان خود را در 

گذشته از این، روستا آب و هوای بهتری داشت و  گاه مّکه را فرا می گرفت، در امان نگاه می داشتند.  که 
کودکان، خیلی بهتر از شهر در آن جا بزرگ می شدند.

که حلیمه، حضرت محّمد)ص( را به خانه ی خود برد، خیر و برکت خانه اش بیشتر شد و او       از زمانی 
کم کم به مال و ثروت خوبی دست یافت.

     حلیمه، پس از پایان دوران شیرخوارگی حضرت محّمد)ص(، او را به مّکه آورد؛ اّما به خاطر عالقه ای 
که باز هم محّمد را با خود به روستا  کرده بود از آمنه، مادر پیامبر، خواست  که به حضرت محّمد پیدا 

کرد. بازگرداند.  آمنه با این درخواست حلیمه موافقت 
     به این ترتیب پیامبر)ص( پنج سال از عمر خود را نزد حلیمه به سر برد و هیچ گاه محّبت های حلیمه را 

فراموش نکرد. پیامبر)ص( به حلیمه خیلی احترام می گذاشت و او را بسیار دوست داشت. 
که وقتی سال ها بعد خبر درگذشت حلیمه  تا جایی 

گریه به او رسید، از ناراحتی 
کرد؛ یعنی حّتی پس از  

گذشت سال ها،   
مهربانی های 

حلیمه را از
 یاد نبرده

 بود.
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ک سپرده شده بود. آمنه، تصمیم  عبداهلل، پدر پیامبر)ص(، در مدینه از دنیا رفته و همان جا به خا
کند و هم به خویشاوندانش  گرفت با پسرش، محّمد، به مدینه برود تا هم آرامگاه شوهرش را زیارت 

در آن جا سر بزند. پیامبر)ص( در این زمان شش ساله بود.
کردند. در این سفر، ابوطالب، عموی       آمنه و فرزندش به مدینه رفتند و یک ماه در آن جا اقامت 

پیامبر، نیز آنان را همراهی می کرد. هنگام بازگشت از مدینه، آمنه بیمار شد و در محّلی به نام 
ک سپردند.  »ابواء« از دنیا رفت و او را همان جا به خا

     بدین ترتیب پیامبر)ص( در شش سالگی، مادر عزیز خود را هم از دست داد.

  از دست دادن مادر
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  درگذشت عبدالمّطلب
که عبدالمّطلب نیز درگذشت.  پیامبر، هشت ساله بود 
به این ترتیب حضرت محّمد)ص(، بابابزرگ مهربان 

خود را هم از دست داد. 
    پیامبر )ص(، پدربزرگش را خیلی دوست داشت. 

مرگ عبدالمّطلب، او را به شّدت ناراحت
کرد. به همین خاطر،  و غمگین 

در روز درگذشت عبدالمّطلب، 
کنار قبر او و تا آخرین 

لحظه ی دفن او، 
برایش اشک ریخت.

گرفت. ابوطالب و همسرش  پس از مرگ عبدالمّطلب، سرپرستی پیامبر را عمویش ابوطالب بر عهده 
فاطمه ی بنت اسد، در نگه داری از پیامبر)ص( و حمایت از او، از هیچ تالشی دریغ نکردند. فاطمه 

بنت اسد، حّتی پیامبر)ص( را بر فرزندان خود مقّدم می داشت. او به غذا و لباس و سالمتی و آسایش 
محّمد)ص(، بیش از غذا و لباس و سالمتی و آسایش فرزندانش اهّمّیت می داد.

     پیامبر)ص(، در دوازده سالگی، همراه ابوطالب به شام رفت. این سفر، یک سفر تجاری بود. 

 در خانه ی ابوطالب
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         در این سفر ، بازرگانان قریش راهی
کاالهای خود را در آن جا بفروشند.       شام می شدند تا 
کاروان تجاری قریش به سرزمین ُبصرٰی رسید،  وقتی 

کردند. در بصری، راهبی مسیحی به نام  در آن جا توّقف 
که مسیحیان، به او بسیار احترام می گذاشتند.  ُبَحیرا زندگی می کرد 

کودک،  گفت: »این  ُبَحیرا، حضرت محّمد)ص( را در بین اهل قریش دید و به او خیره شد. بحیرا به ابوطالب 
کتاب های آسمانی پیشین، وعده ی آمدنش را داده اند. من نام او و نام پدر و  که  همان پیامبری است 

گر آن ها  که او را از چشم یهودیان پنهان سازید؛ زیرا ا کتاب ها خوانده ام. بر شما الزم است  خویشان او را در 
بفهمند، او را می کشند.«

گذاشت و به  کودکی و نوجوانی را در سایه ی حمایت های ابوطالب پشت سر  پیامبر)ص(، دوران 
کند. کسب  کم کم شغل مناسبی برای خود بیابد و درآمدی  که  دوران جوانی رسید. وقت آن بود 

که  که از بازرگانان قریش است، به دنبال مرد امینی می گردد  گفت: »خدیجه  روزی ابوطالب به او 
که  کاروان تجاری قریش راهی شام شود. خدیجه نیز بنا دارد  تجارت خود را به او بسپارد. قرار است 

کنی و مسؤولّیت اموال  که خود را به او معّرفی  در این سفر تجاری سهمی داشته باشد. چه خوب است 
تجاری او را بر عهده بگیری.«

کسی را به دنبال من بفرستد.« به      پیامبر)ص( در جواب عموی خود فرمود: »شاید خدیجه خودش 
گفت وگوی ابوطالب و حضرت محّمد)ص(  لطف خدا، همین طور هم شد. وقتی خدیجه از ماجرای 

گفت: »تو شخصی  کسی را به دنبال او فرستاد. خدیجه به حضرت محّمد)ص(  گاهی یافت، فوری  آ
کاروان تجاری قریش  که در  راستگو، امانت دار و خوش اخالق هستی. به همین دلیل، من عالقه دارم 

که به دیگران می دادم، به  به شام، مسؤولّیت اموال مرا تو بر عهده بگیری. من حاضرم دو برابر مزدی 
که در تمام مراحل سفر، فرمانبردار تو باشند.« تو بدهم. همچنین دو غالم خود را همراهت می کنم 
گفت: »این، روزی  گذاشت. ابوطالب  پیامبر)ص(، جریان پیشنهاد خدیجه را با ابوطالب در میان 

که نصیب تو شده است.«  خداست 

  آشنایی با خدیجه
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کاروان قریش،       بدین ترتیب پیامبر)ص( مسئولّیت اموال تجاری خدیجه را پذیرفت و همراه 
به شام رفت.

که از مّکه با خود برده بود، در شام فروخت و سود خوبی  کاالهایی را       حضرت محّمد)ص( همه ی 
کرد. به دست آورد و نسبت به دیگر تاجران قریش سود بیشتری 

کرد به تعریف و تمجید از  پس از بازگشت از این سفر تجاری،  میّسر، غالم خدیجه نزد او رفت. میّسر شروع 
گفت: »در بین راه، راهبی محّمد را دید و از من نام او را پرسید. آن راهب  پیامبر )ص( و در ضمن سخنانش 

که تورات و انجیل، آمدنش را بشارت داده اند.« گفت: این جوان همان پیامبری است  به من 

خدیجه به حضرت محّمد)ص( عالقه داشت؛ اّما موّفقّیت تجاری پیامبر)ص( و سخنان میّسر درباره ی او، 
کرد. عالقه ی خدیجه را به آن بزرگوار بیشتر 

گفت: »من تو را فردی امانت دار،       بعد از مّدتی خدیجه، حضرت محّمد)ص( را نزد خود خواند و به او 
خوش اخالق و راستگو می دانم. تو در میان قریش از عظمت و عّزت بسیاری برخورداری. برای همین مایلم 

کنم و به همسری تو درآیم.« که با تو ازدواج 
کنم.« ع باخبر سازم و با آنان در این باره مشورت       پیامبر)ص( فرمود: »باید عموهایم را از این موضو

کرد. خدیجه از زنان نامدار و       حضرت محّمد)ص( درباره ی پیشنهاد خدیجه با ابوطالب مشورت 
کرد. در آن زمان،  بسیار شریف قریش بود؛ بنابراین پیامبر پس از مشورت، با پیشنهاد ازدواج او موافقت 

پیامبر)ص( بیست و پنج ساله بود.

 ازدواج
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 بعثت
گاه گاهی به  حضرت محّمد)ص(، در چهل سالگی به پیامبری رسید. او پیش از رسیدن به این مقام، 

غار حرا می رفت و در آن جا با خدا راز و نیاز می کرد و به عبادت مشغول بود. 
گفت: که در غار حرا بود، جبرئیل نزد او آمد و صدایش زد و      یک بار 

 »ای محّمــــد! تو رسول خدایــی و من جبرئیــــل هستم.« 
جبرئیــــل همچــــنین، آیاتی از ســـــوره ی علق را برای

 پیامبر خواند. به این ترتیب حضرت محّمد)ص(
به پیامبری رسید و به عنوان آخرین پیامبر خدا

که به برانگیــــخته شد. ایــــــن حادثه ی مهم 
بعثت مشهور است، در 27 رجب اّتفاق افتاد.

به این روز مبارک »عید مبعث« می گویند.
کوه پایین آمد     بعد حضرت محّمد)ص( از 
 و یکراست به خانه رفت. او ماجرای پیامبر
گذاشت. شدن خود را با خدیجـــــــه در میان 

کرد و به خدیجه، همه ی حرف های او را تأیید 
محّمد)ص( ایمان آورد. برای همین، خدیجه اّولین

که اسالم را پذیرفت و علی)ع( نیز اّولین مردی  زنی بود 
که به پیامبر)ص( ایمان آورد. در آن زمان، علی)ع( بود 

فقط ده سال داشت. تا مّدتی، پیامبر)ص( و
علی)ع( و خدیجه)س(، تنها مسلمانان
جزیرةالعرب  بودند و تنها همین سه نفر 

که برای خدای یگانه نماز می خواندند. بودند 
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کار را  گر این  پیامبر)ص(، تا سه سال پس از بعثت، مردم را پنهانی به اسالم دعوت می کرد. چون ا
آشکارا انجام می داد، مشرکان با او مقابله می کردند و جلوی معّرفی اسالم را می گرفتند.

    بعد علی)ع( و خدیجه)س(، در این سه سال افراد دیگری هم مسلمان شدند. ارقم بن ابی ارقم، 
زید بن حارثه، ابوسلمه، عبداهلل بن مظعون، طلحة بن عبیداهلل، بالل، یاسر، سمّیه، مقداد و عّمار از 

جمله ی آن مسلمانان بودند. 
کّفار      در آن دوران، پیامبر)ص( و یارانش برای نماز، به دّره های اطراف مّکه می رفتند تا از چشم 

قریش دور باشند. اّما باالخره مشرکان از محّل عبادت مسلمانان باخبر شدند. به همین خاطر 
که از آن به بعد، مسلمانان در خانه ی »ارقم«  پیامبر)ص( محّل عبادت آنان را تغییر داد. قرار شد 

کنند. جمع شوند و خدا را عبادت 
     در سه سال آغازین اسالم، مشرکان مّکه، چندان آزاری برای مسلمانان نداشتند. آن ها فکر 

کنند. کم کم با بت های سنگی و چوبی آنان مبارزه  نمی کردند مسلمانان بیشتر شوند، قدرت بگیرند و 

 دعوت پنهانی
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در سه سال نخست اسالم، پیامبر)ص( به طور پنهانی مردم را به قبول اسالم دعوت می کرد. اّما پس از  سه 
کند.  سال، خداوند از پیامبر خواست تا آشکارا دین اسالم را معّرفی 

کرد. او مهمانی بزرگی ترتیب داد و خویشان خود را به       حضرت محّمد)ص( ابتدا از بستگان خود آغاز 
کرد. پس از پذیرایی، پیامبر)ص( خواست سخن بگوید؛ اّما ابولهب1، جلسه را به هم  این مهمانی دعوت 

ریخت. پیامبر آن شب سخنی نگفت و فردا باز همان جلسه را تشکیل داد. وقتی مهمانان غذای خود را 
خوردند، حضرت به آنان فرمود: »ای فرزندان عبدالمّطلب! من خیر دنیا و آخرت را برایتان آورده ام. خدا به 
کند،  کار از من پشتیبانی  که در این  کنم. هریک از شما  من فرمان داده تا شما را به دین و  آیین خود دعوت 

برادر و جانشین من خواهد بود.«
که از شما  گفت: »ای پیامبر خدا! من آماده ام  که برخاست و  کردند. فقط علی)ع( بود       همه سکوت 

گفتار خود را تکرار  که بنشیند. حضرت محّمد)ص( سه بار  کنم.« پیامبر)ص( از علی)ع( خواست  پشتیبانی 
کرد؛ اّما باز هم فقط علی )ع( به درخواست پیامبر)ص( جواب مثبت داد. 

      پیامبر)ص( فرمود: »ای مردم! پس این جوان برادر و جانشین من خواهد بود.«
کرد.        پس از آن، پیامبر)ص( برای مردم هم جلساتی تشکیل داد و آشکارا آنان را به قبول اسالم دعوت 

کوه صفا برگزار می شد. کنار  این جلسات، معمواًل در 

دعوت آشکار به اسالم و مسلمان شدن برخی جوانان، بردگان و زنان، سران قریش را سخت به 
وحشت انداخت. بنابراین آزار و اذّیت های آن ها هم شروع شد. مشرکان به مسلمانان دشنام 

گاهی هم آنان را در  می دادند و آنان را با سنگ می زدند و با مشت و لگد به جانشان می افتادند. 
زندان های خانگی می انداختند و به سختی شکنجه می کردند. سمّیه و یاسر، پدر و مادر عّمار، از 

که در زیر همین شکنجه ها شهید شدند. مسلمانانی بودند 
      خود پیامبر)ص( هم از آزار و اذّیت های مشرکان مّکه در امان نبود. آن ها پیامبر)ص( را مسخره 

گوسفند می ریختند. ک و شکمبه ی  می کردند؛ او را دیوانه و جادوگر می خواندند و بر سرش خا

 دعوت آشکار

 آغاز آزار مشرکان

که هیچ گاه مسلمان نشد و ایمان نیاورد. او و همسرش از سرسخت ترین دشمنان پیامبر)ص( بودند.  1. ابولهب، عموی پیامبر)ص( بود 
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گرفتند از مّکه به جای دیگری  گروهی از مسلمانان تصمیم  وقتی آزار و اذّیت های مشرکان مّکه بیشتر شد، 
کرد.  گذاشتند، او حبشه را به آن ها پیشنهاد  کنند. وقتی تصمیم خود را با پیامبر)ص( درمیان  هجرت 

کم آن جا، شخصی  کنید، برایتان سودمند خواهد بود. حا گر به حبشه سفر  پیامبر)ص( به آن ها فرمود: »ا
کند، می توانید در  کارتان فراهم  گشایشی در  که خدا  کسی ستم نمی کند. تا وقتی  نیرومند و عادل است و به 

آن جا بمانید.«
گروه  گروهی از مسلمانان راهی حبشه شدند. تعداد آنان حدودًا پانزده نفر بود. پس از آن،       مّدتی بعد، 

گروه به حبشه، تعداد مهاجران در حبشه به 83 نفر  بزرگ تری از مسلمانان راهی حبشه شدند. با سفر این 
رسید. هجرت مسلمانان به حبشه، در سال پنجم بعثت بود.

کاماًل آزاد بودند آن ها، هم آزادانه اعمال دینی                                                        در حبشه مسلمانان مهاجر، 
                                                                                                                    و اسالمی خود را انجام می دادند و هم در بازار 

کار می پرداختند. کسب و                                                                                                                           به راحتی به 

 هجرت به حبشه
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زندگینامه

کّفار قریش، از هجرت مسلمانان به حبشه، به شّدت عصبانی شدند. آنان نمایندگانی را نزد نجاشی،         
کند. سخنگوی مسلمانان مهاجر  کشور خود اخراج  پادشاه حبشه، فرستادند و از او خواستند مسلمانان را از 

کارهای  گفت: »ما پیش از اسالم، مردمی بت پرست بودیم و  جعفر، پسر ابوطالب، بود. او به نجاشی 
زشت انجام می دادیم. همواره با خویشان خود می جنگیدیم، به همسایگان خود احترام نمی گذاشتیم و 

ک و درستکار، ما را به یکتاپرستی  که مردی پا مردمی ُمردارخوار بودیم. روزگار ما این گونه می گذشت تا این 
کنیم، اموال یتیمان را نخوریم،  فراخواند. او از ما خواست امانت دار باشیم، با دیگران خوش رفتاری 

که برگزیده بودیم، بت پرستان قریش  کسی تهمت نزنیم. به خاطر راه جدیدی  شهادت دروغ ندهیم و به 
کنیم  شب و روز آزارمان می دادند و ما را شکنجه می کردند. ما به حبشه آمدیم تا در این جا آیین خود را حفظ 

کامل داریم.« و آزادانه اعمال دینی خود را انجام دهیم. ما به عدالت و دادگری تو اعتماد 
گرفت. او از جعفر خواست آیاتی از  که مسیحی بود، به شّدت تحت تأثیر سخنان جعفر قرار       نجاشی 

که در ستایش حضرت عیسی)ع( و مادرش  قرآن را برایش بخواند. جعفر برای او آیاتی از سوره ی مریم را 
گریست.  کرد. اشک از چشمان نجاشی سرازیر شد و او با صدای بلند  مریم)س( نازل شده بود، تالوت 

گفت: »سخن پیامبر ایشان و آن چه عیسی آورده، هر دو از یک سرچشمه  کّفار قریش  سپس به نماینده ی 
کرد.« که من هرگز این ها را تسلیم شما نخواهم  است. بروید 

     تا زمان هجرت پیامبر)ص( به مدینه، بیشتر 
کن در حبشه همان جا ماندند. اّما  مسلمانان سا

پس از هجرت رسول خدا )ص( به مدینه، آن ها هم
کردند و به مدینه رفتند. کم کم حبشه را ترک   

ار برای بازگرداندن مسلمانان
ّ
کف  تالش 

 در ِشعب ابوطالب
که پیامبر)ص( را بکشند؛ اّما با  که از قدرت یافتن مسلمانان سخت عصبانی بودند، بر آن شدند  کّفار قریش   

کار  توّجه به حمایت بنی هاشم از پیامبر)ص(، به ویژه حمایت ابوطالب از آن حضرت، موّفق به انجام این 
گرفتند بنی هاشم را زیر فشار قرار دهند تا بستگان پیامبر را از حمایت او بازدارند. آن ها  نشدند. پس تصمیم 
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کعبه آویختند.   در سال هفتم بعثت، پیمان نامه ای بر ضد بنی هاشم نوشتند و آن را در خانه ی 
ع شد.      براساس این پیمان نامه، هرگونه رابطه ی اقتصادی یا خویشاوندی با بنی هاشم ممنو

کاالیی از بنی هاشم  که تا دم مرگ به آن پیمان نامه وفادار باشند. بعد از آن، نه  کّفار قریش، سوگند خوردند 
کاالیی به آنان می فروختند. از ازدواج فرزندانشان با فرزندان بنی هاشم نیز جلوگیری  می خریدند و نه 

می کردند.
کعبه بود.     با این اقدام قریش، بنی هاشم به شعب  ابوطالب رفتند.  شعب ابوطالب، جایی در سیصد متری 

کنند و از آزار و اذّیت های قریش دور باشند.  کار می خواستند جان پیامبر)ص( را حفظ  بنی هاشم با این 
کار، به فرمان ابوطالب و با تدبیر او انجام شد. ابوطالب، شب ها مرّتب جای پیامبر)ص( را تغییر  این 

کافران، پیامبر)ص( را به شهادت برسانند. که مبادا  می داد و دیگران را در بستر او می خواباند. او نگران بود 
کشید. این دوران، دوران بسیار سختی برای بنی هاشم بود.      اقامت در شعب ابوطالب، سه سال طول 

که پنهانی وارد شعب می شد، غذای  کمی  کمبود آب و غذا، آنان را به شّدت آزار می داد. به جز غذای   
گاه فقط با خوردن یک دانه                                                                دیگری به بنی هاشم نمی رسید. آنان 

                                                                                  خرما به زندگی خود ادامه می دادند. در این مّدت خدیجه  
کرد. او از همان آغاز کمک های بسیاری به مسلمانان                                                                                         

گذاشت                                                                                                                                                                                                     اسالم، ثروت و دارایی خود را در اختیار پیامبر 
کند. ج                                                                                                            تا هر طور صالح می داند در راه دین خر
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 محاصره ی اقتصادی بنی هاشم، 
کافران نداشت. بنی هاشم،  نتیجه ای برای 

از حمایت پیامبر)ص( دست نکشیدند و او را 
کافران تنها نگذاشتند. بت پرستان، به خوبی  در برابر 

که در تسلیم کردن بنی هاشم شکست خورده اند.  دریافتند 
کّفار برای ادامه ی محاصره ی اقتصادی  برای همین در بین 

بنی هاشم، اختالفاتی درگرفت. همزمان، موریانه ها به امر خدا 
کعبه آویخته بود، خوردند.   که قریش در  پیمان نامه  ای را 

کافران در ادامه ی محاصره ی اقتصادی  با این اتّفاق شگفت، تردید 
کم تر شد. تا این که سرانجام، محاصره ی اقتصادی  جّدی تر شد و به مرور زمان، آزارهای اقتصادی آنان 

بنی هاشم به پایان رسید.

که برخی از اهالی مدینه به مّکه می آمدند، پیامبر)ص( آنان را به قبول اسالم فرا می خواند. مردم  گاه گاهی 
که از یهودیان مدینه شنیده بودند پیامبر جدیدی  مدینه، آمادگی فراوانی برای پذیرش اسالم داشتند. چرا 

کافران مّکه خود را رقیب پیامبر)ص( نمی دیدند. گذشته از این، مانند  در جزیرةالعرب خواهد آمد. 
که آیات  گروه شش نفری از اهل مدینه مسلمان شدند. آنان در مراسم حج بود  در سال یازدهم بعثت، یک 
نورانی قرآن را از پیامبر)ص( شنیدند و به اسالم عالقه مند شدند. آن ها پس از بازگشت به مدینه، اسالم را 

کردند.  به دیگران معّرفی 
کم کم، مردم شهر با اسالم و حضرت محّمد)ص( آشنا شدند و تعدادی از آنان نیز اسالم آوردند. تا حّج       

سال بعد، تعداد زیادی از مردم مدینه مسلمان شده بودند.
گروهی از اهل مدینه برای حج به مّکه رفتند و در آن جا با پیامبر)ص( بیعت        در سال دوازدهم بعثت ، 

کردند و برای پایبندی به احکام اسالم، با آن بزرگوار پیمان بستند. آن ها هم پس از بازگشت به مدینه، به 
تبلیغ اسالم پرداختند.

 پایان محاصره ی اقتصادی

 گسترش اسالم
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کسی  بعد از مّدتی، اهل مدینه برای پیامبر)ع( نامه نوشتند و از او خواستند برای آموزش قرآن به آنان، 
کار را به  را به مدینه بفرستد. پیامبر)ص( هم یکی از یاران خود به نام »َمصعب بن ُعمیر« را برای این 

مدینه فرستاد.
گروه هفتاد نفری از اهل مدینه خدمت پیامبر)ص( رسیدند و اسالم      در حج سال سیزدهم بعثت، یک 

گروه قبلی با پیامبر)ص( پیمان وفاداری بستند و برای یاری او اعالم  را پذیرفتند. آن ها هم مانند دو 
کردند. آمادگی 

گرفت و خیلی زود به یک جریان  گروه به مدینه، اسالم بیشتر از قبل در آن شهر رونق      با بازگشت این 
قدرتمند در مدینه تبدیل شد.

گسترش یافته بود و  آزار مشرکان مّکه نسبت به  در سال سیزدهم پس از بعثت، دین اسالم در مدینه 
مسلمانان بیشتر شده بود. به همین خاطر بیشتر مسلمانان به مدینه هجرت می کردند؛ البّته پیامبر)ص( 

همچنان در مّکه بود.
که مسلمانان در مدینه، قوی  هجرت مسلمانان، مشرکان را به شّدت به وحشت انداخت. آن ها ترسیدند 

گرفتند هرطور شده پیامبر)ص(  کنند. برای همین تصمیم  و قوی تر شوند و با آنان به طور جّدی مبارزه 
را بکشند و رهبر خردمند و محبوب مسلمانان را به قتل برسانند. بدون شک قتل پیامبر)ص(، ضربه ی 

سختی بر مسلمانان وارد می کرد و جلوی پیشرفت اسالم را می گرفت.
کرد.       جبرئیل، پیامبر)ص( را از توطئه ی مشرکان باخبر 
کند گرفت به مدینه هجرت  رسول خدا )ص( هم تصمیم 

کردند؛ ولی نتوانستند  مشرکان، او را تعقیب 
 او را بیابند. سرانجام پیامبر)ص( پس از 

پانزده روز، به مدینه رسید. 
کردند. گرمی از او استقبال       مردم مدینه، به 

 آن ها از آمدن پیامبر بسیار خوش حال
کبر خود،   شدند و با فریاد اهلل ا

گرفتند. ورود پیامبر را جشن 

 هجرت به مدینه
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کنند، رسول  خدا راهی مدینه شد؛ اّما نباید  که قرار بود مشرکان به خانه ی پیامبر)ص( حمله       شبی 
مشرکان از هجرت او باخبر می شدند. پس علی)ع( به جای او در بستر ایشان خوابید. 

کشتن پیامبر به خانه ی او ریختند، به جای پیامبر)ص(، با علی روبه رو شدند.  وقتی مشرکان برای 
کارانه، مشرکان را فریب داد و نگذاشت آنان به رسول خدا آسیبی برسانند.  علی)ع( با این اقدام فدا

کاری امام علی)ع( ستایش شده است. در آیه ی 207 سوره ی بقره از این فدا

 فداکاری امام علی)ع(
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که وارد مدینه شد، دو اقدام مهم انجام داد. نخستین اقدام پیامبر)ص(  حضرت محّمد)ص( پس از این 
که در آن مسلمانان دسته جمعی عبادت  در مدینه ساخت مسجدی در وسط شهر بود. مسجد، محّلی بود 

گون از آن استفاده می کردند و به  گونا می کردند به  همدیگر آموزش های دینی می دادند و در تجمعات 
همین خاطر، ساخت مسجد اهّمّیت زیادی داشت.

کمک یارانش مسجدی  کودک یتیم بود. پیامبر)ص( زمین را از آن دو خرید و به       زمین مسجد ماِل دو 
کنار همان مسجد ساخت. کرد. حضرت محّمد)ص( خانه ی خود را هم در  ساده و بزرگ، در آن بنا 

     دّومین اقدام مهم پیامبر)ص( ایجاد پیمان برادری بین مسلمانان بود. پیامبر)ص( دو به دو 
کرد و خودش نیز با علی)ع( پیمان برادری بست. با این اقدام، صمیمّیت  مسلمانان را با یکدیگر برادر 

مسلمانان و اّتحاد و همبستگی آن ها بیشتر شد.

 دو اقدام مهم
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کافران مّکه مال و ثروت آن ها را تصاحب می کردند و آن ها را از  بعداز مهاجرت مسلمانان به مدینه، 
دسترسی به مال و ثروتشان محروم می کردند. مسلمانان، از این ماجرا ناراحت بودند و به دنبال تالفی و 

کافران مّکه در حال بازگشت از شام  کاروان تجاری  کافران بودند. برای همین وقتی فهمیدند  مقابله با 
است، به فکر حمله به آن افتادند.

ع  که از این موضو کاروان، از مدینه بیرون رفتند. قریش هم      سپاهیان اسالم آماده شدند و در تعقیب آن 
کاروان تجاری خود فرستاد. کرد و برای دفاع از  باخبر شده بود، سپاهی را آماده 

گریخت. با این حال، سپاه  کاروان تجاری قریش راه خود را تغییر داد و هر طور بود، از دست مسلمانان      
کیلومتری مدینه بود، با هم روبه رو  که در صد و پنجاه و پنج  کافران، در منطقه ی »بدر«  مسلمانان و سپاه 

شدند و با یکدیگر جنگیدند.
کفر سه  که آن را »بدر« نامیدند،  فقط سیصد و سیزده نفر بودند؛ اّما سربازان سپاه  مسلمانان در این جنگ، 
کافران در  کافران نیز خیلی بیشتر از امکانات مسلمانان بود. با این حال،  برابر آنان بودند. امکانات نظامی 

کشته شدند.  این جنگ شکست خوردند و بسیاری از سران آنان، از جمله ابوجهل، 
      مسلمانان، غنایم فراوانی به دست آوردند. آن ها صد و پنجاه شتر، 

گرفتند. ده اسب و مقدار زیادی ابزارآالت جنگی به غنیمت 
     جنگ بدر، نخستین درگیری جّدی مسلمانان با قریش بود. 

این جنگ در روز جمعه هفدهم رمضان سال دّوم هجری اّتفاق افتاد. در آیاتی از
سوره ی آل عمران به این واقعه ی مهم اشاره شده است.

 

کنند  و افراد زیادی  به خواستگاری او  خیلی ها دلشان می خواست با فاطمه)س(، دختر پیامبر، ازدواج 
که علی)ع( به خواستگاری او آمد.  آمدند. فاطمه)س( خواستگاری هیچ کدام از آن ها را نپذیرفت تا آن 

 ازدواج فاطمه)س( و علی)ع(

 نخستین نبرد
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گفت: »ای رسول خدا! من دوست دارم دخترت فاطمه)س( را به  علی)ع( خدمت پیامبر)ص( رسید و 
همسری من درآوری.« 

کرده اند. او هیچ کدام  که افراد زیادی از فاطمه خواستگاری       پیامبر)ص( به علی)ع( فرمود: »می دانی 
کنم؟« را نپذیرفته است. بمان تا بروم و نظرش را در مورد خواستگاری تو سؤال 

کرد. در خواستگاری های قبلی، فاطمه)س(       پیامبر)ص( فاطمه)س( را از خواستگاری علی)ع( باخبر 
کرد و با این سکوت رضایت خود را اعالم  گونه ای مخالفت خود را نشان می داد؛ اّما این بار سکوت  به 

کبر،  کرد و در واقع خواستگاری علی)ع( را پذیرفت. پیامبر خیلی خوش حال شد. برخاست و فرمود: »اهلل ا
که راضی است.« سکوت فاطمه یعنی این 

     پیامبر)ص( مردم را به مسجد فرا خواند و در حضور آنان، فاطمه را به عقد علی)ع( درآورد. این پیوند 
مبارک، در رمضان سال دّوم هجری انجام شد.

     سپس رسول خدا )ص(، جهیزیه ی ساده ای برای فاطمه خرید و سه ماه بعد، در ماه ذی حّجه، 
مراسم عروسی برگزار شد و او را به خانه ی علی)ع( فرستاد.
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 جنگ ُاُحد
گرفتن انتقام بودند.  که در جنگ بدر به سختی شکست خورده بودند، به دنبال فرصتی برای   مشرکان مّکه 
کردند. آن ها عالوه بر سربازان خود،  پس یک سال بعد از جنگ بدر سپاه بزرگی را برای حمله به مدینه آماده 
از قبایل دیگر هم سربازانی را به جمع خود افزودند و به سوی مدینه به راه افتادند. آنان، زنان را نیز با خود 

کردند تا بتوانند با هلهله ها و فریادهای شورانگیز آن ها، بهتر با مسلمانان بجنگند. به این ترتیب  همراه 
کفر، به سی هزار نفر رسید. تعداد سربازان سپاه 

کرده است، به فکر دفاع افتادند.  که فهمیدند سپاه قریش به سمت آنان حرکت       مسلمانان هم 
کرد.  کافران بجنگند، با یاران خود مشورت  که در داخل شهر بمانند یا بیرون شهر با  پیامبر)ص( برای این 

کنند. کافران نبرد  ج شوند و بیرون شهر با  پس قرار شد مسلمانان از مدینه خار
کوه ُاُحد، با هم روبه رو شدند. حضرت محّمد)ص(  کنار  کافران مّکه، بیرون مدینه و در          مسلمانان و 
کوه را  کوه »ُرمات« )کوه تیراندازان( بایستند و در هیچ شرایطی  دستور داد تا پنجاه نفر از سربازان بر روی 

کنند. کافران نتوانند از پشت سر به سپاه اسالم حمله  ترک نکنند تا 
که بر  کافران زدند و آنان را تا مرز شکست پیش بردند؛ اّما پنجاه نفری       ابتدا مسلمانان ضربات سختی بر 
کردند جنگ تمام شده است. پس بدون توّجه به سفارش پیامبر  گمان  روی »کوه تیراندازان« قرار داشتند، 

کردند و فقط ده نفر از آنان در آن جا باقی ماندند. کوه را ترک 
کردند و از پشت سر، آن ها را  کردند و به مسلمانان حمله  کافران، از این فرصت سوءاستفاده      

مورد هجوم قرار دادند.
که پیامبر)ص( به شهادت رسیده است. این شایعه، تأثیر بسیار بدی      در این شرایط، شایعه شد 

که از پشت سر غافلگیر شده بودند، با این  بر روحیه ی مسلمانان داشت. سربازان مسلمان 
کنده شدند و سپاه مسلمانان انسجام خود را از دست داد.   شایعه، بیش از پیش از هم پرا

گذاشتند.  کردند و در آن لحظات سخت، پیامبر را تنها  بعضی از یاران پیامبر  نیز فرار 
البّته امام علی)ع( و برخی دیگر از یاران رسول خدا )ص( تا پای جان ایستادند و 

کردند. با شجاعت تمام، از  پیامبر)ص( حفاظت 
کردند و دشمن را فراری دادند. کم کم به خود آمدند و در ادامه ی جنگ از پیامبر)ص( دفاع  البته مسلمانان 
در جنگ ُاُحد، حدود هفتاد نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند. رسول خدا )ص( نیز به شّدت مجروح شد. 

کردند. پس از جنگ، مشرکان مّکه، پیکر مسلمانان شهید، از جمله پیکر حمزه عموی پیامبر را تّکه تّکه 
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    جنگ ُاُحد، در شوال سال سّوم هجری اتّفاق افتاد. در آیاتی از سوره ی آل عمران از این واقعه ی 
مهم یاد شده است.

که در مّکه زندگی می کردند؛ اّما  کّفار قریش بودند  مهم ترین دشمنان حکومت اسالمی و پیامبر)ص(، 
گرفتن اسالم در مدینه، بسیاری از قبایل دیگر نیز به هراس افتادند. آنان نیز مانند قریش، از  با قدرت 

که  حکومت اسالمی مدینه می ترسیدند و  آرزوی نابودی آن را در سر داشتند. در این میان یهودیان 
بیشتر در مدینه و اطراف آن زندگی می کردند، بیش از دیگران، به فکر از بین بردن اسالم بودند؛ چون 

کینه به دل داشتند. نسبت به اسالم 

 دفاع از پشت خندق
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         در سال پنجم هجری، این دشمنان دست به دست هم دادند و یک سپاه ده هزار نفری را برای مبارزه
کرد تا ببیند چگونه از شهر           با مسلمانان به سوی مدینه فرستادند. پیامبر)ص( با یاران خود مشورت 

گفت: »ما ایرانیان، هنگام حمله ی دشمن، به دور شهر خود خندق می َکنیم و به  کنند. سلمان   مدینه دفاع 
این وسیله، راه نفوذ دشمن را می بندیم.« 

کندند. همه در این       پیامبر)ص( پیشنهاد سلمان را پذیرفت و مسلمانان، بالفاصله در اطراف شهر خندق 
کشید. کندن خندق شش روز طول  کردند.  کار مهم مشارکت 

کّفار، از خندق  کند، پشت خندق متوّقف شد. البّته برخی از  که قصد داشت به مدینه حمله       سپاه دشمن 
کشته شدند یا با ذّلت نزد یاران خود بازگشتند.  کردند؛ اّما با دفاع مسلمانان، یا  عبور 

کرد، پهلوانی به نام َعمرو بن َعبدَود بود. او یکی  که از خندق عبور  کسانی        یکی از 
کسی توان مبارزه  از مشهورترین جنگجویان عرب بود و در میان افراد عادی، 

کسی را به  با او را نداشت. وی فریاد می کشید و از مسلمانان می خواست 
کسی برای مبارزه با او اعالم جنگ او بفرستند. به جز امام علی)ع( 

 آمادگی نکرد. سرانجام آن حضرت به مبارزه با عمرو رفت و با 
کشت. این حادثه، روحّیه ی  شجاعت تمام با او جنگید و او را 

کرد و باعث شادی مسلمانان شد. دشمن را خراب 
کردند. تا این که  کافران، حدودًا پانزده روز مدینه را محاصره       

باالخره از توقف در پشت دروازه های مدینه خسته شدند و به
شهر و دیار خود بازگشتند.

      جنگ خندق، از هشتم تا بیست و سّوم ماه ذی قعده ی
کشید. به این جنگ، »جنگ احزاب«   سال پنجم هجری طول 

کریم نیز در سوره ی احزاب از این جنگ هم می گویند. قرآن 
گفته است.  سخن 
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 صلح ُحَدیبّیه
که برای انجام فریضه ی عمره راهی مّکه  گرفت  در ماه شّوال سال ششم هجری، پیامبر)ص( تصمیم 
که برای  کّفار قریش بود. پیامبر)ص( از مسلمانان هم خواست  شود. در آن زمان، هنوز مّکه در دست 

انجام این فریضه و زیارت خانه ی خدا آماده شوند. حضرت محّمد)ص( در این سفر به دنبال جنگ با 
کافران نبود و فقط می خواست عمره انجام دهد.

ج شد و در  که تقریبًا هزار و پانصد نفر بودند، اّول ذی قعده از مدینه خار کاروان زیارتی مسلمانان،     
 مسجد شجره لباس احرام پوشیدند.

کردند. کافران، از حرکت مسلمانان به سوی مّکه باخبر شدند. پس با هم مشورت                                  
کفار قریش، این حرکت گرچه پیامبر)ص( فقط می خواست عمره به جا آورد؛ اّما                                        ا

                                                             را نوعی قدرت نمایی از سوی مسلمانان  می شمردند. به همین خاطر، 
که از ورود پیامبر)ص( و یارانش به مّکه جلوگیری گرفتند                                                                             تصمیم 
کاروان زیارتی مسلمانان کنند. آنان دویست سوار را به سوی                                                                                        
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در سال هفتم هجری، حکومت اسالمی پیامبر)ص( به یک قدرت بی نظیر تبدیل شده بود. رسول خدا )ص( 
کرد و نمایندگانی را نزد پادشاهان و سران قبایل و شخصیت های برجسته ی جهان  از این فرصت استفاده 

فرستاد و آنان را به قبول اسالم فراخواند.
که پیامبر)ص( برایشان نامه نوشت و  کسانی بودند  کم مصر، از جمله        پادشاه روم، پادشاه ایران و حا

نماینده ای از طرف خود نزد آن ها فرستاد.
      این اقدام پیامبر)ص( در معّرفی اسالم به جهان بسیار تأثیر داشت و سردمداران حکومت ها و مردم را بهتر

کرد.  با دین اسالم آشنا 

کنند. البّته پیامبر)ص(، از سواران قریش فاصله می گرفت.            فرستادند تا با آن ها مقابله 
کرد. سواران دشمن نیز در  کیلومتری مّکه( توّقف           تا این که سرانجام در منطقه ی ُحَدیبیه )بیست و دو 

همان نزدیکی مستّقر شدند.
کردند و پیام های زیادی بین آن ها ردو بدل شد.  کره  کفار قریش، چند بار با هم مذا       پیامبر)ص( و 

که در تاریخ به »پیمان ُحَدیبیه« مشهور است.  گفت وگوها به پیمان صلحی انجامید  سرانجام این 
      براساس این پیمان، آن سال پیامبر)ص( و یارانش باید به مدینه بازمی گشتند. البّته سال آینده 

می توانستند به مّکه بیایند و سه روز در آن جا بمانند و عمره انجام دهند. 
که مسلمانان می توانستند در مّکه آزادانه وظایف خود را انجام         یکی دیگر از بندهای این پیمان این بود 
کردند تا ده سال  کسی حق نداشت آنان را آزار دهد. همچنین در این پیمان، پیامبر و قریش توافق  دهند و 

از جنگ با یکدیگر بپرهیزند.
گرچه آن سال مسلمانان از زیارت خانه ی خدا محروم ماندند،        ا

ع به سود آنان تمام شد.  اّما پیمان حدیبیه، در مجمو
       این پیمان، فرصت خوبی برای مسلمانان فراهم 

که به جای جنگ با قریش، به تبلیغ اسالم  کرد 
و توسعه ی نفوذ خود در بین مردم بپردازند.

 نامه هایی به سران جهان
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تعداد زیادی از یهودیان عربستان، در قلعه های خیبر زندگی می کردند. خیبر، منطقه ای آباد و حاصل خیز، 
کیلومتری شهر مدینه و پر از نخلستان بود. درصد و شصت و پنج 

     یهودیان خیبر، نقش مهّمی در تحریک دشمنان بر ضد پیامبر)ص( و جنگ خندق داشتند. به همین 
کند و به توطئه های پی درپی آنان پایان دهد. گرفت به قلعه های آنان حمله  دلیل، پیامبر)ص( تصمیم 

کرد. در این سپاه، شانزده نفر از  پس در ماه صفر سال هفتم هجری، سپاه اسالم را راهی قلعه های خیبر 
کمک به مجروحان جنگ آمده بودند.  که برای  زنان نیز حضور داشتند 

     تا سپاهیان اسالم به قلعه های خیبر رسیدند، یهودیان از حرکت آنان بی خبر بودند. آن  ها وقتی 
مسلمانان را دیدند، حسابی غافلگیر شدند.

 در قلعه های خیبر
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کنان برخی قلعه ها نیز درخواست صلح  قلعه ها، یکی پس از دیگری به دست مسلمانان  افتاد. سا
کردند و بدون جنگ و خونریزی تسلیم شدند.

 فتح مّکه
کردند. آنان با حمله به  کافران مّکه پیمان شکنی  گذشت بیست و دو ماه از پیمان صلح ُحَدیبیه،  پس از 
گرفتند. براساس آن صلح نامه، قریش حق چنین  یکی از قبایل هم پیمان پیامبر، صلح ُحَدیبیه را نادیده 

کاری را نداشت و نباید با هم پیمانان پیامبر)ص( می جنگید.
گرفت به مّکه برود و مّکه را از چنگ آنان درآورد.  کافران، تصمیم      پیامبر )ص( پس از این پیمان شکنی 

که مسلمانان آماده ی سفر شوند. سپاه ده هزار نفری اسالم، در دهم ماه رمضان  رسول خدا )ص( فرمان داد 
کرد تا یکی از مهم ترین مأموریت های خود را انجام دهد. وقتی سربازان  سال هشتم هجری، از مدینه حرکت 

کنند.  مسلمان به منطقه ی مّرالظهران رسیدند، پیامبر به آنان دستور داد در نقاط مختلف آتش روشن 
که از آتش ها روشن شده بود، به عظمت سپاه اسالم پی بردند. آنان به  کافران با دیدن منطقه ی وسیعی 

که مّکه، بدون مقاومت قابل توّجهی به دست مسلمانان  وحشت افتادند و چنان روحیه ی خود را باختند 
افتاد.

که دشمنان قدیمی او بودند، بخشید و به همه ی آنان امان داد. رسول خدا )ص(      پیامبر)ص( اهل مّکه را 

گذشته، امیرمؤمنان علی)ع(، دالوری های زیادی از خود نشان داد. او        در این جنگ هم مثل جنگ های 
یکی از سه پرچمدار سپاه اسالم بود. فتح یکی از قلعه ها، با دشواری هایی روبه رو شد. پیامبر)ص( نخست 

کند؛ اّما او در فتح قلعه با شکست روبه رو شد. پس از او، عمر مأمور  که آن قلعه را فتح  به ابوبکر مأموریت داد 
کار سخت را به  کند؛ اّما او هم به نتیجه ای نرسید. بعد از این دو، علی)ع( مسئولیت این  شد قعله را تصرف 

کرد و سربازان یهود گرفت. او با شجاعت تمام به این قلعه حمله  عهده 
 را شکست داد و آن قلعه را هم به تصرف اسالم درآورد.

با شکست یهودیان خیبر، آخرین پایگاه آنان در
جزیرةالعرب از بین رفت و حکومت اسالمی

مدینه، از شّر دشمنی ها و توطئه های
آنان آسوده شد.
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کرد هرکس در خانه ی خود بماند یا به مسجدالحرام برود یا وارد خانه ی ابوسفیان شود، اعالم 
 آسیبی به او نخواهد رسید.

کعبه رفت و تکبیرگویان داخل مسجدالحرام شد و       حضرت محّمد)ص( پس از ورود به مّکه، به سوی 
کرد. طواف 

که بزرگ ترین آنها »ُهَبل« بود. پیامبر)ص( همه را با  کعبه قرار داشت       در آن زمان، سیصد و شصت بت در 
گرفت و بت هایی را  کرد و شکست. آن گاه علی)ع(، بر شانه های پیامبر)ص( قرار  چوب دستی خود سرنگون 

گفت. کعبه رفت و اذان  که در جاهای باالتری بودند، بر زمین انداخت. هنگام ظهر نیز بالل، باالی 
گریخته  که از مّکه  تعدادی از اهالی مّکه، نزد پیامبر)ص( آمدند و اسالم آوردند. بسیاری از مشرکان هم 

بودند، به مّکه بازگشتند و مسلمان شدند.
     پس از فتح مّکه، قبایل اطراف مّکه نیز به مرور اسالم را پذیرفتند و دسته دسته به جمع مسلمانان 

پیوستند.

کرده اند و آماده ی مقابله با  که دو قبیله به نام های هوازن و ثقیف شورش  پس از فتح مّکه، خبر رسید 
گرفت از همان مّکه، به سمت آنان برود و سپاه شورشی را  اسالم شده اند. حضرت محّمد)ص( تصمیم 

کند. سرکوب 
     لشگر اسالم و لشگر شورشی هوازن و ثقیف، در منطقه ی ُحَنین با هم روبه رو شدند و

با یکدیگر جنگیدند. در آغاز نبرد، مسلمانان شکست خوردند و 
گذاشتند. اّما با فریادهای بسیاری از آنان پا به فرار 

پیامبر)ص( به خود آمدند. آنان اشتباهات 
کردند و اداره ی میدان جنگ را  خود را جبران 

کردند. گرفتند و دشمنان را مجبور به فرار  به دست 
     جنگ حنین در ماه شّوال سال هشتم هجری اتّفاق افتاد.

 به سوی ُحَنین
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کرد و به فکر مقابله با حکومت اسالمی پیامبر)ص(  گسترش اسالم، امپراتور روم به شّدت احساس خطر     با 
کرد تا در یک موقعّیت مناسب به مسلمانان  افتاد. او چهل هزار سواره نظام و پیاده نظام را در مرز شام مستقر 

کند. حمله 
     وقتی این خبر به پیامبر)ص( رسید، آن حضرت افرادی را به اطراف مّکه و مدینه فرستاد تا مسلمانان را 

کنند. با این تدبیر پیامبر)ص(، سی هزار نفر از مسلمانان آماده ی رزم شدند و در  برای دفاع از اسالم آماده 
گرد آمدند. ده هزار نفر از آن ها سواره و بیست هزار نفر پیاده بودند. لشگرگاه مدینه 

گذاشت و سپس، با سپاهیانش راهی منطقه ی تبوک       رسول خدا )ص(، علی)ع( را در مدینه به جای خود 
که سپاه روم استقرار یافته بود. شد. تبوک، همان جایی بود 

     سپاه اسالم، در شعبان سال نهم هجری، به منطقه ی تبوک رسید؛ ولی هیچ یک از سپاهیان روم در آن جا 
کشور خود بازگشته بودند. مسلمانان، بیست روز در تبوک ماندند و بعد  نبودند. آنان از ترس سپاه اسالم، به 

با فرمان پیامبر)ص(، به مدینه برگشتند.

 حضور در تبوک

که به سران جهان نوشت، نامه ای هم به اسقف نجران نوشت  حضرت محّمد)ص(، همزمان با نامه هایی 
که هفتاد  و اهل نجران را نیز به قبول اسالم فراخواند. نجران، منطقه ای آباد در مرز حجاز و یمن بود 

کنان نجران، مسیحی بودند. دهکده داشت. سا
کره با پیامبر)ص(، هیئتی را به مدینه فرستادند. این هیئت خدمت       مسیحیان نجران، برای مذا

گفت وگوی  ع  کرد. مهم ترین موضو گفت وگو  پیامبر)ص( رسید و درباره ی اعتقادات دینی خود با پیامبر 
آنان با رسول خدا )ص(، جایگاه حضرت عیسی)ع( بود. مسیحیان نجران، عیسی)ع( را پسر خدا 

می دانستند؛ ولی پیامبر به آن ها  فرمود: »او بنده و آفریده ی خداست.«
گفت وگوی نمایندگان اهل نجران با پیامبر)ص( به جایی نرسید و آن حضرت از سوی خدا مأمور به      

 ماجرای مباهله
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گردد، هر دو طرف باید مقابل هم قرار می گرفتند و  که حق از باطل آشکار  مباهله شد؛ یعنی برای آن 
یکدیگر  را نفرین می کردند.

      در بیست و چهارم ذی َحّجه ی سال نهم هجری، پیامبر و اهل نجران، آماده ی مباهله شدند.
کار تنها علی)ع(،  فاطمه)س(، حسن)ع( و حسین)ع( را با خود همراه برده بود.  پیامبر)ص(، برای این 

اهل نجران، با دیدن آن چهره های نورانی سخت به وحشت افتادند و از قبول مباهله پشیمان شدند. 
گر دست به دعا بردارند، فورًا دعایشان  که ا گفت: »من چهره هایی را می بینم  یکی از بزرگانشان به آنان 

مستجاب می شود.« 
      آن ها به جای انجام مباهله، توافق نامه ای با پیامبر)ص( نوشتند و با پرداخت مالیات، در پناه حکومت 

گرفتند. رسول خدا )ص( قرار 

در سال دهم هجری، خدا یک مأموریت 
مهم به پیامبر)ص( داد.

حضرت محّمد)ص( باید 
خود در مراسم حج

شرکت می کرد و 
اعمال حج را 

به مردم می آموخت.
پیامبر)ص( در 

ماه ذی قعده ی سال 
دهم هجری، به مردم 

مدینه و دیگر شهرها
که به  و روستاها خبر داد 

زیارت خانه ی خدا خواهد رفت. 

 حّج خداحافظی
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که سفر داشت راهی حج شدند و به سوی  با این خبر، بسیاری از مسلمانان با همه ی دشواری هایی 
مّکه رفتند. 

 واقعه ی غدیر خم
پس از مراسم حّجةالوداع یا همان حّج خداحافظی، 

پیامبر)ص( و یارانش از مّکه بیرون آمدند و 
به سوی سرزمین های خود به راه افتادند. 

در نزدیکی یک سه راهی به نام ُجحفه، 
پیامبر)ص( دستور داد که همه ی کاروان ها 
کنند. آن جا »غدیر خم« نام داشت.  توقف 

       دو ماه پس از این حج ، رسول خدا از دنیا رفت. به همین خاطر به این حج، حّج خداحافظی می گویند.
کرد، علی)ع( برای انجام مأموریتی از سوی  که پیامبر)ص( از مدینه به سوی مّکه حرکت  زمانی 

پیامبر)ص( در یمن بود. امام علی)ع( پس از انجام مأموریتش راهی مّکه شد و به جمع پیامبر)ص( و 
یارانش پیوست.

کامل به آنان         آن سال پیامبر)ص( اعمال حج را خیلی خوب به مردم توضیح داد و احکام آن را به طور 
آموخت. او همچنین، مردم را به دوستی و برادری فراخواند و در سخنرانی های خود، مهم ترین اصول 

کرد. اعتقادی و اخالقی اسالم را به آنان یادآوری 
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 روزهای آخر

کرد و رهبر آینده ی مسلمانان را معّرفی نمود. در آن مراسم باشکوه،  در غدیر خم، پیامبر)ص( سخنرانی 
که من موال و رهبر او هستم، علی هم گرفت و باال برد و فرمود: »هرکس  پیامبر)ص( دست علی را 

رهبر و موالی اوست.«
       پس از مراسم، مسلمانان دسته دسته نزد حضرت علی)ع( آمدند و با او به عنوان رهبر آینده بیعت 

که درباره ی این مراسم  کردند. سپس شاعری به نام »َحّسان« نیز بر باالی سنگی ایستاد و شعر زیبایی را 
سروده بود، خواند. ماجرای غدیر، در روز هجدهم ذی حّجه ی سال دهم هجری اّتفاق افتاد.

در ماه صفر سال یازدهم هجری، رسول خدا )ص( سپاهی بزرگ در مدینه تشکیل داد. هدف از تشکیل 
این سپاه، مقابله با رومیان بود. دولت نیرومند روم، یک بار در سال نهم هجری، در تبوک، قصد حمله به 
کام ماند. پیامبر)ص( با ایجاد سپاه جدید، در پی  که با حضور سپاه اسالم این حمله نا مسلمانان را داشت 

ک دولت روم بود. دفاع از اسالم و مقابله با توطئه های خطرنا
       رسول خدا )ص( فرماندهی لشگر را به جوانی به نام »ُاسامه« سپرد؛ اّما فردای همان روز، حضرت دچار 

سردرد و تب شدید شد و در بستر بیماری افتاد.
کردند و به لشگر اسامه نپیوستند. برخی از         برخی یاران پیامبر)ص(، از فرمان آن حضرت سرپیچی 

کردند. سربازان نیز، فرماندهی اسامه را زیر سؤال بردند و در حرکت سپاه سنگ اندازی 
       پیامبر)ص( با همان حال بیماری، به مسجد رفت و با بیان شایستگی ُاسامه برای فرماندهی، بر 

کرد. کید  حرکت سریع تر سپاه او تأ
که بیماری  کردند  ع پیدا 

ّ
که خبر بدی از مدینه رسید. سربازان اسالم اطال سپاه اسامه آماده ی حرکت می شد 

که برای فرار از جهاد به دنبال بهانه می گشتند، در پی این خبر به  کسانی  پیامبر)ص( شّدت یافته است. 
مدینه برگشتند. با بازگشت آن ها، بقّیه ی سپاه هم به مدینه آمد و سپاه اسامه از هم پاشید.
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حضرت محّمد)ص( در بیست و هشت صفر سال یازدهم هجری، در سن شصت و سه سالگی درگذشت. 
آن بزرگوار در آخرین روزهای زندگی خود به یارانش فرمود: »کاغذ و دواتی برای من بیاورید تا چیزی برایتان 

گمراه نشوید.« پیامبر)ص( می خواست، بار دیگر بر امامت و رهبری امیرمؤمنان علی)ع(  که هرگز  بنویسم 
کند و در سندی محکم، جانشین آینده ی خود را معّرفی نماید. متأّسفانه، یکی از حاضران  کید  تأ

کرده است و او هذیان  گفت: »بیماری بر پیامبر)ص( غلبه  گرفت و  کار را  جلوی این 
کافی است.« می گوید. همین قرآن برای ما 

کردند.  گروهی از آن حمایت  کردند و  گروهی از اصحاب با این سخن مخالفت        
پیامبر)ص( از این بگومگوها سخت ناراحت شد و فرمود:

کنید.« این حادثه ی تلخ به   »برخیزید و خانه را ترک 
که در  مصیبت روز پنج شنبه مشهور است. چرا 

روز پنج شنبه اّتفاق افتاد.
     چند روز پس از این حادثه، بیماری 

پیامبر)ص( به اوج خود رسید 
و نشانه های 

مرگ در چهره ی 
حضرت نمایان شد.

 در آخرین لحظه ها، 
 فرمود: »برادرم را صدا بزنید

کنار بسترم بنشیند.«  تا بیاید و 
که منظور  همه فهمیدند 

 درگذشت پدر اّمت

پیامبر)ص( از برادر، 
علی)ع( است. علی)ع( بی درنگ آمد و

کرد و سر او را به سینه ی   پیامبر)ص( را قدری بلند 
خود چسباند.

 اندکی بعد، رسول خدا )ص( جان سپرد و از دنیا رفت.                                                                                                             
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که به شّدت می گریست،  کرد. سپس در حالی  کفن  امیرمؤمنان)ع(، پیکر پیامبر)ص(  را غسل داد و 
ک سپرد.                                                  در خانه ی خود  پیامبر)ص(، او را   به خا
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