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 زندگینامه مختصر حضرت محمد مصطفی )صلی اهلل علیه و آله(

 مقدمه

 دموجو شماربی روايات ، اينهمه با ؛ است داشته قرار مسلمانان اهتمام و توجه مورد اسالم صدر از( ص) محمد حضرت زندگی

 سیرة شرح یلتفص به ، بعثت از پیش ، بزرگوار آن زندگی باب در ما آگاهیهاي ويژه به و نیستند همداستان جزئیات بیشتر در

 بازتابی بندد،می نقش ذهن در سال 36 طول در وي زندگی بررسی و مطالعه از آنچه ، حال هر به.  نیست بعثت از پس ايشان

 ناامیدي و تگیخس هیچبی ، بسیار دشواريهاي نهادن سر پشت با که است شخصیتی سرگذشت و الهی پیامبري ظهور تصوير از

 ودش عربستان مرزهاي از بیرون در اسالم گستردن آمادة و کند متحد را العرب جزيره توانست و زد دست ، جامعه اصالح به

 . رودمی شمار به جهان اديان ترينمهم از يكی اينك که نهد بنیاد را ديانتی تر مهم آن از و

 بعثت تا تولد از

 تقويم در ماه همان 12 روايتی به يا ،(  م 015)  الفیلعام االول ربیع 11 در روايات از بسیاري بنابر( ص)  محمد حضرت تولد

 ؛ ودندب قريش بزرگ قبیلة از دو هر و وهب دختر آمنه مادرش و عبدالمطلب فرزند عبداهلل ،(ص)پیامبر پدر.  داد روي عربی

( ص) پیامبر پدر ، عبداهلل.  داشتند اشتغال بازرگانی به بیشتر و بودند برخوردار مكه در فراوانی نفوذ از آن بزرگان که ايقبیله

 در که میرس بنابر.  درگذشت و شد بیمار بازگشت در و رفت شام به کاروانی با تجارت براي فرزندش تولد از پیش اندکی

 که بود ساله 3 وي.  يابد پرورش باديه پاك و ساده فضاي در تا سپردند حلیمه نام به زنی به را( ص) محمد ، بود رايج مكه

 ـ ابواء در را او و درگذشت و شد بیمار ، بازگشت در نیز آمنه اما ،رفت(  مدينه)  يثرب به خويشان ديدار براي مادر همراه

 در نیز او اما ، گرفت قرار عبدالمطلب جدش حمايت کنف در پس اين از( ص)  محمد. سپردند خاك به ـ مدينه نزديك

 اش هبرادرزاد سرپرستی در ابوطالب. شد گذارده ابوطالب عمويش عهدة بر( ص)  محمد سرپرستی و درگذشت وي سالگی8

 ايه نشانه ، نام بَحیرا راهبی ، سفر اين در هم و برد همراه خود با را او شام به تجارتی سفري در.  کرد می بلیغ کوششی

 به یپیمان در شرکت ،(  ص)  پیامبر ازدواج از پیش مهم وقايع از. ساخت مطلع امر آن از را ابوطالب و يافت او در را پیامبري



 

 

 انیپیم« .  بستانند را او حق و کنند حمايت مظلومی هر از»  کردند تعهد مكیان از جمعی آن در که است«  الفضول حلف»  نام

 .پیونددمی آن به ، خوانند باز پیمانی چنان به را او ديگر بار اگر فرمودمی و ستودمی را آن نیز بعدها( ص) پیامبر که

 رستید و صداقت همین و گرفت لقب«  امین»  که بود شده همگان زبانزد چنان درستكاري و راستگويی به( ص) محمد شهرت

 رستكاريد شیفتة چنان سپس ؛ فرستاد شام به تجارت براي خويش سرماية با را او و کرد جلب را خويلد دختر خديجه توجه

 بود تربزرگ او از سالی 10 کمدست ، مشهور بنابر که حالی در ، نهاد پیش گام وي با ازدواج براي خود که شد «امین محمد» 

 یامبرپ براي او.  برنگزيد ديگري همسر پیامبر ، داشت حیات که زمانی تا و بود فداکار همسري(  ص)  محمد براي خديجه. 

 است( ع) فاطمه حضرت ، نامدارتر همه از ، دختران میان در و گذشتند در کودکی در همگی پسران که آورد فرزندانی(  ص) 

 به انمردم نزد دانیم می آنكه جز ؛ نیست دست در چندانی آگاهی بعثت زمان تا( ص)  پیامبر زندگی از دوره اين جزئیات از. 

 مرسو و آداب از.  بود ناخشنود سخت خود قوم ناپسند رفتارهاي و خوي از و ، شده شناخته تفكر و تأمل اهل فردي عنوان

 دير ، تبعث از پیش اندکی( ص) محمد.  تافتمی بر روي آن از( ص) پیامبر و بود پرستی بت همه از چشمگیرتر آنان زشت

 .گذرانیدمی انديشه و خاموشی به را زمان و بردمی سر به مكه نزديك کوهی در حرا، غار در تنهايی به را زمانی

 هجرت تا بعثت از

 عنوان به سیره در آنچه اما است، بوده صادقه رؤياهاي ، او سالگی 45 هنگام به( ص) پیامبر بعثت هاينشانه نخستین اندگفته

 او بر و شد ظاهر( ص) پیامبر بر حرا غار در وحی فرشتة که است رجب ماه يا ، رمضان ماه در شبی ، يافته شهرت بعثت آغاز

 زودتر چه ره را او که خواست و بازگشت خانه به شتاب به( ص) پیامبر ، روايات بنابر.  برخواند را علق سورة آيات نخستین

 بعد اندکی ولی ، بود ساخته غمناك را(  ص)پیامبر امر همین و شد ايجاد ايوقفه وحی نزول در مدتی براي گويا. بپوشانند

 گردانیدن پاك و اخالقی و دينی فسادهاي از جامعه اصالح و خود قوم هدايت مامور را حضرت آن و آمد باز وحی فرشتة

 . کرد دروغین خدايان از آدمیان دلهاي و ، بتان از خدا خانة

 از و ، خديجه همسرش ، آورد ايمان او به که کسی اول و کرد آغاز خود خانوادة از نخست را توحید به دعوت( ص) پیامبر

 فرق منابع در. داشت عهده بر( ص) پیامبر را او سرپرستی هنگام آن در که بود( ع)  طالب ابی بن علی عمويش پسر ، مردان

 بايد اما ،اند برده نام اسالم به گروندگان نخستین عنوان به ، حارثه زيدبن و ابوبكر همچون ديگر برخی از ،اسالمی گوناگون

 براي يا زمینه به بعدها و بود افتخاري پیوسته گوناگون مذهبی گرايشهاي در مسلمانان براي موضوع اين که داشت نظر در

 و داشت فزونی به رو مسلمانان شمار ولی ، بود محدود بسیار آغازين دعوت چند هر.  شد تبديل آنان میان کالمی منازعات

 .گزاردندمی نماز( ص) پیامبر با و رفتندمی مكه اطراف به آورندگان اسالم گروه که برنیامد چندي

 ترتردهگس سطحی در را توحید دعوت و آورد گرد قريش خاندان از را همگان تا يافت دستور( ص)پیامبر بعثت، از پس سال 6

 بايد. زودنیف قريش آورندگان اسالم شمار بر و نیافت چندان اجابتی دعوتش اما ، زد دست کار بدين( ص) پیامبر.  سازد مطرح

 فرودستان اما ، تافتندنمی بر ، داشت بسیار تاکید انسانها برابري و خدا وحدانیت بر که را جديد دعوت مكه اشراف آنكه با گفت



 

 

 و ياسر عمار همچون ايشان از برخی و گرويدند می آن به گروه گروه و بودند پذيرا جان و دل با را جديد دين ، چیزانبی و

 با بیشتر و ماليمت با نخست چه اگر مكه مشرکان کلی طور به و قريشیان رفتار.  شدند صحابه بزرگان از بعدها حبشی بالل

 و( ص ) پیامبر بر قريشیان ، يافت فزونی آنان پدران رسوم و آيین از و بتان از بدگويی چون ولی ، بود همراه اعتنايیبی

 رد( ص) پیامبر آزار براي ، کردمی حمايت او از جداً که را( ص)  پیامبر عموي ابوطالب خاصه و گرفتند سخت مسلمانان

 سو ديگر از و گرفت می فزونی( ص)پیامبر شخص و مسلمانان به قبايل ديگر و قريشیان تعرض سو يك از.  دادند قرار تنگنا

 . آمد پديد دستگی دو ، او از حمايت يا( ص) پیامبر با مخالفت به نسبت قريشیان صفوف در

 هک رسدمی نظر به و کنند هجرت حبشه به تا کرد امر را اصحاب از ايعده( ص) پیامبر که شد چندان مشرکان سختگیري

 از تا دندنها پیمانی قريشیان سرانجام ، بعثت ششم سال در.  اند بوده آمد و رفت در حجاز و حبشه میان نیز اصحاب از برخی

. آويختند بهکع ديوار به و نوشتند ايصحیفه بر را خويش پیمان آنان.  بپرهیزند عبدالمطلب خاندان با فروش و خريد يا ازدواج

 ، ابوطالب«  شعب»  به مشهور ايدره به خديجه و( ص)پیامبر همراه نیز او خاندان از ديگر کسانی و ابوطالب ، سوي آن از

 طوطخ آنكه از پس ، سرانجام.  شدند می بیرون آن از خود نه و آمد می آنجا به کسی نه ، بود ممكن که جايی تا و بردند پناه

 15 سال)  بردارند دست ايشان محاصره از و کنند رها را مخالفان که پذيرفتند قريشیان ، بود برده میان از موريانه را صحیفه آن

 از تن دو ، شعب از( ص) پیامبر خروج از پس اندکی. يافتند رهايی تنگنا از او خاندان و( ص) پیامبر سان بدين( .  بعثت

 .يافتند وفات ابوطالب و خديجه ، ياورانش تريننزديك

 و ذيتا بر آمده دست به فرصت با مشرکان و داد دست از را خود حامیان ترينجدي از يكی( ص) پیامبر ، ابوطالب وفات با

 رسیدن جايی به ، طايف ويژه به ، مكه خارج ساکنان دعوت براي(  ص) پیامبر کوشش ، افزودند مسلمانان و( ص) پیامبر آزار

 رايب مستعد شهري که شد جلب يثرب شهر به( ص) پیامبر توجه ، سرانجام. بازگشت مكه به ناآسوده و خاطر آزرده او و

 که سیک از و بودند ستیز و جنگ در هم با اوقات بیشتر ، خزرج و اوس يعنی ، اصلی قبیلة دو شهر آن در.  بود اسالم دعوت

 اسالم و ديد حج موسم در را خزرجیان از تن 3 اتفاقاً( ص) پیامبر.  کردندمی استقبال ، کند دعوت دوستی و آشتی به را ايشان

 ، بعثت 12 سال در يعنی ، بعد سال. پرداختند دعوت تبلیغ به ، بازگشتند خويش شهر به چون آنان و کرد عرضه ايشان بر را

 و کردند بیعت حضرت آن با ، مكه نزديكی در ايدره ، عقبه در و آمدند( ص) پیامبر خدمت به ، خزرج و اوس از چند تنی

 در( ص) یامبرپ که شد حكومتی پاية نخستین بیعت اين.  کرد همراه آنان با اسالم تعلیم و ترويج براي اي نماينده( ص) پیامبر

 بود نمانده اندکی روهگ جز يثرب در گويا و کردند بیعت( ص)  پیامبر با يثربیان از بیشتري شمار نیز بعد سال.  نهاد بنیاد يثرب

 رسیدگی رةدربا شور از پس و يافتند آگاهی بدان قريشیان ولی ، بود پنهانی مذاکرات اين گرچه.  باشند نیامده در اسالم به که

 خون تا كشندب را( ص) پیامبر شبانه و آيند گرد کسانی قريش هايتیره همة از که شدند آن بر ، مسلمانان و( ص)  پیامبر کار به

 شتاب هب خود و نهاد خويش جاي بر را( ع) علی حضرت ، بود شده آگاه توطئه اين از که( ص) پیامبر.  نیفتد کسی برگردن او

 .شد روان يثرب سوي به ، بود شده همراه او با نیز ابوبكر که حالی در ،



 

 

 (ص) اکرم پیامبر رحلت تا هجرت از

 است ماسال تاريخ نیز و حضرت آن زندگی تاريخ در عطفی نقطة ، شده تعبیر هجرت به آن از که مكه از( ص) پیامبر خروج 

 در يگرد بلكه ، خواندنمی فرا يگانه خداي به ايمان و پرستی بت از دوري به را مشرکان تنها ،( ص) پیامبر پس آن از زيرا ؛

 نويسندگان از برخی اينكه اما ؛ نهد بنا نوين ايجامعه آسمانی شريعتی مبناي بر بايستمی که بود گرفته قرار حكومتی رأس

 دست از ار نقش اين هرگز( ص) پیامبر و نیست درست ، کرد رها را تبلیغ و دعوت و رسالت مدينه در( ص) پیامبر که برآنند

 هجرت. است عنیم اين مؤيد کشورها فرمانروايان به دعوتها ارسال و قبايل میان به اسالم تبلیغ براي کسانی داشتن گسیل.  ننهاد

 خود اين و تگرف قرار ايشان تاريخ مبدا که بدانجا تا ، شد تلقی بسیار اهمیت با مسلمانان نزد ، مدينه به مكه از( ص) پیامبر

 ماه رد( ص)پیامبر سرانجام.  داشتند نوين مرحلة يك عنوان به( ص) پیامبر هجرت از اعراب که است برداشتی دهندة نشان

 گرفت امن مدينه اختصار به يا الرسول مدينه ، حضرت آن نام به پس آن از که شهري ؛ رسید يثرب به بعثت 14 سال االول ربیع

 به ، روزي دچن از پس.  شتافتند او استقبال به يثربیان و فرمود درنگ قبا نام به ، شهر بیرون جايی در نخست حضرت آن. 

 رد کنونی النبی مسجد بنیاد که کرد بنا يارانش و اصحاب و خود دست به مسجدي ، خشك زمینی قطعه در و آمد در شهر

 آنان ـ دشمی اطالق يثرب پیشین ساکنان به اينك که ـ انصار و شودمی افزوده مهاجران شمار بر روز به روز .است منوره مدينة

 یاب بن علی خود و کرد برقرار برادري پیمان مهاجران و انصار میان نخست ،( ص) پیامبر.  دادند می جاي خويش منزل در را

 ردهنیاو ايمان دل به ولی ، کردندمی اسالم ادعاي ظاهر به اگرچه که بودند نیز اندك اي عده. برگرفت برادري به را( ع) طالب

 بست مانیپی يهوديان حتی ، شهر اهالی با( ص) پیامبر ، مدينه به ورود از پس مدتی.  نامیدند می«  منافقین»  را اينان و ، بودند

 مستقل هويت و يافت تغییر کعبه سوي به المقدس بیت از مسلمانان قبلة بعد چندي. کنند رعايت را يكديگر اجتماعی حقوق تا

 سال زا برخوردها و نكردند پیدا جدي برخوردي مكه مشرکان با مسلمانان ، هجرت نخستین سال در.  شد تثبیت اسالم براي

 و مدينه مسلمانان کوچك جامعة از حفاظت به هجرت از پس دوران در( ص) پیامبر اوقات بیشتر واقع در. شد آغاز دوم

 طرخ يا ، خواندند می اسالم به را مشرکان بايستمی نخست مسلمانان و( ص) پیامبر.  گذشت اسالم نفوذ حوزة گسترش

( ص)پیامبر اب دوستانه روابطی نخست گويا ، يهود ويژه به ، ديگر اديان به متدينان.  کردند می دفع را ايشان دائمی حملة و هجوم

 دشمنان اب حتی گاه و آمدند در ستیز و دشمنی در از بعد اندکی ولی ، کردندمی وانمود چنین کم دست يا ، داشتند مسلمانان و

 قبال رد را ايشان مواضع بايد ، آنان با مسلمانان و( ص) پیامبر رفتار تحلیل در ، حال هر به.  دادند ياري دست( ص) پیامبر

 هیچ به ، شودمی ديده میان اين در احیاناً که تقابلی و آورد نظر در ، کردمی تهديد را مسلمانان جامعة که خطراتی و مشكالت

 ،( ص) پیامبر رفتارهاي بسیاري هم و کريم قرآن در فراوانی آيات ، چه ؛ شود تعبیر آن جز و مذهبی نزاعهاي به نبايد روي

 . آنهاست اساس بودن يكی دهندة نشان و ، آسمانی اديان به واقعی متدينان به نسبت احترام از حاکی

 عدة آنكه با ، شد مشهور بدر به که نبردي در:  آمد پیش مكه مشرکان و مسلمانان نظامی برخورد ترينمهم ، ق 2 سال در

 نیز گراندي و شدند اسیر و کشته بسیاري مشرکان از و کنند خود آن از را پیروزي توانستند ، بود مكیان از کمتر مسلمانان

 نتقاما انديشة در و ، شكست از خشمگین و داغدار همگی مكه در اما ، بخشید روحیه مسلمانان به ، بدر در پیروزي. گريختند



 

 

 پديد بدر از سپ اندکی ، داشتند سكنی مدينه بیرون در که قینقاعبنی يهوديان با مسلمانان درگیري نخستین سوي آن از.  بودند

 .دادند مسلمانان به را ناحیه آن و نشستند عقب ناچار يهوديان و آمد

 سوي به ، ابوسفیان فرماندهی به مجهز لشكري با و خواستند ياري مسلمانان ضد بر خود متحد قبايل از قريشیان ، ق 6 سال در

 از مكه شكرل با مقابله براي تا شد آن بر سرانجام ولی ، بماند مدينه در داشت قصد نخست( ص) پیامبر. افتادند راه به مدينه

 ، بود انانمسلم با پیروزي نخست اينكه با و شدند رو به رو يكديگر با لشكر دو ، احد کوه نزديك جايی در.  رود بیرون شهر

 کشتار به و ندبرد هجوم پشت از مشرکان ، مسلمانان از گروهی غفلت از استفاده با و کاربرد به ولید بن خالد که ترفندي با ولی

 شدن هکشت شايعة و برداشت زخم خود( ص) پیامبر ، رسید شهادت به( ص)  پیامبر عموي حمزه جنگ اين در.  پرداختند آنان

 در ، دش نازل واقعه اين در که قرآن آيات و بازگشتند مدينه به غمگین مسلمانان.  شد مسلمانان روحیة تضعیف موجب نیز او

 .است مسلمانان بر تسلیت دارندة بر

 با ودب ممكن و ديدندنمی خود سود به را جديد ديانت که آمد پیش مدينه اطراف قبايل با پراکنده درگیري چند ق 4 سال در

 بايلق جنگجويان توسط مسلمان مبلغان آن طی که معونه بئر و رجیع حادثة دو.  آوردند هجوم مدينه به ، شده متحد يكديگر

 از كیي سال اين در. دارد مدينه در اسالم گسترش براي( ص) پیامبر تالش نیز و ، اتحاد همین از نشان ، شدند کشته متحد

 پرداخت مذاکره به ايشان با( ص) پیامبر که آمد پیش نضیر بنی نام به مدينه يهود از قومی با( ص) پیامبر درگیريهاي ترينمهم

 .کنند کوچ منطقه آن از شدند ناچار سرانجام اما ، کردند را او جان قصد يهوديان و

 رسید نجاآ به اسالم سپاه وقتی ؛ رفتند الجندل دومه نام به جايی در شام مرزهاي حدود به مسلمانان و( ص) پیامبر بعد سال در

 رپیامب بزرگی بسیار خطر که بود نرسیده پايان به ق 0 سال. بازگشتند مدينه به مسلمانان و( ص) پیامبر و بود گريخته دشمن ،

( ص)  رپیامب ضد بر ايشان پیمانان هم ديگر و نضیربنی شدة رانده يهوديان و مكه قريشیان.  کرد تهديد را مسلمانان و( ص)

 پیامبر به خبر چون.  افتادند راه به مدينه سوي به ، اندگفته هزار 15 تا را آن سپاهیان شمار که گران لشكري با و شدند متحد

 چون ، یبترت بدين.  فرمود امر مدينه اطراف در خندق حفر به فارسی سلمان پیشنهاد به ، مشهوري روايت بر بنا ، رسید( ص)

 آراسته فص هم برابر در لشكر دو که روزهايی طول در و شد رو به رو جنگی جديد تدبیر اين با ، رسید مدينه به کفار لشكر

 يعاد زندگی به مسلمانان و بازگشت نتیجهبی کفار لشكر ، روز 10 از پس ، سرانجام.  داد رخ پراکنده درگیريهايی تنها ، بودند

 .برگشتند خود

 همان در و دهند شكست ، بودند تجمع صدد در( ص) پیامبر ضد بر که را مصطلق بنی قوم توانستند مسلمانان ، ق 3 سال در

( ص) یامبرپ گیرپی کوشش و اهتمام اثر بر.  شدند گسیل اطراف قبايل سوي به مسلمان سپاهیان از گوناگون هاي دسته سال

( ص) پیامبر برابر در طوايف بسیاري ، جزيره شبه شمال در زيرا ، بود شده برداشته مسلمانان راه سر از مشكالت بسیاري اينك

 در.  بود مكه ، داشت می مشغول را( ص) پیامبر خاطر هنوز که جايی تنها و بودند شده مسلمان يا ، آورده فرود اطاعت سر

 راه هب مكه سوي به منظور همین به و روند مكه به حج مراسم اجراي براي که کردند قصد مسلمانان و( ص) پیامبر سال اين



 

 

 ، دادند مبی قريشیان از را او و کردند روانه حضرت آن نزد کس و شدند همداستان( ص) پیامبر ورود منع بر قريشیان.  افتادند

 براي است حاضر که فرمود حتی و داندمی واجب را خدا خانة حرمت و ندارد جنگ قصد که کرد تاکید( ص) پیامبر ولی

 پیامبر دنز صلح داد قرار عقد براي را کسی سرانجام ولی ، نبودند راي هم نخست قريشیان.  شود صلح در قريشیان با مدتی

 پیامبر که شد شرط و گرديد اعالم جنگ متارکة و صلح سال 15 قريشیان و( ص) پیامبر میان ، اين مبناي بر.  فرستادند( ص)

 ، تندبرنتاف را صلح اين نخست مسلمانان از برخی چند هر ، رواياتی بنابر. کند خودداري آينده سال تا مكه به ورود از( ص) 

 .بردند پی اسالم گسترش براي آن اهمیت به سرانجام اما

.  گرفت اطراف ممالك پادشاهان و فرمانروايان دعوت به تصمیم ، ق 1 سال در ، بپرداخت قريشیان کار از( ص) پیامبر چون

 بر( ص) پیامبر سال اين در هم. فرستاد يمامه امیر و شام غسانیان امیر نیز و نجاشی ، شرقی روم امپراتور به هايی نامه سپس

 شاناي جانب از حضرت آن و بودند شده پیمان هم او ضد بر دشمنان با بار چندين آن از پیش که شد پیروز خیبر يهوديان

 که پذيرفت( ص) پیامبر و آمد در مسلمانان تصرف به ،بود شده واقع مدينه نزديكی در که خیبر قلعة ، نبود خاطر آسوده

( ص) پیامبر ، بپردازند مسلمانان به بخشی خود محصول از سال هر و دهند ادامه منطقه آن در خويش زراعت کار به يهوديان

 .داشت ادامه اکناف و اطراف به کاروانها و سپاهیان داشتن گسیل اما ، بازگشت مدينه به

 سبب بدين . بردند هجوم ، بودند پیمان هم مسلمانان با که ايطايفه بر شبانگاه و شكستند را خود پیمان قريشیان ، ق 8 سال در

 عباس تشفاع به مشرکان بزرگ ، ابوسفیان.  زد اردو مكه بیرون هنگام شب و کرد مكه قصد انبوه سپاهی با( ص) پیامبر ،

 اسالم لشكر. داد قرار امن جايگاه را او خانة( ص) پیامبر و کرد اسالم اظهار و آمد حضرت آن نزد ،( ص) پیامبر عموي

 پاك تانب از را خانه و شد کعبه درون به خود و کرد صادر عمومی عفو فرمان بالفاصله( ص)پیامبر و شد مكه وارد مقاومتیبی

 نگذشته مكه در( ص) پیامبر اقامت از روز 10 هنوز. دادند بیعت دست او با مردم همگی و نشست صفا بلندي بر آنگاه.  فرمود

 انبوه يلشكر با( ص) پیامبر.  شدند متحد حضرت آن ضد بر العرب جزيره ناشدة مسلمان و پرشمار طوايف از برخی که بود

 به ، بودند کرده کمین اطراف هايدره در که دشمنان ، رسید حنین نام به جايی به چون و آمد بیرون مكه از مسلمانان از

 رانجامس ولی ، ماندند جاي بر اندك گروهی ، نهاد عقب به روي اسالم سپاه که بود چنان تیرباران شدت.  پرداختند تیراندازي

 .بشكستند را ايشان و بردند هجوم دشمن سپاه بر و بازگشتند نیز گريختگان

 و( ص) پیامبر.  دارند مدينه به حمله قصد و اند ساخته لشكري رومیان که رسید خبر( ص) پیامبر به ، ق 9 سال تابستان در

 به حدود آن ايلقب با پیمانهايی عقد از پس( ص) پیامبر و نداد رخ جنگی ولی ، رسیدند تبوك به تا رفتند مقابله به مسلمانان

.  ادنه گسترش به روي العرب جزيره جاي همه در اسالم ، يافت شهرت تبوك غزوة به که ماجرا اين از پس. بازگشت مدينه

»  که را ق 15 سال همة عمالً.  گرويدندمی اسالم به و آمدندمی مدينه به گوناگون قبايل نمايندگی هیاتهاي همواره پس اين از

 مسیحیان با( ص) پیامبر سال اين در هم.  پذيرفتمی را قبايل فرستادگان و بود مدينه در( ص) پیامبر ، شد خوانده«  الوفود سنه

 سپ مسلمانان ي «موال»  را( ع) طالب ابی بن علی ، خم غدير نام به جايی در بازگشت در و رفت حج به ، بست پیمان نجران

 .کرد اعالم خود از



 

 

 لمانانمس و رفت منبر به ، شد سخت( ص) پیامبر بیماري چون.  آمد پیش( ص) پیامبر رحلت و بیماري ، ق 11 سال اوايل در

 را سیک اگر و کند حالل يا ، بستاند است من گردن بر حقی را کسی اگر گفت و فرمود سفارش يكديگر با مهربانی به را

 36 در سال همان االول ربیع 12 در روايتی به يا ، ق 11 سال صفر 28 در( ص) پیامبر وفات. امآماده تالفی براي اينك امآزرده

 که ابراهیم جمله ،از فرزندانش ديگر.  نبود زنده کسی( ع)  فاطمه حضرت جز او فرزندان از وقت آن در.  داد روي سالگی

 به( ع) یعل حضرت را( ص)پیامبر مطهر پیكر. بودند گذشته در همگی ، آمد دنیا به( ص)پیامبر وفات از پیش سال دو يكی

  سپردند خاك به ـ است مدينه مسجد در داخل اينك که ـ اشخانه در و کرد کفن و داد غسل او خاندان از ديگر تن چند ياري

 را دهان تمام هرگز.  گفتنمی سخن نیاز حد در جز و بود خاموش اغلب که اندگفته( ص) پیامبر صفات و رفتار وصف در

 تن تمام با ، کند روي خواست می کسی سوي به چون ، خنديدنمی بلند صداي به گاه هیچ و داشت تبسم بیشتر ، گشودنمی

 او از سپ رهگذران ، کردمی گذر جايی از چون چندانكه ، بود مندعالقه بسیار خوشبويی و پاکیزگی به.  گشتمی بر خويش

 وردخمی خوراك زمین بر و نشستمی زمین بر ، زيستمی سادگی کمال در.  يافتندمی در را حضورش ، خوش بوي اثر از ،

 ، ودب آمده در مدينه به تازه که آنگاه ويژه به ، موارد بسیاري در و خوردنمی غذا سیري حد تا گاه هیچ.  نداشت تكبر هرگز و

 روزه مه ، گرفته بهره ، حد به دنیا نعمتهاي از که فرمودمی خود و زيستنمی راهبان چون ، اينهمه با.  بود پذيرا را گرسنگی

 و بزرگواري و شفقت بر مبنتی روشی ،اديان ديگر به متدينان با حتی و مسلمانان با او رفتار.  است کرده عبادت هم و ، داشته

 نقل سینه به سینه را آن هاي گوشه ترينجزئی تا که بود مسلمانان دل مطبوع چنان او زندگی و سیرت.  بود مهربانی و گذشت

 . دهندمی قرار خود دين و زندگی سرمشق هم امروز را آن و کردند می

 ايآموزه در دانب ايمان که باوري ؛ بود پرستی يكتا و توحید يعنی ، پیامبران مشترك هدف به بازگشت ، اسالم بنیادي پیام

 اقامة با همراه ، تفكري چنین در. تفلحوا اهلل اال اله ال قولوا:  است شده دانسته انسان رستگاري ماية( ص)  اکرم پیامبر از مشهور

 زبان و نژاد و رنگ همچون بشري امتیازات همة ،(  01/20 حديد:  نك)  است الهی پیامبران اصلی اهداف از يكی که «قسط» 

 «تقوا»  فقط ، شده دانسته برتري میزان و مالك آنچه و ، شده دانسته يكديگر از مردمان شناخت براي ايدستمايه تنها آن جز و

 حكومتی کوچك شهري در ، خويش رسالت از جنبه اين تحقق براي( ص) اسالم پیامبر( . 16/  49/  حجرات:  نك)  است

)  شد رهنمون«  واحده امت»  تشكیل و اتحاد سوي به را تهامه و حجاز ناسازگار اقوام و نهاد بنا قسط و توحید اصل بر مبتنی

 پیامبران و اند هبود يكپارچه امتی نخست مردمان همگی که بود قرآنی پیشینة اين به بازگشتی منزلة به که(  92/  21/  انبیاء:  نك

 که چند هر ، حضرت آن رسالت پیام( .  216/ 2/  بقره)  بخشند قوام و گردانند باز را امت يگانگی تا اند کوشیده همواره

 يوسف)  بود شمول جهان پیامی آغاز از ،(  92/ 3/ انعام:  نك)  کردمی آغاز خود بوم و قوم از را خود انذار بايستمی نخست

 حمیت مثالً و آمده، بر آن ناپسند مظاهر با ستیز مقام در قرآن چه اگر ، عرب مردمان رسوم و آداب با برخورد در( .  154/ 12/ 

 مبتنی گاه و پسنديده رسوم با برخورد در اما ،(  23/  48/  فتح:  نك)  است خوانده«  الجاهلیه حمیه»  را اسالم از پیش اعراب

 . بود انحرافها تصحیح و توحیدي بخشی جهت اسالم نقش ، آسمانی تعالیم بر


