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 )ص( یحضرت محمد مصطف نامهی زندگ

 
 
به جهان گشود. پدر آن    دهیدر مکه د  یالدیم  ۵۷۰)ص( در سال    یبزرگوار اسالم حضرت محمد مصطف  امبریپ

[ عبدهللا پدر  ۱آمنه دختر وهب بن عبدمناف بن زهره بن کالب بود. ]  شانیحضرت عبدهللا پسر عبدالمطلب و مادر ا
و غزه رفت و هنگام   هیبه سور  یبازرگان  یبرا   هنوز در رحم مادر بود عبدهللا  امبریکه پ  یبازرگان بود و زمان  امبریپ

درگذشت و او را در همانجا دفن کردند. عبدهللا در هنگام مرگ   نهیدر مد  ی شد. و  یبسترو    ماریب  نهیبازگشت در مد
 [  ۲سال سن داشت. ] ۲۵
 
  من یدر آن سال ابرهه، حکمران    رایمشهور است ز  لیاعراب به سال ف  انیاکرم در آن متولد شد در م  امبریکه پ  یسال

  ان ی[ او و سپاه۳هم آورده بود ]  ل ینابود کردن کعبه به مکه حمله کرد و از آنجا که او با خود چهارده ف  یبرا  یبا سپاه
کار    نیها از انجام ا  لی ها خانه کعبه را منهدم کند اما سردسته ف  لیف  اب  خواستی. ابرهه مدندینام  یم  لیاو را اصحاب ف

 ل یبه نام اباب   یاز پرندگان  یریکث  یدسته ها  لهیاو هم به وس  انیکرد و وارد حرم کعبه نشد و ابرهه و سپاه  یخوددار
 .  دندیکعبه بود نرس یرفتند و به هدف خود که نابود نیکه آن ها را سنگباران کردند از ب

 
االول    عیرب  ۱۲اختالف نظر وجود دارد. اهل سنت روز    سانینو  رهینگاران و س  خیتار  انیم  امبریمورد روز تولد پ  در

  امبر یاالول متولد شده است. پ  عیروز هفدهم رب  امبری معتقدند که پ  عیاما اهل تش  دانندی م   امبریحضرت پ   الدیرا روز م
 می[ و پس از آن تصم۴داد. ]  ریش  شان یسپردند و او به ا  بهیثو  مبه نا  یزیآمدن به کن  ایاکرم )ص( را پس از به دن

از توانگران ساکن مکه کودکان   یدر آن زمان تعداد  رایبسپارند، ز  نینش  هیاز زنان باد  یک یرا به    شانیگرفتند تا ا
در  یرخوارگیش تمامببرند و تا زمان ا هیسپردند تا آن ها را با خودشان به باد یم هیاز زنان باد  ییها هیشان را به دا
عالقه    ی لیعرب ها به صحرا خ  گریبهتر از مکه بود و از جانب د  هیباد  یآب و هوا   رایکنند ز  ینگهدارآنجا از آن ها  

 یاز پس نگهدار  ایکردن نوزادان شان نداشتند و    ریس  یبرا یکاف  ریش   ایهم بودند که   ینی داشتند و البته زنان شهر نش
  ی رخوارگیگرفتند و پس از اتمام دوران ش  یرا به امانت م  نانینوزادان شهرنش  هیباد  نان آمدند. ز  ینوزادان شان برنم

گرفتند و   یم یخوب هی کار از پدر نوزاد دستمزد و هد  ن یگرداندند و در قبال ا یشان بر م ی نوزادان را به خانواده ها
حاضر   یپدر نداشت کس  نشایکه ا  ادرگذشته بود و از آنج  شانیاز تولد ا  شیپدر حضرت محمد پ   میهمانطور که گفت

نداشت که   لیهم ابتدا تما یو ب،یدختر ابوذو یسعد مهیبود به نامه حل یزن هیزنان باد انیرا ببرد. در م شانیا شدینم
حضرت محمد را   مهی[ حل۵.]رفتینکرد حضرت محمد را پذ  دایرا پ  یگریحضرت محمد شود اما چون کودک د  هیدا

آن حضرت،    یرخوارگیکرد. پس از اتمام دوران ش  ینگهدار  شانیاز ا  یتا دو سالگ   واش برد    لهیبا خودش به قب
کند. مادر    یاز حضرت محمد نگهدار  گرید  یخواست که مدت  شان یرا به حضور مادرش آورد اما از ا  شانیا  مهیحل
و به مادرشان سپرد.   ندرا به مکه برگردا  شانیا  یبرد و پس از مدت  هیرا دوباره به باد  شانیا  مهیو حل  رفتیپذ  امبریپ

قرار    نهیمکه و مد  انیبه نام ابوا که در م  یدر محل  شان یآن حضرت گذشت مادر ا  یماه از شش سالگ   ۳که    یزمان
عبدالمطلب سرور  را به عهده گرفت.    شانیا  ی[ و عبدالمطلب پدر بزرگ آن حضرت سرپرست۶داشت فوت کرد]

  ی خاص  تیچاه زمزم را که از اهم  یو  رایداشت ز  یخاص  راعتبا  شیقر  انیخدا پرست بود و در م  یمرد  ش،یقر
ها گذشته او    نیرفته بود، کشف کرده بود و از همه ا  نیآن از ب  یبرخوردار بود و مدت ها قبل پر شده و نشانه ها

[ او همچنان مخالف زنده به گور کردن  ۷بود که به زائران کعبه آب و غذا داد ] یکس نیبود سخاوتمند و نخست یمرد
[ عبدالمطلب حضرت محمد  ۸. ]دیپسند  ی را م  ینواز  همانیبه عهد و م  ی بود و وفا  یگساریو م  یفساد اخالق  ختران،د

ب  یلیرا خ  یمصطف و  داشت  مادر  یدوست  وفات  از  دو سال پس  بود.  آن حضرت مهربان  به  نسبت   امبر، یپ  حد 
پدر خود عبدالمطلب عهده    تی  وص  ابر)رض([ بن  ی]پدر حضرت عل  امبریپ  یعبدالمطلب هم فوت کرد و ابوطالب عمو
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 ی به خوب  امبریبخشنده و بزرگوار بود و از پ  یانسان  ی[ ابوطالب هم با وجود تنگدست۹شد. ]  شانیا  یدار سرپرست
 [  ۱۰. ]کردی م ینگهدار

 
 :منابع

 
 ۵۸ص   ،ی: جعفر مدرس صادقشیرای و ،یاسحاق ابن محمد همدان نیالد عیرسول خدا، رف رهی_ س۱
ج اول،    شه،یانتشارات فرهنگ و اند  ،یدامغان  یمترجم دکتر محمود مهدو  ، ی_ طبقات، محمد بن سعد کاتب واقد۲

 ۸۹_ ۸۸ص 
 ۸۲_ همان، ج اول، ص  ۳
 ۹۷_همان، ص ۴
 ۷۷رسول خدا، ابن اسحاق، ص  رهی_ س۵
ج اول، ص    ،یو فرهنگ   یشرکت انتشارات علم  ،یتیآ  میمترجم ابراه  ،یعقوبیاحمد بن اسحاق    ،یعقوبی  خی_ تار  ۶

۳۶۳ 
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