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 )ص( یحضرت محمد مصطف نامهی زندگ
 

 دوم  بخش
 
 
از وفات حضرت محمد را به پسر خود    شیکه عبدالمطلب پدر بزرگ حضرت محمد، پ  میدیقسمت قبل به آنجا رس  در

. در کردی لحظه هم از خود جدا نم  کیدوست داشت و او را    یلیابوطالب سپرد. ابوطالب هم حضرت محمد را خ
خود    یعازم سفر به شام بود و حضرت محمد هم از عمو  یحضرت محمد )ص( ابوطالب با کاروان  یسالگ   ۱۲زمان  

  ن ی. در ارفتیاز آن حضرت را نداشت پذ  ییسفر ببرد. ابوطالب هم که تاب جدا  نیخواست که او را هم با خود به ا
پس از   رایبه نام بُصرا اقامت داشت مالقات کرد. بح  ییدر جا  یکه در صومعه ا  رای به نام بَح  یبا راهب  امبریسفر پ

او    رایدور نگه دارد ز  انیهودیو    انیحیاو ابوطالب خواست که حضرت محمد را از مس  یاز عمو  امبریتگو با پ گف
 [ ۱] به خطر خواهد افتاد شانیببرند جان ا یپ شانیا تیبه هو انیهودیو  انیحیآخر الزمان است و اگر مس امبریپ

دفاع از مظلومان بسته شده بود شرکت    یبه نام حلف الفصول که برا  یمانیدر پ  یسالگ   ستیمحمد )ص( در ب  حضرت
کعبه   رایکردند ز  یها کعبه را نوساز  یشیقر  دیرس  یو پنج سالگ  ستیکه حضرت محمد )ص( به ب  یزمان[  ۲کرد. ]
نو   کردند تا از   رانیها آن را و   یشیقر  خاطر  نیبود و به هم  دهید  بیکه به مکه آمده بود سخت آس  یلیس  لهیبه وس

کردند و خود    یم  نهی را که مطمئن بودند حالل است هز  ییکعبه  فقط پول ها   ینوساز  یها برا  یشیبسازند.* قر
و از آنجا    دیکعبه نوبت به نصب سنگ حجر االسود رس  یپس از اتمام کار بنا[  ۳کرد. ]   یهم به آن ها کمک م  امبریپ

بود که کار    کیآنها باال گرفت و نزد  انیسنگ را نصب کنند اختالفات م  نیها عالقه مند بودند که ا  یشیکه همه قر
  ی دادند و همه موافقت کردند که داور   یگذاشتند و آن ها را با هم آشت  شیپا پ  رمردانیبرسد تا آخراالمر پ  یزیبه خونر

بود که وارد مسجد    یکس   نیمحمد )ص( نخست  تکه وارد مسجد شود واگذار کنند. از قضا حضر  یکس  نیرا به نخست
که   دیو حضرت محمد صالح را بر آن د رفتندیرا پذ یحضرت محمد مصطف یخاطر داور تیشد. آن ها هم با رضا
 کیو نزد  رندیگوشه از جامه را بگ   کی  لیبگذارند و هر کدام از بزرگان آن قبا  یجامه ا   انیحجر االسود را در م
 .کار را کردند  نیو هم  رفتندیرا پذ  ی داور  ن ینصب کند. همه ا  شیحجر االسود را بر جا  شانیاخانه کعبه ببرند و خود  

[۴]  
 نیاش به ام  یو امانت دار  ییدر آن زمان بخاطر راستگو  امبریازدواج کرد. پ  یو پنج سالگ   ستیمحمد در ب  حضرت

 شیکاالها  شهیبود و هم  یثروتمند  یکه بانو  لدیدختر خو  جه یبه نام خد  یبازرگان  یو از قضا بانو[  ۵مشهور شده بود ]
 یگرفت که مرد با اعتماد  میکنند، تصم  یبروند و بازرگان  ر به سف  شان یا  یتا به جا   داد یقرار م  گران ید  اریرا در اخت

  ن یرا ام  امبریکه پ  جهی ت خدبفرستد. حضر  یاو بگذارد و به سفر بازرگان  اریرا در اخت  ی ادیز  یکند و کاالها  دایپ
 یبرا  شانیا  یداد که با کاالها  شنهادیفرستاد و به آن حضرت پ  شانیرا به حضور ا  یکس  دانستیم  شیمرد قر  نیتر

. ردیپرداخت، بگ  یم  گرانیبه د  یکبر  جهیاز آنچه خد  ش یب  یکار دستمزد  نیداد و ستد به شام برود و در ازاء ا
سفر    ن یبه ا  شدیم  دهینام  سرهیکه مَ   یکبر  جه یو با برده خد  رفتیرا پذ  جه یحضرت خد  شنهادیحضرت محمد)ص( پ

سفر سود    ن یاز ا  امبریمتوجه شد که پ  یکبر  جه یپس از فروش کاالها بازگشتند و خد  سرهی)ص( و مَ   امبریرفت. پ
کم کم به حضرت   جهی کرد. حضرت خد  فیتعر  یلیخ  امبریهم از پ   سرهیبه ارمغان آورده است و مَ   شیبرا  یسرشار

دل بست و کس ا  یمحمد)ص(  به حضور  ا  شانیرا  به  و  از    شنهادیپ  شان یفرستاد  داد. حضرت محمد پس  ازدواج 
ازدواج    شانیو با ا  رفتیرا پذ  جهیحضرت خد  شنهادیخود حضرت حمزه و حضرت عباس، پ  یمشورت با عموها

 [ ۶]کرد
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به نام حرا    یگرفت و در غار  یوقت ها از مردم کناره م  یگاه  یلگ به چهل سا  کینزد   یمحمد در سال ها  حضرت
نازل شد و به    شانیبر ا  لیبه نام جبرئ  یفرشته ا  امبر،یسال عمر پ  نیپرداخت. در چهلم  یبا خداوند م  ازیبه راز و ن

  امبر یبه پ لیجبرئ لهیقرآن به وس  اتیآ نیاز آن نخست سدانم. پ یفرمود: من خواندن نم امبریگفت: »بخوان.« پ شانیا
  :بود نیا اتیو آن آ[ ۷رسانده شد]

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق )( ۱بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلَق ) اْقَرأْ  ْنَساَن َما لَْم  ( ۴الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم ) ( ۳اْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم )( ۲َخلََق اْْلِ َعلََّم اْْلِ
 (۵_ ۱ اتیه علق، آ﴾ )سور۵یَْعلَْم ﴿
بخوان و پروردگار تو بخشنده  (   ۲انسان را از خون بسته  )  دیآفر(   ۱)  دی: بخوان به نام پروردگارت که آفرترجمه

 (۵) دانست ینم آموخت به انسان آنچه را که ( ۴قلم آموخت ) لهیآنکه به وس(  ۳]بخشندگان[ است) نیتر
 

 .مبعوث شد یامبریحضرت محمد به پ بیترت نیبد و
 

 ...دارد ادامه
 

  .تر است یمنطق لیدل نیکعبه نوشته اند اما هم یهم در مورد نوساز یگرید لیمورخان دال _*
 
 
 :نوشت ها یپ

 
   ۸۷_۸۵رسول خدا، ابن اسحاق، ص  رهیس _۱
 ۳۷۱ج اول، ص  ،یعقوبیاحمد بن اسحاق  ،یعقوبی خیتار _۲
 ۳۷۴همان، ج اول، ص   _۳
 ۹۳رسول خدا ابن اسحاق، ص  رهیس _۴
 ۹۳و   ۹۲رسول خدا ابن اسحاق،  رهیس ۶۲۸ص   ،یمروج الذهب، مسعود _۵
 ۹۰_۸۸رسول خدا ابن اسحاق، ص  رهیس _۶
 ۱۱۰همان منبع، ص _ ۷
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