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 )ص( یحضرت محمد مصطف نامهی ندگز
 

 سوم  بخش

 
  نی. نخستشدیانجام م  یدعوت به صورت پنهان  نیبه اسالم اما ا  گرانی)ص( پس از بعثت شروع کرد به دعوت دامبر یپ 

  جه، یبود، پس از  حضرت خد  جهیآورد و با آن حضرت نماز خواند حضرت خد  مان یا  امبریکه به رسالت پ  یکس
و مسلمان شدند. حضرت ابوبکر    ندآورد  مانیهم ا   ق یبن حارثه و حضرت ابوبکر صد  دیحضرت ز  ،یحضرت عل

بن عوام، عبدالرحمن    ریرا هم مسلمان کند که عبارت بودند از: حضرت عثمان ابن عفان، زب  گریتوانست پنج تن د
  [۱] هللا عنهم( ی)رض دهللایوقاص و طلحه ابن عب یبن عوف، سعد ابن اب

فرمان داد که به    شانیفرستاد و به ا  یاکرم وح  امبریو پس از آن خداوند به پ  دیسه سال طول کش  امبریپ   یپنهان  دعوت
نازل کرد   یا  هیکرد و پس از آن خداوند آ  یهم دعوت خود را علن  امبریمردم را به اسالم دعوت کند. پ  یصورت علن

خود را    شاوندانیهم حدود چهل تن از خو  امبریپ[  ۲کند،]  دعوتخود را به اسالم    شاوندانیخواست که خو  امبریو از پ
حضرت جعفر پسر ابوطالب و    جهیفراخواند و پس از صرف غذا آن ها را به اسالم دعوت کرد و در نت  یهمانیبه م

موضوع   نیهم از ا  شینهاد و سران قر  شیو کم کم تعداد مسلمانان رو به افزا[  ۳دم مسلمان شدند ]از مر  یریجمع کث 
کرد و   مناکیرا ب  شیموضوع سران قر  نیو ا  دیمسلمانان هم رس  ریباخبر شدند و کار به زد و خورد مسلمانان و غ

توانستند    یخاطر نم  نیکند و به هم  یم  تیحما  امبریکه ابوطالب با دل و جان از پ  دانستندیآن ها م  گرید  یاز سو
  غ یبخواهد که از تبل امبریاز پ ایبه نزد ابوطالب رفتند و از او خواستند که  نیبنابر ا رند یرا بگ امبر یپ یخودشان جلو

با آن  ییابوطالب با خوشرو  رندیرا بگ امبریپ یبه آنها اجازه بدهد که خودشان جلو ای اسالم دست بردارد و  جیو ترو
مشغول بود    سالمهمچنان به دعوت مردم به ا  امبریبرساند. پ  یآزار  امبریبه پ  یها گفتگو کرد و اما اجازه نداد که کس

 م یکنند. ابوطالب که ب  تیبه ابوطالب شکا  امبریاز پ  گریو بار د  ندی ایبه تنگ ب  شیکار باعث شد که سران قر  نیو ا
  ی نکند که باعث آزردگ   یبرسد از حضرت محمد )ص( خواست که کار  امبریاز جانب آن ها به پ  یا  داشت صدمه

 تیحما  شانیاز ا  گری خاطر شد و گمان کرد که ابوطالب د  ردهسخن ابوطالب آز  نیاز ا  امبریبشود. پ  شیسران قر
بدهند دست از فراخواندن    شانیو ماه را هم به ا  دیاگر خورش  یسوگند خورد که حت  امبر یوجود پ  نینخواهد کرد، با ا

  مان یاشک آلود از حضور ابوطالب رفت. ابوطالب از سخنانش پش  یاسالم برنخواهد داشت و با چشمان  ن یمردم به د
  ش یکند. سران قر  تیجان از آن حضرت حما  یقول داد که تا پا  شان یشد و حضرت محمد را مجددا فراخواند و به ا

را به آنان بسپارد تا آن ها او را  امبریخواستند که پ شانیبار گستاخانه از ا نیور ابوطالب رفتند و ابه حض گریبار د
  نیخشمگ [  ۵خانواده اش دوست داشت ]   ی اعضا  گریپسران و د  از  شتریرا به مراتب ب  امبریابوطالب که پ[  ۴بکشند. ]

که    شیسران قر[  ۶شمارد. ]  یرا دشمن خود م  امبریپ  نیو د  امبریشد و به آن ها گفت که از آن لحظه به بعد، دشمن پ
از آنها را  یداو و تازه مسلمانان را تحت فشار قرار دادند و تعدا ارانیبرسانند   یبیآس امبریتوانند به پ  ینم دندید یم

 [ ۷] .را به شهادت رساندند هیبه نام سم ییشکنجه کردند و بانو 
به ستوه آمده بودند اجازه داد که به حبشه بروند و آنجا پناهنده شوند.  شیکه از ظلم و ستم سران قر ارانشیبه  امبریپ

آن ها    بانیپشت  ینجاش  رایگرفتند ز  شیرا در پ  یآرام  یبه حبشه رفتند و در آنجا زندگ  انهیده ها تن از مسلمانان مخف
پس از    ش یشان را بجا آورند. سران قر  ینیکنند و آداب د  یآزادانه زندگ  ه بود و به آن ها اجازه داده بود که در حبش

پادشاه حبشه بخواهند که مسلمانان   یبه حبشه فرستادند تا از نجاش  ییایموضوع، دو نفر را با هدا  نیمطلع شدن از ا
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 انهیو خودش هم مخف  دشان را هم قبول نکر  یایو هدا  رفتیه آن ها را نپذخواست  یرا به آن ها مسترد کنند اما نجاش
 [ ۸] .مسلمان شد

  ن یکرد و از هم  تیاعالم حما  امبریرا بکشند اما ابوطالب مجددا از پ  امبریگرفتند که پ  میتصم  شیاز آن، سران قر  پس
که حاضر نشوند دست    یعبدالمطلب را تا زمان  یهاشم و بن  یبن  یعنی  امبریپ  انیبرآن شدند که حام  شیرو سران قر

 شانیبا ا  گریکنند و هم د  میتحر  یهم از نگاه اقتصاد  پارندبس  شیرا به سران قر  شانیبردارند و ا  امبریپ  تیاز حما
نوشتند.   یمطالب را در عهدنامه ا  نینه به آنها زن بدهند و نه با زنان آن ها ازدواج کنند و ا یعنینکنند  یشاوندیخو

در   امبریپ  ازبستند که    مانیموضوع باخبر شدند و آن ها هم پ  نیعبدالمطلب هم از ا  یهاشم و بن  یاز آن طرف بن[  ۹]
دو سال    نیو در ا   افتیادامه  [  ۱۱سه سال ]  ایو  [  ۱۰اجرا شد و دو سال ]   میتحر  نی. اکنند  تیحما  شیبرابر سران قر

مکه رابطه شان را    گر ینه تنها ساکنان د  رایکردند ز  یم  یزندگ  یدر شعب ابوطالب به سخت  شاوندانشیو خو  امبریپ
ستد کنند. پس از دو  دادند که با آن ها داد و    یبه مسافران هم اجازه نم  شیبا آن ها قطع کرده بودند بلکه سران قر

شدند و آن را نقض  مانیبودند و آن را مهر کرده بودند از کارشان پش رفتهیکه عهدنامه را پذ یاز  کسان یسال تعداد
  .به معراج رفت امبریپس از آن پ[ ۱۲عهدنامه کامال کنار گذاشته شد. ] نیبعد ا یکردند و مدت

او ابوطالب که عمرش   یرا از دست داد، نخست عمو  انشیحام  نیآن حضرت بزرگ تر  امبر،یسال بعثت پ  نیدهم  در
را وداع    یدارفان  یسالگ   ۶۵هم در   جهیروز پس از فوت او، حضرت خد  ۳۵از هشتاد سال گذشته بود، درگذشت و  

  شیاز پ  شیب  دندید  یم  بانیپشت  یرا ب  امبریپهم که    شی ناراحت شد و سران قر  یلیاز وفات آن دو خ  امبریپ[  ۱۳گفت. ]
  .دندیکوش یم شانیدر آزار ا
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