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 )ص( یحضرت محمد مصطف نامهی زندگ
 

 چهارم  قسمت
 
  یرا م  شانیگرفتند و ا  یبر آن حضرت سخت م  شتریها که پس از وفات ابوطالب گستاخ تر شده بودند ب  یشیقر

سال پس از بعثت مجبور شد که مکه را ترک کند و به طائف برود. آن حضرت ده روز    نیدر دهم  امبریآزردند. پ
بلکه آن ها سخنان  [  ۱نگفت ]  کیلب  شان یا  وتبه دع  چکسیدر طائف ماند و مردم را به اسالم دعوت کرد اما نه تنها ه

حضرت محمد  [   ۲کردند. ]  رونیرا سنگ باران کردند و آن حضرت را از آنجا ب  شان یو خود ا  بیرا تکذ  امبریپ
 شد که به مکه برگردد.   ریناگز یمصطف

 

  د یکوش  یاسالم م  جیترو  ی خودش را از دست داده بود بازهم شب و روز برا  انیحام  نیبا وجود آنکه بزرگ تر  امبریپ
 [۳.]کردی م قیاسالم تشو رشیمختلف را به پذ لیم قبامراسم حج ه یگذشته، در زمان برگذار یو مانند سال ها

 

کرد و آن ها    دار یمنوره آمده بودند د  نه یخزرج که از مد  له یدر زمان حج، با شش تن از قب  امبریاز سال ها پ  یک ی  در
  امبر،یآوردند و با پ  مان یحضرت محمد ا  یامبریو به پ  رفتندیاسالم فراخواند. آن ها اسالم را پذ  نید  رشیرا به پذ

از    نهیاکثر مردم مد  جهیرا به اسالم دعوت کنند و به قول خود عمل کردند. و در نت  نهیبستند که در مردم مد  مانیپ
در عقبه با حضرت   نه ی. سال بعد، در همان زمان، دوازده تن از سران مردم مدحضرت محمد باخبر شدند  یامبریپ

که به    ندبست   مانیپ  امبریآوردند و با پ  مانیآن ها که هنوز مسلمان نشده بودند ااز    یکردند و کسان  داریمحمد)ص( د
  ی تهمت نزنند و هر دستور گرانیو زنا نکنند، فرزندان خود را مانند جاهالن نکشند، به د یخدا شرک نورزند، دزد

بازگشتند و به دعوت   نهی وره به مدمن  نهی. سران مدشودیم   دهیعقبه اول نام  مانیپ  مان،یپ  نی. ارندیداد را بپذ  امبریکه پ
 [ ۴. ]اعمار کردند  یمسجد نهیمردم به اسالم مشغول شدند و در مد

 

به آنجا فرستاد    نهیخود را به درخواست ساکنان مد  ارانیاز    یک ی  ری)ص( حضرت مصعب بن عمامبریاز آن پ  پس
در مراسم حج سال  [ ۶. ]اموزدیرا ب ینیبه اسالم، به مسلمانان آن ها قرآن و احکام د نهیتا ضمن دعوت مردم مد[ ۵]

حضرت   شانیا  یو عمو  امبریمراسم حج در عقبه با پ  جامپس از ان  نه،ی مد  ریاز هفتاد تن از بزرگان و مشاه  شیبعد، ب
کنند.   تیخانواده شان محافظت و حما  یهمانند اعضا  امبر یتعهد کردند که از پ  دارید  نی کردند. آن ها در ا  داریعباس د

  ، یسیحضرت ع  ونیتا همانند حوار  دیآن ها دوازده تن را برگز  انیاز م  امبریدوم عقبه بود. آن شب پ  مانیپ  مان،یپ  نیا
 بروند.   نهیاجازه داد که مکه را ترک کنند و به مد ارانشیبه  امبریاو باشند. پس از آن پ یو حوار بیآنان نق

 

گرفتند که    میموضوع مطلع شدند و تصم  نیاز ا  شیانجام شد اما سران قر  انهیو گفتگو مخف  دارید  نیوجود آنکه ا  با
مختلف انجام شود تا   ل یاز قبا  یجوانان  له یاز شب ها به وس  یک یکار در    ن یبردارند. قرار بود که ا  ان یرا از م  امبریپ
 [۷خونبها اکتفا کنند. ] افتیدرو به  رندیهاشم نتوانند از آن ها انتقام بگ  یبن
 

بودند  شانیا نیکه در کم یبخوابد تا کسان شانی)رض( خواست که در بستر ا یدر شب موعود از حضرت عل امبریپ
بود را به صاحبان آن ها مسترد   شانیدم نزد اکه از مر  ییامانت ها  امبرینشوند و پس از رفتن پ  شانیمتوجه نبود ا

ترک کرد و به غار ثور رفت و پس از سه روز ماندن    ابه همراه با حضرت ابوبکر مکه ر  امبریپس از آن پ[  ۸کنند ]
ساعت پس از خروج آن حضرت از مکه متوجه سفر   نیها چند  یشیمنوره رساند. قر  نهیدر آنجا خودش را به مد

  ی . حضرت علافتندیدست ن   شانیاما به ا[  ۹گذاشتند ]  زهیکند جا  ریکه آن حضرت را دستگ   یکس  یشدند و برا  شانیا
سه روز بخاطر سپردن امانت ها به صاحبان شان در مکه ماند و پس از آن او هم مکه را    امبریپهم پس از رفتن  

 [ ۱۰رفت. ] نهیترک کرد و به مد
 دارد...  ادامه

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Mansor_sh_z_m4.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Mansor_sh_z_m4.pdf


  

 
 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 نوشت ها:  یپ
 

 ۱۹۷و   ۱۹۶طبقات، ج اول، ص  _ ۱
 ۳۹۵ج اول، ص   ،یعقوبی خیتار_ ۲
 ۲۰۶طبقات، ص _ ۳
 ۲۱۶_۲۱۳رسول خدا، ص   رهیس_ ۴
 ۲۰۶طبقات، ج اول، ص  _ ۵
 ۲۱۵رسول خدا، ص   رهیس_ ۶
 ۲۳۲_۲۲۰رسول خدا، ص   رهیس_ ۷
 ۳۹۸ج اول، ص   ،یعقوبی خیتار_ ۸
 ۲۳۷رسول خدا،  ص  رهیس_ ۹

 ۲۳۹همان، ص  _ ۱۰

mailto:maqalat@afghan-german.de

