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 ا����ن ا����م��م اهللا 

 موضوعاتفهرست 

 ١ ...................................................... مترجم ی مقدمه

 ٣ ....................................................... مؤلف ی مقدمه

 ٤ .................. ایشان بعثت تا ج الله رسول والدت از: اول قسمت
 ٤ ...................... :پدرشان ووفات ،ج الله رسول ومادر پدر ازدواج) ۱(
 ٤ ...................................................... :یوشیرخوارگ والدت) ۲(
ْدر شق) ۳(  ٥ ................................... :نبوت وُمْھر ج الله رسول الصَّ
 ٥ .......................................... :شانیوعمو پدربزرگ یسرپرست) ۴(
 ٦ .............................................. :اْلُفُضول ِحْلف و ِفجار جنگ) ۵(
 ٦ .................................................... :لجهیخد با ازدواج) ۶(
 ٦ ..................................... :کعبه یبنا در ج الله رسول شرکت) ۷(
 ٧ ...............................................:ج الله رسول صفات یبرخ) ۸(
 ٧ ....................................................... :یوح نزول مقدمات) ۹(

 ٨ ......... مدینه به هجرتشان تا ج الله رسول بعثت از: دوم قسمت
 ٨ ............................................ :ج الله رسول دعوت شروع) ۱۰(
 ٨ ...........................................................:انهیمخف دعوت) ۱۱(
 ٨ .............................................................. :یعلن دعوت) ۱۲(
 ٩ ............... :ج امبریپ یعلن دعوت مقابل در قریش العمل عکس) ۱۳(



 جسیرت رسول الله  مختصری ازمرواریدهای پنهان،   ب 

 ١٠ ........................... :انیشیقر توسط مسلمانان شدن شکنجه) ۱۴(

 ١٠ .................................................... :ج امبریپ یاستھزا) ۱۵(

 ١١ ....................................................... :حبشه به ھجرت) ۱۶(

 ١١ ..................................... :بوعمر حمزه آوردن اسالم) ۱۷(

 ١٢ ........................... :شانیا از معجزه وطلب ج امبریپ تطمیع) ۱۸(

 ١٢ .......................................... :حبشه یسو به دوم ھجرت) ۱۹(

 ١٣ ...................................................... :شیقر یھا تحریم) ۲۰(

 ١٣ ......................................................... :طالب ابو وفات) ۲۱(

 ١٤ ..................................... :لجهیخد نیالمؤمن ام وفات) ۲۲(

 ١٥ ...................... :ب َسْوَدة و شهیعا با ج الله رسول ازدواج) ۲۳(

 ١٥ ............ :طالب ابو وفات از پس شیقر وآزار تیاذ افتنی شدت) ۲۴(

 ١٦ ..................................... :ھجرت یبرا سبکر ابو ی اجازه) ۲۵(

 ١٧ ......................................... :طائف به ج الله رسول رفتن) ۲۶(

 ١٧ ............................. )سفر از شیپ اتفاقات( ۱ ومعراج اسراء) ۲۷(

 ١٨ ................................ )یاألقص مسجد در( ۲ ومعراج اسراء) ۲۸(

 ١٩ ......................................... )معراج آغاز( ۳ ومعراج اسراء) ۲۹(

 ١٩ .................................... )ایدن آسمان در( ۴ ومعراج اسراء) ۳۰(

 ١٩ .......... )پنجم و چھارم سوم، دوم، آسمان در( ۵ ومعراج اسراء) ۳۱(

 ٢٠ ......................... )ھفتم و ششم آسمان در( ۶ ومعراج اسراء) ۳۲(

 ٢٠ ......................................... )سفر ادامه( ۷ ومعراج اسراء) ۳۳(

 ٢١ ...................................... )مقام باالترین( ۸ ومعراج اسراء) ۳۴(

 ٢١ ...................................... )یالھ یایھدا( ۹ ومعراج اسراء) ۳۵(

 ٢١ ................................. )سفر از بازگشت( ۱۰ ومعراج اسراء) ۳۶(



 ج   موضوعاتفهرست 

 ٢٢ ............................... )نماز اوقات نییتع( ۱۱ ومعراج اسراء) ۳۷(

 ٢٢ ....................................................... :ماه شدن مین دو) ۳۸(

 ٢٣ ................................................. :اسالم به لیقبا دعوت) ۳۹(

 ٢٣ ...........................................:انصار آوردن ایمان آغاز سر) ۴۰(

 ٢٤ ........................................................ :اول َعَقبه عتیب) ۴۱(

 ٢٤ ................................ :نهیمد به سریْ ُعَم  بن ُمْصَعب ارسال) ۴۲(

 ٢٥ ........................................................ :دوم َعَقبه عتیب) ۴۳(

 ٢٥ ................................................. :دوم َعَقبه عتیب مفاد) ۴۴(

 ٢٧ ..................................... نهیمد به هجرت: سوم قسمت

 ٢٧ ......................................... :نهیمد به صحابه ھجرت آغاز) ۴۵(

 ٢٧ ........................................................ :مھاجرین اولین) ۴۶(

 ٢٨ ...........................................:سالخطاب بن عمر ھجرت) ۴۷(

 ٢٨ ..................................... :نهیمد به مسلمانان اکثر ھجرت) ۴۸(

 ٢٨ ........................... ):ھمراه انتخاب( ۱ ج الله رسول ھجرت) ۴۹(

 ٢٩ .............. ):سفر وشروع شیقر نقشه( ۲ ج الله رسول ھجرت) ۵۰(

 ٢٩ ....... ):ج الله رسول بیتعق در قریش( ۳ ج الله رسول ھجرت) ۵۱(

 ٣٠ .......................... ):راھنما و خادم( ۴ ج الله رسول ھجرت) ۵۲(

 ٣٠ .................... ):ھجرت سفر اتفاقات( ۴ ج الله رسول ھجرت) ۵۳(

 ٣١ .................... ):ھجرت سفر اتفاقات( ۵ ج الله رسول ھجرت) ۵۴(

 ٣١ ........................................ :ُقباء به ج الله رسول دنیرس) ۵۵(

 ٣٢ ........................................... :اسالم در جمعه نماز اولین) ۵۶(

 ٣٢ ......................................... :نهیمد به ج الله رسول ورود) ۵۷(



 جسیرت رسول الله  مختصری ازمرواریدهای پنهان،   د 

 ٣٢ ................................ :ج الله رسول از نهیمد اھل استقبال) ۵۸(

 ٣٣ ................................................... :ج الله رسول اقامت) ۵۹(

 ٣٤ .......................... یهجر اول سال اتفاقات: چهارم قسمت

 ٣٤ .................................................. :نهیمد ی جامعه یبنا) ۶۰(

 ٣٤ ............................................................. :نهیمد یوبا) ۶۱(

 ٣٤ ................................. :لشهیعا با ج الله رسول ازدواج) ۶۲(

 ٣٥ ......................................................... :یثرب نام تغییر) ۶۳(

 ٣٥ ........................................................ :اذان تیمشروع) ۶۴(

 ٣٥ .................................. :سَسَالم بن الله عبد آوردن اسالم) ۶۵(

 ٣٥ .................................... :سعثمان توسط ُروَمه چاه دیخر) ۶۶(

 ٣٦ ............................................. :نماز رکعات تعداد لیتکم) ۶۷(

 ٣٦ .......................................................... :جھاد ی اجازه) ۶۸(

 ٣٧ ..................................... :سالمطلب عبد بن حمزه َسِرّیه) ۶۹(

 ٣٧ ......................................................... :سُعَبْیَدة َسِرّیه) ۷۰(

 ٣٧ ......................................... :سَوّقاصی أب بن َسْعد َسِرّیه) ۷۱(

 ٣٨ ........................... یهجر دوم سال اتفاقات: پنجم قسمت

ْبواء ی غزوه) ۷۲(
َ
 ٣٨ ............................................................ :أ

 ٣٨ ........................................................... :َبواط ی غزوه) ۷۳(

 ٣٨ ......................................................... :رةیُعَش  ی غزوه) ۷۴(

 ٣٨ ..................................................... :یاألول بدر ی غزوه) ۷۵(

 ٣٨ .............................................................. :نخله هیّ َسرِ ) ۷۶(

 ٣٩ .............................................................. :قبله رییتغ) ۷۷(



 ه   موضوعاتفهرست 

 ٣٩ ........................................ :فطر وزکات روزه شدن واجب) ۷۸(

 ٣٩ ............................................................. :بدر ی غزوه) ۷۹(

 ٤٠ ...................................... :ج الله رسول دختر هیرق وفات) ۸۰(

 ٤٠ ........................................... :ب وفاطمه یعل ازدواج) ۸۱(

 ٤٠ .................................................... :ُنقاعیْ قَ  یبن ی غزوه) ۸۲(

وِ  ی غزوه) ۸۳(  ٤٠ .........................................................:قیالسَّ

 ٤١ ....................................................... :قربان دیع نیاول) ۸۴(

 ٤١ .......................................... :سَمْظُعون بن عثمان وفات) ۸۵(

 ٤٢ .......................... یهجر سوم سال اتفاقات: ششم قسمت

 ٤٢ ..................................................... :میْ ُسلَ  یبن ی غزوه) ۸۶(

 ٤٢ ........................................................ :َاْمر یذ ی غزوه) ۸۷(

 ٤٢ ................................................ :سحارثه بن دیز هیّ َسرِ ) ۸۸(

 ٤٢ .................................... :ب کلثوم ام با عثمان ازدواج) ۸۹(

 ٤٣ ................................ :لَحْفَصه با ج الله رسول ازدواج) ۹۰(

 ٤٣ ................... :لَمةیْ ُخزَ  بنت نبیز با ج الله رسول ازدواج) ۹۱(

 ٤٣ ............................................................ :ُاُحد ی غزوه) ۹۲(

 ٤٥ ........................ یهجر چهارم سال اتفاقات: هفتم قسمت

 ٤٥ .......................................... :او ووفات سَسَلمه ابو هیّ َسرِ ) ۹۳(

نَ  بن الله عبد هیّ َسرِ ) ۹۴(
ُ
 ٤٥ ........................................... :سسیْ أ

 ٤٦ ............................................................. :عیَرج هیّ َسرِ ) ۹۵(

 ٤٦ ....................................................:َمُعوَنة چاه ی فاجعه) ۹۶(

 ٤٦ ...................................................... :ریَنَض  یبن ی غزوه) ۹۷(



 جسیرت رسول الله  مختصری ازمرواریدهای پنهان،   و 

 ٤٧ ........................................................:دوم بدر ی غزوه) ۹۸(

 ٤٧ .............................. :لَسَلَمة ام با ج الله رسول ازدواج) ۹۹(

 ٤٨ .................. لَجْحش بنت نبیز با ج الله رسول ازدواج) ۱۰۰(

 ٤٩ ............. :لَجْحش بنت نبیز نیالمؤمن ام صفات یبرخ) ۱۰۱(

 ٥٠ ......................... یهجر پنجم سال اتفاقات: هشتم قسمت

 ٥٠ ................................................ :ُمْصَطِلق یبن ی غزوه) ۱۰۲(

 ٥٠ .............................. :لِرَیةیْ ُجوَ  با ج الله رسول ازدواج) ۱۰۳(

 ٥١ ............. ):لعایشه المؤمنین ام به تھمت( ِاْفک ی حادثه) ۱۰۴(

 ٥١ ........................................................ خندق ی غزوه) ۱۰۵(

 ٥٣ ................................................ :۱ ظهیْ ُقَر  یبن ی غزوه) ۱۰۶(

 ٥٣ ... ):ظهیْ ُقَر  یبن مورد در یریگ میتصم: (۲ ظهیْ ُقَر  یبن ی غزوه) ۱۰۷(

 ٥٤ .................. ):سُمعاذ بن َسْعد وفات( ۳ ظهیْ ُقَر  یبن ی غزوه) ۱۰۸(

 ٥٥ ........................... یهجر ششم سال اتفاقات: نهم قسمت

 ٥٥ ...................................... :خندق ی غزوه از پس ھا هیّ َسرِ ) ۱۰۹(

 ٥٦ ................................................... :۱ هیَ بِ یْ ُحَد  ی غزوه) ۱۱۰(

 ٥٧ ................................................... :۲ هیَ بِ یْ ُحَد  ی غزوه) ۱۱۱(

 ٥٧ ................................................... :۳ هیَ بِ یْ ُحَد  ی غزوه) ۱۱۲(

 ٥٨ ................................................... :۴ هیَ بِ یْ ُحَد  ی غزوه) ۱۱۳(

 ٥٨ ................................................... :۵ هیَ بِ یْ ُحَد  ی غزوه) ۱۱۴(

 ٥٩ ................................ ):رضوان عتیب( ۶ هیَ بِ یْ ُحَد  ی غزوه) ۱۱۵(

 ٥٩ ................................ ):رضوان عتیب( ۷ هیَ بِ یْ ُحَد  ی غزوه) ۱۱۶(

 ٦٠ ....................... ):رضوان عتیب لتیفض( ۸ هیَ بِ یْ ُحَد  ی غزوه) ۱۱۷(



 ز   موضوعاتفهرست 

 ٦٠ ................................. ):عثمان عتیب( ۹ هیَ بِ یْ ُحَد  ی غزوه) ۱۱۸(

 ٦١ ............................... ):هیبیحد صلح( ۱۰ هیَ بِ یْ ُحَد  ی غزوه) ۱۱۹(

 ٦١ ...................... ):هیبیحد صلح از پس( ۱۱ هیَ بِ یْ ُحَد  ی غزوه) ۱۲۰(

 ٦٢ .............................. ):هیبیحد عمره( ۱۲ هیَ بِ یْ ُحَد  ی غزوه) ۱۲۱(

 ٦٢ ......................... ):فتح ی سوره نزول( ۱۳ هیَ بِ یْ ُحَد  ی غزوه) ۱۲۲(

 ٦٣ ......................... ):هیبیحد صلح ریتأث( ۱۴ هیَ بِ یْ ُحَد  ی غزوه) ۱۲۳(

 ٦٥ .......................... یهجر هفتم سال اتفاقات: دهم قسمت

 ٦٥ .................................. :۱ پادشاھان یبرا نامه فرستادن) ۱۲۴(

 ٦٥ .................................. :۲ پادشاھان یبرا نامه فرستادن) ۱۲۵(

 ٦٦ ................................................... :۱ َقَرد یذ ی غزوه) ۱۲۶(

 ٦٦ ................................................... :۲ َقَرد یذ ی غزوه) ۱۲۷(

 ٦٧ ......................................................... :۱ بریْ َخ  غزوه) ۱۲۸(

 ٦٨ ......................................................... :۲ بریْ َخ  غزوه) ۱۲۹(

 ٦٨ ............................ )صحابه یھا یجانفشان( ۳ بریْ َخ  وهغز) ۱۳۰(

 ٦٨ ............................................. ):مذاکره( ۴ بریْ َخ  غزوه) ۱۳۱(

 ٦٩ ............. ):بریخ فتح با مسلمانان بر شیگشا( ۵ بریْ َخ  غزوه) ۱۳۲(

 ٦٩ ........................ ):حبشه مھاجران بازگشت( ۶ بریْ َخ  غزوه) ۱۳۳(

 ٧٠ ............ ):لهیصف با ج الله رسول ازدواج( ۷ بریْ َخ  غزوه) ۱۳۴(

 ٧٠ ....................... ):یھودی زن کی ی سهیدس( ۸ بریْ َخ  غزوه) ۱۳۵(

 ٧١ .................. ):نهیمد به وبازگشت بریخ انیپا( ۹ بریْ َخ  غزوه) ۱۳۶(

َقاع ذات ی غزوه) ۱۳۷(  ٧١ .................................................. :الرِّ

 ٧٢ ....................................................... :۱ الَقضاء عمرة) ۱۳۸(

 ٧٢ ....................................................... :۲ الَقضاء عمرة) ۱۳۹(



 جسیرت رسول الله  مختصری ازمرواریدهای پنهان،   ح 

 ٧٣ .............. :لمونةیم نیالمؤمن أم با ج الله رسول ازدواج) ۱۴۰(

 ٧٤ ...................... یهجر هشتم سال اتفاقات: ازدهمی قسمت

 ٧٤ ................................. :ج امبریپ دختر لنبیز وفات) ۱۴۱(

 ٧٤ .......................................................... :ُمْؤَتة ی غزوه) ۱۴۲(

الِسل ذات هیّ َسرِ ) ۱۴۳(  ٧٧ ................................................. :السَّ

 ٧٨ ..................................................... :مکه فتح ی غزوه) ۱۴۴(

 ٨٤ ..................................................... :۱ نیْ ُحنَ  ی غزوه) ۱۴۵(

 ٨٥ ..................................................... :۲ نیْ ُحنَ  ی غزوه) ۱۴۶(

 ٨٥ ..................................................... :۳ نیْ ُحنَ  ی غزوه) ۱۴۷(

 ٨٦ ..................................................... :۴ نیْ ُحنَ  ی غزوه) ۱۴۸(

 ٨٧ ..................................................... :۵ نیْ ُحنَ  ی غزوه) ۱۴۹(

 ٨٧ ..................................................... :۶ نیْ ُحنَ  ی غزوه) ۱۵۰(

 ٨٨ ...................................................... :۷نیْ ُحنَ  ی غزوه) ۱۵۱(

 ٨٩ ..................................................... :۸ نیْ ُحنَ  ی غزوه) ۱۵۲(

 ٨٩ ..................................................... :۹ نیْ ُحنَ  ی غزوه) ۱۵۳(

 ٩٠ ................................ ):طائف ی غزوه( ۱۰ نیْ ُحنَ  ی غزوه) ۱۵۴(

 ٩٠ .................................. ):میغنا عیتوز( ۱۱ نیْ ُحنَ  ی غزوه) ۱۵۵(

 ٩١ ............... ):انصار واعتراض میغنا عیتوز( ۱۲ نیْ ُحنَ  ی غزوه) ۱۵۶(

 ٩١ ...................................................... :ِجْعرانه ی عمره) ۱۵۷(

 ٩٢ .................................. :ج الله رسول فرزند میابراھ تولد) ۱۵۸(

 ٩٣ ........................یهجر نهم سال اتفاقات: دوازدهم قسمت

 ٩٣ ................................ ):الُوفود عام( یھجر نھم سال آغاز) ۱۵۹(



 ط   موضوعاتفهرست 

 ٩٣ ......................................................... :ینجاش وفات) ۱۶۰(

 ٩٤ .........................................................:۱ َتبوک غزوه) ۱۶۱(

 ٩٤ .........................................................:۲ َتبوک وهغز) ۱۶۲(

 ٩٤ .........................................................:۳ َتبوک غزوه) ۱۶۳(

 ٩٥ .............. ):نیمنافق یاستھزا و صحابه انفاق( ۴ َتبوک غزوه) ۱۶۴(

 ٩٥ .........................................................:۵ َتبوک غزوه) ۱۶۵(

 ٩٦ .........................................................:۶ َتبوک غزوه) ۱۶۶(

 ٩٧ .........................................................:۷ َتبوک غزوه) ۱۶۷(

 ٩٨ .........................................................:۷ َتبوک غزوه) ۱۶۸(

 ٩٩ .........................................................:۸ َتبوک غزوه) ۱۶۹(

 ٩٩ .........................................................:۹ َتبوک وهغز) ۱۷۰(

 ١٠٠ ..................................................... :۱۰ َتبوک غزوه) ۱۷۱(

 ١٠٠ ..................................................... :۱۱ َتبوک غزوه) ۱۷۲(

 ١٠١ ..................................................... :۱۲ َتبوک غزوه) ۱۷۳(

 ١٠٢ ............................. :ج الله رسول دختر کلثوم ام وفات) ۱۷۴(

 ١٠٢ ............................................ :مردم با سبکر ابو حج) ۱۷۵(

 ١٠٣ ...................... یهجر دهم سال اتفاقات: زدهمیس قسمت

 ١٠٣ ......................................:ج امبریپ پسر میابراھ وفات) ۱۷۶(

 ١٠٣ ......................................................... الوداع حجة) ۱۷۷(

           وفات و یهجر ازدهمی سال اتفاقات: چهاردهم قسمت
 ١٠٨ ....................................................... جالله رسول

 ١٠٨ ............................................ :سدیز بن اسامه لشکر) ۱۷۸(
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 ١٠٨ .................................... :ج امبریپ وفات شدن کینزد) ۱۷۹(

 ١٠٩ .................................................. :ج امبریپ یماریب) ۱۸۰(

 ١٠٩ ....................................... :ج امبریپ یسخنران نیآخر) ۱۸۱(

 ١١٠ ................................................... :سبکر ابو امامت) ۱۸۲(

 ١١١ ...................................... :ج الله رسول حال یبھبود) ۱۸۳(

 ١١١ ........................... :۱ ج الله رسول یماریب افتنی شدت) ۱۸۴(

 ١١٢ .......................... :۲ ج الله رسول یماریب گرفتن شدت) ۱۸۵(

 ١١٣ ................................................ :ج الله رسول وفات) ۱۸۶(

 ١١٣ ............................. صحابه یھا یونگران ج امبریپ وفات) ۱۸۷(

 ١١٤ ...................... ):سبکر ابو العمل عکس( ج امبریپ وفات) ۱۸۸(

 ١١٦ .................................................... :ج امبریپ غسل) ۱۸۹(

 ١١٧ ..................................................... :ج امبریپ دفن) ۱۹۰(

 



 

 

 مترجمی  مقدمه

احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم علی أرشف 

ن اهتدی األنبياء واملرسلني، سيدنا ونبينا وموالنا حممد، وعلی آله وصحبه  ومَ

يه إىل يوم الدين. أما بعد  ... هبَدْ
، ج کتابی که پیش روی شماست، مختصری است از سیرت رسول الله

که برادر بزرگوارمان شیخ موسی راشد العازمی آن را به رشته تحریر در 
آورده، و این حقیر چون اختصار آن را مفید دیدم، به فارسی برگردانده، و در 

توضیح بیشتر مطالبی را به آن افزوده، و آن را به برخی مواضع برای 
 ج که سیرت رسول اللهای  هھای اصلی و فرعی تقسیم نمودم، به گون قسمت

 از والدت تا وفات را به چھارده قسمت تقسیم نموده، که به ترتیب زیر
 باشد: می

 قسمت اول: از والدت تا بعثت
 قسمت دوم: از بعثت تا ھجرت به مدینه

 ھجرت به مدینه قسمت سوم:
 قسمت چھارم: اتفاقات سال اول ھجری

 یھجر دوم سال اتفاقات: پنجم قسمت
 یھجر سوم سال اتفاقات: ششم قسمت
 یھجر چھارم سال اتفاقات: ھفتم قسمت
 یھجر پنجم سال اتفاقات: ھشتم قسمت
 یھجر ششم سال اتفاقات: نھم قسمت
 یھجر ھفتم سال اتفاقات: دھم قسمت
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 یھجر ھشتم سال اتفاقات: ازدھمی قسمت
 یھجر نھم سال اتفاقات: دوازدھم قسمت
 یھجر دھم سال اتفاقات: زدھمیس قسمت
 ج الله رسول ووفات یھجر ازدھمی سال اتفاقات: چھاردھم قسمت

و ھر قسمت شامل عناوینی فرعی است، که برای سھولت و وضوح بیشتر 
 آن را شماره گزاری کردم. 

الزم به ذکر است که شیخ موسی بن راشد العازمی کتاب مفّصل ومطّولی 
ُمون«نام در سیرت نبوی به 

ْ
ِبيِّ الَمأ  تألیف» الُلْؤُلؤ الَمْکُنون في ِسیَرِة النَّ

نموده، که در چھار جلد به چاپ رسیده است، و کتابی که اکنون پیش روی 
را به صورت فشرده  آناش  باشد، که نویسنده می شماست خالصه این کتاب

خالصه کرده، و آن را در تویتر منتشر نمودند، و سپس آن را به چاپ 
 رساندند، و جزاه الله خیًرا.

در پایان الزم است از تمامی کسانی که در این عمل بنده را کمک 
نمودند تشکر و قدردانی کنم، از الله عزوجل خواھانم که آن را در موازین 

 ھایشان قرار دھد. نیکی
ھمچنین از الله عزوجل خواھانم که به این حقیر توفیف اخالص در 

نماید، و این عمل را به درگاه خویش قبول نماید، وصلی  نصیبگفتار و کردار 
 الله علی سیدنا محمد، وعلی آله وصحبه أجمعین، والحمد لله رب العالمین.

 عبد الله محمد األرمکی
 ھجری قمری ۱۴۳۷جمادی اآلخر  ۱۳

 ھجری شمسی ۱۳۹۴اسفند  ۳
 میالدی۲۰۱۶فوریه  ۲۲

 



 

 

 مؤلفی  مقدمه

العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وإمام املتقني،  رباحلمد هللا 

 ورمحة اهللا للعاملني، نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني. 

 وبعد ...
الُلْؤُلؤ الَمْکُنون في ِسیَرِة «کتابم بسیار مختصری است از ھای  این تویت

ُمون
ْ
ِبيِّ الَمأ دقیق و بدون ھیچگونه  باسیرت نبوی،  اتفاقاِت  بر اساس ، که»النَّ

 خللی آن را مرتب نمودم. 
برای دسترسی الحمد لله تویتر منتشر کرده بودم، و  دردر ابتدا آن را 

، و آن را خالص قرار دھد، از الله خواھانم آن را سودمند رسیدبیشتر به چاپ 
 .گرداندبرای رضای خویش 

 وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.

 موسی بن راشد العازمی
 ھـ۱۴۳۵جمادی اآلخر  ۹

 م۲۰۱۴أبریل  ۹

 



 

 

 :قسمت اول
 ایشان تتا بعث ج اللهرسول  از والدت

 ، ووفات پدرشان:ج ازدواج پدر ومادر رسول الله )۱(
ِلب با آمنه بنت َوْھب ازدواج نمودع -۱ واز او باردار  بد الله بن عبد المطَّ

 که عبد الله از دنیا رفت.حامله بود شد. آمنه دو ماھه 
بجای گذاشت اش  به دنیا نیامده برای فرزند که عبد الله میراثی را -۲
گوسفند، وکنیزی حبشی به نام َبَرَکة که  وچند رأسشتر،  ۵د از: بودن عبارت

ْیَمن معروف شد.
َ
 به ام أ

 والدت وشیرخوارگی: )۲(
ربیع األول عام الفیل، آمنه فرزند عظیم  ۱۲ دوشنبه در روز  -۳

 بشاش و نورانی به دنیا آورد.ای  هالشأنش را با چھر
را مشاھده کرده ی ا هنشان ج در اینکه آمنه ھنگام والدت رسول الله -۴

 روایتی ثابت نشده است. 
را ختنه کرد، و  یشانالمطلب ا عبد اندر روز ھفتم تولد، پدربزرگش -۵

 گذاشت. ج را محمد نامشان
شیر بود، شیر دھی او  کم آمنه فرزندش را سه روز شیر داد، وچون  -۶

یشان ابو لھب بر عھده گرفت و از شیر فرزندش َمْسروح به ای  را ُثَوْیَبة برده
 داد.
به حمزه بن عبد المطلب و أبو َسَلَمه بن  ج ُثویبة قبل از رسول الله -۷

 ، وبدین ترتیب این دو برادران شیری ایشان گشتند.عبد األسد شیر داده بود



 ٥ ایشان بعثت تا ج الله رسول والدت از: اول قسمت

: عبد الله، به ھمراه فرزندانشا ر ج ه َسْعِدّیه رسول اللهیمسپس حل -۸
َنْیسة 

ُ
 .شیر دادو َشْیَماء، و أ

د: حمزه، أبو َسَلَمه، شتنو خواھر شیری دا برادر ھفت ج رسول الله -۹
َنْیسة.

ُ
 أبو سفیان، َمْسروح، عبد الله، َشْیَماء و أ

نه از طرف پدر ونه از طرف نداشتند،  ناتنی دیگرییا ھیچ برادر تنی ایشان 
 مادر.

ْدر رسول الله) ۳(  وُمْهر نبوت: ج شق الصَّ
) وقتی یشانای  شکافته شدن سینهھمان شق الصدر (یا ماجرای  -۱۰

را شکافت،  شانسینه  ÷رخ داد. جبریل دندکه نزد حلمیه َسْعِدّیه بو
را بیرون آورد، وآن را با آب زمزم شستشو داد، و تکه خون بسته  انوقلبش

 او بیرون آورد.ی  سیاه رنگی (را که سھم شیطان بود) از سینهی  شده
ن سبب بدیزد، ایشان سپس جبرئیل ُمھر پیامبری را بر پشت کمر  -۱۱

 معصوم شانراھی نیست، و ایشان در گفتار وکردار یشانشیطان را به سوی ا
 د.نباش می

و به  یشانبود که بر روی کمر ای ا هبرآمدمھر پیامبری تکه گوشت  -۱۲
 تخم کبوتری بود.ی  قرار داشت، و به اندازه شانموازات قلب

دیدم که ھمانند  ج گوید: مھری را بر کمر رسول الله می سجابر بن َسُمَرة
 تخم کبوتر بود. (روایت مسلم)

، نزد مادرش گذراند حلیمه نزد را سال ۲ اینکه از بعد ج رسول الله -۱۳
 .او را از دست دادشش سالگی ، تا اینکه در برگشت

 وعمویشان: پدربزرگسرپرستی ) ۴(
 ررا ب یشانعبد المطلب سرپرستی ا انبعد از وفات آمنه پدر بزرگش -۱۴
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 نیز از دنیا رفت.گی او سال ۸، اما در عھده گرفت
 را عھده دار شد. ایشانابو طالب سرپرستی  انسپس عمویش -۱۵
 .ندکرد می چوپانی ج رسول الله -۱۶

 :ِحْلف اْلُفُضولجنگ ِفجار و ) ۵(
 .نددر جنگ ِفجار شرکت کرد ج رسول الله -۱۷

در ماه رجب  و قبیله ِکَناَنة بود که بین قبیله َقْیسی جنگ» ِفجار«جنگ 
 -حرام استی ھا از ماهی که یک-خ داد و چون این جنگ در ماه رجب ر

 به جنگ ِفجار مشھور گردید. ،واقع شد
. ندپس از جنگ ِفجار، در پیمانی به نام (ِحْلِف اْلُفُضوِل) شرکت کرد  -۱۸

وپیمان  ند(ِحْلف اْلُفُضول) پیمانی بود که قبایل قریش دور ھم جمع شد
 حقشان پایمال شود. اجازه ندھندبستند که از ستمدیدگان پشتیبانی کنند و 

 :لازدواج با خدیجه) ۶(
، به ھمراه َمْیَسَرة لخدیجهبرای تجارت با امواِل  ج رسول الله -۱۹

 . شام شدی راھ، )غالِم خدیجه(
 ۴۰سالگی با خدیجه که در آن زمان  ۲۵تا اینکه ایشان در سن  -۲۰

ھای: قاسم،  واج کردند واز او صاحب فرزندانی شدند به نامسال داشت، ازد
 ، وعبدالله.زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه

 در بنای کعبه: ج شرکت رسول الله) ۷(
وبعد از اختالفی  سالگیشان قریش کعبه را تجدید بنا کردند. ۳۵در  -۲۱

در بینشان رخ داد، بر این اتفاق کردند که  بر سِر نھادن حجر األسود که
 .قرار دھد مکانش در را األسود حجر ج رسول الله



 ٧ ایشان بعثت تا ج الله رسول والدت از: اول قسمت

 :جبرخی صفات رسول الله ) ۸(
حفظ  جاھلیت بد وصفات ھا آلودگی از را ج الله عزوجل رسولش -۲۲

نوشیدند، ونه مرتکب ی نمود: ایشان نه بر بتی سجده کردند، ونه شراب
 شدند.ای  هفاحش
ند، صله رحم را بود معروف وامانتداری راستگویی به ج رسول الله -۲۳

 آوردند، و با ھمه مھربان بودند. می بسیار به جای

 مقدمات نزول وحی:) ۹(
نبوت در ایشان ھای  سالگی رسیدند، اندک اندک نشانه ۴۰وقتی به  -۲۴

ی نیکو، خلوت گزینی برای عبادت، سالم کردن ھا خواب پدیدار گشت:
 دن نور فرشتگان.سنگ ودرخت بر او و دی

اقرأ در غار حرا بر ایشان نازل شد و این ی  سالگی سوره ۴۰در سن  -۲۵
 گردید. می نازل ج قرآن بود که بر رسول اللهی  اولین سوره

اقرأ ایامی چند وحی قطع شد وبعد از آن ی  بعد از نزول سوره -۲۶
 مدثر نازل گشت که اولین سوره بعد از انقطاع وحی بود.ی  سوره

 



 

 

 :قسمت دوم
 به مدینه شانتا هجرت ج رسول الله از بعثت

 :جرسول الله  شروع دعوت) ۱۰(
 شود: می در زمان حیاتشان به دو دسته تقسیم ج دعوت رسول الله -۲۷

 مدنی.  -۲ مکی -۱
 .علنی -۲ مخفیانه -۱بود: بر دو گونه مکی  دعوت

 دعوت مخفیانه:) ۱۱(
، و کردند شروع را دعوت مخفیانه صورت به ابتدا ج رسول الله -۲۸

 زید بن حارثه اسالم آوردند. و، یعنی ھمسر دخترانش، علی انش خانواده
اعتماد ھا  آن که به کسانی را مخفیانه صورت به ج سپس رسول الله -۲۹

در ھمین زمان نیز  سکه ابو بکر، ندداد می دعوت ندواطمینان داشت
با خبر شدند و با ھمدیگر در  یشانمسلمان شد. و مردم کم کم از دعوت ا

 کردند. می مورد آن صحبت
سال از  ۳. آوردند می به سرعت به دین اسالم رویفقرا ومساکین  -۳۰

وعده کمی از صحابه گرامی ایمان  گذشت ج رسول اللهی  دعوت مخفیانه
 آورده بودند.

 عوت علنی:د) ۱۲(
بعد از آن دستور الله عزوجل برای آشکارا نمودن دعوت بر رسول   -۳۱

ۡعرِۡض َعِن  ٱۡصَدعۡ فَ ﴿ :فرماید می عزوجل الله. گردید نازل ج الله
َ
بَِما تُۡؤَمُر َوأ



 ٩ مدینه به هجرتشان تا ج الله رسول بعثت از: دوم قسمت

پس آشکارا بیان کن آنچه را که بدان فرمان «یعنی:  ]۹۴[الحجر:  ﴾٩٤ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 
 . »اعتنا مکنو به مشرکان ی شو می داده

را برای مردم آشکار  انودعوتش رفتند صفا کوه بر ج رسول الله -۳۲
 الله به سوی ھمه جھانیانی  فرستاده ایشانکه  ندو به آنان خبر داد ندنمود

 .باشند می

 :ج عکس العمل قریش در مقابل دعوت علنی پیامبر) ۱۳(
 که بود این ج اولین عکس العمل قریش در مقابل دعوت رسول الله -۳۳

 منع دعوتش از را ج الله رسول تا فرستاند طالب ابو عمویش نزد را گروھی
 .نماید
اش  سعی وتالش قریش در وساطت ابو طالب در منع برادر زاده -۳۴

 هولید بن مغیره را فرستادند تا ببه ھمین سبب . ندادای  هنتیج ج رسول الله
 .پیشنھاداتی بدھد ج رسول الله

آیاتی از قرآن را  ایشان، کرد گفتگو ج ولید بن مغیره با رسول الله -۳۵
 .تحت تأثیر آیات قرار گرفتکه بسیار  نداو تالوت کردی ابر

گشت وآنان را نصیحت کرد که یا از رسول ازولید به سوی قریش ب -۳۶
یش ، و یا او را رھا کنند که در میان عرب به دعوت خوکنند پیروی ج الله

  .رأی او را رد کردندادامه دھد ولی قریش 
آیاتی از  او مورددر ساحر نامید،  را ج لید بن مغیره رسول اللهو -۳۷

داد، الله  می وعدهجھنم مدثر نازل شد که او را به آتش ی  سوره

 یعني: ]۱۱[المدثر:  ﴾١١َذۡرِ� َوَمۡن َخلَۡقُت وَِحيٗدا﴿ فرماید: می عزوجل
 .»م واگذارخلق نمودتنھا مرا وکسی که او را «

نابینا بود مسلمان ی فردکه  سبن أم مکتومعبد الله در این زمان  -۳۸
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 شد، وبعد از بالل مؤذن اسالم گردید.
 انجام ج قریش در دشمنی وجنگ با رسول الله کهی کارھای -۳۹

مخالفت با قرآن،  در مورد قرآن، دادند عبارت بودند از: ایجاد شک وشبھه می
 .ج با دعوت ورسول اللهی رویاروی

 قریشیان:شکنجه شدن مسلمانان توسط ) ۱۴(
، بنابراین به فکر نشد پیروز ج در جدال خود با رسول الله یانقریش -۴۰

راه اذیت وآزار وشکنجه کسانی بود اقدام کند، که این  افتاد که از راه دیگری
 این امتحان سختی برای صحابه بود.شدند و  می که مسلمان

ابو طالب از قریش  انعمویشاز طریق  را ج الله عزوجل رسول الله -۴۱
 . ندداشت نگه امان در

اب بن بَّ َخ  متحمل شدرا ھا  شکنجهترین  کسی که بیشترین وسخت -۴۲
 
َ
 بود. سّت َر األ

خریدن : وآن، کاری بسیار ستودنی انجام داد سابو بکر صدیق -۴۳
ر بن عامِ  و اللبِ  ، کهکرد می زادخرید و آ می شدند را می که مسلمانی بردگان

 بودند. این بردگانی  از جمله هَر یْ ھَ فُ 

 :ج استهزای پیامبر) ۱۵(
 ج استھزای رسول الله ،جدیدی را در پیش گرفت: و آن راهقریش  -۴۴

 . بود
 : کردند می مسخره را ج از جمله کسانی که رسول الله

َ
د بْ د بن عَ وَ ْس األ

 و  وثغُ یَ 
َ
 بودند. د بن عبدالمطلبوَ ْس األ
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 هجرت به حبشه:) ۱۶(
بر این آوردند ادامه داد، و  می کسانی که ایمانی  قریش به شکنجه -۴۵

 سوی به ھجرتی  اجازه ج رسول الله بنابر اینصحابه بسیار دشوار بود، 
 .نددادحبشه را 

از مکه  بود زن ۴مرد و ۱۱ که شامل مبارک از صحابهای  همجموع -۴۶
 و در اولین ھجرت در اسالم به سوی حبشه ھجرت کردند. ندخارج شد

عثمان بن  ،حبشهی سوت بھجرت کنندگان در اولین ھجر جملهاز  -۴۷
 ند.ان وھمسرش رقیه بودفّ عَ 

 .قرار داشت سونعُ ْظ عثمان بن مَ ی  رھبری این گروه بر عھده

 -ج یعنی عثمان ورقیه دختر رسول الله–حدیث: "ھمانا آن دو  -۴۸
حاکم آن را  ، کهبعد از لوط وابراھیم ھجرت کردند" که ھستند کسانی اولین

 حدیثی ضعیف است.، روایت کرده
در کنار  بلند آن را صدای با ج نجم نازل شد، و رسول اللهی  سوره -۴۹

، ومشرکین نیز نمودسجده رسید، سجده آیات ، و وقتی به ندکعبه تالوت کرد
 عظمت این آیات سجده کردند. از

به این صورت که اھل  ،کفار قریش بصورتی غیر حقیقی هخبر سجد -۵۰
از ای  هعدبه گوش مھاجرین حبشه رسیده در نتیجه  اند، مکه مسلمان شده

 آنان به مکه بازگشتند.

 :باسالم آوردن حمزه وعمر) ۱۷(
مسلمان  سبعد از او عمر بن الخطاب و سحمزه بن عبد المطلب -۵۱

 ، و با مسلمان شدن این دو اسالم قوت گرفت.ندشد
روایتی به ثبوت  سدر چگونگی مسلمان شدن عمر بن الخطاب -۵۲

-خواھرش را زدن او به ک کت سعمرمشھوری که  و داستانت. نرسیده اس
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ابن ... به ثبوت نرسیده بلکه  ، ویا خواندن سوره طه و-که مسلمان شده بود 
، وحافظ ابن حجر در اسحاق آن را بدون سند در کتاب خود ذکر کرده است

 داند. می لسان المیزان این داستان را بسیار ضعیف و ُمنَکر

 وطلب معجزه از ایشان: ج پیامبرتطمیع ) ۱۸(
 ،بکار گرفت ج رسول اللهبا برای مقابله  رای جدیدی  رویهقریش  -۵۳

از طریق مال، زن، و پادشاھی داشتند، به  ج سعی در تطمیع پیامبرھا  آن
 از دعوتشان دست بردارند. ج شرط اینکه پیامبر

مورد  این در ج بیعه را را فرستاد تا با رسول اللهه بن رِ بَ تْ قریش عُ  -۵۴
 .ندرا رد کردھا  آن ی ھمه ج گفتگو کند. رسول الله

 ایشاناز ، ج مغلوب کردن رسول اللهی برااز آن قریش  پس -۵۵
معجزاتی ھمچون دیدن فرشتگان وجاری ساختن رودھا را درخواست 

 کردند.

 هجرت دوم به سوی حبشه:) ۱۹(
 قریش بار دیگر به ستم وتحت فشار قرار دادن کسانی که اسالم -۵۶

 اصحابش به ج روی آورد. رسول الله مسلمانان فقیربخصوص  ،آوردند می
 .دادند حبشه سوی به را ھجرت دومینی  اجازه
و زن بود.  ۱۸مرد و ۸۲ :تعداد مھاجرین حبشه در ھجرت دوم -۵۷

 .بر عھده داشت سجعفر بن أبی طالب را آنان رھبری
قریش به  از ھجرت اول بود، وتر  دشوارھجرت دوم به سوی حبشه  -۵۸

 .اذیت وآزار بسیار رساندندمسلمانان 
بر  را گزید و سزامماری خالد بن حِ ، در راه ھجرت به سوی حبشه -۵۹

 وفات کرد. او در مسیر ھجرتش اثر آن
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 قریش:های  تحریم) ۲۰(
که اسالم به سرعت عجیبی در حال انتشار یان دیدند وقتی قریش -۶۰

  را برای تحریم بنی ھاشم وبنی مطلب نوشتند. ظالمانهای  هعھدناماست، 
و  با آنان خرید و فروش نکنداین بود که ھیچ کس  مفاد عھدنامه -۶۱

با  نه ، و کسینداشته باشدوارتباطی  نکند کسی با آنان نشست وبرخاست
، و این عھد نامه را در داخل کعبه دھدببه آنان زن  نه آنان ازدواج کند، و

 آویزان کردند.
 ب ابی طالب محاصره شدند. وعْ مطلب وبنی ھاشم در ِش ال عبد بنی -۶۲

 سال به طول انجامید. ۳این تحریم 
، ی داشتنددشوار بسیارکسانی که در شعب ابی طالب بودند زندگی  -۶۳

 چیزی برای خوردنآورد ولی  می به آنان فشار گرسنگی و تشنگی
 یافتند. نمی
  ُر بْ در مدت زمان محاصره وتحریم َح  -۶۴

ُ
عبد الله بن ، قرآن ة ومفسرمَّ األ

 در شعب ابی طالب به دنیا آمد.  بعباس
عطوفت ومھربانی برخی از قریشیان که با افراد داخل ِشْعب  -۶۵

ظالمانه را پاره کنند ی  تا این عھدنامهداشتند، توانستند که وارد کعبه شوند 
 .ولی دیدند که موریانه تمام عھدنامه را به جز نام الله، خورده است

 ابو طالب:وفات ) ۲۱(
دنیا رفت.  از محاصره این از بعد ج ابو طالب عموی رسول الله -۶۶

توحید (ال إله إال الله) ی  از او خواست به کلمه آخر لحظات در ج رسول الله
 .نپذیرفت؛ اما گواھی دھد

 اندوھگین بسیار او بر ج ابو طالب بر کفر از دنیا رفت، و رسول الله -۶۷
 کنم". می برایت طلب آمرزشام  هنھی نشد: " تا زمانی که ند، وفرمودشدند
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 (متفق علیه)
رسولش ، توبه نازل گردید که اللهی  الله عزوجل در سورهی  فرموده -۶۸

؛ حتی اگر کرد می نھی مؤمنین را از طلب آمرزش برای مشرکین و
 باشند. کسانشاننزدیکترین 

ِ�ِّ وَ ﴿ الله عزوجل فرمود: -۶۹ ِينَ َما َ�َن لِلنَّ ن �َۡسَتۡغفُِرواْ  ٱ�َّ
َ
ْ أ َءاَمُنٓوا

ۡصَ�ُٰب 
َ
�َُّهۡم أ

َ
َ لَُهۡم � ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ُ
ْ أ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓوا

مشرکان ی پیامبر و مؤمنان را نسزد که برا«یعنی:  ]۱۱۳[التوبة:  ﴾١١٣ٱۡ�َِحيمِ 
آنکه برایشان روشن شد که  آمرزش بخواھند ھر چند که خویشاوند باشند، پس از

 .»آنان اھل دوزخ اند
 "ابو طالب، کمترین عذاب اھل دوزخ را: ندفرمود ج رسول الله -۷۰

جوشد".  می چشد، کفشی پوشیده در حالیکه مغزش (از گرمای آن) می
 )روایت مسلم(

 :لوفات ام المؤمنین خدیجه) ۲۲(
 دربعد از ابو طالب از دنیا رفت، و  لدلِ یْ وَ خدیجه بنت ُخ  -۷۱
 .در مقابر مکه دفن شد ونُج َح  به نامای  همنطق

 آن زمان ھنوز نماز جنازه مشروع نگردیده بود.در 

ا «: فرمودند ج به رسول الله لخدیجهی  درباره ÷جبریل -۷۲ بَرشهَ

بَ  الَ نَصَ ، فِيهِ وَ بَ خَ بٍ الَ صَ نْ قَصَ َنَّةِ مِ "خدیجه را بشارت ی . یعن»بِبَيْتٍ يفِ اجلْ
ف (یعنی درون آن خالی است بھشت از مروارید درای  هبده به خان ی ُمَجوَّ

 و رنجي، در آن یافتی که ھیچ ناله و فریاد و خستگبرای زندگی کردن) 
 )متفق علیه(شود".  نمی

ا إِنَاءٌ «: فرمودند ج به رسول الله ÷جبریل -۷۳ هَ عَ تْكَ مَ دْ أَتَ جيَةُ قَ دِ هِ خَ ذِ هَ
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 ، ابٌ َ امٌ أَوْ رشَ امٌ أَوْ طَعَ ، فِيهِ إِدَ لَّ جَ زَّ وَ َا عَ هبِّ نْ رَ مَ مِ الَ ا السَّ يْهَ لَ أْ عَ رَ اقْ ، فَ تْكَ يَ أَتَ ا هِ إِذَ فَ

نِّي مِ ظرفی را به ھمراه دارد که غذا یا . " این خدیجه است که نزد تو آمد، »وَ
آمد از طرف پروردگارش واز طرف من به  نزد تو ھرگاهنوشیدنی در آن است، 

 )متفق علیه(او سالم برسان". 
بسیار  ،وفات عمویش ابو طالب وھمسرش خدیجه از ج الله رسول -۷۴

به سال حزن واندوه به ثبوت ، . اما نامگذاری این سالنداندوھگین شد
 نرسیده است.

 :ببا عایشه و َسْوَدة  ج ازدواج رسول الله) ۲۳(
، کردندعقد  ل، با عایشهلخدیجه وفات از بعد ج رسول الله -۷۵

او عقد  بعد از خدیجه بودکه با یشاناولین ھمسر ا لو بدین ترتیب عایشه
 .کردند
و بدین ترتیب  کردنده عقد عَ مْ با َسْوَده بنت َز  او، از بعد ج رسول الله -۷۶

 .ندَسْوَده اولین زنی بود که با او ازدواج نمودبعد از خدیجه 
تنھا زندگی کرد،  ج سال با رسول الله ۳تقریبا به مدت  لَسْوَده -۷۷

 بود. ج دستورات رسول الله برابردترین مردم در و یکی از پایبن

 شدت یافتن اذیت وآزار قریش پس از وفات ابو طالب:) ۲۴(
، شد بیشتر ج از وفات ابو طالب اذیت وآزار قریش بر رسول الله پس -۷۸

جرأت پیدا کردند، این در حالی بود که در  یشانکه نادانان بر اای  هبه گون
 .نداشتزمان حیات ابو طالب کسی چنین جرأتی 

به من قریش اذیتی را که از آن بدم بیاید "فرمودند:  ج رسول الله -۷۹

روایت امام بیھقی در دالئل النبوة با (. "تا اینکه ابو طالب وفات کرد نرساند
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 .)اسنادی صحیح
انداخت،  ج شتر را بر رسول اللهی  مشیمهُمَعْیط ی ُعْقَبة بن أب -۸۰

 ولباسش را به دور گردن ایشان کرد ونزدیک بود ایشان را خفه کند. 

ھنگام سجده نیز سعی کرد که  -که لعنت الله بر او باد–ابو جھل  -۸۱
 نھد، اما الله عزوجل پیامبرش را حفظ نمود. ایشانپا بر گردن  ج رسول الله

ِ «: فرمودند ج رسول الله -۸۲ وِذيُت يِف ا�َّ
ُ
َحدٌ ، لََقْد أ

َ
لََقْد ، وَوَما يُؤَْذى أ

 ِ ِخْفُت يِف ا�َّ
ُ
َحدٌ ، أ

َ
در راه الله اذیت وآزار به من  ھمانا آنقدر. "»َوَما ُ�َاُف أ

آنقدر ، وندیده است به خودی وآزار چنین اذیت که ھیچ کسیه رسانده شد
، ". است نده نشدهترسا چنین این که کسیام  هدر راه خدا ترسانده شد

 احمد، واسناد آن صحیح است)روایت (

 برای هجرت: سابو بکری  اجازه) ۲۵(
 ج از رسول اللهبه علت شدت سختی در مکه  سابو بکر صدیق -۸۳
 .دادند اجازه ایشان به ج ورسول الله خواست، را حبشه به ھجرت اجازه
به قصد ھجرت به حبشه خارج شد، وھنگامی که  سابو بکر صدیق -۸۴

ةمنطقه ِبْر به  ُغنَّ  ک الِغماد رسید مردی با او مالقات کرد که به او ابن الدُّ
 گفتند. می

ة  -۸۵ ُغنَّ پناه داد، وبه او گفت:  را رئیس قبیله قاره بود، ابو بکرکه ابن الدُّ
 از آن پس قریشیان به او آزار وبرگرد وپروردگارت را در مکه عبادت کن. 

 رساندند. نمی
ة یان از اینکه ابنقریش -۸۶ ُغنَّ را پناه داده بود، بسیار  سابو بکر الدُّ

 کرد. می آشکارا قرآن را تالوت سناراحت بودند، زیرا ابو بکر
ة -۸۷ ُغنَّ خواست که قرآن را با صدای بلند  ساز ابو بکر صدیق ابن الدُّ
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ةنپذیرفت وپناه ابن  سوآشکارا نخواند اما ابو بکر ُغنَّ را برگرداند،  الدُّ
 ماند. وھمچنان در مکه باقی

 به طائف: ج رفتن رسول الله) ۲۶(
، پیاده به سوی گرفت شدت ج بر پیامبرھا  بعد از اینکه سختی -۸۸

 .ندوآنان را به سوی اسالم دعوت داد ندطائف حرکت کرد
 ،نمودند استقبال ج از رسول الله ،مردم طائف با سنگ زدن -۸۹

 .چنان که از پاھای مبارکشان خون جاری شده بود آن
غم و اندوه بر  خارج شدند وآنقدر طائف از اندوھگین ج رسول الله -۹۰

 ُن ْر که به قَ  ندمتوجه شدند، چیره شده بود که وقتی به خود آمد ایشان
 اند. هرسید ثعالبال
 ثعالب: مکانی بین مکه و طائف، ومحل احرام بستن اھل طائف ونجدال ُن ْر قَ 

کیلومتری  ۸۰له باشد، ودر فاص می باشد که به َقْرن الًمناِزل نیز معروف می
 مکه قرار دارد.

و از  نازل شد ج ، بر رسول اللهھا کوه ی هبه ھمراه فرشت ÷جبریل -۹۱
یا صبر کردن یکی را  و بین ھالک نمودن اھل طائفایشان خواستند که 

 .برگزیدند را صبر ج د، ایشاننانتخاب کن
م بن َعِدّی وارد مکه عِ ْط و در پناه مُ  بازگشتند مکه به ج رسول الله -۹۲

 .ندشد

 (اتفاقات پیش از سفر) ۱اسراء ومعراج ) ۲۷(
 ،ی طوالنی که از دعوت گذشته بودھا سال از پساسراء ومعراج  -۹۳

 پیش آمد. جرسول الله برای تثبیت و بزرگداشت 
معراج را در  و داستاناسراء ی  اسراء را در سورهی  الله عزوجل قصه -۹۴
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 اند. هنجم بیان فرمودی  سوره
 به شمار ج پیامبرات بزرگترین معجز یکی از سفر اسراء ومعراج -۹۵

 الله عزوجل پیامبرش را تکریم نمود. ،که با آنآید  می
 از بعد ج اسراء ومعراج در کمتراز یک شب اتفاق افتاد. رسول الله -۹۶
است که ای  ه. حقیقتا معجزندوقبل از صبح بازگشت شدند خارج عشاء نماز

 کند. تصورتواند آن را  نمی ھیچ کس
شروع شد، جبریل  ج نزد رسول الله ÷جبریلبا آمدن این سفر  -۹۷

 کعبه ببرد.به آمد اش  ایشان را از خانه
وقلب  شکافت را ج رسول اللهی  سینه ÷در کنار کعبه جبریل -۹۸

ایمان  ومملو از، شو دادرا بیرون آورد وآن را با آب زمزم شست مبارکشان

را  انمبارکشی  سینه سپس آن را به جای خود برگرداند، و .وحکمت نمود
 دوخت.

سوار بر ُبراق شدند،  ÷به ھمراه جبریل ج آنگاه رسول الله -۹۹
 مسجد األقصی رسیدند.به لحظاتی نگذشت که 

ُبراق: حیوانی سفید رنگ، بزرگتر از االغ وکوچکتر از قاطر بود که سرعتی 
کرد  می که ھر پرشش تا جایی که چشم کارای  هبسیار زیاد داشت به گون

 بود.

 (در مسجد األقصی) ۲اسراء ومعراج ) ۲۸(
امری بسیار  شدند األقصی مسجد وارد ج ھنگامی که رسول الله  -۱۰۰

زنده  ایشانپیامبران را برای ی  بزرگ را مشاھده نمود. الله عزوجل ھمه
 گرداند. 

باشد.  می نفر ۳۱۵ رسوالنوتعداد  نفر،ھزار  ۱۲۴تعداد پیامبران  -۱۰۱
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 است. ذکر شدهصحیح ابن حبان  در سحدیث ابو ذر این تعداد در
 األقصی مسجد وارد جبریل ھمراھی به ج ھنگامی که رسول الله -۱۰۲

 نماز امامت تا فرستاد جلو را ج رسول الله ÷جبریل .نماز بر پا شد شدند
 بودند. ھا انسانی  ، امامی که مأمومینش امامان ھمهعھده دار را

که امامت باشد  می ج برای رسول اللهی عظیم چه مکانت ومنزلت -۱۰۳
 .ندرا به عھده گیر انبیای  ھمه

 (آغاز معراج) ۳اسراء ومعراج ) ۲۹(
 .ھنگامی که از نماز با پیامبران فارغ گشت معراج (پله) آورده شد -۱۰۴

  داند. نمی عزوجلجز الله کسی آن را ی  که شکل واندازهای  هپل
لحظاتی بیش  به معراج رفتند، جبریل ھمراه به ج رسول الله -۱۰۵

 جباز شد و رسول اللهھا  آن آسمان برای .ندنگذشت که به آسمان دنیا رسید
 .نمودند مشاھده عجیبی امور آسمان این در

 (در آسمان دنیا) ۴اسراء ومعراج ) ۳۰(
. و نمودند مالقات را ÷آدم البشر ابو دنیا آسمان در ج رسول الله -۱۰۶

 .ندمشاھده نمودخورند را  می که ظالمانه مال یتیم راحال کسانی را 
و ربا  ، زناکاراندر آسمان دنیا حال غیبت کنندگان ج رسول الله -۱۰۷

 بریم به الله از این اعمال. می ، پناهندخواران را مشاھده نمود

 (در آسمان دوم، سوم، چهارم و پنجم) ۵اسراء ومعراج ) ۳۱(
به آسمان دوم باال رفتند،  ÷جبریل با ھمراه ج سپس رسول الله -۱۰۸

یحیی بن زکریا و عیسی بن مریم علیھما را دیدند:  و در آن: دو پسر خاله
 .مالسال
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را مالقات  ÷سپس به آسمان سوم باال رفتند و در آن یوسف -۱۰۹
 فرمایند: "نیمی از زیبایی به او عطا شده است". می ج رسول الله .کردند
فتند و در آن سپس به ھمراھی جبریل به آسمان چھارم ر -۱۱۰
 را مالقات کردند. ÷ادریس
، ودر رفتند باال پنجم آسمان به ÷وجبریل ج سپس رسول الله -۱۱۱

 .ندرا مالقات نمود ÷آن ھارون

 (در آسمان ششم و هفتم) ۶اسراء ومعراج ) ۳۲(
را مالقات  ÷سپس به آسمان ششم باال رفتند و در آن موسی -۱۱۲
 کردند.
 ،پیامبرانی  پدر ھمه سپس به آسمان ھفتم باال رفتند و در آن -۱۱۳

 ابراھیم علیه الصالة والسالم را مالقات کردند.
 را امتت سالم من طرف از: "فرمود ج به رسول الله ÷ابراھیم -۱۱۴
ھای  و نھال، پاک وآبش شیرین است بھشت خاک که ده خبر آنان وبه برسان

 ". (روایتاست و الله أکبر، وال إله إال الله، والحمد لله، آن: سبحان الله
 باشد). می وسند آن حسنی ترمذ

 (ادامه سفر) ۷اسراء ومعراج ) ۳۳(
 رساندتمام به ا را ÷ابراھیم با مالقات ج بعد از اینکه رسول الله -۱۱۵

چیزھای زیادی را در آنجا ، و ندوارد شد بھشتبه  ÷به ھمراه جبریل
 .مشاھده کردند

، و کنیزی الخطاب بن عمر برای قصری: بھشت در ج رسول الله -۱۱۶

 ، وبهخبر دادند -عمر و زیدی یعن–ھا  آن را دیدند وبه زید بن حارثة برای
 خبر داد.ھا  آن
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کوبید،  می ، و آتش جھنم در حالکیه خودش را در ھمرود کوثرھمچنین  
بریم از  می ومالک فرشته نگھبان جھنم را مشاھده کردند. (به الله پناه

 . شر آتش جھنم)

 مقام)(باالترین  ۸اسراء ومعراج ) ۳۴(
 ھفتم آسمان کنار و گوشه به را ج رسول الله ÷سپس جبریل -۱۱۷

 .ایستاد ÷جبریل آنگاه، برد
که ھیچ بشر وھیچ  ندو به جایی رسید رفتند جلو ج پس رسول الله -۱۱۸

 به آنجا نرسیده است.ای  هفرشت
که صدای قلم فرشتگانی که  رسیدند جایگاھی به ج رسول الله -۱۱۹

 ند. (روایت مسلم)نویسند را شنید می حکم الله را

 (هدایای الهی) ۹اسراء ومعراج ) ۳۵(
 ج آنجا در آن مکان پاک وبلند مرتبه الله عزوجل با پیامبرش -۱۲۰

 .نمودفرض  یشانو نمازھای پنجگانه را بر ا کرد صحبت
 در این مکان پاک وعظیم:  -۱۲۱

 الله عزوجل نمازھای پنجگانه را فرض نمودند. -

 ن معنا که تا ابد در دوزخ باقیگناھان ھر مسلمان را بخشیدند، به ای -
 ماند. نمی

 وآیات پایانی سوره بقره بر ایشان نازل شد. -

 (بازگشت از سفر) ۱۰اسراء ومعراج ) ۳۶(
، ایشان به نزد جبریل ج رسول الله پس از اتمام کالم الله عزوجل با -۱۲۲

رفتند، وسپس با ھم به مسجد األقصی رفته واز آنجا ایشان سوار بر ُبراق 
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  مکه برگشتند.شده وبه 
قومش را از ماجرای اسراء ومعراج با خبر ساختند  ج رسول الله -۱۲۳

ایشان را تکذیب کردند ھا  آن وبزرگی وعظمت آن را برایشان بازگو کردند ولی
 وتنی چند از مسلمانان به خاطر عدم درک این امر بزرگ مرتد شدند.

به أبو  ج آمدند وایشان را تصدیق کردند. رسول الله سأبو بکر صدیق
فرمودند: تو ای أبو بکر، صدیق ھستی، به ھمین دلیل لقب صدیق  سبکر

 گرفتند.

 (تعیین اوقات نماز) ۱۱اسراء ومعراج ) ۳۷(
 نازل ج یک روز بعد از اسراء ومعراج بر رسول الله ÷جبریل -۱۲۴
 .ایشان بیاموزد به را پنجگانه نمازھای اوقات تا گردید
دو رکعت فرض گردید مگر نماز در اسراء ومعراج ھر نماز پنجگانه  -۱۲۵

 .تعیین شدرکعت  ۳مغرب که 

 ھنگامی ج ورسول الله .قبله به سوی بیت المقدس بوددر آن زمان  -۱۲۶
و به سوی بیت  داد می روی خود قرار را پیش کعبه خواند می نماز که

 خواند. می وبدین صورت به سوی دو قبله خواند، می المقدس نماز

 دو نیم شدن ماه:) ۳۸(
 .درخواستند وملموس حسیای  همعجز ج از پیامبر یانقریش -۱۲۷
الله  .ماه را به دو نیم کندند خواست پروردگار از ج رسول الله -۱۲۸

 .یان آن را دیدندکرد وقریش نیمرا به دو  نیز آنسبحانه وتعالی 
آن را ، ندخارق العاده را مشاھده نمودی  این معجزه یانوقتی قریش -۱۲۹

که جز انسان ای  هم تو ساحری. معجزگفتند: به خدا قستکذیب کرده، و
 کند. نمی کسی دیگر آن را انکار معاند
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�َتِ ﴿ الله عزوجل این آیه را نازل فرمود: آنگاه -۱۳۰ اَعةُ  ٱۡ�َ�َ  ٱ�َشقَّ وَ  ٱلسَّ
ۡسَتِمرّٞ  ١ٱۡلَقَمرُ  ْ ِسۡحٞر مُّ ْ َو�َُقولُوا ْ َءايَٗة ُ�ۡعرُِضوا ْ وَ  ٢�ن يََرۡوا بُوا ْ َوَ�ذَّ َبُعٓوا  ٱ�َّ

ۡسَتقِرّٞ  ۡمرٖ مُّ
َ
ۡهَوآَءُهۡمۚ َوُ�ُّ أ

َ
قیامت نزدیک شد، وماه «یعنی:  ]۳-۱[القمر:  ﴾٣أ

گویند این نشانه  می کنند، و می را ببینند سرگردانیای  هشکافته شد. و اگر نشان
سحری است باطل وگذرا، و تکذیب کردند و از ھوای نفسشان پیروی کردند، و ھر 

 .»ماند می امری ثابت و ماندگار

 دعوت قبایل به اسالم:) ۳۹(
قبایل عرب را به اسالم دعوت که  افتادند فکر این به ج رسول الله -۱۳۱
 را یاری نماید. ایشانایمان آورد و ای  هشاید قبیلکنند. 
ابو لھب و ابو  ند،داد می در بین قبایل دعوت ج وقتی رسول الله -۱۳۲
 را تکذیب ج اللهرسول به نوبت  -گرداند روسیاهکه الله آنان را -جھل 

 کردند. می
 بود. متفاوت ج قبایل عرب در مقابل دعوت پیامبر عکس العمل -۱۳۳

داشتند  ایشانجستند، و گروھی طمع در جانشینی  ایشان برائتگروھی از 
 کردند. اختیار سکوت نیز و گروھی

 سر آغاز ایمان آوردن انصار:) ۴۰(
 از نفر شش با ج رسول الله ،در موسم حج ،بعثت ۱۱در سال  -۱۳۴
و آنان را به کرده،  مالقات داشت خیری  ارادهھا  آن به عزوجل الله که خزرج

 .کردندسوی اسالم دعوت 
د عَ : أْس بودند از ، عبارتآوردند ایمان ج به پیامبرکه این شش نفر  -۱۳۵

ه بن بَ ْق ه بن عامر، و عُ بَ ع بن مالک، و ُقْط ف بن الحارث، و رافِ وْ ، و عَ ةاَر َر بن ُز 



 جسیرت رسول الله  مختصری ازمرواریدهای پنهان،   ٢٤

 .-الله عنھمی رض–بن ِرئاب  بن عبد اللهعامر وجابر 
 ج به مدینه بازگشتند و برای قومشان از رسول الله این چند نفر -۱۳۶
در بینشان منتشر  اسالم اسالم دعوت دادند، تا اینکهدین و آنان را به  گفتند
 .گشت

 در ج انصار باقی نماند مگر اینکه نام رسول اللهھای  از خانهای  هخان -۱۳۷
انجام مناسک حج  برای انصار از نفر ۱۲ بعثت ۱۲ سال رد. شد می برده آن

 .به مکه رفتند

 بیعت َعَقبه اول:) ۴۱(
بیعت  ایشانوبا  کرده مالقات ج نفره با رسول الله ۱۲این گروه  -۱۳۸

اشتباھات  . از جملهل مشھور استاوی  بهَق عَ نمودند که این بیعت به بیعت 
 .نامند می بیعت زنان را این بیعتی برخاین است که 

 : مفاد بیعت َعَقبه اول -۱۳۹

 .خوشی وناخوشی و در سختی و آسانی در ج طاعت از رسول اللها -
 .ایشان به ھنگام آمدن به مدینهنصرت ویاری  -

نامگذاری این بیعت به بیعت زنان اشتباھی است از طرف برخی  -۱۴۰
نامی  ،آنھای  زنان نه در این بیعت و نه در بندیث. در حالیکه از راویان حد

 برده نشده است.

 به مدینه: سرْی َم ب بن ُع َع ْص ُم ارسال ) ۴۲(
رسول  داشتند،به مدینه را  نھنگامی که گروه انصار قصد برگشت -۱۴۱

دین را به انصار  اصولرا با آنان فرستاد تا  سریْ َم ب بن عُ عَ صْ مُ  ج الله
 بیاموزد.

  قبیله ب دو رئیسعَ صْ مُ  از طریق -۱۴۲
َ
د بن عْ ل یعنی: َس ھَ ْش بنی عبد األ
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 مُ 
ُ
 مسلمان شدند. بد بن ُحَضیریْ َس عاذ و أ
 ی  مصعب در خانه -۱۴۳

َ
به سوی مردم را اقامت گزید و  ةاَر َر د بن زُ عَ ْس أ

انصار باقی نماند مگر اینکه ھای  از خانهای  هداد، تا اینکه خان می اسالم دعوت
 اسالم به آن وارد شد.

 بیعت َعَقبه دوم:) ۴۳(
برای مالقات با رسول ، زن از انصار ۲مرد و  ۷۳ ،بعثت ۱۳در سال  -۱۴۴

تاریخ ی  توافقنامهکردند، تا اینکه بزرگترین  شرکتسم حج مرا در ج الله
 اسالم را ببندند.

 وبدل رد انصار از نفر ۷۳ آن بین و ج ھای پنھانی بین پیامبر ارتباط -۱۴۵
 شوند.جمع  ،عبی که در کنار عقبه بودایام تشریق در ِش ھای  در نیمهتا  شد

 باشد. می ذی الحجه ۱۳و ۱۲، ۱۱ایام تشریق: روزھای 
زن که ھمگی از  ۲مرد و ۷۳ آن با ج رسول الله ،در شب موعود -۱۴۶

دوم معروف ی  که به بیعت عقبه ببرای بستن بزرگترین بیعت انصار بودند،
 .، جمع شدندشد

 .بود سرورعْ راء بن مَ بَ ال کرد بیعت ج اولین کسی که با پیامبر -۱۴۷
 .بیعت کردندسپس رؤسای انصار 

 مفاد بیعت َعَقبه دوم:) ۴۴(
 از: ندبندھای این بیعت عبارت بود -۱۴۸

 .آسانی و سختی در ج سمع وطاعت از پیامبر -
 .به ھنگام آمدن به مدینهحمایت و یاری ایشان  -

 نمودیم وفا بیعت این به ما اگر: گفتند ج به پیامبربیعت کنندگان  -۱۴۹
. بنابراین ھمگیشان موافقت بھشت: فرمودند بود؟ خواھد ما برای چیزی چه
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 نمودند.
 رسول اللهگوید  می در سیرت این است که از اشتباھات ابن اسحاق -۱۵۰
ابن ھشام نیز در این اشتباه  بیعت گرفته است.نیز  بیعت بر جھاد این در ج

این دو  اشتباھاتاز ابن اسحاق پیروی کرده است، واین بدون شک از جمله 

است، زیرا جھاد در سال اول  -بادھا  آن که رحمت الله بر–ار عالم بزرگو
 .، فرض شدھجرت
بیعتی که سبب ھجرت به مدینه  .اینگونه این بیعت بزرگ بسته شد -۱۵۱

 .باشد بنای دولتی اسالمی گشت تا
 ھنگامی که بر اسالم پیمان ،گوید: "شب عقبه می سب بن مالکعْ کَ  -۱۵۲

، و دوست ندارم که آن شب را داشتم حضور ج بستیم، ھمراه رسول الله می
 (متفق علیه) بدر عوض کنم ".ی  با غزوه
انصار به مدینه بازگشتند، دوم، ھنگامیکه ی  بعد از بیعت َعَقبه  -۱۵۳

 ایشان زیرا الله عزوجل انصار را یار و پشتیبانبودند.  خوشحال ج رسول الله
 قرار داده بود.

 



 

 

 :قسمت سوم
 هجرت به مدینه

 آغاز هجرت صحابه به مدینه:) ۴۵(
دستور داد که به مدینه ھجرت کنند وبه ان یارانشبه  ج رسول الله -۱۵۴

 برادران انصارشان بپیوندند.
) سوی به( که شده داده دستور من به: "فرمودند ج رسول الله -۱۵۵

 به آن یثرب .شود می دیگر مسلطی (ھجرت کنم) که بر شھرھای شھر
، سازد می مردم (بد) را از خود پاک و جدا. مدینه است ،گویند وآن می

 (متفق علیه) کند". می ناپاکی آھن را پاک ،ھمانگوه که کوره
 پیاده وسواره ،مخفیانه به صورت صحابه رضی الله عنھم گروه گروه -۱۵۶
الله عزوجل  اجازهومنتظر  ماندند باقی ج ورسول الله کردند. می ھجرت

 ھجرت دھد.ی  اجازه بودند که به ایشان

 اولین مهاجرین:) ۴۶(
 ج از یاران رسول الله که گوید: اولین کسانی می سباء بن عازِ َر بَ  -۱۵۷

بالل و سعد ، ارّم توم بودند، سپس عَ کْ ر وابن أم مَ یْ َم ب بن عُ عَ صْ مُ  آمدند ما نزد
 (روایت بخاري) آمدند.
برای ممانعت از ھجرت صحابه، قریش . ھجرت صحابه آسان نبود -۱۵۸

 .داد می ھر کاری را انجام
 َم لَ ابو َس  -۱۵۹

َ
عامر بن ، - ج برادر شیری رسول الله - دَس ه بن عبد األ

ش ھجرت ْح ة، و فرزندان َج َم ثْ بیعة به ھمراه ھمسرش لیلی بنت أبی َح َر 
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 نمودند.

 :سهجرت عمر بن الخطاب) ۴۷(
اش مخفیانه به ھمراه َعیّ  و به صورت نیز شبانه سعمر بن الخطاب -۱۶۰

ابن اسحاق در (بر اساس روایت شام بن العاص ھجرت کرد. بیعة وھِ بن أبی َر 
 .)سیرت با سندی صحیح

او که: ی  ، واین گفتهسعمر بن الخطاب آشکار ھجرت داستاناما  -۱۶۱

، "بنشیند وفرزندانش یتیم شوند ... یشخواھد مادرش به عزا می ھر کس"
ْسد الغابة آن را  وثابت نشده است. بودهاین روایتی ضعیف 

ُ
ثیر در أ

َ
(ابن األ

 روایت کرده)

 هجرت اکثر مسلمانان به مدینه:) ۴۸(
 دوم نگذشته بود که در مکه جز رسول اللهی  دو ماه از بیعت عقبه -۱۶۲
کس  ،ھجرت نداشتندو کسانی که توانایی اش  و خانواده سبکر وابو ج

 باقی نمانده بود. یدیگر
نمانده  باقی کسی انکه از یارانش اطمینان یافتند ج رسول الله -۱۶۳

یا توان ند، و که زندانی یا بیمار کسانیمگر اند  است و ھمه ھجرت کرده
 د.نخروج را ندار

 خواست می ھجرتی  اجازه ج از رسول الله مکرًرا سابو بکر صدیق -۱۶۴
: "عجله نکن، شاید الله عزوجل ھمراھی را فرمودند می او به ج اما رسول الله

 برایت قرار دھد".

 (انتخاب همراه): ۱ ج رسول اللههجرت ) ۴۹(
با این آیه داده  عزوجل الله طرف از ج ھجرت رسول اللهی  اجازه -۱۶۵
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ۡخرِۡجِ� ُ�َۡرَج ِصۡدٖق وَ ﴿ شد:
َ
ۡدِخۡلِ� ُمۡدَخَل ِصۡدٖق َوأ

َ
ّ�ِ ِمن  ٱۡجَعلَوقُل رَّّبِ أ

نَك ُسۡلَ�ٰٗنا نَِّصٗ�� ُ را به  سالله متعال ابو بکر صدیق، ]۸۰[اإلسراء:  ﴾٨٠�َّ
 تعیین کردند. ج عنوان ھمراه رسول الله

با  به ھمراھی او، ھجرتاجازه  از را صدیق بکر ابو ج رسول الله -۱۶۶
 دو شتر را برای خود وایشان آمده کرد. نیز خبر نمود، ابو بکر صدیق

 (نقشه قریش وشروع سفر): ۲ ج رسول اللههجرت ) ۵۰(
به  ج و برای قتل رسول اللهکفار قریش در دار الندوة جمع شده،  -۱۶۷

 .شتر تعیین کردند ۱۰۰توافق رسیدند وجایزه آن را 
گاه ساختن ایشان از کید و مکر  ج پیامبرش متعالالله  -۱۶۸ را با آ

 نازل شد: ج اکرم قریشیان، حفظ نمود، این آیات نیز در این زمینه بر نبی

ِينَ �ۡذ َ�ۡمُكُر بَِك ﴿ ۡو ُ�ۡرُِجوَكۚ َو�َۡمُكُروَن  ٱ�َّ
َ
ۡو َ�ۡقُتلُوَك أ

َ
ْ ِ�ُۡثبُِتوَك أ َ�َفُروا

ۖ َو�َۡمُكُر  ُ ُ وَ  ٱ�َّ  ھمراه به ج رسول الله. ]۳۰[األنفال:  ﴾٣٠ٱۡلَ�ِٰكرِ�نَ َخۡ�ُ  ٱ�َّ
 و به سوی غار ثور حرکت کردند. خارج شدند صدیق ابوبکر
و اسماء دختر  روز در غار مخفی شدند ۳ سبکر وابو ج رسول الله -۱۶۹
 .برد می غذاھا  آن برایھر روز  ب ابو بکر

 ):ج (قریش در تعقیب رسول الله ۳ ج رسول اللههجرت ) ۵۱(

 .نیافتند را او اما گشتند ج دنبال رسول الله ھمه جا را بهکفار  -۱۷۰
 گروھی از آنان به طرف غار ثور رفتند و بر در غار ایستادند.

 سبکر ابو و ج کرد رسول الله می اگر یکی از آنان به داخل غار نگاه -۱۷۱
بدون نگاه کردن به داخل غار، برگشتند واینگونه الله ھا  آن دید اما می را

 .عزوجل رسولش را حفظ نمود
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امام احمد با اسنادی  را این روایت که عنکبوتی بر در غار تار تنیده -۱۷۲
 ضعیف روایت کرده است.

روز از غار بیرون  ۳بعد از  سصدیق بکر ابو یارش و ج رسول الله -۱۷۳
 آمدند و به سوی مدینه حرکت کردند.

 (خادم و راهنما): ۴ ج رسول اللههجرت ) ۵۲(
با آنان ھمراه  ابو بکر صدیق نیزی  برده ،ةَر یْ ھَ ر بن فُ عامِ در این زمان  -۱۷۴

  ه،راھنمای آنان به سوی مدینباشد. ھا  آن شد تا خدمت
ُ
ط قِ یْ َر عبد الله بن أ

 بود که مشرک بود.
ة و عبد الله َر یْ ھَ وعامر بن فُ  سو ابو بکر صدیق، ج پس رسول الله -۱۷۵

 
ُ
 . ھجرت بودندھمسفر ط قِ یْ َر بن أ

 (اتفاقات سفر هجرت): ۴ ج رسول اللههجرت ) ۵۳(
 این اتفاقات:ی  ، که از جملهاتفاقاتی افتاددر مسیر مدینه  -۱۷۶

 .ه بن مالکاقَ ًر ُس و ھمراھانش از طرف  ج تعقیب نمودن رسول الله -
: ایشان در مسیر ھجرت به چوپانی برخوردند، چوپان اسالم آوردن  -

در خواست شیر کردند، اما آن چوپان گفت ھیچکدام از گوسفندان 
ھای گوسفند کشیدند،  اندستش را بر پست ج شیر ندارند، رسول الله

 وشیر جاری شد، به سبب این معجزه آن چوپان مسلمان شد.
بودند، در کنار  ج ، (که در مسیر راه پیامبراعیزَ د ُخ بَ عْ م مَ داستان ا -

وھمراھانش خواستند گوشت و  ج نشسته بود، رسول اللهای  هخیم
 ج خرما را از او بخرند اما چیزی برای فروش نداشت، رسول الله

گوسفندی را در گوشه خیمه دید، فرمودند: این گوسفند چرا 
اینجاست، گفت: به خاطر پیری از رفتن با گوسفندان ناتوان است، 
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از آن است که شیر تر  فرمودن: آیا شیر دارد؟، گفت: بسیار ناتوان
با کشیدن دست به پستان آن گوسفند، شیر  ج دھد، رسول الله

س ام معبد این داستان را برای جاری شد وھمه از آن خوردند. سپ
کند. که جزییات جالب دیگری دارد که در  می شوھرش ابو معبد نقل

 گنجد). نمی این خالصه
 .گشتند می بر شام از که وزبیر طلحه با ج رسول اللهدیدار  -

 (اتفاقات سفر هجرت): ۵ ج رسول اللههجرت ) ۵۴(
با  ولی، افتاد ج از جمله اتفاقاتی که در مسیر ھجرت رسول الله -۱۷۷

راقه است که ایشان به ُس ی  اسنادی صحیح به ثبوت نرسیده، فرموده
 پوشی". می : "چه حالی خواھی داشت وقتی که دستبند کسرا راندفرمود

وعده پوشیدن دستبند او را به  ج کسری پادشاه ایران است، که رسول الله
دینه آوردند، او ، وقتی غنایم ایران به مسسراقه داد، و در زمان خالفت عمر

 سراقه را فراخواند وآن دستبند را به او پوشاند. 

 به ُقباء: ج رسول اللهرسیدن ) ۵۵(
در روز دوشنبه  ،در حفظ ورعایت الله و ھمراھانشان ج رسول الله -۱۷۸

قبا ی  بعثت که سال اول ھجرت بود، به منطقه ۱۴ربیع األول سال  ۱۲
 رسیدند.

 انانصار به استقبالش ،به قبا رسیدند ھمراھانشان و ج ایشانوقتی  -۱۷۹
، و در این مدت مسجد ندبا ماندقُ  در را شب ۱۴ ج رسول الله. آمده بودند

 .ندبا را بنا نھادقُ 
شدند در حالیکه  سوار خود سواری بر ج رسول الله ،در روز جمعه -۱۸۰
 و به سوی مدینه حرکت کردند.نشسته بود پشت سر ایشان  سابو بکر
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 جمعه در اسالم:اولین نماز ) ۵۶(
به نام ای  هدّر  ، دررسیدند عوف بن سالم بنی دیار به ج رسول الله -۱۸۱

بود که در اسالم ای  ه، واین اولین جمعندرا بر پا نمود جمعه راُنوناء نماز
 خوانده شد.

 به مدینه: ج ورود رسول الله) ۵۷(
و از دیار بنی سالم بن ند، شد شترشان بر سوار ج سپس رسول الله -۱۸۲

تا اینکه در  نمودندرا رھا  انافسار شترشند. سوی مدینه حرکت کرد عوف به
کنده از خوشحالی و سرور به مدینه وارد   .شدندفضایی آ

با صدای ھا  و کوچهھا  خانه د.روزی تاریخی و فراموش نشدنی بو -۱۸۳
 آمد. می الله اکبر و الحمد لله به لرزه در

از روزی که رسول و بھتر تر  روزی را نورانیھرگز گوید: " می سانس -۱۸۴

یعنی ورودشان پس – ندیدم ،به مدینه وارد شدند سصدیق بکر ابو و ج الله
 (روایت احمد در مسندش، وسند آن صحیح است) ".-از ھجرت

 :ج استقبال اهل مدینه از رسول الله) ۵۸(
ھنگام ورود رسول ی  گوید: اھل مدینه را به اندازه می نیز سبراء -۱۸۵

 ج گفتند: رسول الله می ، حتی کنیزانندیدمخوشحال  مدینه، به ج الله
 .آمد

رفته ھا  گوید: مردان و زنان بر باالی خانه می گوید می او ھمچنین -۱۸۶
گفتند:  می با صدای بلندھا  کوچه پس کوچه، وکودکان وخدمتکاران در بودند

 (روایت مسلم) ای محمد ای رسول الله.
 وارد مدینه به آن در ج گوید: "روزی که رسول الله می سانس -۱۸۷
(روایت احمد در مسندش،  ".گشتنورانی  برکت ایشانھمه چیز از  شدند،
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 وسند آن صحیح است)
زدند  می د و دفه بودنگوید: کنیزان بیرون آمد می ھمچنین سانس -۱۸۸

 النجار ... یا حبذا محمد من جار ی سرودند: نحن جوار من بن می و اینگونه
 چه ھمسایه خوبی است. محمد ... ما کنیزانی از بنی نجار ھستیم

را  )من ثنيات الوداع  طلع البدر علينا(معروف: ھای  بیتی امام بیھق -۱۸۹
با سندی ضعیف آورده است. وغزالی در احیا علوم دین آن را ذکر کرده، 

، وابن حجر در "متصل نیستگوید: "اسنادش  می آنی  وحافظ عراقی درباره
 اند. هدانستفتح وابن قیم در زاد المعاد نیز آن را ضعیف 

درخشید و  ج گوید: مدینه با آمدن رسول الله می َطّالنیَقْس امام  -۱۹۰
 ھا وارد شد. خوشحالی وسرور به قلب

 :ج اقامت رسول الله) ۵۹(
در این  و ،مسجد نبوی زانو زد محلدر به امر الله  ج شتر پیامبر -۱۹۱

 مکان مسجد نبوی ساخته شد.
نزد ابو ایوب ھایشان،  تا زمان ساخته شدن خانه ج رسول الله -۱۹۲

بزرگترین  او، نزد ج ، و بدین ترتیب ابو ایوب با نزول پیامبرندماند سانصاری
 شرف را کسب نمود.



 

 

 :قسمت چهارم
 اتفاقات سال اول هجری

 ی مدینه: بنای جامعه) ۶۰(
 : نھادند بنا پایه سه بر را مدینهی  جامعه ج رسول الله -۱۹۳

 .بنای مسجد نبوی -
 .برادری میان مھاجرین وانصار -
 و نوشتن صحیفه. -

 وبای مدینه:) ۶۱(
نیز  ج و اصحاب رسول الله، بسیار شایع بودمنوره ی  مدینهوبا در  -۱۹۴

و الله مبتال نشدند،  ج به آن دچار شدند، ولی به امر الله عزوجل، رسول الله
 گرداند. دور از رسولش عزوجل آن را

به درگاه  ندرا دید یاران خود بیماری و سختی ج وقتی رسول الله -۱۹۵
 .وبا از مدینه ریشه کن شودکه  ندالله عزوجل دعا کرد

ھمچون مکه، : "یا الله مدینه را اینگونه دعا کردند ج رسول الله -۱۹۶
آن برکت ، و برای ما در صاع و ُمد سالمتی قرار دهآن  در وبلکه بیشتر از آن، 

 بینداز".
 باشد. می گرم ۷۵۰ُمّد، وھر ُمّد تقریبا برابر با  ۴ھر صاع برابر با 

 :لبا عایشه ج ازدواج رسول الله) ۶۲(
ازدواج  لعایشهبا  ج رسول الله ،ھجری مدر شوال سال یک -۱۹۷
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 بود. ج رسول الله زنانترین  حبوبکردند، عایشه م

 تغییر نام یثرب:) ۶۳(
. تغییر دادند ةبَ یْ َط و ه، مدینه ابَ َط : به را یثرب نام ج رسول الله -۱۹۸

روایت (". نھاد نام طابه را مدینه عزوجل الله ھمانا: "فرمود ج رسول الله
 )مسلم

: "به من دستور داده شده به فرمودند ج رسول اللهھمچنین  -۱۹۹
گویند،  می ، به آن یثربشود می (بروم) که بر روستاھای دیگر غالب روستایی

 )متفق علیه(...".  و آن مدینه است
 نامیدند، و رسول الله می گوید: "مدینه را یثرب می سةَر ُم جابر بن َس  -۲۰۰
 (روایت أبو داود َطیاِلسي، وسند آن صحیح است) ".ندة نامیدبَ یْ َط  را آن ج

 مشروعیت اذان:) ۶۴(
 روایاتی کهی  اذان در سال اول ھجرت مشروع گردید و ھمه -۲۰۱

ومعراج مشروع گردیده  یا در اسراء گوید اذان قبل از ھجرت در مکه می
 ثابت نیست. است،

 :ساسالم آوردن عبد الله بن َسَالم) ۶۵(
در سال اول ھجرت مسلمان شد. او از  سعبد الله بن سالم یھودی -۲۰۲

 حجتی بر یھود بود. او، و اسالم رفت می به شمارعلمای یھود 

 :سخرید چاه ُروَمه توسط عثمان) ۶۶(
و مردی از  .آمدند آب آنجا را نپسندیدندوقتی مھاجرین به مدینه  -۲۰۳

 داشت. هومَ بنی ِغفار چاھی به نام ُر 
فروخت،  می غذا ُمّد این شخص، آب ھر سطل را در مقابل یک  -۲۰۴
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 ،خرد، که در مقابل آن می : "چه کسی چاه رومه رافرمودند ج رسول الله
 (روایت ترمذي، وسند آن حسن چاھی بھتر در بھشت داشته باشد".

 باشد) می
با مال خودش آن را خرید و آن را رایگان در  سعثمان بن عفان -۲۰۵

 اختیار مسلمانان قرار داد.

 تکمیل تعداد رکعات نماز:) ۶۷(
وقتی نمازھای پنجگانه در اسراء ومعراج فرض گردید، ھر نماز دو  -۲۰۶

 (روایت بخاري) رکعتی بود. ۳رکعت بود مگر مغرب که 
و عشا  ،عصر، ظھر ھایمازبعد از آن وحی نازل شد که دو رکعت به ن -۲۰۷

 .و این حکم ثابت ماند .رکعتی شدند ۴و ھرکدام  اضافه شود
زیرا در  .را رھا کنند محل سکونتشانبنی سلمه خواستند که  -۲۰۸

به مسجد نبوی  دوست داشتنداطراف مدینه و دور از مسجد نبوی بودند، و 
 .باشندنزدیک 
 بدین سبب نگران شدند که اطراف مدینه خالی شود، ج رسول الله -۲۰۹

بمانید،  محل سکونتتان: "ای بنی سلمه در ندوفرمود هآنان را نھی کرد
شود". پس در  می برایتان نوشته دارید) می (که به سوی مسجد بر ھایتان قدم

 (متفق علیه) جای خود ماندند.

 ی جهاد: ) اجازه۶۸(
جھاد داده شد. ی  مستقر شدند اجازه مدینه در ج وقتی رسول الله -۲۱۰

ْۚ ﴿ عزوجل این آیه را نازل فرمود:الله  �َُّهۡم ُظلُِموا
َ
ِيَن يَُ�َٰتلُوَن بِ� ذَِن لِ�َّ

ُ
 ﴾...أ

 حملهھا  آن ، بهکه از طرف کفاری جھاد به کسان ۀاجازیعنی:  ]۳۹[الحج: 
 .ظلم شده استھا  آن زیرا نسبت به شود، داده شد. می



 ٣٧  یهجر اول سال اتفاقات: چهارم قسمت

رسول شود و  می برای جنگ خارجگویند که  می غزوه به گروھی -۲۱۱
ند چه شرکت د، چه در آن جنگ شرکت کننداشته باش حضور آنان با ج الله

 .نکنند

األبواء ی  غزوه ،اولین غزوه .کردند شرکت غزوه ۲۱ در ج رسول الله -۲۱۲
 ند،شرکت کرددر آن که ای  هکه به َوّدان نامگذاری شد، و آخرین غزو بود

 تبوک بود.ی  غزوه

 :سَسِرّیه حمزه بن عبد المطلب) ۶۹(
به فرماندھی حمزه بن فرستادند،  ج که رسول اللهای  هیّ رِ اولین َس  -۲۱۳

قریش ھای  از قافلهی بود، و ھدف از ارسال آن بستن راه یک سعبد المطلب
 بود.

 در آن شرکت نکرده باشد. ج شود که رسول الله می به لشکری گفته هیّ رِ َس 

 :سَسِرّیه ُعَبْیَدة) ۷۰(
دة بن حارث بن عبد یْ ُعبَ  انعمویش پسر ج سپس رسول الله -۲۱۴

 و .قریش بودی  افلهکه ھدف آن نیز ق، ندفرستادای  هریَس  بهالمطلب را 
 .که بینشان رخ داد تنھا پرتاب نیزه بودای  همبارز

 :سَسِرّیه َسْعد بن أبي َوّقاص) ۷۱(
 ندفرستادای  هسری به را سوقاص أبی بن سعد ج سپس رسول الله -۲۱۵
 چنگ آورد، ولی قافله فرار کرد. دیگر از قریش را بهای  هتا قافل

، پیرمردی که بعد از ھجرت در مدینه وفات یافتی مسلماناولین  -۲۱۶
 بود. سمکلثوم بن الِھْد  سالخورده به نام



 

 

 :قسمت پنجم
 اتفاقات سال دوم هجری

ْبواء: ی غزوه) ۷۲(
َ
 أ

 غزوه اولین در ج رسول الله ماه پس از ھجرت، در ماه صفر، ۱۲ -۲۱۷
َوّدان نیز ی  خارج شدند، که به نام غزوهاألبواء بود ی  که غزوه شان

 قریش بود.ی  قافله ،، و ھدفه استنامگذاری شد

 َبواط: ی غزوه) ۷۳(

در غزوه دیگری به  ج ماه از ھجرت رسول الله ۱۳پس از گذشت  -۲۱۸
 .َبَواط که ھدف آن نیز قافله قریش بود، خارج شدندنام 

 ُعَشیرة: ی غزوه) ۷۴(
رسول ی  ماه پس از ھجرت در ماه جمادی اآلخر، سومین غزوه ۱۶ -۲۱۹

 .اتفاق افتادیرة ُعَش ی  به نام غزوه ج الله

 بدر األولی: ی غزوه) ۷۵(
برای شرکت در  ج ُعَشیره، رسول اللهی  تنھا چند شب پس از غزوه -۲۲۰

بدر األولی ی  غزوه ،، که این غزوهندبنام َسَفوان خارج گردید یدیگری  غزوه
 شود. می نیز نامیده

 :َسِرّیه نخله) ۷۶(
ی  به منطقهای  هرا در سری سشَجْح  بن الله عبد ج رسول الله -۲۲۱
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 .موفق شدندو  ندفرستاد ، که ھدف قافله قریش بود،نخله
اولین کافری بود که  د. اوی کشته شمِ َحْضرَ در این سریه عمرو بن ال -۲۲۲

اسیر  نیز انَس یْ م بن کَ کَ و عثمان بن عبد الله و الَح . شد می در اسالم کشته
 .بردندھر چه در قافله بود را به غنیمت مسلمانان، شدند، و 

اولین  ،سشنخله به فرماندھی عبد الله بن َجْح ی  بنابراین در سریه -۲۲۳
 اتفاق افتاد.را، و اولین غنیمت در اسالم َس واولین اُ  ،کشته

 تغییر قبله:) ۷۷(
قبله از بیت  با نزول وحی ،رجب سال دوم ھجریی  در نیمه -۲۲۴

 المقدس به کعبه مشرفه تغییر یافت.

 واجب شدن روزه وزکات فطر:) ۷۸(
رسول . گردید واجبرمضان ی  روزه، در شعبان سال دوم ھجری -۲۲۵

ھجری  ۱۱زیرا ایشان در ابتدای سال  گرفتند. روزه را رمضان ۹ ج الله
 وفات یافتند.

وتا ، واجب گردیددر شعبان سال دوم ھجری زکات فطر  ھمچنین -۲۲۶
 .آن زمان ھنوز زکات اموال واجب نشده بود

 ی بدر: غزوه) ۷۹(
این در بدر کبری رخ داد که ی  غزوه ،در رمضان سال دوم ھجری -۲۲۷

 .حق از باطل جدا گشت -شود می که روز فرقان نیز گفته-روز 
نموده بدر کبری را در قرآن جاودانه ی  نام غزوه ،الله عزوجل -۲۲۸

، و کسانی از دیگر ندارندھای  وویژگیھایی به آن اختصاص داده است که غزوه
 صحابه که در آن حضور داشتند بھترین صحابه ھستند.

الله عزوجل پیامبرش را بسیار یاری نمود و  ،بدر کبریی  در غزوه -۲۲۹
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ه شوکت وعظمت مسلمانان افزایش ساخت. با این غزورا روشن  ایشان چشم
 .یافت

 :ج وفات رقیه دختر رسول الله) ۸۰(
 رفت.بدر کبری از دنیا ی  از غزوه پس ج رقیه دختر پیامبر -۲۳۰

که در  داشتپسری به نام عبد الله  اوبود، و از  سھمسرش عثمان بن عفان
 کودکی از دنیا رفت.

 بود.اولین عید فطر در اسالم اول شوال سال دوم ھجری،  -۲۳۱

 :بازدواج علی وفاطمه ) ۸۱(
 ج با فاطمه دختر پیامبر سدر سال دوم ھجری علی بن أبی طالب -۲۳۲
 .آید می به حسابھا  ازدواجترین  و شریفترین  پاک که از، کرد ازدواج
: حسن، ھای به نامعلی بن أبی طالب از فاطمه صاحب فرزندانی  -۲۳۳

 شد. زینب رضی الله عنھمو حسین، محسن، ام کلثوم، 

 ی بنی َقْیُنقاع: غزوه) ۸۲(
و  .به وقوع پیوست َقْیُنقاعبنی ی  ھجری غزوه دوم در شوال سال -۲۳۴

تسلیم شدند، و نیز ھا  آن ند.را محاصره کرد یھود بنی َقْیُنقاع ج رسول الله
 .کردند اخراج مدینه از را آنان ج رسول الله

 َنضیر.ی ُقَرْیَظة و بنیھودیان مدینه سه قبیله بودند: بنی َقْیُنقاع، بنی 

ِویق: غزوه) ۸۳(  ی السَّ
ویق اتفاق افتادی  ھجری غزوه ۲در ذی الحجه سال  -۲۳۵ ابو سفیان  .السَّ

 به نیز ج رسول الله .به مدینه حمله کرد ومردی از انصار را به قتل رساند
 .ندخارج شد اوبرای مقابله با  تن از صحابه ۲۰۰ ھمراه
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 اولین عید قربان:) ۸۴(
ذی الحجه سال دوم ھجری عید قربان فرا رسید و این اولین  ۱۰در  -۲۳۶

دو گوسفند را که  ج رسول الله .دیدند می عید قربانی بود که مسلمانان آن را
 .ندھر دو سیاه سفید و شاخدار بودند را قربانی نمود

 :سوفات عثمان بن َمْظُعون) ۸۵(
رفت، از دنیا  سَمْظُعونھجری عثمان بن  ۲ذی الحجه سال  ۱۰در  -۲۳۷

اولین مھاجری است . او نماز خواند و در بقیع دفن شد او بر ج ورسول الله
 دفن شده است. بقیعکه در 



 

 

 :ششمقسمت 
 وم هجریساتفاقات سال 

 ی بنی ُسَلْیم: غزوه) ۸۶(
رخ داد، که به َقْرَقْرة  ُسَلْیمبنی ی  ھجری غزوه ۳در محرم سال  -۲۳۸

فان نیروی خود را برای جنگ َط از قبیله غَ  ُسَلْیمبنی  .الُکْدر نیز معروف است
مقابله ی برا تن ۲۰۰به ھمراه  ج و رسول الله بودندعلیه مدینه آماده کرده 

 .ندبا آنان خارج شد

 ی ذی َاْمر: غزوه) ۸۷(
فان َط غَ ی  که به غزوه َاْمرذی ی  در محرم سال سوم ھجری غزوه -۲۳۹

با آنان رویا روی شخص  ۴۵۰ با ج رسول الله. نیز معروف است رخ داد
 .شدند

 :سَسِرّیه زید بن حارثه) ۸۸(
 به راای  هسری ج ھجری رسول الله ۳در جمادی اآلخر سال  -۲۴۰

ھدف به چنگ آوردن قافله قریش فرستادند که  سحارثه بن زید فرماندھی
 .این َسِرّیه موفق شدند وبه غنیمت دست یافتند. مسلمانان در بود

 :بازدواج عثمان با ام کلثوم ) ۸۹(
بعد از وفات  سدر ربیع األول سال سوم ھجری عثمان بن عفان -۲۴۱

صاحب فرزندی ھا  آن کرد، ازدواج ج رسول اللهدیگر با ام کلثوم دختر  رقّیه
 .نشدند
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 :لبا َحْفَصه ج رسول اللهازدواج ) ۹۰(
ه دختر عمر بن صَ فْ َح  با ج ھجری رسول الله ۳سال در شعبان  -۲۴۲

بود که  سُخَنْیس بن ُحَذافة حفصهازدواج کرد؛ ھمسر قبلی  ب الخطاب
 .وفات یافته بود

 :لبا زینب بنت ُخَزْیَمة ج رسول اللهازدواج ) ۹۱(
اللیة ُخزیمه الھِ  بنت زینب با ج در رمضان آن سال رسول الله -۲۴۳

 از دنیا رفت. ۳یا  ۲ که پس ازازدواج کرد، 

 ی ُاُحد: غزوه) ۹۲(
د اتفاق افتاد. این ُح اُ ی  غزوه سوم ھجریوال سال شی  در نیمه -۲۴۴

 .گذشت ج که بر رسول الله بودغزواتی ترین  زوه از سختغ
، و ندشکسته شد ج ھای پیشین رسول الله د دندانُح اُ ی  در غزوه -۲۴۵

الله عزوجل با نزول فرشتگان  اماکاله خود در سر مبارکشان فرو رفت، 
 .ندایشان را حفظ نمود

د امتحان بزرگی برای صحابه رضی الله عنھم در دفاع از ُح اُ ی  غزوه -۲۴۶
 .ری دست یافتندپیروزی آشکا به که در آن ،پیامبرشان بود

کرام به شھادت رسیدند که در ی  نفر از صحابه ۷۰غزوه این در  -۲۴۷
 المطلب عمو و برادر شیری رسول اللهرأس آنان سید الشھداء حمزه بن عبد 

 .بود ج
د محبت حقیقی صحابه رضی الله عنھم به پیامبرشان ُح اُ ی  در غزوه -۲۴۸
 .فدای ایشان کردند ، آنان جان خود راشد آشکار
و ، صحابه یعنیمؤمن راستگو در آن غزوه امتحانی بود که این  -۲۴۹

ابن  ،منافقین، که در رأس این مشخص شدمنافقین  یعنیمنافق دروغگو 
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 ول بود.لُ َس 
 گرفت وبه دست  را ج جانه شمشیر رسول اللهد ابو ُد ُح اُ ی  در غزوه -۲۵۰

فرشتگان در میدان معرکه با مشرکین جنگید.  توانست با آن شمشیر می تا
 ه بن أبی عامر را غسل دادند.لَ َظ نْ نازل شدند، و َح 

اد با شنیدن صدای جھاش  حنظله ھمان شخصی است که شب اول عروسی
 حرکت کرد، و شھید شد وفرشتگان او را غسل دادند.

را به شھادت  ج رسول اللهنزدیک بود که دشمنان د ُح اُ ی  غزوهدر  -۲۵۱
 را ثابت قدم گرداند. ایشان ، که الله عزوجل یارانبرسانند
در  /امام ابن القیم. بزرگی داردھای  و عبرت ھا رسد دُح اُ ی  غزوه -۲۵۲

 .ُاُحد را بر شمرده استی  زیادی از غزوهھای  عبرتکتابش زاد المعاد 



 

 

 :هفتمقسمت 
 هجری چهارماتفاقات سال 

 و:ووفات ا سَسِرّیه ابو َسَلمه) ۹۳(
 ۵۰را به ھمراه  سمهلَ َس  ابو ج ھجری رسول الله ۴در محرم سال  -۲۵۳

با ُطلیحة بن ُخویلد که گروھی را برای حمله به مدینه جمع  نفر فرستاد تا
 مبارزه کند. ،کرده بود

د ُح جراحتی را که در روز اُ  از این سریه برگشت سوقتی ابو سلمه -۲۵۴
 برداشته بود سر باز کرد و بر اثر آن از دنیا رفت.

او را به ی  ، و درجهبیامرز را سلمه ابو الله یا: فرمودند ج رسول الله -۲۵۵
و بعد از او، جانشین او در میان بازماندگانش برسان، ھدایت شدگان ی  درجه

 (روایت مسلم) باش و ما و او را ای پروردگار جھانیان بیامرز.

َنْیس) ۹۴(
ُ
 :سَسِرّیه عبد الله بن أ

  بن الله عبد ج ھجری رسول الله ۴در محرم سال  -۲۵۶
ُ
را برای  سسیْ نَ أ

را برای حمله به مدینه  راد زیادیافلی فرستاد که کشتن خالد بن سفیان ُھَذ 
 کرده بود. آماده

۲۵۷-  
ُ
توانست خالد بن سفیان ھذلی را به قتل  سسیْ نَ عبد الله بن أ

 متفرق شدند.، برساند و با مرگش گروھی را که جمع کرده بود
۲۵۸-  

ُ
 بسیار ج به مدینه بازگشت رسول الله سیْ نَ وقتی عبد الله بن أ

 ".ی: "رستگار شدند، وبه او گفتشدند خوشحال
  بن الله عبد به را خود عصای ج سپس رسول الله -۲۵۹

ُ
، و به ندداد سیْ نَ أ
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از دنیا عبد الله است بین من و تو در روز قیامت". وقتی ای  ه: "نشاننداو گفت
 رفت آن عصا با او دفن شد.

 َسِرّیه َرجیع:) ۹۵(
 ۱۰جیع به وقوع پیوست که در آن َر ی  ھجری سریه ۴در صفر سال  -۲۶۰

و این  .ند کشته شدنده بودحیان به آنان خیانت کردلِ تن از صحابه که بنی 
 دشوار آمد و بسیار اندوھگین شد. ج قضیه بسیار بر پیامبر

 ی چاه َمُعوَنة: فاجعه) ۹۶(
اء رَّ قُ ی  ونه یا سریهعُ مَ (چاه) بئر ی  ھجری فاجعه ۴در صفر سال   -۲۶۱

تن از صحابه که از انصار بودند شھید شدند، و  ۷۰ در آن اتفاق افتاد که
 ة بود.یَّ وان وُعصَ کْ ل وذَ ِرعْ ھای  سببش خیانت قبیله

بود، و بدین سبب رسول ھا  ونه از بزرگترین مصیبتعُ بئر مَ ی  فاجعه -۲۶۲
 نفرین، خیانت کرده بودند صحابهکه به را  قبائلی کامل ماه یک ج الله
 .ندکرد می

 َنَضیر: ی بنی غزوه) ۹۷(
ضیر اتفاق افتاد، و این بنی نَ ی  ھجری غزوه ۴در ربیع األول سال  -۲۶۳

این  وعلتشجنگیدند،  می بود که در آن مسلمانان با یھودیانای  هدومین غزو
 .برسانند قتل به را ج خواستند رسول الله می یھودیان بود که
محاصره  محل سکونتشانو آنان را در حمله،  آنان به ج رسول الله -۲۶۴

. بدین انداخت ھایشان دلحشت را در ورعب و نیز و الله عزوجل  ند.ردک
، به شرط اینکه از آنجا خارج شوند کردند صلح ج با پیامبرناچاًرا  ترتیب

 ھر مقدار از وسایلشان را که نیز به آنان اجازه دادند که ج ورسول الله
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 توانند با خود ببرند به جز اسلحه. می
شد  نازلضیر بنی نَ ی  غزوهی  کامل دربارهحشر به صورت ی  سوره -۲۶۵

این سوره بدون اطالع از این و فھم . کند می این غزوه را بیان جزئیاتکه 
 .باشد نمی غزوه، به درستی ممکن

 ی بدر دوم: غزوه) ۹۸(
بدر دوم اتفاق افتاد که به خاطر ی  ھجری غزوه ۴در شعبان سال  -۲۶۶

 به بدر صغری معروف گشت. در آن عدم وقوع مبارزه
زیرا ابو سفیان  .شود می بدر موعد نیز نامیدهی  به غزوهاین غزوه،  -۲۶۷

 و مالقات بدر در آینده سال که داد وعده ج به رسول اللهُاُحد ی  در غزوه
 .کنیم می مبارزه
، و ابو سفیان با شدند خارج نفر ۱۵۰۰ ھمراه به ج رسول الله -۲۶۸
ترسید  می ابو سفیان از رفتن به این غزوه . این در حالی بود کهنفر ۲۰۰۰
 .به رفتن نداشتای  هوعالق

، الله رعب ندو منتظر ابو سفیان شد رسیدند بدر به ج رسول الله -۲۶۹
به ھمین دلیل وقتی ابو سفیان به انداخت،  دل ابو سفیانووحشت را در 

 ُعْسفان رسید، ترسید و برگشت، در نتیجه کسانی که با او بودند نیز متفرق
 .شدند

 :لبا ام َسَلَمة ج رسول اللهازدواج ) ۹۹(
که نامش  لسلمه ام با ج ھجری رسول الله ۴در شوال سال  -۲۷۰

، این ازدواج بعد از انتھای ندبود ازدواج کرد بن الُمَغیرة ھند بنت أبی أمیة
 از شوھر اولش بود.ام َسَلَمه ی  عده

 ۶۱و در سال به عقل بالغ و رأی سدید معروف بود،  لام سلمه -۲۷۱
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از  او آخرین کسی بود که ج رسول اللهھجری وفات یافت. از میان ھمسران 
 دنیا رفت.

  لبا زینب بنت َجْحش ج رسول اللهازدواج ) ۱۰۰(
ازدواج  لشْح َج  بنت زینب با ھجری ۴ سال در ج رسول الله -۲۷۲

به امر ، بودند ج پیامبری  فرزند خوانده ،ھمسر زید بن حارثه ند. زینبکرد
 .کردند ازدواج او با ج او را طالق داد سپس رسول الله الله زید
ازدواج باطل کردن عادت فرزند خواندگی و از بین  این ھدف از -۲۷۳

 جاھلیت بود. بردن این رسِم 
ماند، سپس زید او را  سزینب تقریبا یک سال نزد زید بن حارثه -۲۷۴

 .کردند واجازد او با ج رسول الله شد،تمام اش  طالق داد، ھنگامی که عده
 جرا بست، و رسول الله لزینب و ج الله عزوجل عقد رسول الله -۲۷۵

ا قََ�ٰ َزۡ�ٞد ّمِۡنَها ﴿ فرماید: می ، الله عزوجلشدند وارد او بر اجازه بدون فَلَمَّ
ھنگامیکه زید نیاز خود را از او به پایان برد او « ]۳۷[األحزاب:  ﴾َزوَّۡجَ�َٰكَهاَوَطٗر� 
 .»تو درآوردیم ازدواجرا به 

در مقابل ھمسران دیگر  لشْح زینب بنت َج به ھمین دلیل  -۲۷۶
ھایتان به ازدواج  : "شما را خانوادهگفت می و کرد می افتخار ج رسول الله
اما مرا الله تعالی از باالی ھفت آسمان به ازدواج  اند، هآورد در ج رسول الله
 (روایت بخاری) ".آورد در ج رسول الله

 سانس ند.ولیمه داد شدند داخل زینب بر ج اللهرسول وقتی  -۲۷۷
به  ندولیمه داد ،ش وارد شدْح َج  بنت زینب بر ج رسول اللهوقتی گوید:  می
 .ندکه مردم را از نان و گوشت سیر کردای  هگون

مراد از حجاب در اینجا برای  در آن ایام حجاب نیز واجب شد. -۲۷۸
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صحبت نکند مگر از ھا  آن ، که ھیچ مرد نامحرمی بابودامھات المؤمنین 
 پشت پرده.

 :لبرخی صفات ام المؤمنین زینب بنت َجْحش) ۱۰۱(
ترین  بخشنده ،با دیانت ترین، پرھیزگارترین لشْح زینب بنت َج  -۲۷۹

در دینداری زنی را ھرگز گوید:  می لزنھا بود. عایشهترین  و نیکی کننده
 بھتر از زینب ندیدم.

زودترین کسی که از بین شما : "زنانشان فرمودند به ج رسول الله -۲۸۰
باشد". و مراد از طول تر  که دستش طوالنیپیوندد کسی است  می به من
 .وزینب نیز اینگونه بود ، بسیار صدقه دادن است،اینجادر دست 
 سھجری در خالفت عمر ۲۰در سال  لشْح زینب بنت َج  -۲۸۱

 دنیا از ایشان وفات از بعد که بود ج و او اولین ھمسر رسول الله .وفات کرد
 و در بقیع دفن شدند. رفتند



 

 

 :هشتمقسمت 
 هجری پنجماتفاقات سال 

 :ی بنی ُمْصَطِلق غزوه) ۱۰۲(
بنی ُمْصَطِلق رخ داد، که به ی  ھجری غزوه ۵در شعبان سال  -۲۸۲

این غزوه این بود که حارث بن أبی  علتُمَرْیِسیع نیز معروف است، ی  غزوه
 .افرادی را برای حمله به مدینه جمع کرده بودرار ضِ 

به آنان حمله کردند و یارانشان  از نفر ۷۰۰ با ج رسول الله -۲۸۳
 جنگجویانشان را به قتل رساندند و زنان و کودکانشان را به اسارت گرفتند.

 :لبا ُجَوْیِرَیة ج لهرسول الازدواج ) ۱۰۳(
بنت حارث، دختر رئیش بنی ُمْصَطِلق بود، ُجَوْیِرَیة را َس در بین اُ  -۲۸۴

کردند و از او خواستند با ایشان ازدواج  عرضه او بر را اسالم ج رسول الله
 .کردند ازدواج او با ج رسول الله نیز مسلمان شد و لکند. ُجَوْیِرَیة

رای بنی َس اُ ی  ھمهُجَوْیِرَیة، صحابه  با ج و با ازدواج رسول الله -۲۸۵
 ج را خویشاوند رسول اللهَس ُمْصَطِلق را آزاد کردند، زیرا با این ازدواج اُ 

 .شدند می
ی  گوید: "زنی را سراغ ندارم که برکتش به اندازه می لعایشه -۲۸۶
 (روایت امام احمد، وسند آن حسن است) باشد". ُجَوْیِرَیة
کرد،  می زنانی بود که الله را بسیار یاداز  لُجَوْیِرَیةام المؤمنین  -۲۸۷

 سالگی وفات نمود. ۶۵ھجری در سن  ۵۶و در سال 
زیادی از منافقین که در رأس آنان ی  ُمْصَطِلق عدهبنی ی  در غزوه -۲۸۸
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خارج شده بودند که  ج ول بود به ھمراه رسول اللهلُ عبد الله بن أبی بن َس 
 ھدفشان فتنه اندازی میان مسلمانان بود.

 ):ل(تهمت به ام المؤمنین عایشه ی ِاْفک حادثه )۱۰۴(
 بنی ُمْصَطِلق افتاد: ی  در غزوه مھمدو اتفاق بسیار  -۲۸۹

 .فتنه میان مھاجرین وانصارایجاد  -
 ک.فْ در حادثه اِ  لبه ام المؤمنین عایشه تھمت زدن -

سعی کردند  جمع شده بودند،ابن سلول و منافقینی که به دور او  -۲۹۰
ی  ، که این خود فتنهرا خدشه دار کنند لهآبروی ام المؤمنین عایش

 بود. یبزرگ
را  لام المؤمنین عایشهبرائت  الله عزوجل از باالی ھفت آسمان -۲۹۱

قیامت تالوت خواھد  قیام ، و آیاتی را در شأن او نازل فرمود که تااعالم نمود
 شد.

افک به نص قرآن ی  گوید: تبرئه عایشه از حادثه می امام نووی -۲۹۲
نسانی در آن شک کند، به اجماع مسلمانان کافر و مرتد اگر ا .قطعی است

 .د بودخواھ
عظیمی نھفته است که بر ھر مسلمانی ی ھا عبرتک فْ اِ جریان در  -۲۹۳

یکی از علمای بزرگ قرن – رَج کند، حافظ ابن َح  تأملاست در آن  واجب
 فایده را از آن استنباط کرده است. ۷۰بیش از  -نھم ھجری

 ی خندق غزوه) ۱۰۵(
ی  خندق اتفاق افتاد، که به غزوهی  ھجری غزوه ۵شوال سال در  -۲۹۴

اعراب را برای حمله  ،احزاب نیز معروف است، وسبب آن این بود که یھودیان
 کرده بودند. ترغیببه مدینه 
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مختلف را گرد آورده و  ھای) (گروه ھزار نفر از احزاب ۱۰ یانیھود -۲۹۵
کل این احزاب ابو ی  هآنان را تشویق به حمله به مدینه کردند، و فرماند

 ب بود.ْر ر بن َح ْخ سفیان صَ 
 رأیش ج داد، رسول الله را پیشنھاد حفر خندق سسلمان فارسی -۲۹۶

در آن  سفارسی بود که سلمانای  هخندق اولین غزوی  غزوهپذیرفتند.  را
 کرد. می شرکت
نفر  ۱۰بود. ایشان برای ھر  نفر ھزار ۳ ج تعداد لشکر رسول الله -۲۹۷

گز را حفر  ۴۰کردند، وبه آنان دستور دادند تا مسافت  یک فرمانده تعیین
 .کنند

، وقتی احزاب به به اتمام رسیدحفر خندق قبل از رسیدن احزاب  -۲۹۸
 به مدینه بود. ورودشانمدینه رسیدند با خندقی مواجه شدند که مانع 

عبارت  که داد رخ ج خندق معجزاتی برای رسول اللهی  در غزوه -۲۹۹
 : بودند از

 .اندک غذایزیاد شدن  -
 .سنگی بزرگ با سه ضربه شکسته شدن -
 بشارت به فتح فارس و روم. -

این کار ، ندشکست ج با رسول الله ان راظه پیمانشیْ َر بنی قُ  یانیھود -۳۰۰
ھا به  باعث شد فشار سنگینی بر مسلمانان وارد آید. از شدت ترس قلب

 .گلوگاه رسیده بود
را  انو الله دعایش ندخواست کمک پروردگار از ج رسول الله -۳۰۱

و آنان را ن گرفت باد بسیار شدیدی بر احزاب وزید پساستجابت کرد، 
نازل کرد نیز برای یاری مسلمانان فرشتگان را ساخت. الله عزوجل پراکنده 

 .قلوب دشمنان را فرا گرفتو بدین ترتیب رعب و وحشت 
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ل بعد از اینکه الله عزوج. احزاب نا امید به سرزمینشان برگشتند -۳۰۲
، امنیت و ساختمتفرق ھایشان  در دلوحشت ایجاد احزاب را با باد و 

 .بازگشت ج آرامش به مدینه النبی
زیادی خندق را در کتابش جاودانه کرد، و آیات ی  الله عزوجل غزوه -۳۰۳

 .در مورد این غزوه نازل فرموده است ۹احزاب از ابتدای آیه ی  را در سوره

 :۱ی بنی ُقَرْیظه  غزوه) ۱۰۶(
 انخندق یا احزاب به خانه اشی  غزوه از بعد ج رسول الله -۳۰۴
بدون دستور داد  یشاننازل شد و به ا ÷جبریل در این زمان، ندبازگشت

 ظه برود.یْ َر نی قُ ببه جنگ یھود فوت وقت 
و به  ندو خارج شدند را پوشید انسالحشمجّدًدا  ج رسول الله -۳۰۵

دارد نماز عصر را نخواند یارانش فرمود: "ھرکس به الله و روز آخرت ایمان 
 (متفق علیه) ظه".یْ َر مگر در بنی قُ 

، و آنان را محاصره ندظه حرکت کردیْ َر قُ  بنی سوی به ج رسول الله -۳۰۶
انداخت، و ھمگی  ھایشان دلرعب و وحشت را در نیز الله عزوجل  نمودند.

 تسلیم شدند.

 ُقَرْیظه):: (تصمیم گیری در مورد بنی ۲ی بنی ُقَرْیظه  غزوه) ۱۰۷(
جنگجو بودند  ۴۰۰که  یھود مردان دادند دستور ج رسول الله -۳۰۷

که  – سعاذد بن مُ عْ َس ایشان تصمیم گیری در مورد آنان را به بسته شوند، 
 واگذار کرد. -رئیس قبیله اوس بود

سوار بر  خندق مجروح شده بود،ی  که در غزوه عاذ راد بن مُ عْ َس  -۳۰۸
ظه را به تو یْ َر : "حکم بنی قُ ندفرمود او به ج رسول الله. االغی آوردند

 ".سپردم
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کنم که جنگجویانشان کشته  می گفت: "من اینگونه حکم سسعد -۳۰۹
 ، و اموالشان تقسیم شود".گرفته شدهو زنانشان به بردگی  .شوند

ان به حکم الله عزوجل از باالی آن مورد در: "فرمودند ج رسول الله -۳۱۰
 اجرا آنان حق در را حکم ج ھفت آسمان حکم نمودی". سپس رسول الله

 .ندنمود

 ):سعاذد بن ُم ْع َس (وفات  ۳ی بنی ُقَرْیظه  غزوه) ۱۰۸(

 و به سبب آن از دنیا رفت. سر باز کرد، سسیدنا َسْعد زخم -۳۱۱
: "عرش الله فرمودند ج عاذ از دنیا رفت رسول اللهد بن مُ عْ وقتی َس  -۳۱۲

 به لرزه در آمد". سعاذد بن مُ عْ مرگ َس  ازعزوجل 
مردم او را به طرف قبرش ، سعاذد بن مُ عْ َس بعد از کفن کردن  -۳۱۳

 .نمودند می حمل کردند، و فرشتگان نیز به ھمراه آنان او را حمل
عاذ از دنیا رفت، د بن مُ عْ : " روزی که َس فرمودند ج رسول الله -۳۱۴

(روایت َبّزار،  ھفتاد ھزار فرشته به زمین آمدند که قبل از آن نیامده بودند.
 واسناد آن حسن است)

حتی ابو . بسیار اندوھگین شدند سعاذد بن مُ عْ مرگ َس ن از مسلمانا -۳۱۵
 گریه کردند. ببکر صدیق و عمر بن الخطاب 

– یارش دو از بعد و ج گوید: "بعد از رسول الله می لعایشه -۳۱۶
از تر  از دست دادن کسی برای مسلمانان سخت -ب یعنی ابو بکر و عمر

 (روایت احمد واسناد آن حسن است) نبود". سعاذد بن مُ عْ دادن َس دست 



 

 

 :نهمقسمت 
 هجری ششماتفاقات سال 

 ی خندق: ها پس از غزوه َسِرّیه) ۱۰۹(
خندق ی  برای تأدیب قبائلی که در غزوه حمالتی را ج رسول الله -۳۱۷

که در این راستا، چندین َسِرّیه را یکی پس از  ،انجام دادندشرکت کرده بودند 
 .فرستاد می دیگری به سوی آن قبایل

حیان لِ  بنیی  غزوه برای ج ھجری رسول الله ۶در ربیع األول سال  -۳۱۸
 .کردند و آنان را متفرق ساختند، و به آنان حمله ندخارج شد

را به  دیگری سریه ج سول اللهھجری ر ۶در ربیع األول سال  -۳۱۹
، که منجر به ندبه سوی بنی اسد فرستاد سفرماندھی ُعَکاَشة بن ِمْحَصن

 آنان شد. فرار
را به فرماندھی محمد بن ای  هسری نیز ھجری ۶در ربیع اآلخر سال  -۳۲۰

صورت وبینشان درگیری  ند کهفان فرستادَط ه از غَ بَ لَ عْ ه به سوی بنی ثَ َم لَ ْس مَ 
 .گرفت
را به فرماندھی ابو دیگری ھجری سریه  ۶در ربیع األخر سال  ایشان -۳۲۱

ند و به آنان حمله کردند که ه فرستادصّ اح به سوی ذی الَق ّر َج عبیده بن 
 .صاحب غنیمت شدند

، و از ندفرستاد را به سوی بنی ُسَلْیم سحارثه بن زید ج رسول الله -۳۲۲
 نیز این قضیه و. ، و با ھمراھانش سالم برگشتندندآنان غنیمت بدست آورد

 .اتفاق افتادھجری  ۶در ربیع اآلخر سال 
 به راای  هسری ج ھجری رسول الله ۶در جمادی األول سال  -۳۲۳
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ی  ، که ھدف به چنگ آوردن قافلهندفرستاد سحارثه بن زید فرماندھی
 قریش بود و به ھدف خود رسیدند.

ھر آنچه در آن قافله بود را گرفتند و افراد آن را اسیر  صحابه -۳۲۴
حضور  ج ابو العاص بن ربیع ھمسر زینب دختر پیامبر ،میان اسرا در .دندکر

 ، که تا آن زمان ھنوز مشرک بود.داشت
بدین  داد. پناه ربیع بن العاص ابو ھمسرش به ج زینب دختر پیامبر -۳۲۵

به او ابو العاص را  و ماِل کردند  آزاد را اسرای  ھمه ج سبب رسول الله
 برگرداندند.

ربیع به مکه بازگشت، و اموال اھل مکه را که در قافله ابو العاص بن  -۳۲۶
 بود به آنان بازگرداند، سپس مسلمان شد وبه مدینه ھجرت نمود.

 :۱ی ُحَدْیِبَیه  غزوه) ۱۱۰(
 اعالم کردند که به ج ھجری رسول الله ۶سال ی  در ذی القعده -۳۲۷
ان ارانشو ی یشانکه اند  واب دیدهدند خخبر دا یارانشان، و به روند می عمره

 شوند. می به مکه وارداند  شان را تراشیدهھایو در حالیکه سرکامل امنیت در 
 ھمراھی ایشاناین خبر بسیار خوشحال شدند، و برای  ازصحابه  -۳۲۸

بادیه نشینانی را که مسلمان شده بودند، نیز از  ج و رسول الله. آماده شدند
 تا با آنان ھمراه شوند. ندصحرا و بادیه فرا خواند

عذرھای پوچ تراشیدند، که قرآن برای خود نیامدند، و  انبادیه نشین -۳۲۹
، الله کند می این قضیه را آشکار ،به بعد ۱۱آیه  ح،فتی  کریم در سوره

ۡعَرابِ مَِن  ٱلُۡمَخلَُّفونَ َسَيُقوُل لََك ﴿ فرماید: می عزوجل
َ
ۡمَ�ُٰ�َا  ٱۡ�

َ
ٓ أ َشَغلَۡتَنا

ۡهلُونَا فَ 
َ
ۚ �َ  ٱۡسَتۡغفِرۡ َوأ ا لَۡيَس ِ� قُلُو�ِِهۡمۚ قُۡل َ�َمن َ�ۡملُِك َ�َا لِۡسنَتِِهم مَّ

َ
ُقولُوَن بِ�

ِ لَُ�م ّمَِن  ِ  ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ َراَد ب
َ
ۡو أ

َ
ا أ َراَد بُِ�ۡم َ�ًّ

َ
ُ َ�ۡفَعۢ�ۚ بَۡل َ�َن  ُ�مۡ ا إِۡن أ بَِما  ٱ�َّ
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ن لَّن يَنَقلَِب  ١١َ�ۡعَملُوَن َخبَِ�ۢ�
َ
ۡهلِيِهۡم  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ وَ  ٱلرَُّسوُل بَۡل َظَننُتۡم أ

َ
إَِ�ٰٓ أ

بَٗدا َوُزّ�َِن َ�ٰلَِك ِ� قُلُو�ُِ�ۡم َوَظَننُتۡم َظنَّ 
َ
وۡءِ � [الفتح:  ﴾١٢َوُ�نُتۡم قَۡوَمۢ� بُوٗر� ٱلسَّ

۱۱-۱۲[. 

 :۲ی ُحَدْیِبَیه  غزوه) ۱۱۱(
از مدینه به سوی مکه  یارانشان از نفر ۱۴۰۰ ھمراه به ج رسول الله -۳۳۰

با ایشان  سنیز ام سلمه ھند بنت أبی أمیه انواز ھمسرانش ند.حرکت کرد
 بود.

، مگر نکردند حمل خود با را سالحی ج رسول الله در این سفر، -۳۳۱
کند که عبارت بود از  می سالحی که یک مسافر به ھمراه خود حمل

با خود  برای قربانیشتر را نیز  ۷۰و دند. شمشیرھایی که در غالف بو
 .داشتند
که میقات اھل مدینه است  الُحَلْیَفة ذو میقات به ج رسول الله -۳۳۲
ند و به طرف مکه حرکت و به عمره لبیک گفت نداحرام بستند. در آنجا رسید
 .کردند

گویند که شخصی که قصد حج یا عمره دارد از آنجا  می میقات به جایی
 پوشند، و حق ندارد بدون احرام از آنجا بگذرد. می احرام

 :۳َیه ی ُحَدْیِب  غزوه) ۱۱۲(
 .رسید قریشیان به عمره ادای برای مکه به ج خبر آمدن رسول الله -۳۳۳

 گفتند: "به خدا قسم بر ما وارد نخواھد شد".ھا  آن
گردانی را به آنان برای جلوگیری ااز ورود مسلمانان به مکه  -۳۳۴

 آماده کردند.، فرماندھی خالد بن الولید که ھنوز مشرک بود
، که ندفان رسیدُعْس ی  منطقه به ج رسول اللهدر وقت نماز عصر  -۳۳۵
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 .مشاھده کردندناگھان گردان خالد بن الولید را جلو خود 
اینجا بود که نماز خوف یا ھمان نماز ھنگام ترس مشروع گردید، و  -۳۳۶

 .شد می این اولین نماز خوفی بود که خوانده

 :۴ی ُحَدْیِبَیه  غزوه) ۱۱۳(
کرد و به  یخوددار کفار لشکر با رویارویی از ج رسول الله -۳۳۷

 برد". راه آنان می ازاصحابش گفت: "چه کسی ما را از راھی غیر 
رسول الله، سپس راھی سنگالخ را  یاشخصی از اصحاب گفت: من  -۳۳۸

 تا اینکه توانستند سپاه مشرکین را دور بزنند. نددرپیش گرفت
و  زد زانو ج آنجا شتر پیامبر. در ار رسیدندَر ه الُم یَّ نِ مسلمانان به ثَ  -۳۳۹

 نداشت.ای  هتالش کردند فاید ھر چه صحابه حرکت نکرد،
به سرعت بلند شد، و  شتر و ند،را راند شترشان ج سپس رسول الله -۳۴۰

وقتی در ُحَدْیِبَیه آرام . ُحَدْیِبَیه رسید نقطهحرکت کرد تا اینکه به دورترین 
 آمد. ایشانقاء به ھمراه چند نفر نزد ْر ل بن َو یْ َد گرفتند بُ 

 برای تو با جنگ برای قریش ھمانا: گفت ج ه رسول اللهل بیْ َد بُ  -۳۴۱
: "ما فرمودند ج رسول الله است. شده خارج مکه به ورودت از جلوگیری

 (روایت بخاری) ایم". ایم، بلکه برای ادای عمره آمده برای جنگ نیامده

 :۵ی ُحَدْیِبَیه  غزوه) ۱۱۴(
ھا  آن فرستاد. ھدف ج ھایش را نزد پیامبر از فرستادهای  هقریش عد -۳۴۲

آمدن پیامبر به مکه بود، که آیا برای جنگ آمده یا از این کار اطمینا از علت 
 برای ادای عمره.

ِمْکَرُز بن  -١افرادی که قریش آنان را فرستاده بود عبارت بودند از:  -۳۴۳
َقفي. ُعْرَوة -۳ِحْلُس بن َعْلَقمة،  -٢َحْفص   بن َمسعود الثَّ
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ند وخبر آوردند که مسلمانان برای ادای قریش برگشتھای  فرستاده -۳۴۴
وشترانی را برای قربانی  اند، هجنگ. چون احرام پوشیدنه برای اند  هعمره آمد

 اند. هآورد
را نزد  سعثمان بن عفان دیدندرا جریان  این ج وقتی رسول الله -۳۴۵

 اند، هبرای جنگ نیامد بگویدھا  آن به که ندابو سفیان رئیس مکه فرستاد
 .دارندعمره ای اد قصدبلکه 

 (بیعت رضوان): ۶ی ُحَدْیِبَیه  غزوه) ۱۱۵(

و از او استقبال کرد، وبه او  خوش آمد گفت سبه عثمانابو سفیان  -۳۴۶
 که رسید خبر ج به رسول الله. اما گفت: نزد ما بمان تا اینکه تصمیم بگیریم

 .است رسیده قتل به عثمان
دستور دادند بیعت به یارانشان  ج رسول اللهبا شنیدن این خبر  -۳۴۷

 بیعت رضوان معروف شد.صورت گرفت وبه  زیر درختی کنند. این بیعت
 الله سبحانه وتعالی فرمود: این بیعت، رضوان نام گرفت چون -۳۴۸

ُ ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ ِ إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعِن  ٱ�َّ َجَرة به « ]۱۸[الفتح:  ﴾ٱلشَّ
 .»کردند می است از مؤمنانی که زیر درخت با تو بیعت تحقیق که الله راضی گشته

 (بیعت رضوان): ۷ی ُحَدْیِبَیه  ) غزوه۱۱۶(
ترین  تعداد افرادی که در بیعت رضوان حضور داشتند طبق راجح -۳۴۹
 انصار و مھاجرین از ج نفر از بھترین اصحاب رسول الله ۱۴۰۰ ،روایت
 .بودند

بر ھا  ، و بعضیکردند بیعت مرگ بر ج با رسول اللهھا  آن بعضی از -۳۵۰
و این بزرگترین بیعتی بود که در اسالم اتفاق  .جنگی  فرار نکردن از معرکه

 افتاد.
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به نص  در فضیلت بیعت رضوان ھمین کافی است که الله عزوجل -۳۵۱
 .اعالم رضایت کرده استاز اصحاب این بیعت  قرآن

 (فضیلت بیعت رضوان): ۸ی ُحَدْیِبَیه  غزوه) ۱۱۷(
احادیثی آمده اند  کسانی که در این بیعت شرکت کرده در فضیلت -۳۵۲
 : از جملهاست، 

) بیعت کرد به ُحَدْیِبَیه: "ھر کس زیر درخت (فرمودند ج رسول الله -
 بھشت وارد خواھد شد". روایت ترمذی

: "ھیچکدام از کسانی که زیر درخت فرمودند ج رسول اللهھمچنین  -
، با روایت احمد در مسند(بیعت کردند به آتش وارد نخواھند شد". 

 سندی صحیح)
: "اگر خدا بخواھد ھیچ کدام از کسانی که زیر فرمود ج رسول الله -

 )روایت مسلم(درخت بیعت کردند به دوزخ وارد نخواھند شد". 
ب به آتش وارد حاطِ  الله رسول ای: گفت ج مردی به رسول الله -

شد زیرا او : "اشتباه کردی، به آن وارد نخواھد ندخواھد شد. فرمود
 )روایت مسلم(حضور داشت". ُحَدْیِبَیه در بدر و در 

: "شما ندما فرمود به ج گوید: رسول الله می بجابر بن عبد الله -
 )متفق علیه(بھترین مردم زمین ھستید". 

 (بیعت عثمان): ۹ی ُحَدْیِبَیه  غزوه) ۱۱۸(

، و ندبیعت کرد خودشان با سعثمان جای به ج سپس رسول الله -۳۵۳
 : "این برای عثمان".ندفرمود ان گذاشتند ورا بر دست چپش انراستشدست 

 (روایت بخاری)
 سبه شرف این بیعت بزرگ رسید. انس سعثمان بدین ترتیبو  -۳۵۴
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 خودمان برای ما دستان از بھتر عثمان برای ج گوید: دست رسول الله می
 (روایت ترمذی با سندی حسن) .بود

 حدیبیه):(صلح  ۱۰ی ُحَدْیِبَیه  غزوه) ۱۱۹(

 شنیدند، را ج بیعت اصحاب رسول الله یان خبروقتی قریش -۳۵۵
ه یل بن عمرو را فرستادند کھَ بدین سبب ُس  .ترسیدند و به صلح روی آوردند

 .کند مذاکره ج با رسول الله
 : پس از مذاکره، توافق بر این مسائل صورت گرفت -۳۵۶

سال به جای آن مسلمانان امسال بر گردند وبه مکه وارد نشوند، و  -
 .بمانندروز را در مکه  ۳، و بیایندآینده 

 .شود یا با قریش ج با محمدمختار است که ای  هھر قبیل -
آمد به قریش بازگردانده  ج مسلمان نزد محمد به عنوانھر کسی  -

 بازگردانده ج نزد قریش آمد به محمد شد و مرتدکه شود، و ھر کس 
 د.بند بر مسلمانان بوترین  این بند سخت شود. نمی

 .جنگی نخواھد بود -مسلمانان و قریش–سال بین دو طرف  ۱۰تا  -
سال مردم در امنیت باشند و ھیچ کسی به دیگری  ۱۰در این 

 تعرض نکند.

 (پس از صلح حدیبیه): ۱۱ی ُحَدْیِبَیه  غزوه) ۱۲۰(
 یارانشان به ج رسول اللهاتمام مذاکره ورسیدن به توافق،  بعد از -۳۵۷

شترھا و تراشیدن موھایشان از احرام در  کردن قربانیبا  که نددستور داد
 آیند.

صحابه از شدت خشم به خاطر عدم ورود به مکه برای ادای عمره،  -۳۵۸
و ھیچکدام از دستور پیامبر را برای خارج شدن از احرام را نادیده گرفته، 
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 احرام بیرون نیامد.
رفتند وجریان  لام المؤمنین ام سلمه نزد ج سپس رسول الله -۳۵۹

و اینکه چگونه آنان به دستور ایشان عمل نکردند را برای او بازگو  صحابه را
 .کردند
شان برو و ای نزد، : ای رسول اللهگفت لام المؤمنین ام سلمه -۳۶۰

 ج رسول الله. تراشد را صدا بزنید تا سرتان را بتراشد می کسی که سرتان را
 .کرد را کار این نیز

 حدیبیه):(عمره  ۱۲ی ُحَدْیِبَیه  غزوه) ۱۲۱(
 سر مبارکشان را ِخ  -۳۶۱

ُ
این را  صحابه وقتی .تراشید سهیِّ مَ راش بن أ
سر  آنان رضی الله عنھمی  پس ھمه. دیدند فھمیدند که کار تمام شده است

 از احرام به در آمدند. خود را تراشیده و
، و صحابه نیز ھمین کار ندرا سر برید شترشان ج سپس رسول الله -۳۶۲

، که در آن پیمان صلح با استُحَدْیِبَیه مشھور ی  هعمر ھمان را کردند، و این
 قریش امضا شد.

 ی فتح): (نزول سوره ۱۳ی ُحَدْیِبَیه  غزوه) ۱۲۲(
جنگجو بودند به  نفر ۱۴۰۰ که ھمراھانش و ج رسول الله آنگاه -۳۶۳

  نازل شد. ایشانفتح بر ی  و در راه بازگشت به مدینه سوره. مدینه بازگشتند
وفرمودند: شدند  خوشحال بسیار ج رسول الله با نزول این سوره، -۳۶۴

(روایت  است".تر  دنیا محبوبی  بر من نازل شده که نزد من از ھمهای  ه"آی
 مسلم)

بِيٗنا﴿ فرماید: می الله عزوجل -۳۶۵ َۡغفَِر لََك  ١إِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ ِ�ّ ُ  ٱ�َّ
َر َو�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  خَّ

َ
َم ِمن َذ�بَِك َوَما تَأ َعلَۡيَك َو�َۡهِديََك ِصَ�ٰٗطا  ۥَما َ�َقدَّ
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ۡسَتقِيٗما ھمانا ما برای تو فتحی آشکار را دادیم، تا الله گناھان « ]۲-۱[الفتح:  ﴾٢مُّ
گذشته و آینده تو را بیامرزد، و نعمتش را بر تو تمام کند، و تو را به راه راست 

 .»ھدایت کند
که فتح ذکر شده در اند  گوید: اھل علم اجماع کرده می اویَح امام َط  -۳۶۶

بِيٗنا﴿ ی آیه   صلح ُحَدْیِبَیه است.، ﴾إِنَّا َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ

 (تأثیر صلح حدیبیه): ۱۴ی ُحَدْیِبَیه  غزوه) ۱۲۳(
برای اسالم است؟ از بعثت  ترین پیروزیچرا صلح ُحَدْیِبَیه بزرگ -۳۶۷

، تعداد استسال  ۱۹ھجری که  ۶سال در تا صلح ُحَدْیِبَیه  ج رسول الله
 بود.نفر  ۱۴۰۰ان شیا لشکر

ھجری  ۸ھجری تا فتح مکه در سال  ۶ُحَدْیِبَیه در سال  صلح اما از -۳۶۸
 ھزار نفر ۱۰ به مکه فتح در ج تعداد لشکر پیامبر نیستکه دو سال بیش 

 رسید. 
دو سال ی  و ثمره، نگجوج ۱۴۰۰ تالش، سال ۱۹ی  ثمره یعنی -۳۶۹

 چه تغییری رخ داد؟. ھزار جنگجو بود ۱۰جنگ ُحَدْیِبَیه  تالش پس از
اسالم را ی  چھره تخریبآنچه تغییر کرد این بود که صلح ُحَدْیِبَیه  -۳۷۰

فشاری از طرف  ھیچ بدون و در ھر جایی بنابراین دعوتگرانمتوقف نمود، 
 دادند. می قریش به سوی دین دعوت

 اسالم و فشاری که قریش قبل از صلح ُحَدْیِبَیهی  تخریب چھره -۳۷۱
 شد مردم از دخول به اسالم ترس داشته باشند. می ، سببآورد می

از دعوتگران آزادانه و با امنیت برای مردم ، هیَ بِ یْ َد اما بعد از صلح ُح  -۳۷۲
بدین سبب مردم گروه گروه  گفتند. می عظمت این دین و آسانی و رحمتش

 شدند. یم به دین الله وارد
دشمن  از ج رسول اللهبعد از آن صلح ُحَدْیِبَیه قریش را کنار زد، و  -۳۷۳
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سرسخت خود یعنی یھود خیبر فارغ گشت، که سبب اصلی جمع احزاب در 
یھود خیبر را  ،اگر صلح ُحَدْیِبَیه نبود قریش با مال واسلحه. روز خندق بودند

 کرد. می کمک
 



 

 

 :دهمقسمت 
 هجری هفتماتفاقات سال 

 :۱فرستادن نامه برای پادشاهان ) ۱۲۴(
 ج ، رسول اللهاوضاع استقرار یافتازصلح ُحَدْیِبَیه وقتی که  پس -۳۷۴
جزیرة ی  که دعوت خود را به خارج از محدوده دیدند مناسب را فرصت
 .گسترش دھدالعرب 
، و فرستادند ھایی نامه عجم و عرب پادشاھان برای ج اللهرسول  -۳۷۵

 .کردندآنان را به سوی اسالم دعوت 
جاشی و ھر نَ  ،قیصر کسری، سوی به ج د: رسول اللهیگو می سانس -۳۷۶

 )روایت مسلم(و آنان را به سوی اسالم دعوت داد.  ند،پادشاھی نامه نوشت
 َع  ج رسول الله -۳۷۷

ُ
به سوی نجاشی ای  هنام ی را بارِ ْم ه الضَّ یِّ مَ مرو بن أ

 .پذیرفت را ج مسلمان شد و نبوت پیامبر او، و ندفرستاد
به سوی قیصر ای  هرا با نام سیبِ لْ ه بن خلیفه الکَ یَ ْح دِ  ج رسول الله -۳۷۸

، او ترسید اما مسلمان کردندواو را به اسالم دعوت ند، پادشاه روم فرستاد
 نشد.

 :۲فرستادن نامه برای پادشاهان ) ۱۲۵(
به سوی ای  هرا با نام سذافهُح  بن الله عبد ج رسول الله ھمچنین -۳۷۹

نمودند، اما او و او را به اسالم دعوت  ندکسری پادشاه فارس فرستاد
 .کرد پاره را ج پیامبری  خشمگین شد و نامه

پادشاه مصر  سقِ وْ قَ به سوی مُ ای  هنیز با نام سةعَ تَ لْ ب بن أبی بَ حاطِ  -۳۸۰
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 مسلمان نشد. ه شد، اما این پادشاه نیزفرستاد
ة بن علی ذَ وْ به سوی ھَ ای  هنیز با نام سمرو العامریلیم بن عَ َس  -۳۸۱

 ، واو نیز مسلمان نشد.ه شدمامه فرستادپادشاه یَ 
 به سویسفرایش به ھمراه  ج بود که رسول اللهای  هاین پنج نام -۳۸۲

 ۸دیگری نیز در سال ھای  نامهند. پادشاھان خارج از جزیرة العرب فرستاد
 .ه شدھجری فرستاد

، و فرستادند ھجری ۷ سال محرم در را نامه پنج این ج رسول الله -۳۸۳
 این پادشاھان بسیار بود. دلھایتأثیر آن در 

 :۱ی ذی َقَرد  غزوه) ۱۲۶(
َرد اتفاق افتاد که به ذی قَ ی  خیبر غزوهی  از غزوه پیشسه روز  -۳۸۴

  ةَم لَ این غزوه َس  قھرمانغابة نیز معروف است، و ی  غزوه
َ
 بود. سعوَ کْ بن األ

و نة بن حصن یْ سبب این غزوه این بود که عبد الرحمن بن ُعیَ  -۳۸۵
را گرفت و یکی  ج شتر پیامبر ۲۰به اطراف مدینه حمله کرد و ھمراھانش 

 از مسلمانان را کشت و فرار کرد.
  ةَم لَ َس  -۳۸۶

َ
ه آنان ب خود نیزه و کمان و پرتاببا دویدن  سعوَ کْ بن األ

 .بازپس گیرد را ج اینکه توانست تعدادی از شتران پیامبر اترسید، 
. ندا زده شدک کمی رسید و در مدینه برا ج خبر به پیامبر -۳۸۷

و  شدند خارج ج الله رسول و شدند جمع ج دور ایشانبه  سوارکاران صحابه
 .ندآنان را دنبال نمود

 :۲ذی َقَرد ی  غزوه) ۱۲۷(
خارج شد، که ناگھان  یارانشان از نفر ۵۰۰ ھمراه به ج رسول الله -۳۸۸

  ةَم لَ َس  که نددید
َ
 شتران را برگردانده است.ی  ھمه سعوَ کْ بن األ
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 بن الرحمن عبد به ج سوارکار پیامبر سعیادة حارث بن ِربْ تَ و ابو قَ  -۳۸۹
 نة رسید و او را به قتل رساند.یْ ُعیَ 

ادة وبھترین تَ بھترین سوارکارمان ابو قَ امروز : "فرمود ج رسول الله -۳۹۰
 است". روایت مسلم ةَم لَ َس  نظاممانپیاده 

 . ندنماز خوف خواند یارانشان با ج رسول الله در این غزوه -۳۹۱
 و با آنان مزاح ندد نشستَر در ذی قَ  یارانشان با ج سپس رسول الله -۳۹۲

شتری را سر برید و جگر و کوھان آن را  سباللند. خندید می و ندفرمود می
 کباب کرد.

، در حالی که بازگشتند مدینه به مندانه پیروز ج اللهرسول  آنگاه -۳۹۳
 ایشانبه دور  انبازگردانده شده بودند، و یارانش انشترانشی  ھمه
 چرخیدند. می

 :۱غزوه َخْیبر ) ۱۲۸(
خیبر  . درمعروف خیبر اتفاق افتادی  ھجری غزوه ۷در محرم سال  -۳۹۴
علیه مسلمانان  تصمیم گیریجز یھود سکونت نداشت. خیبر مرکز کسی 

 بود.
را برای  ھا گروه ،احزابی  در غزوه یھودیان خیبر کسانی بودند که -۳۹۵

خیبر در  .جنگ با مدینه جمع کردند و آنان را علیه مسلمانان شوراندند
 بود. انگیزی علیه مسلمانانفتنه  محلحقیقت 

 داد ج فتح خیبر را به پیامبرشی  الله عزوجل در قرآن کریم وعده -۳۹۶

ُ وََعَدُ�ُم ﴿ فتح فرمود:ی  و در سوره ُخُذوَ�َها ٱ�َّ
ۡ
[الفتح:  ﴾َمَغانَِم َكثَِ�ٗة تَأ

بسیاری را به شما وعده داده است، که آن را به ھای  الله غنیمت«یعنی:  ]۲۰
 .»آورید می دست
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رسول  .رضی الله عنھم بودُحَدْیِبَیه خیبر غنیمتی خاص برای اھل  -۳۹۷
که در  انیخارج نشود مگر کس ایشانکه ھیچ کس با دادند  دستور ج الله

 نفر بود. ۱۴۰۰، که تعدادشان اند هُحَدْیِبَیه حضور داشت

 :۲غزوه َخْیبر ) ۱۲۹(
، وقتی به حرکت کردندبه سوی خیبر  لشکرشان با ج رسول الله -۳۹۸

ھایشان را بستند  قلعه. را دیدند و ترسیدندھا  آن یھودیان خیبر ندخیبر رسید
 ولشکرش.زدند: محمد  می و فریاد
: "الله أکبر، خیبر ندفریاد زد دیدند را ترسشان ج وقتی رسول الله -۳۹۹

آن قوم، ی یم آنروز براوما وقتی به سرزمین قومی وارد ش .ویران گردید
 خواھد بود.ی بامداد بد

صحابه و ھای  خیبر شروع شد وشدت گرفت، و قھرمانیی  محاصره -۴۰۰
 .بیدکو می را در ھمدشمن حمالت آنان 

 های صحابه) (جانفشانی ۳غزوه َخْیبر ) ۱۳۰(
  ةَم لَ َس ، انهَج أبو ُد ، علی بن أبی طالب ،اموَّ ر بن عَ یْ بَ ُز  -۴۰۱

َ
ع ودیگر وَ کْ بن األ

 .زیادی کردندھای  جانفشانیصحابه رضی الله عنھم 
. ب یھودی را به قتل رساندَح قھرمان یھود َمْر  ،سعلی بن أبی طالب -۴۰۲

 وبیش از نیمی از خیبر فتح گردید. ب را کشتَح یاسر برادر َمْر نیز  ریْ بَ ُز 

 (مذاکره): ۴غزوه َخْیبر ) ۱۳۱(
واز  وقتی یھود خیبر در ھالکت خود به یقین رسیدند تسلیم شدند -۴۰۳
 موافقت نیز ج پیامبر. خیبر مذاکره کنندی  بر باقیماندهخواستند  ج پیامبر
 .کردند
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 صورت گرفت:  توافق این اموربر در این مذاکره  -۴۰۴
 .خیبر بودندھای  سانی که در قلعهدر امان بودن ک -
 فرزندانشان.رھا نمودن  -
خواھند با خود  می ھر چهو یھود خیبر از سرزمینشان خارج شوند  -

 بردارند به جز سالح.
 ج وقتی یھود خیبر خواستند از سرزمینشان بیرون روند از پیامبر -۴۰۵

در ، به شرط اینکه به عنوان کارگر به آنان اجازه ماندن بدھند خواستند
 باشد.ھا  آن مزارع کار کنند و نصف ثمر ساالنه برای

ونه صحابه  ج ، زیرا نه رسول اللهندکرد موافقت ج رسول الله -۴۰۶
نداشتند، و سرزمین  ،رسیدگی کنند ھا خدمتکارانی که به امور نخل ایشان
 .ھای وسیعی داشت نخلستانخیبر 

 (گشایش بر مسلمانان با فتح خیبر): ۵غزوه َخْیبر ) ۱۳۲(
 بشدند، عبد الله بن عمر ثروتمندبا فتح خیبر ن مسلمانا -۴۰۷

 )روایت بخاری(که خیبر را فتح کردیم". این: "سیر نشدیم تا گوید می
کند که: "وقتی خیبر فتح شد  می روایت لامام بخاری از عایشه -۴۰۸
 شویم".  می اکنون از خرما سیر :گفتیم

 (بازگشت مهاجران حبشه): ۶غزوه َخْیبر ) ۱۳۳(
 آنان رأس که مھاجرین حبشه و در بودند خیبر در ج اللهرسول  -۴۰۹

 بسیار آنان آمدن با ج رسیدند، و رسول اللهاز راه  سجعفر بن أبی طالب
 .شدند خوشحال

 خوشحال بیشتر کدامیک به دانم نمی: "فرمودند ج رسول الله -۴۱۰
 ، وحدیث حسن است)روایت حاکم(به فتح خیبر یابه آمدن جعفر".  شوم.
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 ۵۳اشعریھا که تعدادشان  بودند خیبر در ج ایشانی ھمچنین وقت -۴۱۱
 بود. سرسیدند، که در میانشان ابو موسی اشعری ند،نفر بود
: فرمودند ج ھا رسول الله یک روز قبل از رسیدن قبیله اشعری -۴۱۲

تر  ھایشان برای اسالم از شما نرم پیوندند که قلب می "فردا گروھی به شما
 است".
ل یْ فَ ُط راوی اسالم ابو ھریرة و در رأسشانس که در خیبر قبیله َدْو  -۴۱۳

 شرفیاب شدند. ج ، به حضور پیامبربودند بسیْو رو َد ْم بن عَ 

 ):لبا صفیه ج رسول الله(ازدواج  ۷غزوه َخْیبر ) ۱۳۴(
طرفین، َصِفّیه بنت ُحَیّی بن  قبل از تسلیم شدن خیبر و صلح -۴۱۴

و  ندعرضه کردَصِفّیه  بر را اسالم ج ، رسول اللهَاْخَطب ودیگران اسیر شدند
 مسلمان شد.

و با او  کردند آزاد را او ج مسلمان شد رسول الله لَصِفّیهوقتی  -۴۱۵
. و بدین صورت ندایشان را آزادیشان قرار دادی  و مھریهنمودند، ازدواج 

 جزو امھات المؤمنین گردید. لَصِفّیه

 ی یک زن یهودی): (دسیسه ۸غزوه َخْیبر ) ۱۳۵(
در خیبربه پایان رسید، زینب بنت  کارشان ج وقتی رسول الله -۴۱۶

 .آورد ج شده ومسموم را برای رسول الله کبابحارث یھودی گوسفندی 
دست  این گوشتکه از خوردن  فرمودند یارانش به ج رسول الله -۴۱۷

از آن خورده ھا  آن ازای  هبکشید زیرا مسموم است، واین وقتی بود که عد
 از دنیا رفت. سرورعْ اء بن مَ َر ر بن بَ ْش سم بِ این بودند. به خاطر 

به زینب بنت حارث فرمود: "الله تو را بر من نیز  ج رسول الله -۴۱۸
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او را به قتل  ،باءَر ر بن بَ ْش کرد". سپس به خاطر مرگ بِ  نمی مسلط
 رساند.

 (پایان خیبر وبازگشت به مدینه): ۹غزوه َخْیبر ) ۱۳۶(

 ینکهبه شرط ا ند،از خیبر بیرون نکرد را یھود ج رسول الله -۴۱۹
آنجا را به عھده بگیرند و نیمی از ثمر آن را برای ی ھا نخلستان رسیدگی به

و نیمی دیگر برای مسلمانان باشد. آنان تا دوران خالفت عمر  بردارندخود 
 در آنجا ماندند تا اینکه یکی از مسلمانان را کشتند. سبن الخطاب

به از آنان خواست که قاتل را تحویل دھند اما نپذیرفتند،  سعمر -۴۲۰
، و جزیرة فرستادبه شام  اخراج و جزیرة العرباز آنان را  سعمر ھمین دلیل
 آنان پاک کرد. وجود العرب را از

د از دور ُح ، وقتی کوه اُ بازگشتند مدینه به پیروزمندانه ج رسول الله -۴۲۱
: "این کوھی است که ما را دوست دارد و ما نیز او را ندنمایان شد فرمود

 )متفق علیه(دوست داریم". 

َقاع غزوه) ۱۳۷(  :ی ذات الرِّ
َقاعی  غزوه -۴۲۲ ین نام نامیده د، و برخ دادخیبر ی  بعد از غزوه ذات الرِّ

 .چون به خاطر نداشتن کفش، به دور پاھایشان پارچه پیچیده بودندشد 
 که خبر رسید ج به رسول اللهسبب این غزوه این بود که  -۴۲۳

 ۴۰۰ با ج دارند، و رسول اللهرا فان قصد حمله به مدینه َط یی از غَ ھا گروه
 .حرکت کردندبه سوی آنان  یارانشان از نفر

از ھر طرف فرار  شنیدند را ج فان خروج رسول اللهَط وقتی غَ  -۴۲۴
 ھیچکدام از رسیدند تجمعشان مکان به ج رسول الله. ھنگامیکه کردند

 نبودند.ھا  آن
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َقاع ذاتی  غزوه در ج رسول الله -۴۲۵ و به سوی  ندنماز خوف خواند الرِّ
 .ندمدینه بازگشت

 :۱عمرة الَقضاء ) ۱۳۸(
خارج  عمره برای ج ھجری رسول الله ۷سال ی  در ذی القعده -۴۲۶

اتفاق کرده بودند، و یک سال ُحَدْیِبَیه ھمانگونه که در بندھای صلح  ند.شد
 ُحَدْیِبَیه گذشته بود.کامل از صلح 

زیرا رسول . ه نامگذاری شدیَّ ِض اء یا عمرة الَق َض عمرة الَق  هاین عمره ب -۴۲۷
به توافق ُحَدْیِبَیه با قریش بر ادای عمره در سال آینده  صلح در ج الله

 .رسیده بود
 حضور داشتندکه در صلح ُحَدْیِبَیه  یارانی ھمراه به ج رسول الله -۴۲۸

به جز کسانی که از دنیا رفته  ،نفر بود ۱۴۰۰، که تعدادشان ندخارج شد
 بودند.
، و به خاطر ترس از ندبردد شتر را ھمراه خو ۶۰ ج رسول الله -۴۲۹

ه فَ یْ لَ ، و به سوی میقات ذی الُح داشتندبه ھمراه اسلحه خیانت قریش با خود 
 .ندکه میقات اھل مدینه است حرکت کرد

 لبیک گویان سسپ .به نیت عمره احرام بستند ایشان وھمراھانشان -۴۳۰
 به سوی مکه حرکت کردند.

 :۲عمرة الَقضاء ) ۱۳۹(
از  ساله، ۷بعد از فراقی  ورسیدند،  مکه به ج گرامی اسالمرسول  -۴۳۱

 از ج ، به ھمین سبب رسول اللهندة به مسجد الحرام وارد شدبَ یْ در بنی َش 
 .نداین عمره بسیار خوشحال بود

ودوش  ،ندحجر األسود را لمس کرد انبا سپرش ج رسول الله -۴۳۲
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، و ھنگامی که نمودندسپس ھفت بار طواف  راستش را از احرام بیرون آورد،
 .ندپشت مقام ابراھیم دو رکعت نماز خواند شدند،از طواف فارغ 

بین  ان، و سوار بر شترشهبه محل سعی رفت انیارانشآنگاه به ھمراه  -۴۳۳
 عنوان به که را شتری ج ول الله، سپس رسرا به جا آوردندصفا و مروه سعی 

 .ذبح کردآورده بود را  قربانی
، َمْعَمر بن عبدالله ندرا تراشید مبارکشان سر ج سپس رسول الله -۴۳۴
 عھده گرفت، و صحابه نیز ھمینکار را کردند. راینکار را ب سالَعَدِوي

ھمانگونه که در –روز در مکه ماندند  ۳ انو یارانش ج رسول الله -۴۳۵
به ھا  و عکسھا  به خاطر وجود بتایشان، -عھدنامه صلح ُحَدْیِبَیه آمده بود

 .ندکعبه وارد نشد
روزه از مکه خارج شدند،  ۳بعد از اقامتی  انو یارانش ج رسول الله -۴۳۶

 َسِرف اقامت گزیدند.ی  منطقه درو 

 :لبا أم المؤمنین میمونة ج ازدواج رسول الله) ۱۴۰(
در منطقه َسِرف با ام المؤمنین میمونه بنت  ج رسول الله -۴۳۷
 او با ج ایشان آخرین زنی بود که رسول الله ند.ازدواج کرد لالحارث
 ھجری وفات کردند. ۵۱در سال نمود. ام المؤمین  ازدواج



 

 

 :یازدهمقسمت 
 هجری هشتماتفاقات سال 

 :ج دختر پیامبر لوفات زینب) ۱۴۱(
که بزرگترین دختر  ج زینب دختر پیامبر ،ھجری ۸در اوایل سال  -۴۳۸
 وفات نمود، و در بقیع دفن گردید.است،  ایشان
ھجری خالد بن الولید، عمرو بن العاص، و عثمان  ۸در صفر سال  -۴۳۹

در حالیکه اسالم آورده بودند به مدینه نزد رسول  رضی الله عنھم طلحه نب
 .آمدند ج الله

: ند، و فرمودندخوشحال شد بسیارھا  آن دیدناز  ج رسول الله -۴۴۰
 است". فرستادهشما ی ھایش را به سو "مکه جگر گوشه

 ی ُمْؤَتة: غزوه) ۱۴۲(
بزرگ ُمؤته بین مسلمانان و ی  ھجری غزوه ۸در جمادی األول سال  -۴۴۱

 .اتفاق افتادغساسنه 
شرکت نکردند  این جنگ در خودشان ج با وجود اینکه رسول الله -۴۴۲

 اما به غزوه معروف شد.
ه که در یکدر حال ایشانالله عزوجل اتفاقات این غزوه را به چون  -۴۴۳

 سیرو سبب این غزوه کشته شدن حارث بن ُعَم  ند.نشان داد ندمدینه بود
 .بود ج رسول اللهی  فرستاده

به سوی پادشاه ُبصری در شام فرستاده ای  هرا با نام وا ج رسول الله -۴۴۴
مسلمان حارث بیل بن عمرو الَغّسانی وقتی فھمید که ْح ، و در راه ُشَر ندبود
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 است او را به قتل رساند.
و عرف و عادت  .ھا بود جرمترین  قتل سفیران و فرستادگان از شنیع -۴۴۵

 کشته نشوند وبه آنان تعرض نشود. سفیران بر این بود که
مردم دستور داد که برای جنگ با غساسنه آماده به  ج رسول الله -۴۴۶
جنگجو آماده شدند، و این بزرگترین لشکر اسالمی از ابتدای  ۳۰۰۰ .شوند
 تا آن زمان بود. بعثت

جعفر بن  و، ندلشکر کرد فرمانده را سحارثه بن زید ج رسول الله -۴۴۷
 را به عنوان جانشین فرمانده منصوب نمودند سأبی طالب

 جایگزین او سواحهرسید عبد الله بن َر  می گر جعفر به قتلا -۴۴۸
 .ندداد سزید بن حارثهدست  به را رنگ سفید پرچمی ج رسول اللهشد.  می

و این اولین  مشارکت داشتنیز  سر این غزوه خالد بن الولیدد -۴۴۹
 کرد. می نبردی بود که خالد بعد از مسلمان شدنش در آن شرکت

َمَعان ی  نفر بودند به منطقه ۳۰۰۰لشکر مسلمانان که بالغ بر  -۴۵۰
ھزار  ۲۰۰به آنان خبر رسید که تعداد لشکریان غساسنه  . در آنجارسیدند

 باشد. می نفر با مساعدت روم
انتظار رو به رو شدن با چنین سپاه عظیمی مسلمانان به ھیچ وجه  -۴۵۱

 نھراسیدند. سپاھیان دشمن، اما با این وجود از کثرت را نداشتند
به  قسمت راست. تقسیم کردرا به دو قسمت سپاھش  سزید -۴۵۲

: َعَبایة بن مالک به فرماندھیو قسمت چپ  ،سادةتَ بن قَ  ُقْطَبة فرماندھی
 .سانصاری
دو لشکر به یکدیگر ، ُمؤتهی  مسلمانان به منطقهبا رسیدن سپاه  -۴۵۳

 .ھزار سرباز دشمن ۲۰۰سرباز مسلمان در مقابل  ۳۰۰۰رسیدند، 
ھای  دالوریبود و  سختینبرد تلخ آغاز شد و حقیقًتا نبرد بسیار  -۴۵۴
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از صحابه رضی الله عنھم مشاھده شد که دشمنانشان را حیرت زده  بزرگی
 کرد.

به دست گرفت و با شدت و حرص تمام پرچم را  سزید بن حارثه -۴۵۵
کرد تا  یدنبه ھمراه مسلمانان شروع به جنگبسیار وشجاعت ی وباد لیر

 .ھادت رسیدبه شاینکه 
به دست گرفت، و  سپرچم را جعفر بن أبی طالب، زید با شھادت -۴۵۶

 .او نیز شھید شدنمود تا اینکه را آغاز  ینبرد بی نظیر
واحه به دست پرچم را عبد الله بن َر  کشته شد، سوقتی جعفر -۴۵۷

او نیز به و سوار بر اسبش حمله کرد و با کفار جنگید تا اینکه اگرفت، 
 .شھادت رسید

وقتی داد.  نشان مدینه در ج عزوجل اتفاقات معرکه را به پیامبرالله  -۴۵۸

َما �رَُسُُّهْم «: فرمودند ج مؤته به قتل رسیدند، رسول اللهی  فرماندھان غزوه
�َُّهْم ِعنَْدنَا

َ
 (روایت بخاری) شدند". نمی . "از بودنشان نزد ما خوشحال»�

 از بعد که ھایی نعمتی  درباره را سخن این ج رسول الله -۴۵۹
 .ندفرمود به آن رسیده بودند، شھادتشان

بعد از او  ج رسید و رسول الله شھادتبه  سواحهعبد الله بن َر  -۴۶۰
جلو آمد و پرچم را به  سثابت بن أقَرم بنابر این کسی را مکلف نکرده بود،

 دست گرفت.
. بود سمسلمانان دور او جمع شدند که در بینشان خالد بن الولید -۴۶۱

 سپرد و بدین ترتیب خالد آن را به دست گرفت. سخالدپرچم را به  سثابت
 مدینه در یارانش به ج رسول اللهدار شد، پرچم سوقتی خالد -۴۶۲

 : "پرچم را شمشیری از شمشیرھای خداوند به دست گرفت".فرمودند
 (روایت بخاری)
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را مرتب کند، و در مقابل طوفان  سپاه مسلمانانتوانست  سخالد -۴۶۳
 .و حمله را آغاز کند، بزرگ دشمنانش ثابت قدم شود

، و بدون خسارت کردهتوانست لشکر مسلمانان را حفظ  اوھمچنین  -۴۶۴
 .رددعقب نشینی کند، و به مدینه بازگ

 گشتگانند ".ازحدیث: "آنان فراری نیستند بلکه إن شاء الله ب -۴۶۵
 .دندر مؤته فرمودر مورد عقب نشینی لشک ج رسول الله حدیثی است که

 .)اسنادی ضعیف آن را روایت کردهابن اسحاق در سیرت با (
از  ،در مؤته سجعفر رسیدن شھادت به از بعد ج رسول الله -۴۶۶

. و به خانواده رفتند می نمودند وبه دیدار آنان می دلجویی اوی  خانواده
زیرا . غذایی آماده کنید سجعفری  : "برای خانوادهندفرمود می خویش

(روایت ابن ماجه  است".چیزی برایشان رخ داده که آنان را مشغول کرده 
 وسند آن حسن است)

الِسل:) ۱۴۳(  َسِرّیه ذات السَّ

 سعاص  نمرو بعَ  به ج ھجری رسول الله ۸در جمادی اآلخر سال  -۴۶۷
به سالمتی به لشکری کنم، الله تو را ی  خواھم تو را فرمانده : "میندفرمود

 و غنیمت نصیبت کند". آن برساند،
ای رسول الله من به خاطر گفت: "در جواب  سمرو بن العاصعَ  -۴۶۸

مسلمان  بودن در رکاب توبلکه به خاطر جھاد و ام  همال مسلمان نشد
 ام. هشد

، بھترین مال، مالی است که برای : "این عمروفرمودند ج رسول الله -۴۶۹
ی  سریه به نفر ۳۰۰ ھمراه به را او ج ". سپس رسول اللهمرد صالح باشد

 .فرستادند السالسل ذات
، ، و ھدفجنگجویانش به طرف دشمن حرکت کردمرو به ھمراه عَ  -۴۷۰
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شده  آمادهُقضاعة بود که برای حمله به مدینه ی  مبارزه با گروھی از قبیله
 .نمودھای سنگینی به آنان وارد  به آنان حمله کرد و خسارت سمروعَ . بودند

لشکر مسلمانان یک از افراد ھیچ . و پیروزمندانه به مدینه بازگشتا -۴۷۱
 دیدن با ج ، و رسول اللهندل کشته یا زخمی نشدالِس ذات السَّ ی  سریهدر 
 .مسرور گشتندبسیار  آنان

عی را ِربْ  بن حارث قتادة ابو ج ھجری رسول الله ۸در شعبان سال  -۴۷۲
فان َط غَ ی  ، که ھدف این سریه مبارزه با گروھی از قبیلهندفرستادای  هسری به

 داشتند. را بود که قصد حمله به مدینه 
حمله کنند و  این گروهو ھمراھانش توانستند به  سادهتَ ابو قَ  -۴۷۳

. و را به اسارت بگیرند دیگرای  هاز آنان را به قتل برسانند و عدای  هعد
 فرار کردند.گروھی نیز 

 :ی فتح مکه غزوه) ۱۴۴(
یعنی ھجری بزرگترین فتح اسالم رخ داد؛  ۸رمضان سال  ۱۰در  -۴۷۴

پیامبرش آن دین و روز تاریخی بود که الله عزوجل با  فتح مکه یکفتح مکه، 
 را عزت داد.

اعه بود زَ ُخ ی  ر و قریش به قبیلهکْ خیانت بنی بَ  ،سبب این فتح بزرگ -۴۷۵
نفر از آنان را  ۲۰شده بودند و ھم پیمان  ج که در صلح ُحَدْیِبَیه با رسول الله

 کشتند.
برای را  بنی بکر و قریش خبر خیانت سیاعِ زَ عمرو بن سالم ُخ  -۴۷۶

 .ایشان آورد
عمرو بن سالم پیروز شدی". سپس ای : "فرمودند ج رسول الله -۴۷۷

 جرا به رسول الله این خیانت از مکه خارج شدند و خبر نیز گروھی از خزاعه
 .دادند
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با  مجّددصلح  برایاز این خیانت ترسیدند و ابو سفیان را  یانقریش -۴۷۸
و ابو سفیان ایشان نپذیرفت، و نداشت ای  ه، اما فایدفرستادند ج رسول الله

 نا امید برگشت.
 خود ، و از پروردگارشدند آماده بزرگ فتح این برای ج رسول الله -۴۷۹

و ھا  جاسوس: "یا الله ند، و فرمودنرسدقریش این خبر به که  ندطلب کرد
 خبرھا را از قریش بگیر".

قبایل ی  ، و به ھمهحرکت دادنددستور به  انیارانشبه  ج رسول الله -۴۸۰
 آماده شوند. ایشانکه برای خروج با  ندمسلمان پیغام فرستاد

بزرگترین لشکر کشی شدند، فتح مکه آماده ھزار نفر برای  ۱۰ -۴۸۱
از مدینه خارج ھجری  ۸رمضان سال  ۱۰روز  ج اسالم تا آن زمان. ایشان

 .شدند
ابو سفیان بن ایشان  مگه پسر عمویحرکت به سوی  در مسیر -۴۸۲

الله بن امیه بن المغیرة در حالیکه مسلمان شده عبد  شانحارث و پسر عمه 
 مالقات کردند. ایشانبودند با 

ه سوی در حالیکه روزه بودند راھشان را ب ج رسول اللهمردم و  -۴۸۳
 مبارکشان آب را بر سر و صورت تشنگی، شدت از ج ایشان ندمکه ادامه داد

 ریخت. می
بود،  ُقدید و ُعسفان بین آبی که َکدید به ج وقتی رسول الله -۴۸۴

. شکستن اید : "شما به دشمنتان نزدیک شدهندبه یارانش فرمود رسیدند
 (روایت مسلم) است".روزه برایتان بھتر 

، ند، و مردم نیز افطار کردنمودند افطار ج رسول اللهبا این رخصت،  -۴۸۵
 تا مردم او را ببینند. ندو آب نوشید کردند طلب را ظرفی ج آنگاه ایشان

عباس بن عبد  انفه رسید عمویشُجْح  به ج وقتی رسول الله -۴۸۶
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 کرد، می با خانواده و فرزندانش به مدینه ھجرترا در حالیکه  المطلب
 .دیدند. ایشان از دیدن عمویشان بسیار خرسند شد

و او آخرین  .خبر نداشتبه مکه مسلمانان  لشکرکشیاز  سعباس -۴۸۷
شخصی بود که به مدینه ھجرت کرد، زیرا بعد از آن مکه فتح شد و ھجرت 

 قطع گردید.
ھجرتی نیست".  دیگر : "بعد از فتح مکهفرمودند ج رسول الله -۴۸۸

ھجرت از مکه به مدینه  ،و مقصود از ھجرت در این حدیث(متفق علیه) 
 است.

مبران در ھمانگونه که من خاتم پیاحدیث: "ای عمو مطمئن باش  -۴۸۹
". این حدیث را احمد با نبوتم، تو نیز خاتم مھاجرین در ھجرت ھستی

 سندی ضعیف روایت کرده است.
وقتی شب به  ادامه دادند.را به سوی مکه  راھشان ج رسول الله -۴۹۰
 که آتش بیفروزند. نددستور داد خود به اصحاب ندران رسیدھْ َظ ی  منطقه
وھیچ خبری از  ش گرفتھا را از قری الله سبحانه وتعالی جاسوس -۴۹۱

دانستند که رسول  نمی به سوی مکه به آنان نرسید، آنان ج پیامبرحرکت 
 .خواھد کرد چهھا  آن با خیانتشان این مقابل در ج الله

که تا  قاء رضی الله عنھمل بن َوْر یْ زام و ُبَد کیم بن حِ ابو سفیان و َح  -۴۹۲
آن زمان مسلمان نشده بودند، و بعد از فتح مکه مسلمان شدند، برای کسب 

 خبر از مکه بیرون آمدند.
ران رسیدند، ناگھان آتش ھْ َظ  َمّر به نام ای  همنطقبه نفر  ۳وقتی این  -۴۹۳

دیدن آن  و از، مشاھده نمودندرا  -ھزار نفر بودند ۱۰که –بسیار زیادی 
 بسیار وحشت کردند.

در جستجوی کسی بود  سعباس بن عبد المطلب قتدر ھمین و -۴۹۴
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 .نکنند مبارزه و شوند تسلیم تا سازد خبر با ج که قریش را از کار رسول الله
ل یْ زام و ُبَد کیم بن حِ ابو سفیان رئیس مکه را به ھمراه َح  سعباس -۴۹۵

باز مبارزه  را نیز از را قانع کرد که تسلیم شود و قریش اوقاء دید، و ْر بن َو 
 .دارد

تواند با  نمی دید، فھمید که را ج وقتی ابو سفیان لشکر پیامبر -۴۹۶
 و با تسلیم شدن موافقت کرد. کند مبارزه ج پیامبر
 تسلیم او به را مکه تا برد ج ابو سفیان را نزد رسول الله سعباس -۴۹۷

 اسالم به را او ج الله رسول شد وارد ج وقتی ابو سفیان بر پیامبر کند.
 مسلمان شد.دادند، او نیز پذیرفت و  دعوت
ابو ی  : "ھر کس به خانهندگفت سسفیان ابو به ج سپس پیامبر -۴۹۸

د در امان است، و ھر کس به مسجد الحرام وارد شود در وسفیان وارد ش
 در امان است".نیز را بر خود ببندد اش  خانهدِر امان است، و ھر کس 

گوش آنان  به را ج پیامبر سخنابو سفیان اھل مکه را جمع کرد و  -۴۹۹
گفت کسی توانایی رویارویی با او را ندارد، و ھر کس از ھا  آن به ، ورساند
 .نخواھد داشتبیرون بیاید راه نجاتی اش  خانه

وبه  ندداد را به مکه ورود دستور ج اینجا بود که رسول الله -۵۰۰
نگ با کسی که با شما ج : "با ھیچ کسی جنگ نکنید مگرفرمودند انیارانش

 .فرمودنداز کشتن زنان وکودکان نھی کند". ایشان اصحابشان را 
 َکداء در گردانی سبز از محلی به نام مکه باالی از ج پیامبر آنگاه -۵۰۱

ھجری  ۸رمضان سال  ۱۹مصادف با روز جمعه ند که به مکه وارد شد زنگ
 .آمد می . آن روز، روز بزرگی برای مسلمانان به حساببود

فتح را با ی  و در حالیکه سوره واءَقصْ  شترشان بر سوار ج رسول الله -۵۰۲
پروردگار  در برابردر کمال تواضع و فروتنی فرمودند،  می صدای بلند تالوت
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 گرامی داشته بود. ،را با این فتح بزرگ ایشانپروردگاری که  ند،وارد مکه شد
 این منظر با شکوه را نظارهھایشان  نیز از داخل خانهاھل مکه مردم  -۵۰۳

 .ندکرد می
برای  ج رسول اللهبه دستور ای  هَخیف خیمی  سپس در منطقه -۵۰۴

 اجازه یشانآمد و از ا یشاننزد ابنت عبد المطلب ام ھانئ ، ر پا شدایشان ب
 ام ھانئ". خوش آمدی: "فرمود ج رسول الله. خواست مالقات

دو – فالنی و فالنی من الله رسول ای: گفت ج ام ھانئ به پیامبر -۵۰۵
: "ما ھم ھر فرمودند نیز ج رسول الله ام. هرا پناه داد -نفر از نزدیکانش

 (متفق علیه) دھیم". می پناهای  هکسی را که تو پناه داد
در حالیکه مھاجرین و انصار ایشان را احاطه  ج رسول الله آنگاه -۵۰۶

دادند، به مسجد الحرام  می سرال إله إال الله و الله أکبر کرده بودند وبانگ 
 .رفتند

بود  ان مبارکشانحجر األسود را با سپری که در دست ج رسول الله -۵۰۷
این در نمودند. طواف ھفت بار کعبه را  انسوار بر شترش آنگاه، ندلمس کرد

 .دور کعبه را فراگرفته بودبت  ۳۶۰حالی بود که 
 به آن انبا سپرش شدند می نزدیک بتی به که بار ھر ج رسول الله -۵۰۸

ۚ َوزََهَق  ٱۡ�َقُّ َوقُۡل َجآَء ﴿ :کردند می ند و این آیه را تالوتزد می إِنَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل
و بگو که حق آمد و باطل نابود شد به « ]۸۱[اإلسراء:  ﴾٨١َ�َن زَُهوٗقا ٱۡلَ�ِٰطَل 

 .»راستی که باطل نابود شدنی بود

[سبأ:  ﴾٤٩َوَما يُعِيدُ  ٱۡلَ�ِٰطُل َوَما ُ�ۡبِدُئ  ٱۡ�َقُّ قُۡل َجآَء ﴿ فرمود: می و -۵۰۹

تواند چیزی را  نمی تواند چیزی را آغاز و نمی بگو حق آمد، وباطل«، یعنی: ]۴۹
 .»برگرداند
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آن بت به  ند،زد می به صورت بتی سپرشان با ج رسول الله ھر بار که
شکستند، تا اینکه  می آن رابه رضی الله عنھم ، وصحاافتاد می پشت سر

 .شکسته شد و از بین رفت ،کعبه دوربت  ۳۶۰آن تمام 
فراخواند  را سطلحه بن عثمان یعنی کعبه دار کلید ج رسول الله -۵۱۰
 .کعبه را باز کند درِ  که نددستور دادوبه او 
ن ب عمر به ج رسول الله، را باز کردعثمان بن طلحه در کعبه  وقتی -۵۱۱

 تصاویری که در آن آویزان است را از بین ببرد.ند دستور داد سالخطاب
بالل بن رباح و اسامه بن  به ھمراه ج رسول الله پس از ورود -۵۱۲

مدتی . ایشان بسته شدھا  آن کعبه پشت سر کعبه، درِ  در داخل بزید
 ماندند. جا طوالنی در آن

در  ستون یک ج رسول اللهستون داشت،  ۶کعبه در آن زمان  -۵۱۳
قرار  انپشت سرش درراست و سه ستون  در سمتچپ و دو ستون  سمت

 .خواندندداد، و دو رکعت نماز 
به خاطر ایشان که اھل مکه برای  ، وندکعبه بیرون آمد آنگاه از -۵۱۴

ایراد فرمودند، و در آن به حمد و ثنای عظیمی ی  خطبه ،جمع شده بودند
 .پروردگار پرداختند

خواھم کنید من با شما چه  می سپس فرمودند: "ای قریشیان، فکر -۵۱۵
 بزرگوارکنی، برادری بزرگوار و پسر برادری  می ". گفتند: به خوبی رفتارکرد

 .ھستی
 یوسف که گویم می شما به را چیزی ھمان: "فرمودند ج رسول الله -۵۱۶

ۖ َ� َ�ۡ�ِ�َب َعلَۡيُ�ُم ﴿ :گفت برادرانش به امروز «یعنی:  ]۹۲[یوسف:  ﴾ٱۡ�َۡوَم
 بروید که شما آزادید". »ھیچ سرزنشی بر شما نیست

که بود  انو کلید کعبه در دستش نشست، مسجد در ج رسول الله -۵۱۷
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گفت: ای رسول الله کلید داری و نوشاندن آب به  سبن ابی طالبعلی 
 حجاج را به ما بسپار.

کجاست"؟ وقتی  س: "عثمان بن طلحهفرمودند ج رسول الله -۵۱۸
ھمیشه ی آمد فرمودند: "ای فرزندان ابو طلحه کلید کعبه را براعثمان 

 ستاند". نمی از شما ی آن راجز ظالم کس دیگر .تحویل بگیرید
بیعت  ج رسول الله با اھل مکه اع مکه استقرار یافت،اوضوقتی  -۵۱۹

 ج رسول اللهحضور و در . احافه را آوردپدرش ابو قُ  سابو بکر صدیقکردند. 
 .شد مسلمان

، و فتاوای متعددی کردند بیعت قریش زنان با ج سپس رسول الله -۵۲۰
خوک،  مردار، ،شرابھا: تحریم خرید و فروش  آنی  جملهنمودند. از را صادر 

 بتھا. و
منتظر ھا  آن داشت، زیرا ھا عرب ھای دلفتح مکه تأثیر بزرگی در  -۵۲۱
 درگیری بین مسلمانان و قریش بودند.ی  نتیجه
 ممرد ،و مکه فتح گردید شدند پیروز قریش بر ج وقتی رسول الله -۵۲۲

 گروه گروه به دین الله گرویدند.

 :۱ی ُحَنْین  غزوه) ۱۴۵(
، و در نداقامت گزیددر آنجا روز  ۱۹ مکه، فتح از بعد ج رسول الله -۵۲۳

ھجری به سوی ُحنین که سرزمینی نزدیک طائف  ۸شوال سال  ۶روز شنبه 
 .، روانه شدندبود

 نددر مکه بود ج ین این بود که وقتی رسول اللهنَ ُح  علت رفتن به -۵۲۴
را برای ی ی بسیارھا گروه ،ن اھل طائفوازِ ھَ قبیله به ایشان خبر رسید که 

به طرف ھا  آن قبل از اینکه به ھمین دلیل. اند هجمع کردجنگ با ایشان 
 .ندرفتھا  آن به سوی ، ایشانبیایندمکه 
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کرده بودند، و فرمانده آنان مالک بن جمع را ھزار نفر  ۲۰ن وازِ ھَ   -۵۲۵
شتر و گوسفندانشان  جمله کودکان و اموالشان از ،زنانعوف بود، آنان حتی 

 ند.ه بودرا نیز با خودشان آورد

 :۲ی ُحَنْین  غزوه) ۱۴۶(
از که ھزار نفر  ۱۰ که شامل نفر ھزار ۱۲ ھمراه به ج رسول الله -۵۲۶
ھزار نفر از اھل مکه  ۲و  برای فتح مکه ایشان را ھمراھی کرده بودند، مدینه

 ، به سوی آنان حرکت کردند.عفو شده بودندکه در ھنگام فتح 
 آن حاکم را سأسید بن َعّتاب مکه از خروج از بعد ج رسول الله -۵۲۷

 به حساباسالم  بعد ازبدین ترتیب ایشان اولین امیر مکه دادند.  قرار
 .آید می

ی به بزرگ درخت کنار از ج در مسیر راه به طرف حنین رسول الله -۵۲۸
جستند و آن را  می به آن تبرکھا  عبور کردند، که عرب )ات انواطنام (ذ
 کردند. می عبادت
وجود در اسالمشان ضعف  ھنوز اھل مکه که عفو شدگاناز ای  هعد -۵۲۹
برای ما  ،ھمانگونه که آنان ذات انواط دارند ،گفتند: "ای رسول الله داشت،

 ."ھم یک ذات انواط قرار بده
: "الله أکبر، قسم به ذاتی ندو فرمودشدند  خشمگین ج رسول الله -۵۳۰

 ،گفتند ÷که جانم در دست اوست چیزی گفتید که قوم موسی به موسی
: برای ما ھم معبودی قرار بده ھمانگونه که آنان به موسی گفتندھا  آن

 (روایت احمد، وسند آن صحیح است) ی دارند".یمعبودھا

 :۳ی ُحَنْین  غزوه) ۱۴۷(
حنین رسید، ی  به درهدر سحرگاه روزی که  ج رسول الله -۵۳۱
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 .ندھا را برافراشت ، و پرچمندرا تنظیم کرد سپاھشان
ان ، و یارانشندقرار داد نظامفرمانده سواره خالد بن الولید را ایشان  -۵۳۲

 .وعده دادند که به شرط صبر و استقامت پیروز خواھند شد
تعداد زیادشان آنان را به شگفت عفو شده که بعضی از مسلمانان  -۵۳۳

مان پیروز خواھیم آورده بود گفتند: به خدا قسم که امروز به خاطر تعداد
 .شد

بود پایین حنین که سراشیبی تندی ی  مسلمانان از سراشیبی دره -۵۳۴
 .آنان ھستندکمین در دانستند که ھوازن در پایین دره  نمی آنانرفتند، 
لشکریان ھوازن به  تماموقتی به پایین دره رسیدند، ناگھان  -۵۳۵

. دشمن آن قدر به خالد بن الولید ضربه زد تا اینکه از سویشان حمله کردند
 افتاد.اسب به زیر 

 :۴ی ُحَنْین  غزوه) ۱۴۸(
اھل  عفو شدگان و ،عقب نشینی کردند که ُسلیمسوارکاران بنی  -۵۳۶

مسلمانان از  عقب نشینی کردند. و بدین ترتیب فرارمکه نیز به دنبال آنان 
 .ھر جھت آغاز شد

گوید: مسلمانان با گروھی تیر انداز مواجه شدند  ب میاء بن عازِ َر بَ  -۵۳۷
 رفت.  نمی به خطا ھم ھایشان که یک تیر از نیزه

اندکی از ی  عدهند. رفتمیدان  راست سمت به ج رسول الله -۵۳۸
رضی الله  ابو بکر و عمر و علیان از جمله مھاجرین و انصار و اھل بیتش

 .عنھم با ایشان مانده بودند
: "به سوی ، ندا دادندکردند می فرار که مسلمانانی به ج رسول الله -۵۳۹

الله ھستم، من  لمن بشتابید ای بندگان الله، به سوی من بشتابید، من رسو
 (روایت احمد، و سند آن حسن است) محمدم".
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به سوی مشرکین  قاطرشان با ج سپس رسول الله کسی بازنگشت. -۵۴۰
دروغ در این سخن  ،: من پیامبر ھستمندگفت می در حالیکه، ندحمله کرد

 (متفق علیه) .ھستم من پسر عبد المطلب ،نیست
ابو سفیان  انرا گرفته بود و پسر عمویش انافسار اسبش سعباس -۵۴۱

 .کننددشمن منع  رکاب آن را، تا ایشان را از رفتن به سویبن الحارث 

 :۵ی ُحَنْین  غزوه) ۱۴۹(
، و از پروردگار طلب آمدند پایین خویش اسب از ج رسول الله -۵۴۲

را نازل ات  : "یا الله پیروزیندو اینگونه به درگاه او دعا نمودند، پیروزی کرد
 ".نخواھی شدبعد از امروز عبادت  کنی،اراده ، یا الله اگر فرما

که با ایشان ای  هبه طرف دشمن یورش بردند وصحاب ج رسول الله -۵۴۳
به خاطر شجاعت و پایداری مانده بودند نیز ایشان را ھمراھی کردن، صحابه 

 بردند. می پناه ایشانبه  مواقعیدر چنین پامبر  عجیب
ت و دو گرف می گوید: وقتی جنگ شدت می سعلی بن أبی طالب -۵۴۴
 .بردیم می پناه ج ، به رسول اللهگرفتند می رویاروی ھمدیگر قرارگروه 

 :۶ی ُحَنْین  غزوه) ۱۵۰(
عباس که صدایی بلند داشت  عمویشان به ج رسول الله آنگاه -۵۴۵

 ".صدا کناصحاب درخت َسُمَرة را  ،: "ای عباسفرمودند
کرده  بیعتزیر درخت در بیعت رضوان که ای  هصحابنیز  سعباس -۵۴۶

 .روی آوردند صدایش را شنیدند به میدان مبارزهھا  آن وقتی. بودند را ندا زد
 ، حتی شخصی شترش رارفتند می آنان لبیک گویان به طرف عباس -۵۴۷

کرد و  می کند، شترش را رھا نمی دید حرکت وقتی می .زد که حرکت کند می
 .دوید می به طرف عباس
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ایی که به بیعت رضوان به خاطر وفگوید: به خدا قسم  می سعباس -۵۴۸
به  اش، گاوی به سوی بچه آمدنوقتی صدایم را شنیدند ھمانند  داشتند،

 سویم آمدند.
 روی از ج پیامبر .با شمشیر به جان ھم افتادندجنگجویان  -۵۴۹

: "االن تنور داغ کردند، در این زمان فرمودن می قاطرشان سپاه را ھدایت
 (روایت مسلم) شد".

، و ندکفار پرتاب کرد به طرف را ھایی سنگریزه ج رسول الله -۵۵۰
نماند مگر اینکه چشم ھا  آن زشت باد ". ھیچکدام ازھایتان  چھره: "ندفرمود

 (روایت مسلم) و دھانش پر از خاک شد.

 :۷ی ُحَنْین غزوه) ۱۵۱(
: "به پروردگار کعبه قسم شکست فرمودند ج سپس رسول الله -۵۵۱

خوردند، به پروردگار کعبه قسم شکست خوردند". سپس الله عزوجل 
 .یاری فرمودپیامبرش و مؤمنین را با نزول فرشتگان 

ُ�ُم ﴿ فرماید: می الله عزوجل -۵۵۲ ُ لََقۡد نََ�َ ِ� َمَواِطَن َكثَِ��ٖ َو�َۡوَم  ٱ�َّ
تُ�ُ  ۡعَجَبۡتُ�ۡم َكۡ�َ

َ
ا َوَضاقَۡت َعلَۡيُ�ُم  ٔٗ ۡم فَلَۡم ُ�ۡغِن َعنُ�ۡم َشۡ� ُحَنۡ�ٍ إِۡذ أ

�ُض 
َ
ۡدبِرِ�نَ  ٱۡ� ُۡتم مُّ نَزَل  ٢٥بَِما رَُحَبۡت ُ�مَّ َو�َّ

َ
ُ ُ�مَّ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ  ۦَ�َ

َب  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�َ  نَزَل ُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها وََعذَّ
َ
ِينَ َوأ ْۚ وَ  ٱ�َّ َ�ٰلَِك َجَزآُء َ�َفُروا

به تحقیق که الله شما را در جاھای زیادی یاری « ]۲۶-۲۵[التوبة:  ﴾٢٦ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
کرد، و در جنگ حنین ھنگامی که تعداد زیادتان شما را به شگفتی واداشت، اما 

وسعتش بر شما تنگ آمد، ی  تعدادتان برایتان سودی نداشت، و زمین با ھمه
سپس پشت کردید واز میدان فرار کردید. سپس الله سکینه و آرامشش را بر 
پیامبر و بر مؤمنین نازل فرمود، و لشکریانی را فرو فرستاد که شما آن را ندیدید، و 



 ٨٩  یهجر هشتم سال اتفاقات: ازدهمی قسمت

 .»کافران را عذاب داد، واین است پاداش کافران
ساندن کفار و به ، بلکه برای ترنجنگیدندحنین ی  فرشتگان در غزوه -۵۵۳

 نازل شدند. آنان وحشت انداختن
دیگری ی  غزوه ھیچ درمستقیًما بدر ی  فرشتگان جز در غزوه -۵۵۴

ھمانگونه که از ابن  .، و این از خصوصیات جنگ بدر استنجنگیدند
 ثابت است.این امر  بعباس

 :۸ی ُحَنْین  غزوه) ۱۵۲(
 ج ول اللهرس گذاشتند.فرار  پا بهوقتی فرشتگان نازل شدند کفار  -۵۵۵

شده وبر  زخمیدر حالی یافتند که او را  ند،حال خالد بن الولید را جویا شد
 توانست حرکت کند. نمی کیه زده بود واسبش ت
و با دست  دمیدند، می ش، و بر روی زخمآمدند او نزد ج رسول الله -۵۵۶
 .از زخمش شفا یافت س، تا اینکه خالدندکرد می زخمش را مسح انمبارکش
 .بود ج معجزات پیامبر جمله و این از
کشتند، تا یا اسیر کرده و یا آنان را و  مسلمانان کفار را دنبال کردند -۵۵۷

اینکه کفار معرکه را رھا کردند و زنان و فرزندان و حیواناتشان را نیز جا 
 گذاشتند.

 :۹ی ُحَنْین  غزوه) ۱۵۳(
به دست مسلمانان  که غنیمت زیادی ھم بود، غنایم کفاری  ھمه -۵۵۸
 ھزار اوقیه نقره. ۴ھزار گوسفند،  ۴۰ھزار شتر، ۲۴افتاد: 
غنایم در  به غیر از زنان و کودکانند دستور داد ج رسول الله -۵۵۹

 .ندرانه جمع کنند و نگھبانانی بر آن قرار دادمنطقه ِجعْ 
که کفاری که به ند بلکه دستور داد ندغنایم را تقسیم نکرد ایشان -۵۶۰
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 کرده و در آن پناه گرفته بودند را دنبال کنند.سوی طائف فرار 

 ی طائف): (غزوه ۱۰ی ُحَنْین  غزوه) ۱۵۴(
حنین بود، زیرا بیشتر ی  غزوهی  طائف در حقیقت ادامهی  غزوه -۵۶۱

 .برده بودندن که از حنین فرار کرده بودند به طائف پناه وازِ فراریان ھَ 
و محاصره  ؛ندو آن را محاصره کرد آمدند طائف به ج رسول الله -۵۶۲

برای فتح طائف  امیدیطائف ھای  شدت گرفت ولی به خاطر استحکام قلعه
 نبود.

فتح طائف داده ی  اجازه ایشانکه به  دیدند خواب در ج رسول الله -۵۶۳
 .نمودندمردم را از خواب خود با خبر  ایشان ھمنشد؛ 

 آن نمودن رھا و طائف از حرکت دستور ج منادی رسول الله آنگاه -۵۶۴
 ج نفرینشان کن، رسول اللهای رسول خدا داد. مسلمانان گفتند:  را

 ن را بیاور".آ و کن ھدایت را ثقیف الله یا: "فرمودند
راقه بن ، در راه ُس ندرانه ترک کردعْ جِ  طرف به را طائف ج رسول الله -۵۶۵
 آشکار را اسالمش ج رسول اللهنمود ودر محضر مالقات  ایشانبا  سمالک

 .کرد

 (توزیع غنایم): ۱۱ُحَنْین ی  غزوه) ۱۵۵(
پرداختند و به توزیع غنایم حنین  ندعرانه رسیدجِ  به ج نبی گرامی -۵۶۶

 .ندشتر داد ۱۰۰به رؤسای عرب ھمچون ابو سفیان و ُعیینة بن ِحصن  و
ھایشان را به  تا دل ندبزرگ را دادھدیه به رؤسای عرب این  ایشان -۵۶۷

گردد، زیرا ھنوز در اسالمشان تر  محکم ھایشان دل، و اسالم در نددست آورد
 .وجود داشتضعف 
به جز انصار  کردند تقسیم مردمی  ھمه بین را غنایم ج پیامبر اکرم -۵۶۸
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 عرب غنایم بخشش در ج ند. ایشانکه ھیچ چیزی از غنایم را به آنان نداد
 .دادند ترجیح انصار بر را

 (توزیع غنایم واعتراض انصار): ۱۲ی ُحَنْین  غزوه) ۱۵۶(
، و اعتراض کردند ج رسول اللهدر بین خودشان به این کار انصار  -۵۶۹

 الله رسول ای: گفت و آمد ج نزد رسول الله سبادهرئیس انصار سعد بن عُ 
 به خاطر تقسیم غنایم ناراحتند. انصار ھمانا ج

". سعد رفت و فرابخوان: "انصار را گفتند سعد به ج رسول الله -۵۷۰
 .ندبر داد و ایشان آمدخ ج ، سپس به پیامبرگرد آوردانصار را 

شما به من  از: " ای گروه انصار سخنی گفتند آنان به ج رسول الله -۵۷۱
ناراحت شده اید که من به خاطر مال بی ارزشی از اموال دنیا رسیده است، 

 ند".ودل گروھی را به دست بیاورم تا مسلمان ش با آن خواستم
شوید که مردم با  نمی ، آیا راضیمو شما را به اسالمتان واگذار کرد -۵۷۲

از این  انصار (متفق علیه) گوسفند و شتر بروند و شما با رسول الله برگردید.
 بسیار گریه کردند. ج رسول اللهسخن 
 و عرب رؤسای به را بسیار اموال این بخشش حکمت ج رسول الله -۵۷۳

آن ترس از مرتد  حکمت، نمودندبیان  را صحابه از برخی به او عطای عدم
 شدنشان بود.

 ضعف ایمانبخشم که از  می : "من به گروھیفرمودند ج سول اللهر -۵۷۴
 بی نیازیترسم و گروھی را به آنچه الله در قلبشان از خیر و  می و حرصشان

 (روایت بخاری) گذارم. می قرار داده است وا

 ی ِجْعرانه: عمره) ۱۵۷(
، شدند فارغ جعرانه در حنین غنایم توزیع از ج بعد از اینکه پیامبر -۵۷۵
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عرانه معروف جِ ی  ، و این عمره به عمرهندشبانه برای ادای عمره احرام بست
 شد.

در ذی  الله طرف از شده تأیید و پیروزمندانه ج سپس رسول الله -۵۷۶
 ھجری به مدینه بازگشت. ۸سال ی  قعده

 :جتولد ابراهیم فرزند رسول الله ) ۱۵۸(
ی  منطقهدر  ج ھجری ابراھیم پسر پیامبر ۸سال ی  در ذی قعده -۵۷۷

مادر ابراھیم یعنی ماریه قبطیه را  ج عالیه به دنیا آمد، جایی که رسول الله
 داده بود. سکنی
 به قبطیان پادشاه مقوقس که بود ج ماریه قبطیه کنیز پیامبر -۵۷۸
 کنیز خود با او نزدیکی عنوان به ج و رسول الله بود داده ھدیه ایشان

 نبود. ایشانو ھمسر ند کرد می
 ج کند که رسول الله می صحیحش از انس روایت امام مسلم در -۵۷۹

و آن را به اسم پدرم ابراھیم ام  هفرمودند: "دیشب صاحب پسری شد
 م".ا هگذاشت
، زیرا گرفتند می در شیر دادن به ابراھیم از ھم پیشینان انصار ز -۵۸۰

 .دادند َسیف ام به را او ج و رسول الله .مادرش ماریه قبطیه کم شیر بود
 .ندیدم شبر فرزندان ج کسی را مھربانتر از پیامبر گوید: می سانس -۵۸۱

 بوسید. می گرفت و می شد او را می بر پسرش ابراھیم وارد



 

 

 :دوازدهمقسمت 
 هجری نهماتفاقات سال 

 آغاز سال نهم هجری (عام الُوفود):) ۱۵۹(
سالی که سیرت نویسان و علمای سیرت . ھجری آغاز شد ۹سال  -۵۸۲

طول سال  در ج رسول الله .نامند می -ھا گروه یعنی سال–آن را عام الوفود 
 کرد. می ھا استقبال ھا وگروه ھجری در مدینه ماند و از ھیأت ۹

وغالًبا - آمدند می که برای مسلمان شدن به مدینهی یھا گروه تعداد -۵۸۳
ھجری  ۹بدین ترتیب سال  .گروه بود ۶۰بیش از  -ھم رؤسای قبایل بودند

 .ی مختلف برای اسالم آوردن بودھا گروه آمدنسالی پر از 
 گروهھجری به مدینه آمدند:  ۹یی که در سال ھا گروه از جمله -۵۸۴
 ة وأحَمس وغیره بودند.َبجیلَ  گروهبنی اسد،  گروهبنی تمیم،  گروهباھله؛ 

 وفات نجاشی:) ۱۶۰(
  ۹در رجب سال  -۵۸۵

َ
صَحَمة پادشاه حبشه وفات یافت، و ھجری نجاشی أ

 .خواند غایب نماز او بر ج رسول الله
 امروز: "فرمودند ج گوید: رسول الله می بجابر بن عبد الله -۵۸۶
 رفت دنیا از صالح مردی

َ
صَحَمة نماز بخوانید". ، برخیزید و بر برادرتان أ

 )متفق علیه(
روزی که نجاشی پادشاه حبشه وفات یافت، گوید:  می سو ابو ھریرة -۵۸۷

"برای برادرتان طلب  :فرمودنداین خبر را اعالم کردند و  ج رسول الله
 (متفق علیه) آمرزش کنید".
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 نماز نجاشی بر ج گوید: رسول الله می بوجابر بن عبد الله -۵۸۸
 ، و ما پشت سر او صف کشیدیم، و من در صف دوم یا سوم بودم.خواندند

 :۱غزوه َتبوک ) ۱۶۱(
 اتفاق تبوک یعنی ج پیامبری  ھجری آخرین غزوه ۹در رجب سال  -۵۸۹
 فاصله دارد.از مدینه کیلومتر  ۷۰۰تقریًبا  تبوک افتاد.

به بزرگترین دولت جھان در آن زمان  در برابر روم کهو این غزوه  -۵۹۰
ا دادند تا برای جنگ بدستور  یارانشان به ج رسول الله بود. ،رفت می شمار

 .روم آماده شوند
شرایط سختی ھمچون گرمای شدید و مسافت بسیار  به دلیل -۵۹۱

 شود. می َرة ھم گفتهُعْس ی  ، و ب به این غزوه غزوهتبوکی  در غزوهطوالنی 

 :۲غزوه َتبوک ) ۱۶۲(
نبود بلکه بر ھر مسلمانی واجب  یتبوک اختیاری  غزوهپیوستن به  -۵۹۲

 بود، مگر کسی که عذری ھمچون بیماری یا عذری دیگری داشت.
 نمودنانفاق کردن برای آماده  به را صحابه ج سپس رسول الله -۵۹۳

از ھم برای انفاق کردن نیز ، و صحابه رضی الله عنھم کردندتشویق  سپاه
 .گرفتند می پیشی

 .انفاق نمودنصف مالش را و عمر اموالش، ی  ھمه سابو بکر صدیق -۵۹۴

 :۳غزوه َتبوک ) ۱۶۳(
سپاه نمود که مانندی را بر  یبسیار بزرگ انفاق سعثمان بن عفان -۵۹۵
 .نداشت
بسیار خوشحال ند، را از عثمان دید انفاق بزرگ این ج وقتی پیامبر -۵۹۶
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 رساند". نمی به او ضرری ندھر کاری ک از این پس: "عثمان ندوفرمودند شد
 (روایت احمد، واسناد آن حسن است)

و صحابه رضی  انفاق نمود،ھزار درھم  ۸ نیزعبد الرحمن بن عوف  -۵۹۷
 کردند. می الله عنھم پی در پی برای جیش العسرة انفاق

 (انفاق صحابه و استهزای منافقین): ۴غزوه َتبوک ) ۱۶۴(
 را مسخرهھا  آن دیدند می وقتی منافقین این انفاق صحابه را -۵۹۸

 گفتند او برای ریا اینکار را می کرد می انفاق یوقتی ثروتمندند. کرد می
 کند. می

گفتند: الله از  می کرد می انفاقبا مقداری اندک و وقتی فقیری  -۵۹۹
 چنین بود. منافقین این . عکس العملاین شخص بی نیاز است صدقه

ِينَ ﴿ الله در وصف این منافقین آیاتی نازل فرمودند: -۶۰۰ يَۡلِمُزوَن  ٱ�َّ
وِِّ��َ  َدَ�ٰتِ ِ�  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ِمَن  ٱلُۡمطَّ ِينَ وَ  ٱلصَّ َ� َ�ُِدوَن إِ�َّ ُجۡهَدُهۡم  ٱ�َّ

ُ فَيَۡسَخُروَن ِمۡنُهۡم َسِخَر  ِ�مٌ  ٱ�َّ
َ
آن «یعنی:  ]۷۹[التوبة:  ﴾٧٩ِمۡنُهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

 توانشانی  کنند، وجز به اندازه می کسانی که مؤمنانی را که مشتاقانه انفاق
کنند، الله آنان  می کنند، و آنان را مسخره می توانند انفاق کنند، را عیب جویی نمی

 .»کند، وعذابی دردناک برایشان است می را مسخره

 :۵غزوه َتبوک ) ۱۶۵(
تبوک ی  غزوهشرکت در راستین بدون عذر از ی  تعدادی از صحابه -۶۰۱

وجود ای  هخدشدر اسالمشان  کهاشخاصی صادق بودند ھا  آن ،سرباز زدند
 .نداشت
الل ب بن مالک، ھِ عْ از جمله کسانی که بدون عذر شرکت نکردند: کَ  -۶۰۲

 
ُ
و غیره رضی الله عنھم نذر بیع و ابو ُلبابة بن عبد الُم ة بن َر اَر ه و ُمَر یِّ مَ بن أ
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 بودند.
ھزار نفر بودند از مدینه  ۳۰عظیم خود که لشکر  با ج رسول الله -۶۰۳

 بزرگترین لشکر از ابتدای بعثت ایشان بود. ، و اینندخارج شد
؛ ندکرد خود خانواده مسؤول را سطالب أبی بن علی ج رسول الله -۶۰۴

گفت: آیا مرا در بین کودکان و  سآنان بماند. علی ند باو به او دستور داد
 گذاری. می زنان

شوی که نسبت به من  نمی : "آیا راضیفرمودند او به ج پیامبر -۶۰۵
که بعد از من  تفاوتموسی باشی، با این  در مقابل ھمانند منزلت ھارون

 (متفق علیه) پیامبری نیست".
چادر ة الوداع یَّ نِ ، و در ثَ ندحرکت کرد بزرگشان لشکر با ج پیامبر -۶۰۶

و در بین لشکریان تعداد  بستند را ھا پرچم ج آنجا رسول الله در .زدند
 .حضور داشتندزیادی از منافقین نیز 

 :۶غزوه َتبوک ) ۱۶۶(
سرزمین ثمود قوم صالح  ،ِحجر از تبوک مسیر در ج رسول الله -۶۰۷

 .ندرانداز آنجا را به سرعت  انو شترش گذشتند
وارد آنجا  ولی آمدند فرود ثمود سرزمین نزدیکی در ج رسول الله -۶۰۸
، و آرد خود را خمیر برداشتندومردم از چاه که در ِحجر ثمود آب  نشدند.
 کردند.
: "بر این قوم که عذاب داده ندفرمود فھمیدند ج وقتی پیامبر -۶۰۹

ترسم که به شما ھم مثل آن چیزی که به آنان  می من .وارد نشویداند  شده
 برسد". ،رسیده است

آب ننوشند و آب بر  آن چاهکه از  دادند دستور ج سپس رسول الله -۶۱۰
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. اما گفتند: با آن آب خمیر درست کردیم و آب برداشتیم. مردم ندارند
 را دور بریزند.ھا  که آن خمیر و آبند ستور دادد ج رسول الله

بسیار عظیمی را ی  خطبه اصحابشان میان در ج رسول الله آنگاه -۶۱۱
جاھایی که کفار در آن عذاب داده  بهو آنان را از وارد شدن  ند،خواند

از ترس اینکه مبادا به آنان نیز ھمانند آن عذاب بر حذر داشتند، ، اند هشد
 برسد.

 :۷َتبوک غزوه ) ۱۶۷(
، و نمازھا را نیز ادامه دادند تبوک سوی را به راھشان ج رسول الله -۶۱۲

با  نیز ھمچنین را نیز ، ظھر و عصر را با ھم و مغرب و عشاخواندند می جمع
 .کردند می ھم جمع

مردم تشنه بودند و نیازشان به آب بسیار زیاد شده بود، و از این امر  -۶۱۳
 .کردند شکایت ج نزد رسول الله

، ، ابرھا جمع شدند و باران باریدندکرددعای باران  ج الله رسول -۶۱۴
 آب نوشیدند و ھر آنچه با خود داشتند نیز پر کردند.ھمه 

فرود  در محلیدر مسیر تبوک لشکر شبانه وقبل از نماز صبح  -۶۱۵
نیز  سو مغیره بن شعبه ندرفت حاجتشان قضای برای ج رسول الله .آمدند

 .ندشدھمراه یشان با ا انبرای خدمتش
عبد ب، صحابه ندنماز صبح تأخیر کرد برای اقامه ج رسول الله -۶۱۶

 .خواندندنماز صبح را  والرحمن بن عوف را امام کردند 
 جبه رکعت دوم رسید پیامبر سوقتی عبد الرحمن بن عوف -۶۱۷

 .نمودندو رکعت دوم را کامل  خواندند، یک رکعت را با امام رسیدند
 ج متوجه شد که پیامبر سالم داد سوقتی عبد الرحمن بن عوف -۶۱۸
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اثر صحابه ھای  بو این در قل ندخوان می را بودند نرسیده که را رکعتی
 .گذاشت
به آنان گفت: "خوب کردید" یا "درست  دادند سالم ج وقتی پیامبر -۶۱۹

 برایبر منتظر نشدنشان  را آنان ج . و پیامبر(روایت مسلم) انجام دادید"
 . ندنماز در وقتش تأیید کردی  اقامه

اینکه پشت سر مرد  مگراما حدیث: "ھیچ پیامبری از دنیا نرفته  -۶۲۰
و  ،اند هصالحی از امتش نماز بخواند". امام احمد و ابن سعد آن راویت کرد

 حدیثی ضعیف است.

 :۷غزوه َتبوک ) ۱۶۸(
: ان فرمودندبه اصحابشدر ادامه راه به سوی تبوک  ج رسول الله -۶۲۱

تبوک خواھید رسید، ھر کس به آن ی  "ھمانا شما فردا إن شاء الله به چشمه
 (روایت مسلم) رسید به آب آن دست نزند تا من بیایم".

آب اش  وقتی مسلمانان به تبوک رسیدند متوجه شدند که چشمه -۶۲۲
 ج در حالکیه پیامبراند  اندکی دارد، و دو تن از منافقین از آب آن برداشته

 .بودند کرده نھی آن از را آنان
که آن دو نفر قبل از او به چشمه تبوک  دیدند ج وقتی پیامبر -۶۲۳
 ج رسول الله آنگاه، ندآن دو را لعنت کرداند  و از آب آن گرفتهاند  رسیده
 .ندرا با آب تبوک شست دستانشان و صورت
: "ای معاذ اگر فرمودند سجبل بن معاذ به ج سپس پیامبر -۶۲۴
بوستان شده که اینجا پر از باغ و  بینی می به زودیطوالنی شد ات  زندگی
 (روایت مسلم) است".
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 :۸غزوه َتبوک ) ۱۶۹(
 تبوک در را روز ۲۰ ج پیامبرشد.  پا برای  هخیم ج برای رسول الله -۶۲۵

و با ھیچ دشمنی مواجه  ندھیچ خیانت ونیرنگی را ندید ماندند. در این مدت
 .ندنشد

را به سوی قبایل اطراف شام، و  ھایی سریه ج سپس رسول الله -۶۲۶
 قیصر پادشاه روم فرستاد.را به ای  هنام

  مردم با ج پیامبر -۶۲۷
َ
 یْ أ

َ
، و خالد بن ندح صلح کردُر ذْ َلة و یھود َجرباء و أ

  ۴۲۰الولید را با 
ُ
 .ندر ُدومة الَجنَدل فرستاددِ َکیْ نفر به سوی أ

صلح پرداخت جزیه  شرط به ج أکیدر دومة الجندل با پیامبر -۶۲۸
ابریشم که در آن از طال  قاطر، و لباسی ازیک  ج کردند، و أکیدر به پیامبر

 .، ھدیه داداستفاده شده بود
. صحابه رضی الله عنھم از زیبایی آن لباس بسیار شگفت زده شدند -۶۲۹
کنید؟ به خدا قسم  می تعجب این لباس نرمی از: "فرمودند ج پیامبر

 (متفق علیه) ھای سعد بن معاذ در بھشت از این بھتر و نرمترند". دستمال

 :۹غزوه َتبوک ) ۱۷۰(
به سوی قیصر پادشاه ای  هبی را با ناملْ ه کَ یَ ْح دِ  ج سپس رسول الله -۶۳۰

 و جزیه،پرداخت اسالم، یا  پذیرشچیز دعوت داد:  ۳روم فرستاد و آن را به 
 یا جنگ.

آنان  برای را ج پیامبری  قیصر فرماندھانش را جمع کرد و نامه -۶۳۱
و نه جزیه شویم  می گفتند: به خدا قسم نه به دینش واردھا  آن .خواند

 جنگیم. می کنیم و نه با او می پرداخت
 رسول و نوشت ج به رسول اللهای  هسپس قیصر این قضیه را در نام -۶۳۲
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 ج ب شنیدند که روم از جنگ با پیامبراعراو  نمود. اکتفا آن به ج الله
 .است ترسیده

 :۱۰غزوه َتبوک ) ۱۷۱(
، و بازگشتند مدینه به تبوک در روزه ۲۰ اقامتی از بعد ج پیامبر -۶۳۳

 .نددشمن ندیدنیزنگی را در طول آن مدت از ھیچ 
: "من فرمودند انبه اصحابش رسیدند القری وادی به ج وقتی پیامبر -۶۳۴

 با من ھمراھی کند، پس ھر کس از شما خواستشتابم  می به سوی مدینه
 (متفق علیه) عجله کند".

نازل  ایشانوحی بر ند وان رسیدذی اَ  به منطقه ج وقتی رسول الله -۶۳۵
شدند. ایشان شد، و از ساخته شدن مسجد ضرار به دست منافقین با خبر 

 که آن را بسوزانند و ویران کنند. نددستور داد نیز
: "ھمانا در مدینه گروھی فرمودند یارانشان به ج سپس پیامبر -۶۳۶

را نپیمودید مگر ھمراه شما ای  هھستند که ھیچ مسیری را نرفتید و ھیچ در
 (متفق علیه) را نگه داشته بود".بودند، عذر آنان 

ه ه یا طابَ بَ یْ : "این َط ندفرمود دیدند را مدینه ج وقتی رسول الله -۶۳۷
: این کوھی است که ما ندفرمود نمودنداست". ووقتی کوه احد را مشاھده 

 (متفق علیه) ما را دوست دارد.نیز آن را دوست داریم و او 

 :۱۱غزوه َتبوک ) ۱۷۲(
با خوشحالی و ھا  آن شد. پخش مردم بین ج خبر آمدن رسول الله -۶۳۸

 رفتند. ایشانداع به استقبال ة الوَ یَّ نِ ثَ  درشادمانی 
 ج یاد دارم که وقت برگشت رسول اللهبه گوید:  می سائب بن یزید -۶۳۹

رفتم.  ایشانن با کودکان به ثنیة الوداع برای استقبال تبوک، می  از غزوه
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 (روایت بخاری)
 شدند: می دسته تقسیم ۴تبوک به ی  مردم در غزوه -۶۴۰

، و مأجور بودند مثل بودند مأمور ج کسانی که از طرف رسول الله -۱ 
 علی بن أبی طالب و محمد بن مسلمه و ابن أم مکتوم.

 کسانی که عذر داشتند، که ضعیفان و بیماران بودند. -۲ 
 کسانی که گناھکار شده بودند، مانند سه نفری که شرکت نکردند. -۳
 مورد مالمت و نکوھش قرار گرفتند که منافقان بودند. کسانی که -۴ 

 :۱۲غزوه َتبوک ) ۱۷۳(
 در عذر بدون که کسی ھر با رابطه قطع دستور ج رسول الله -۶۴۱

 آنان از مؤمنین و ج ، و پیامبردادند را بود نکرده شرکت تبوکی  غزوه
 .کردند رویگردانی

شرکت  ،پوچ عذرھای با و آمدند ج بادیه نشینان نزد پیامبر -۶۴۲
 راھا  آن عذرنیز  ج و پیامبر .کردند می تبوک توجیهی  نکردنشان را در غزوه

 .ندکرد می و درونشان را به الله واگذار پذیرفتند می
: انداخت تأخیر به را راستین صحابه از تن ۳ وضعیت ج پیامبر -۶۴۳

 ب بن مالک، ھِ عْ کَ 
ُ
 أجمعین.بیع رضی الله عنھم ة بن َر اَر ه و ُمَر یِّ مَ الل بن أ

ی  غزوه شرکت نکردنشان دراعتراف کردند که در  سصحابه ۳این  -۶۴۴
 تبوک ھیچ عذری نداشتند.

تبوک تخلف کرده ی  تن که از غزوه ۳این ی  الله عزوجل در باره -۶۴۵

ۡمرِ ﴿ :ندبودند فرمود
َ
ِ َوَءاَخُروَن ُمرَۡجۡوَن ِ� ا َ�ُتوُب َعلَۡيِهۡمۗ  ٱ�َّ ُ�ُهۡم �مَّ ا ُ�َعّذِ إِمَّ

ُ وَ  ودیگرانی که به امر الله واگذار «یعنی:  ]۱۰۶[التوبة:  ﴾١٠٦َعلِيٌم َحِكيمٞ  ٱ�َّ
، یا اینکه آنان را عذاب دھد و یا توبه آنان را بپذیرد، و الله دانا و با حکمت اند هشد
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 .»است
توبه شان را پذیرفت،  ،سپس الله عزوجل به خاطر صدق این سه نفر -۶۴۶

 توبه نازل شد.ی  سوره ۱۱۸-۱۱۷و در پذیرش توبه ایشان آیات 
در مدینه  شان غزوه آخرین از بازگشت از بعد ج وقتی رسول الله -۶۴۷

 شتافتند. می به سوی ایشانقبایل به برای اعالم اسالمشان  ند،استقرار یافت

 :ج رسول اللهوفات ام کلثوم دختر ) ۱۷۴(
 و. یافت وفات ج ھجری ام کلثوم دختر پیامبر ۹در اواخر سال  -۶۴۸

 .از دنیا رفت سلول بن أبی بن الله عبد یعنی منافقینی  دسته سر ھمچنین

 با مردم: سحج ابو بکر) ۱۷۵(
 را سبکر ابو ج ھجری رسول الله ۹سال ی  در اواخر ماه ذی القعده -۶۴۹

 .مسؤول برپایی حج برای مسلمانان قرار دادند
تا مواردی را در حج اعالم  ندابو بکر دستور دادبه  ج رسول الله -۶۵۰

 نماید که عبارت بودند از:
 کردن ندارد.حج  اجازه بعد از امسال ھیچ مشرکی -
 .ننمایدرا و ھیچ کس برھنه طواف کعبه  -
 شود. نمی به بھشت وارد یو اینکه جز مؤمن کس دیگر -



 

 

 :سیزدهمقسمت 
 هجری دهماتفاقات سال 

 :ج وفات ابراهیم پسر پیامبر) ۱۷۶(
یک  در حالیکه ج ھجری ابراھیم پسر پیامبر ۱۰در ربیع األول سال  -۶۵۱

در حالیکه  ندشد وارد او بر ج پیامبر. سال و چھار ماه داشت از دنیا رفت
 اشک آلود بود. انچشمانش

: "ھمانا ابراھیم پسر من است و ھمانا او در فرمودند ج اللهرسول  -۶۵۲
شیرخوارگی وفات یافت، و او در بھشت دو دایه دارد که مدت  سن

 (روایت مسلم) را کامل کنند".اش  شیرخوارگی
 .و روز وفات او کسوف رخ داد. ابراھیم در قبرستان بقیع دفن شد -۶۵۳

 مردم گفتند: به خاطر وفات ابراھیم کسوف رخ داده است.
ھای  نشانه از نشانه دو ماه و خورشید ھمانا: "فرمودند ج رسول الله -۶۵۴

ھر وقت کسوف و . شوند نمی ، برای مرگ یا زندگی کسی گرفتهھستند الله
(متفق  ".، تا اینکه به پایان برسدخسوف را دیدید دعا کنید و نماز بخوانید

 علیه)

 حجة الوداع) ۱۷۷(
ھجری بین مردم ندا داده شد که  ۱۰سال ی  در ذی القعده -۶۵۵
 د.دارن حج قصد امسال جپیامبر
 ج خواستند به پیامبر می ھمگیو مردم بسیاری به مدینه آمدند  -۶۵۶

و  باشد داشته توانایی که نماند باقی کسی: گوید می سجابر. کنند اقتدا
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 .نیامده باشد
 مردم با آن در ج این حج به حجة الوداع نامگذاری شد زیرا پیامبر  -۶۵۷

 .نرفتندحج  دیگر و بعد از آنند کرد حافظی خدا
 ھمراھی را ج ھزار نفر پیامبر ۱۰۰در این حج مبارک بیش از  -۶۵۸

زن بودند  ۹رضی الله عنھن که  زنانشان ھمه با ج و رسول الله کردند می
 .ندخارج شد

، ندو غسل احرام نمود .ه رفتفَ یْ لَ الُح  ذی میقات به ج رسول الله -۶۵۹
، سپس ندمالید انو عطر بر بدنش ندرا خوشبو کرد ایشان لسپس عایشه

 باد. ایشانپدر و مادرم فدای ند. را پوشید اناحرامش
 لیس ھمسر ابوبکر صدیقَم در میقات ذی الحلیفه اسماء بنت عُ  -۶۶۰

که غسل  دادند دستور او به ج فرزندش محمد را به دنیا آورد، و رسول الله
 سخت ببندد و احرام بپوشد.ای  هکند و شرمگاھش را با پارچ

. لبیک گفتند ایشانو مردم نیز با  گفتند لبیک ج سپس پیامبر -۶۶۱
بگویند  اندستور داد که به یارانش ایشان، و به آمد ج جبریل نزد رسول الله

 .بگویندلبیک بلند  صدای که با
 ندَسِرف رسیدی  انجام داد، وقتی به منطقهران قِ  حج ج رسول الله -۶۶۲
اعمال حج ی  ھمه دادند دستور او به ج رسول اللهحائض شد.  لعایشه

 جا آورد. جز طواف به را به
 مکه به ھجری ۱۰ سال القعده ذی ۴ یکشنبه روز ج رسول الله -۶۶۳

 ند.روز وارد مسجد الحرام شد قبل از ظھر آنو  رسیدند
ه بود، و امروزه به باب بَ یْ بنی َش  درِ که ند شدناف وارد عبد مَ  درِ و از  -۶۶۴

 السالم معروف است سپس عمره را به جا آورد.
ح در شرق مکه َط بْ در اَ  ندرا تمام کرد شان عمره ج وقتی رسول الله -۶۶۵
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منی سوی  به ج ذی الحجه یعنی روز ترویه رسول الله ۸، و روز ندفرود آمد
 .حرکت کردند

و ، عصرو ذی الحجه نماز ظھر ۸پنج شنبه  روز در ج رسول الله -۶۶۶
 .ندذی الحجه را در منی خواند ۹صبح روز نماز  مغرب و عشا و

 سوی به ج رسول الله ،ذی الحجه ۹با طلوع خورشید روز جمعه  -۶۶۷
از ای  هتا اینکه به دروھمچنان مسیرشان را ادامه دادند  ،نمودند حرکت عرفه

 نة رسید.َر سرزمین عُ 
را  عرفه ومشھور معروفی  خطبه ج رسول الله نةدر سرزمین ُعَر  -۶۶۸
 .ندواء بودصْ قَ  ان، در حالیکه سوار بر شترشندخواند

که  ایراد نمودندو جامعی را عظیم ی  خطبه عرفه در ج رسول الله -۶۶۹
 .ندشرک و جاھلیت را نابود کردھای  و پایه، اسالم را بیانھای  در آنان پایه

ظھر  ند، نمازه فارغ گشتدر عرف شان خطبه از ج وقتی رسول الله -۶۷۰
 .ندنماز دیگری نخواند ،، و بین این دو نمازندنمود قصر و جمعو عصر را 

تا اینکه به موقف ند شد سوار قصواء شترشان بر ج رسول الله آنگاه -۶۷۱
 ، و ھمچنان ایستاده به دعا و تضرعندرو به قبله کرد ند، در آنجارسید

 تا اینکه خورشید غروب کرد.مشغول شدند 
دعای روز عرفه  ،که برترین دعاھا گفتند مردم به ج رسول الله -۶۷۲

نازل  ایشانالله عزوجل بر ی  این فرموده نددر عرفه بود ایشانوقتی . است

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت  ٱۡ�َۡومَ ﴿ شد:
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۡسَ�ٰمَ لَُ�ُم  ۚ  ٱۡ�ِ امروز دینتان را بر شما کامل کردم، و «یعنی:  ]۳[المائدة:  ﴾دِيٗنا
 .»نعمتم را بر شما تمام کردم، و اسالم را به عنوان دین برای شما پسندیدم

 به عرفه از ج غروب کرد رسول اللهبه طور کامل وقتی خورشید  -۶۷۳
 .حرکت کردند مزدلفه سوی
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تا ھنگام نماز  سپس خواندند، قصر را عشاء و مغرب ج رسول الله -۶۷۴
وابیدند. آنگاه برای ادای نماز صبح برخاستند و نماز صبح را صبح خ

 .بودروز حج اکبر  وروز عید قربان  خواندند. آن روز،
و رو به  ند،قصواء سوار شد شترشان بر ج رسول الله در آن روز، -۶۷۵

، و ندگفت می ، و الله أکبر و ال إله إال اللهندو به درگاه الله دعا کرد نمودندقبله 
 روشن شد. ھوا کامًال تا اینکه  ند،کرد می یگانگی یاداو را به 
مقداری  که داد دستور عباس ابن به عید روز صبح ج رسول الله -۶۷۶

 .نمودجمع  ایشانی سنگریزه را برا ۷او نیز  .جمع کند برایشانسنگریزه 
 حرکت الحرام مشعر از خورشید طلوع از قبل ج سپس رسول الله  -۶۷۷
 رفتند. نمی طلوع خورشید از آنجا بیرون؛ بر خالف مشرکین که تا کردند
 ند،رسید کبری که عقبهی  جمره به ج رسول الله در وقت نمیروز  -۶۷۸

کعبه را سمت  در حالیکه سوار بر شترشان بودند و ند،در پایین دره ایستاد
 .نمودندبه سوی جمره  رویشان راچپ و منی را سمت راست و 

، و با ھر سنگی ندسنگ را پرتاب کرد ۷دره  پایین از ج رسول الله -۶۷۹
 بگیرید".از من یاد  راحجتان  : " مناسکندفرمود می : وندگفت می تکبیر

و با دست  رفتند منی در ذبح محل به ج رسول الله بعد از آن -۶۸۰
از ھر سو برای ذبح شدن به  ، و شتراننمودندشتر را ذبح  ۶۳مبارکشان 

دانستند با کدامیک شروع  نمی شانآمدند به طوریکه ای می طرف ایشان
 .کنند

َمر بن عبد الله به َمعْ  ندشتران فارغ گشت ذبح از ج وقتی رسول الله -۶۸۱
 را بتراشد. مبارکشان تا سر ندکه آرایشگر بود دستور داد سویَد العَ 

 را سرشان آرایشگر که دیدم را ج گوید: رسول الله می سانس -۶۸۲
 ج مویی از رسول الله ، ھرحلقه زده بودند ایشاندور  انتراشید و یارانش می
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 مسلم)روایت . (داشت می یکی از صحابه آن را بشد  می جدا
را  پیراھنشانفارغ گشت  سرشان تراشیدن از ج وقتی رسول الله -۶۸۳
 .خوشبو کردعطر ایشان را با  ل، و عایشهندپوشید
در  و ندقبل از ظھر به سوی کعبه حرکت کرد ج سپس رسول الله -۶۸۴
را  ایشانانجام داد تا مردم را فاضه طواف اِ  ان سوار بودندبر شترش حالیکه

 د.نباش مشرف نیز بر مردم ایشانببینند و 
طواف افاضه: یکی از ارکان حج است، که شخص پس از برگشت از منی و 

 دھد. می مزدلفه انجام
در ھمان روز به  و، ندوشیدآب نو از آن  ندبه چاه زمزم آمد آنگاه -۶۸۵

در ھا)  (سنگ زدن به ستون رمی جمرات برای ج رسول الله. منی بازگشت
(وقتی  بعد از زوال ذی الحجه) ۱۳و ۱۲، ۱۱(روزھای  سه روز ایام تشریق

 آمد. می گیرد) می که خورشید در وسط آسمان قرار
، و به به اتمام رساندندرا با طواف وداع مبارکشان  حج ج رسول الله -۶۸۶

طواف  مناسک حجش: "ھیچ کس باز نگردد مگر اینکه آخرین ندمردم گفت
 )متفق علیه(کعبه باشد". 

و مقداری آب زمزم نیز با  بازگشتند، مدینه به ج سپس رسول الله -۶۸۷
 الوداع حجة به که بود ج حج پیامبراز این مختصری  ند.آورده بود شانخود

 .شد معروف
 



 

 

 :چهاردهمقسمت 
 ج رسول اللهووفات  هجری یازدهماتفاقات سال 

 :سلشکر اسامه بن زید) ۱۷۸(
ھجری  ۱۱در روز دوشنبه چھار شب مانده به پایان ماه صفر سال  -۶۸۸

، و اسامه بن صادر شد ج پیامبراز طرف دستور آمادگی برای جنگ با روم 
 .قرار دادلشکر  فرماندهرا  سزید

در حالیکه بزرگان صحابه ھمچون عمر بن  ساله بود ۱۸ ساسامه -۶۸۹
الخطاب و سعد بن أبی وقاص و أبی عبیدة بن الجراح و دیگران در لشکر 

 .حضور داشتند
 حرف کمش اسامه به خاطر سن و سال فرمانده شدنمردم در  -۶۹۰

در این مورد  مردم میان در رسید ج پیامبرگوش ، وقتی این خبر به زدند می
 . به ایراد سخن پرداخت

 :ج نزدیک شدن وفات پیامبر) ۱۷۹(
کامل شد و اسالم بر کل جزیرة العرب  به دین اسالم وقتی دعوت -۶۹۱

 که کردند احساس ج ، پیامبرایمان آوردندو مردم گروه گروه  شدمسلط 
 نزدیک است. وفاتشان

 : ج وفات رسول الله شدن نزدیک ھای تعالماز  -۶۹۲
 نصری  سوره نزول -
 ، در حالیکه ھر سال یکبار انجام÷بار مرور قرآن با جبریل ۲ -

  شد. می
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در  اناعتکافش نمودنتالش و کوشش بیشتر او در عبادت، و دو برابر  -
 رمضان.

ھای آخر صفر  از شب منجر به وفات ایشان شد که ج بیماری پیامبر -۶۹۳
 روع بیماری با سر درد بود.رو طول کشید. ش ۱۳ شروع شد، و

 :ج بیماری پیامبر) ۱۸۰(
، سپس ندبود لعایشه نزد شد شروع ج پیامبروقتی سردرد  -۶۹۴
 د.نبرو اننزد ھمسران دیگرش ندخواست
. شدت گرفت انبیماریشند رسید لمیمونهی  وقتی به خانه -۶۹۵

پرستاری  لعایشهی  خانه در تا خواست اجازه ھمسرانش از ج رسول الله
 د.نشو

 .گرفت، و تب ایشان باال رفتبیماری شدت  لعایشهی  در خانه -۶۹۶
چقدر تب گفت: ای رسول الله،  ج به پیامبر سابو سعید خدری -۶۹۷

 چندان دو آزمایش و سختی ما بر ھمانا: "فرمود ج ، پیامبرشما شدید است
 (روایت ابن ماجه) شود". می ، و اجر و پاداشمان نیز دو برابرشود می

 ایشاناما وقتی که بیماری بود،  ج رسول الله ھمیشه امامت نماز با -۶۹۸
 سکه ابو بکر صدیق ند، دستور دادندنتوانست به مسجد برو و شدت گرفت

 .امامت را بر عھده گیرد

 :ج آخرین سخنرانی پیامبر) ۱۸۱(
احساس کردند کمی از شدت بیماری کم شده است، پس  ج پیامبر -۶۹۹

رای مردم ، و بر منبر باال رفت، و بندبا تکیه بر فضل بن عباس به مسجد رفت
 بود. ایشانی  خطبهسخنرانی وواین آخرین  سخنرانی کرد،

و فضل انصار  سفضل ابو بکر صدیق سخنرانیشان در ج رسول الله -۷۰۰
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. ھمچنین ندو به رعایت حقوق آنان توصیه و سفارش نمودند، را بیان کرد
 .را داردبودن  فرماندهی  فضل أسامه بن زید را و اینکه او شایسته

 در ج النبوة اثر امام بیھقی آمده است که رسول اللهدر دالئل  -۷۰۱
این روایت بسیار سند ، اما کردندخود را برای قصاص آماده  شان خطبه

 ضعیف است.
بر  را مسجد قرار دھند ایشان را از اینکه قبرامتشان  ج رسول الله -۷۰۲

بدترین مردم کسانی ھستند که قبرھای فرمودند: ، و به آنان حذر داشت
 دھند. می ان را مسجد قرارپیامبرانش

، الله لعنت کند مدهقرار  پرستشگاهفرمودند: "یا الله قبرم را  ایشان -۷۰۳
، روایت احمد(دھند".  می که قبرھای پیامبرانشان را عیدگاه قرار را قومی

 وسند آن قوی است)
است که قبرش  امتشان برای ج گوید: این نھی پیامبر می میِّ ابن قَ   -۷۰۴

قرار ندھند که مردم برای ادای نماز به سوی آن  اعیادتجمع در را محل 
 بروند.
 شدت بیماری که با وجود ندسعی داشتھمچنان  ج رسول الله -۷۰۵

آنقدر شدت  د، تا اینکه بیمارینعھده گیرر امامت نماز را ب ،بیماری و درد
 د.ناز خانه خارج شو ندنتوانستیافت که 

 :سامامت ابو بکر) ۱۸۲(
که امامت دادند  دستور بکر ابو به ج اللهآن وقت بود که رسول  -۷۰۶

 .. (روایت بخاری ومسلم)نماز را بر عھده گیرد
را به حسن ظن  اناصحابش اناز وفاتش پیشسه روز  ج رسول الله -۷۰۷

: "ھیچ کدام از شما از دنیا نرود ند، و فرمودنمودندبه الله توصیه وسفارش 
 (روایت مسلم) مگر اینکه به الله حسن ظن داشته باشد".
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 بر حذر داشته از نا امیدیما را  گوید: این حدیث می امام نووی -۷۰۸
داشته باشد که  گمان نیکی حسن ظن به الله این است که ااست، و معن

 بخشد. می دھد و او را می الله او را مورد رحمتش قرار

 :ج بهبودی حال رسول الله) ۱۸۳(
، و با کمک ندنمود احساس سبکی اناز وفاتش پیشروز  ۲ ج پیامبر -۷۰۹

 از شدت بیماری روی زمین کشیده اندر حالکیه پاھایش نددو نفر بلند شد
 شد. می

، وقتی امامت نماز را بر عھده داردکه ابو بکر  ندمتوجه شد ایشان -۷۱۰
برگردد وامامت را به ایشان  خواست شد ج ابوبکر متوجه وجود پیامبر

که در جای خودت بمان، و ایشان سمت  گفتند او به ج اما پیامبر بسپارد
 .ندچپ ابو بکر نشست

، وھمچنین حدیث: "الله و مسلمانان جز به ابو ساما امامت عمر -۷۱۱
آن را ودیگران  احمد که امام است یضعیفروایت نخواھند شد". ی بکر راض

 .اند هروایت کرد

 :۱ ج شدت یافتن بیماری رسول الله) ۱۸۴(
 ج الله رسول بیماری ج وفات پیامبرروز یکشنبه یک روز قبل از  -۷۱۲
 .بازگشتندخبر به لشکر اسامه رسید، و به مدینه گرفت. این  شدت

اما گذراند  بیشتریرا با شدت دوشنبه، بیماری  شب ج رسول الله -۷۱۳
 .صبح کمی بھتر شدندھای  نزدیکی
 ند، و به مردم نگاه کردندرا کنار زد اتاقشانی  پرده ج رسول الله -۷۱۴

از دیدن این صحنه  ،اند هنماز ایستاد کشیده وبهبکر صف که پشت سر ابو 
 .لبخندی بر لبانشان نقش بست
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ی جمال و زیبایی ھمانند برگ از ج پیامبری  گوید: چھره می سانس -۷۱۵
 بود نماز را رھا کنیم.ک نزدیایشان  از قرآن بود، از فرط خوشحالی دیدن

نبوت جز ھای  نشانه از که داد خبر آنان به ج سپس رسول الله -۷۱۶
 ھا یکی از این بشارتچیز دیگری باقی نمانده است، و  ھایش بشارت
 )روایت مسلم(بیند.  می ی نیکی است که مؤمن در خوابشھا خواب
است، گمان  حالش خوب که دیدند را ج وقتی مردم رسول الله -۷۱۷

به  وھا  خانهبه  دلیلبه ھمین . شفات یافتهاش  کردند که ایشان از بیماری
 دادند. می را ج شفای پیامبربشارت  و ھمگی، برگشتندکارھایشان 

 سوی به که خواست اجازه ج از رسول الله سابو بکر صدیق -۷۱۸
 اجازه او به ج ح در باالی مدینه برود، و پیامبرُسنْ ی  منطقه دراش  خانواده

 .دادند

 :۲ ج شدت گرفتن بیماری رسول الله) ۱۸۵(
ھجری بیماری بر  ۱۱ربیع األول سال  ۱۲روز دوشنبه  نیم چاشت -۷۱۹

 .گرفت شدت ج رسول الله
بر من! غم (از دست دادن) پدرم، چقدر ی گفت: وا لفاطمه -۷۲۰

: "از امروز به بعد ھیچ سختی بر پدرت گفتند او به ج سخت است، پیامبر
(روایت  کند". نمی نیست، برای پدرت چیزی آمده است که ھیچ کسی را رھا

 )بخاری
را به  یشانا ل، و عایشهبودند مرگ سکرات حال در ج پیامبر -۷۲۱
 ج رسول الله بود. جلو ایشان تکیه داده بود، و ظرفی پر از آباش  سینه

: ندفرمود می و ندکشید می انو بر صورتشکردند  می فرورا در آب  دستانشان
 "ال إله إال الله، ھمانا مگر سکرات دارد".
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 :ج وفات رسول الله) ۱۸۶(
: "به ندگفت می و بلند نمودندرا  دستانشان ج سپس رسول الله -۷۲۲

در  رفیق اعلی (حضور خداوند یا جایگاه فرشتگان و پیامبران) ".ی سو
 مایل شد وافتاد. انقبض شد و دستانش انروحشھمین حال 

خود تکیه ی  : او را به سینهگوید می لدر روایتی دیگر عایشه -۷۲۳
دیدم خم شد و بر دامنم افتاد و نمی ، طشتی را طلب کرد، مداده بود

 (متفق علیه) .اند هدانستم که فوت کرد
رسول  سر : در حالیکهگوید می لو در روایت امام احمد: عایشه -۷۲۴

به طرف سرم خم شد، گمان کردم که  انناگھان سرشبود ام  هشان بر ج الله
 .اند هبیھوش شد

 افتندوفات ی ج گوید: رسول الله می لدر روایت دیگری عایشه -۷۲۵
خارج  ان از بدنشانمیان سینه و گلویم بود. وقتی روحش اندر حالیکه سرش

(روایت  ام. هاز آن را استشمام نکردتر  ، بویی احساس کردم که خوشبوشد
 احمد و سند آن صحیح است)

روز  نیم چاشتدر ) که پدر و مادرم فدای او بود( ج وفات ایشان -۷۲۶
سال سن  ۶۳آن زمان  در ھجری بود و ۱۱ربیع األول سال  ۱۲دوشنبه 

 .ندداشت

 های صحابه ونگرانی ج وفات پیامبر) ۱۸۷(
بر ای  هھمچون صاعق ومنتشر شد،  مدینه در ج خبر وفات پیامبر -۷۲۷

 صحابه فرود آمد. 
 نگاه ایشانوبه  رفتندعایشه ی  خانهبه صحابه رضی الله عنھم  -۷۲۸

بر ما گواه است،  ایشاند در حالیکه نرو می تند: چگونه از دنیاکردند، و گف می
 دھیم. می و ما بر مردم گواھی
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 را او وقتی شد وارد ج آمد و بر پیامبرنیز آنجا  سعمر بن الخطاب -۷۲۹
است، چه سخت است بیھوش شدن ی در حال بیھوش ، ایشان، گفت: آهدید

 .ج پیامبر
 کشیده را شمشیرش حالیکه در رفت بیرون ج سپس از نزد پیامبر -۷۳۰

 از الله رسول: بگوید کسی که نشنوم قسم خدا به: گفت می مردم به و بود
 زنم. می او را با شمشیر وگرنه، است رفته دنیا

نزد  ایشان، بلکه اند هنکرد وفات ج ھمچنین گفت: رسول الله -۷۳۱
ھمانگونه که موسی رفته بود، به خدا قسم که رسول اند  رفته انپروردگارش

 د.گردن می بر ج الله
و  ھا ، و دستگردد می ایشان نیز بر ھمانگونه که موسی برگشت -۷۳۲

 د. نکن می مرده است را قطع ایشانپاھای کسانی که گفتند 
، نتوانست این مصیبت بزرگ را طاقت بیاورد و سواین چنین بود حال عمر

 بر خود مسلط شود.
. او حضور نداشت سابو بکر صدیق ندوفات یافت ج وقتی رسول الله -۷۳۳

 .بود گرفته را ُسنحی  منطقه به رفتنی  اجازه ج از پیامبر
به او داد، را  ج پیامبر وفاتاز صحابه به دنبال او رفت، و خبر  ییک -۷۳۴

 داند. نمی و به او گفت که مردم در وضعیتی ھستند که جز الله کسی دیگر
ابو بکر صدیق به سرعت بر اسبش سوار شد تا اینکه به مسجد  -۷۳۵

 ، و عمر شمشیرش را کشیدهکردند می مردم گریهامبر رسید در حالیکه پی
 .کرد می و با مردم صحبت بود

 ):س(عکس العمل ابو بکر ج وفات پیامبر) ۱۸۸(

 به نزدبه ھیچ کدام از این امور توجھی نکرد و  سابو بکر صدیق -۷۳۶
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 روی ایشانبر ای  هپارچ ان آرمیده وبسترش در، در حالیکه رفت ج پیامبر
و گفت:  کنار زد. ج رسول الله پارچه را از صورت پاک ابو بکر کشیده بودند،

 را بوسید، و ایشانافتاد و با گریه  ایشانإنا لله و إنا إلیه راجعون، سپس بر 
 مرگ خوشبو ھستی. چه در زندگی و چه دررسول الله  یاگفت:  می

 قراربه خدا قسم که الله دو مرگ را برای تو گفت:  می ابو بکر -۷۳۷
، سپس بعد از دتو نوشته شده بود آن را چشیدی برایاما مرگی که  دھد. نمی

 را پوشاند. ایشانصورت  آنگاهنخواھد آمد، ان مرگ دیگری سراغت ،این مرگ
مرگ را  از مردمای  هدر حالکیه عدرفت به سوی مردم  ابوبکر سپس -۷۳۸

، ابو بکر، داز شدت مصیبت وارده، حیرت زده بودنای  هکردند و عد می انکار
 کند. می را تھدیدگویند پیامبر وفات کرده است  می ی کهعمر را دید که مردم

 .عمر ساکت نشداما : آرام باش عمر، گفت سابو بکر -۷۳۹
ھا  آن نمود، و برایشود رو به مردم  نمی وقتی ابو بکر دید که ساکت -۷۴۰

 وقتی سخنان او را شنیدند به سویش آمدند و عمر مردم نیز .سخنرانی کرد
 را ترک کردند.

پرستید پس ھمانا  می گفت: "ای مردم، ھر کس محمد را سابو بکر -۷۴۱
پرستد پس الله زنده است و  می ، و ھر کس الله راه استمحمد از دنیا رفت

 میرد". نمی ھرگز

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿ فرماید: می الله عزوجل -۷۴۲ َوَما ُ�َمَّ
 ۚ ۡو قُتَِل  ٱلرُُّسُل

َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰ َعقَِبۡيهِ  ٱنَقلَۡبُتمۡ أ ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ

َ
ٰٓ أ َ�َ

َ فَلَن يَُ�َّ  ۗ َوَسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ ُ ا ِٰكرِ�نَ  ٱ�َّ و محمد « ]۱۴۴[آل عمران:  ﴾١٤٤ٱل�َّ
پس آیا اگر  ت.نیس ،اند ه(دیگر) بوده و گذشتی که پیش از او پیامبرانی جز پیغمبر

؟ و ھرکس به عقب شوید) می (وکافر گردیدی او بمیرد یا کشته شود به عقب برم
 .»دھد می رساند و خدا سپاسگزاران را پاداش نمیی باز گردد خداوند را ھیچ زیان
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دانستند که  نمی گوید: به خدا قسم گویا مردم می بابن عباس -۷۴۳
 اینکه ابو بکر آن را تالوت کرد.الله عزوجل این آیه را نازل کرده است تا 

گریه وفریاد بود، و بر امت سراسر  ج مدینه به خاطر وفات پیامبر -۷۴۴
 .رخ نداده بود ج مصیبتی بزرگتر از مرگ پیامبر

 :ج غسل پیامبر) ۱۸۹(
بر امر خالفت  سبا ابوبکر صدیق پس از اینکهدر روز سه شنبه  -۷۴۵

دانستند  نمی اما، دھند غسل را او خواستند ج پیامبری  بیعت شد، خانواده
 .چگونه این کار را انجام دھند

کنیم، آیا لباس رسول ه دانیم چ نمی گفتند: به خدا قسم می ھا آن -۷۴۶
در میاوریم یا در را  خودھای  مرده لباس که ھمانگونه آوریم در را ج الله

 د او را غسل دھیم.نحالیکه لباس بر تن دار
صدایی در حال خواب ، اھل خانه را فرا گرفتی  ھمه خوابی -۷۴۷

 دارد، تن بر لباس حالیکه در را ج گفت: رسول الله می شنیدند که به آنان
 غسل دھید.

. در د با خبر کردنده بودنوقتی بیدار شدند ھمدیگر را از انچه شنید -۷۴۸
پدر و  .غسل دادند ،بود انبر تنش لباسشان حالکیه در را ج سول اللهنتیجه ر

 باد. ایشانمادرم فدای 
عھده گرفتند: علی بن أبی طالب،  بر را ج که غسل پیامبر کسانی -۷۴۹

ی  بردهران م بودند، و اسامه بن زید و ُشْق عباس، و پسرانش: فضل و ُقثَ 
 . جپیامبر
، و اسامه و کردند می جا به جا را ج م رسول اللهعباس و فضل و ُقثَ  -۷۵۰

 .داد می غسل را ج پیامبر نیز ریختند، و علی بن أبی طالب می شقران آب
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سفید کفن ی  پارچه ۳، در به اتمام رسید ج وقتی غسل پیامبر -۷۵۱
 .قرار دادندعایشه ی  در خانه انبر تختشایشان را ، سپس ندشد

 ج به مردم اجازه داده شد که وارد شوند و بر بر رسول الله آنگاه -۷۵۲
این امر اجماع است و  برکرد.  نمی کس آنان را امامت. ھیچ نماز بخوانند

 اختالفی در آن نیست.

 :ج دفن پیامبر) ۱۹۰(
، صحابه با یکدیگر به اتمام رسید ج بر پیامبرخواندن وقتی نماز  -۷۵۳

نظر  اختالف موردرا دفن کنند، و در این  ایشانکردند که کجا  می مشورت
 .داشتند
: دفرمودن که شنیدم ج گفت: از پیامبراو ، را جویا شدندابو بکر  نظر -۷۵۴

"الله ھیچ پیامبری را قبض روح نکرده است مگر در جایی که دوست دارد 
 (روایت ترمذی وصحیح است) دفن شود".

و در جایی که وفات کرده  لعایشهی  در خانهبه ھمین دلیل  -۷۵۵
 شدند.وارد قبر ، و عباس و علی و فضل ی حفر کردندقبر ندبود

 قرار داد.در قبر را  رنگ سرخای  هپارچ ج پیامبری  قران بردهُش  -۷۵۶
 باد. ایشانگذاشتند، پدر و مادرم فدای  قبر در را ج سپس رسول الله

. بود سم بن عباسبود ُقثَ  ج آخرین شخصی که در کنار پیامبر -۷۵۷
 باد. ایشان بر الله وسالم درود. یافت پایان چھارشنبه شب ج دفن پیامبر

 س. انسبودندبسیار اندوھگین  ج صحابه به خاطر وفات پیامبر -۷۵۸
یافته  وفات آن در ج از روزی که پیامبرتر  گوید: روزی تاریکتر و زشت می
 ندیدم. بود

 .وصلی اهللا علی سيدنا حممد وعلی آله وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني
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