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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ي مؤلف  مقدمه

هايي وجود دارد كه  ها و مزيت فايده �خداني رسول در تاريخ زندگا
 بخش است كه براي خوانندگان لذتهاي روحي، عقلي و تاريخي  از جنبه
  ترين آنها عبارتند از:  واضح
ترين تاريخ زندگي پيامبري مرسل يا  كامل �زندگاني محمد -1

هاي علمي و  راهترين  باشد كه با صحيح بزرگترين مصلح دنيا مي
ترين آنها نقل شده است به طوري كه در پيش آمدهاي بزرگ و  مطمئن
جايي براي شك و  �هاي شگفت انگيز در زندگاني آن حضرت حادثه

  گمان وجود ندارد. 
به طور كامل واضح و نهان  �پيامبر خداهمه مراحل زندگاني  -2

ازدواج عبداهللا و است و تاريخ نويسان دوران زندگاني ايشان را از زمان 
تا زمان وفاتش بررسي نموده و آن را ثبت  �والدين آن حضرت آمنه
دوران تولد، بچگي، جواني و نوجواني هاي فراواني را از  اند، حادثه كرده

هاي خارجي  اند و در خصوص مسافرت ايشان براي ما بازگو نموده
  اند.  هايي به ما آموخته و تجارت ايشان قبل از بعثت درس �پيامبر

اند به شكل كاملتر و  ي ايشان بعد از آنكه پيامبر شدهدر مورد زندگان
تمام مراحل آن سال به سال بررسي شده و زندگاني او براي تري  واضح

باشد و اين امتيازي است  ها (اظهر من الشمس) مي مسلمانان به قول عرب
  اند.  كه هيچ كدام از پيامبران سابق آن را نداشته
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زندگاني انساني است كه خداوند بازگو كنندة  �سيرة رسول خدا -3
ها مخلوط نگشت او  او را به رسالت مكرم نمود، و زندگي ايشان با افسانه

   :فرمايد هرگز مورد پرستش قرار نگرفت كه در اين رهگذر خداوند مي

� ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ 

©!$# tΠ öθu‹ø9$# uρ t�ÅzFψ $# t� x.sŒ uρ ©!$# # Z��ÏV x. �     )21/  احزاب(  
يقيناً براى شما در [روش و رفتار] پيامبر خدا الگوى نيكويى است «

براى كسى كه همواره به خدا و روز قيامت اميد دارد و خدا را بسيار 
  .»كند ياد مى

هاي اجتماعي زندگاني يك انسان  تمام جنبه �زندگي رسول خدا -4
ي زندگاني محمدي جوان است  شود، چه سيرة او بازگو كننده يرا شامل م

كه قبل از پيامبر شدن نيز راستگو و امين بود، او بعد از آنكه پيامبر شد 
ها استفاده  ها و وسيله براي دعوت مردم به دين اسالم از جذابترين راه

  نمود. 
از طرفي پدر و شوهري مهربان و خوش اخالق بود كه حقوق زوجين 

ايي راستگو بود  نمود و از ديگر سو فرستاده رعايت مي والدين را كامالًو 
كرد، ايشان جنگجويي شجاع،  كه حقوق همنشينان را رعايت مي

اي امين و متعهدي راستگو  اي پيروز، سياستمداري سربلند، همسايه فرمانده
  بود. 
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به تنهايي دليل راستي و  �روش زندگي و اخالق محمد -5
فقط از  �باشد زيرا پيشرفت رسول خدا مي �حضرت راستگويي آن

طريق معجزات و كارهاي (خارق العاده) نبوده است. بلكه آن حضرت 
هاي طبيعي از يك پيروزي به پيروزي ديگري  مانند يك انسان از طريق راه

رشد نمود، او اذيت و آزار كافران را قبول كرد تا پيام خداوند را به مردم 
اي ايشان پيدا شد و هر وقت نياز به جنگ بود ياراني بررساند و 

  اي حكيم و موفق بود.  جنگيد او فرمانده مي
ها فقط معجزات نبوده زيرا معجزه  پايه و اساس مسلمان شدن عرب

فقط براي كساني دليل است كه آن را ببينند و خداوند فقط براي احترام 
را به ايشان پيامبرش و سركوب دشمنان آن حضرت كارهاي خارق العاده 

خلعت نموده است. و گرنه همه مسلمانان از راه وجدان و عقل، اسالم را 
  .اند ايمان آورده �پذيرفته و به پيامبر



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  بخش اول

 صزندگاني حضرت محمد



  پيش از آنكه پيامبر شود  ����زندگاني پيامبر

هاي عرب يعني خانواده  در يكي از بزرگترين خاندان �رسول خدا
ي بين هاشم از بزرگترين  است زيرا طايفه بني هاشم به دنيا آمده

ي قريش بودند  هاي طايفه ي بني هاشم از بزرگترين شاخه هاي طايفه شاخه
  آنان بودند. ترين  هاي عرب و بلندمرتبه و قريش نيز از بزرگترين طايفه

به يتيمي بزرگ شد زيرا پدرش عبداهللا فوت نمود در حالي  �پيامبر
ش دو ماهه بود. و در شش سالگي مادرش در شكم مادر �كه رسول خدا

ي تلخ محروم  در دوران بچگي مزه �آمنه نيز فوت نمود و پيامبر خدا
بودن از محبت پدر و مادر را چشيد، بعد از فوت آمنه عبدالمطلب پدر 

در هشت سالگي رسول  ،سرپرستي او را به عهده گرفت �بزرگ پيامبر
 �او ابوطالب عموي پيامبر، عبدالمطلب نيز فوت كرد و بعد از �خدا

سرپرست آن حضرت شد تا او بزرگ و نيرومند گرديد؛ قرآن كريم به 
   :فرمايد اشاره نموده و مي �يتيم بودن رسول خدا

� öΝs9r& x8 ô‰ Égs† $ VϑŠÏK tƒ 3“uρ$ t↔sù �   )6/  ضحي(  
  ».آيا يتيم نيافت تو را پس جايت داد«

و در ميان خانواده  حراچهار سال زندگي اولش را در ص �رسول خدا
سر برد كه صحرانشيني باعث شد تا داراي جسمي قوي، بدني بني سعد ب

سالم و زباني فصيح شود و در دوران بچگي اسب سواري را به خوبي ياد 
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بگيرد، هواي پاك و آرامش صحرا استعداداي خدادادي آن حضرت را 
  درخشان نمود. 

وت و نورانيتي كه در در دوران بچگي نجابت از او نمايان بود، ذكا
  كرد.  اي را به خويش جذب مي پيشانيش ظاهر بود هر بيننده

نشست و  در بچگي بر روي فرش مخصوص پدر بزرگش مي �محمد
به جز او كسي حق نشستن بر روي آن فرش را نداشت و هر وقت 

به نزاع  �فرزندان عبدالمطلب براي نشستن بر روي آن فرش با پيامبر
گفت: دست از فرزندم بر داريد همانا  ميالمطلب به آنان پرداختند عبد مي

  او در آينده داراي مقام و منزلت بزرگي خواهد بود. 
كرد و از آنان  او در اوايل جواني گوسفندان مردم مكه را چوپاني مي

 هاي خديجه گرفت و در بيست و پنج سالگي با اموال و دارايي دستمزد مي
  مشغول تجارت شد.  ل

هرگز در مراسم لهو و لعب جوانان هم سن و سال  �رسول خدا
ها محفوظش  مراسمخويش شركت نكرده و خداوند از حضور در اين 

هاي مكه مراسم عروسي برگزار  : روزي در يكي از خانهاند نمود؛ آورده
رسيد او تصميم  �بود و صداي آواز آن مراسم به گوش رسول خدا

به خواب  خداوند چشمانش راگرفت كه در آن مراسم شركت نمايد اما 
  برد و فقط گرماي آفتاب بيدارش كرد. 

هرگز در بت پرستي با قوم خويش مشاركت نكرده و گوشتي را كه 
كردند نخورده است، شراب ننوشيده، قمار نكرده و  ها قرباني مي براي بت
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هيچ وقت سخن زشتي از زبانش شنيده نشده و با كسي ترك سخن 
  ننموده است. 
از همان اوايل رسيدن به سن درك و تميز به فردي  �ارسول خد

صاحب خرد و اهل راي و نظر مشهور بود كه داستان تعمير كعبه و 
(حجر االسود) درجايش دليلي روشن بر اين مدعي است؛ از قراردادن 

آنجا كه كعبه بر اثر سيل حادثه ديده و ديوارهاي از هم شكافته بود مردم 
را خراب كنند و از اول بسازند و همين كار را  مكه تصميم گرفتند كه آن

(حجر االسود) در جايش انجام دادند اما هنگامي كه نوبت قرار دادن 
خواست اين  اي مي رسيد مردم دچار اختالف زيادي شدند و هر طايفه

افتخار نصيب او شود، اختالف آنان شدت يافت و همديگر را به جنگ و 
بني شيبه وارد شود ما به  هر كه از درِ :قتل تهديد كردند، سپس گفتند

 �داوري او راضي هستيم و اولين كسي كه از اين در وارد شد رسول خدا
امين است و ما به داوري او راضي  محمد، :بود، وقتي او را ديدند گفتند

از موضوع باخبر شد عبايش را پهن  �هستيم، پس از آنكه رسول خدا
اي  اي گوشه هر طايفه :و به آنان گفتكرد سنگ را در داخل آن قرار داد 

 �به جايش رسيد و پيامبراز عبا را بگيرد آنان سنگ را بلند كردند تا 
ي  خود، آن را از داخل عبا برداشت و بر روي ديوار كعبه گذاشت؛ همه

حد و مرز  هاي بي خونريزيمردم راضي شدند و به اين ترتيب خداوند از 
  ميان آنان جلوگيري نمود.
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ي قريش  در همان اوايل جواني به راستگو و امين طايفه �خدارسول 
مشهور بود و آنان او را به انساني خوش اخالق، خوش نام، خوش 

ت ساي را ها و صاحب زندگاني و سيره معامله، وفاكننده به وعده
قمند عال �به محمد -رضي اهللا عنها-شناختند، به همين علت خديجه  مي

 لخديجه ،ر در اختيارش گذاشتتتجا شد و اموال خويش را براي
 �بعد از مدتي به ايشان پيشنهاد نمود تا با او ازدواج كند و رسول خدا

بود اما پيشنهادش  لي سن پانزده سال كمتر از خديجه هر چند از جنبه
  را قبول نموده و با او ازدواج كرد. 

بزرگترين دليل  �در مورد رسول خدا - رضي اهللا عنها- گفتار خديجه 
در دوران پيش از بعثت ايشان  �براي خوش اخالقي آن حضرت

در  �ي وحي؛ پيامبر باشد، از آنجا كه پس از نازل شدن اولين مرحله مي
لرزيد به خانه برگشت او از  حالي كه ترسيده بود و بدنش به شدت مي

نترس، به خدا سوگند او هرگز تو را  :گفت لترسيد خديجه خود مي
دهي، به افراد ضعيف  ي رحم انجام مي زيرا تو صله دكن خوار و رسوا نمي

آوري، مهمان نواز هستي و مردم را در  كني، روزي به دست مي كمك مي
  دهيد.  انجام كارهاي نيك ياري مي
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  به خارج از مكه  ����سفرهاي رسول خدا

به شهر بصري در منطقة  پيش از آنكه پيامبر شود دو بار �رسول خدا
ر اول در دوازده سالگي به همراه عمويش ابو با ،شام سفر كرده است

طالب جهت تجارت به شهر بصري سفر كرد و بار دوم در بيست و پنج 
 �نيز به اين شهر رفت؛ پيامبر لسالگي جهت تجارت با اموال خديجه

داد و هم در آثار شهرها و  در اين سفرها هم به سخنان تاجران گوش مي
  نگريست.  يهاي ساكنان آن ديار به دقت م عادت
  

  در غار حرا ����محمد

، خداوند عالقه به خلوت و گوشه �چند سال پيش از بعثت پيامبر
نشيني را در دل آن حضرت قرار داده بود ايشان هر سال در ماه مبارك 

هاي بزرگ الهي  رمضان در غار حرا به عبادت خداوند و تفكر در نعمت
ن غار وحي بر او آمد و پرداخت. حضرت همين كار را ادامه داد تا در آ مي

  قرآن كريم بر قلب پاكش نازل شد. 
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   ����بعثت پيامبر

چهل سال را تمام كرد وحي برايشان نازل شد، (ام  �وقتي پيامبر
كند  چگونگي نازل شدن وحي را اين چنين بيان مي لالمؤمنين) عائشه

هاي  خواب �ي نازل شدن وحي بر رسول خدا اولين مرحله :گويد او مي
ن مانند ي آ ديد نتيجه هر خوابي رامي �صالح بود؛ پيامبرراست و 

نشيني  گرديد، او سپس به خلوت و كناره روشنايي صبح آشكار مي
هاي پشت سرهم در غار حرا خلوت نمود و در آنجا  عالقمند شد و شب

در آن غار وحي برايشان نازل شد،  اينكه مشغول عبادت خداوند بود تا
دانم،  خواندن نمي :گفت �بخوان، محمد :جبرئيل نزد او آمد و گفت

ناراحت شد باز  �جبرئيل او را گرفت و چنان فشارش داد كه پيامبر
دانم،  خواندن نمي :گفت �باز هم محمد .بخوان :رهايش كرد و گفت

   :جبرئيل تا سه نوبت او راگرفت و فشار داد و در بار سوم گفت

� ù&t� ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “Ï%©!$# t, n= y{ ∩⊇∪ t, n= y{ z≈ |¡Σ M} $# ôÏΒ @, n= tã ∩⊄∪ 

ù&t� ø% $# y7 š/u‘uρ ãΠ t�ø.F{$# ∩⊂∪ “Ï%©!$# zΟ ‾= tæ ÉΟ n= s) ø9$$ Î/ ∩⊆∪ zΟ ‾= tæ z≈ |¡Σ M} $# $ tΒ 

óΟ s9 ÷Λs> ÷è tƒ �   )5-1/  علق(  
انسان *  آفريد] نام پروردگارت كه [سراسر هستى را]  بخوان به [يمن«

و پروردگارت بس گرامى است  بخوان* هاى بسته آفريد  را از خونپاره
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دانست،  به انسان آنچه را كه نمى* ] با قلم آموخت  كسى كه [نوشتن* 
  .» آموخت

ي  لرزيد به خانه در حالي كه ترسيده بود و بدنش مي �رسول خدا
اي  مرا بپوشانيد، ايشان را به پارچه :برگشت و گفت لخديجه

بيان  لخديجهپوشاندند تا ترسش برطرف شد سپس واقعه را براي 
نه نترس، به خدا سوگند  :ترسم، خديجه گفت از خويش مي :كرد او گفت

ي رحم را انجام  زيرا تو صله كند خار و رسوا نمي خداوند هرگز تو را
شي، و به مستمندان رسيدگي ك و بار ناتوانان را بر دوش ميدهي،  مي
   كني. ، مهمان نواز هستي و در انجام كارهاي حق كمك ميكني مي

را به منزل پسر عمويش ورقه بن نوفل برد او از  �محمد لخديجه
برادر  ،اي پسر عمو :به ورقه گفت لعلماي بزرگ نصاري بود خديجه

بگو چه چيزي  :ورقه به محمد گفت .گويد ات را گوش كن چه مي زاده
 ،او ناموس اكبر بوده :واقعه را به او گفت؛ ورقه گفت �اي؟ محمد ديده

 ،هستي �نيز نازل شد و تو رسول خدا �كه بر موسي �يعني جبرئيل
كنند من زنده بودم.  اي كاش زماني كه قومت ترا از شهر بيرون مي

هيچ  ،آري :مگر آنان مرا بيرون خواهند كرد؟ ورقه گفت :فرمود �پيغمبر
پيامبري نيامده مگر آنكه با وي دشمني شده و من اگر تا آن روز بمانم ترا 

  كرد ولي ورقه مدتي بعد از آن فوت كرد.  به شدت ياري خواهم
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  ايمان آوردند  ����اولين كساني كه به پيامبر

رضي اهللا - ايمان آورد همسرش خديجه  �اولين كسي كه به پيغمبر
كه ده سال داشت ايمان آورد  �بود پس از او علي بن ابي طالب - عنها

 آن زبن حارثه و پس ا (آزاد شدة او) زيد �موالي پيامبر �پس از علي
اي كه  به رسالت آن حضرت ايمان آوردند؛ و اولين برده �ابوبكر صديق

  مسلمان شد بالل بن رباح حبشي بود. 
مدت سه سال به طور محرمانه كساني را كه به عقل و خرد  �پيامبر

آنان اطمينان داشت به دين اسالم دعوت كرد تا جمعي از مردان و زنان 
  صاحب عقل و خرد مسلمان شدند. 

 �از آنكه تعداد مسلمانان نزديك به سي نفر شد خداوند به پيامبر پس
دستور فرمود تا آشكارا مردم را به دين اسالم دعوت نمايد و به آن 

   :حضرت فرمود

� ÷íy‰ ô¹$$ sù $ yϑ Î/ ã� tΒ ÷σè? óÚ Ì� ôã r&uρ Çtã t Ï.Î� ô³ ßϑ ø9$# � )94/ حجر(  
  ».مشركين و اعراض كن از شوي س آشكار كن آنچه را كه امر ميپ«

و  �در اين مرحله مشركان اذيت و آزار خود را نسبت به رسول خدا
خدايان آنان را باطل خوانده و  �مسلمانان شروع كردند و از اينكه پيامبر

بيند دعوت نموده،  همگي را به پرستش خدايي يگانه كه چشم او را نمي
  آنان به وحشت افتادند. 
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حرمانه در خانة (ارقم پسر ارقم) در اين مدت مسلمانان را م � پيامبر
كرد و به  شد براي آنان تالوت مي كه نازل مي نمود و آياتي را جمع مي

 �داد؛ در اين هنگام خداوند به پيامبر آنان احكام دين و شريعت نشان مي
امر فرمود كه اقوام و نزديكانش را از عذاب الهي بترساند و آنان را به دين 

هاي قريش  ر باالي كوه صفا ايستاد و همة طايفهاسالم دعوت كند ايشان د
را به آنجا دعوت كرد، ايشان را به پذيرش دين اسالم و ترك بت پرستي 
فراخواند و آنان را به بهشت تشويق نمود و از آتش جهنم ترساند؛ 

ما را براي همين موضوع به اينجا  ،هالك شوي اي محمد :ابولهب گفت
  اي؟  آورده

را اذيت كنند ولي ابو طالب عموي  �تا پيامبر سپس قريش خواستند
پشتيباني كرد و او را به آنان تسليم نكرد اما وقتي  �آن حضرت از پيغمبر

خواهش كرد كه  �كه كافران از آنجا دور شدند ابو طالب از محمد
به خدا  :فرمود �تبليغش را كم كند تا كافران او را نيازارند ولي پيامبر

دست راست و ماه را در دست چپ من بگذارند از  قسم اگر آفتاب را در
دارم تا مأموريت خود را انجام دهم يا در اين  دعوت خود دست بر نمي

  راه كشته شوم. 
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  هجرت مسلمانان به حبشه 

اين جواب را به مشركان داد آنان اذيت و  �پس از آنكه پيامبر
بعضي  شديدتر كردند تا �و يارانش �آزارشان را نسبت به رسول خدا

هاي كافران شهيد شدند و بعضي ديگر نابينا  زير شكنجه �از ياران پيغمبر
ي خويش ثابت ماندند مشركين چون  يا مجروح شدند ولي آنان بر عقيده

صلح  �استقامت و پايداري مسلمانان را ديدند تصميم گرفتند كه با پيامبر
كني به تو هر چه مال ثروت از ما درخواست  :كنند و به آن حضرت گفتند

يم بشرط آنكه از تبليغ اين دين دست كن دهيم و تو را پادشاه خود مي مي
  نپذيرفت و دعوتش را ادامه داد.  �اما پيامبر برداري،

كه مشركين قريش بر اذيت و آزار  �در اين موقع رسول خدا
يد و به حبشه رواز مكه بيرون  :دادند به يارانش فرمود اصحابش ادامه مي

كند و در آن سرزمين  ا پادشاهي عادل حكومت ميكه در آنجهجرت كنيد 
شود تا خداوند براي شما گشايشي حاصل كند؛ در  بر كسي ظلم نمي

ي اول دوازده مرد و چهار زن به حبشه هجرت كردند آنان پس از  مرحله
و آشكار شدن اسالم را  �آنكه در حبشه خبر مسلمان شدن حضرت عمر

لي مدت زيادي در مكه نماندند و باز هم به شنيدند به مكه بازگشتند و
حبشه برگشتند كه در هجرت دوم به حبشه تعداد آنان به هشتاد و سه مرد 

  و يازده زن رسيده بود. 
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  و بني هاشم  ����رسول خدا بر تحريم اقتصادي

و  �در اين مدت مشركين تعهد كردند كه ارتباط خود را با رسول خدا
ي را نوشتند كه براساس آن  نها عهدنامهي بني هاشم قطع كنند آ طايفه

پيمان بستند با مسلمانان خريد و فروش ننمايند، ازدواج نكنند و با آنان 
نخورند و نياشامند و هيچ گونه صلحي را از ايشان نپذيرند؛ اين عهدنامه 

و همراهانش  �دو يا سه سال طول كشيد كه در اين مدت به پيامبر
سپس مهلت اين پيمان با سعي و تالش هاي زيادي وارد آمد و  سختي

  بعضي از خردمندان قريش بپايان رسيد. 

  و خديجه همسر آن حضرت  ����فوت ابي طالب عموي پيامبر

فوت كرد او تا  �[در سال دهم بعثت] ابو طالب عموي آن حضرت
كرد و قريش  دفاع مي �اش رسول خدا زنده بود به شدت از برادرزاده

 �گرفتند در طول زندگي او به شخص پيامبر ميچون ابو طالب را احترام 
آزاري نرساندند به همين خاطر مرگ ابوطالب باعث اندوه فراواني براي 

شد و آن حضرت خيلي تالش نمود تا ابوطالب در بستر مرگ  �پيامبر
ي (شهادتين) را بگويد اما او بخاطر دوري از سرزنش قوم قريش  كلمه

  شهادتين را نگفت. 
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 �نيز فوت كرد او هميشه پشتيبان پيامبر لخديجهدر همان سال 
كاست به  از غم و هم او مي �بود و هنگام دشمني مشركان با آن حضرت

  سال غم و اندوه ناميد. (عام الحزن) آن سال را  �همين خاطر پيامبر
اذيت و آزار مشركان  لاز آنجا كه پس از وفات ابوطالب و خديجه

رفت به اميد ن حضرت به طائف تر شد آ سخت �نسبت به رسول خدا
ي ثقيف كساني به سخنان او را گوش كنند و دعوتش  آنكه در ميان طايفه

را به شكلي  �را بپذيرند و ايشان را ياري رسانند ولي آنان پيامبر
را  �ها را تشويق كردند كه آن حضرت ناجوانمردانه جواب دادند، بچه

  اري شد. تا خون از پاهاي مباركش ج دسنگ باران نمودن
  

   ����معراج پيامبر

و معراج)  ءي (اسرا از طايف برگشت حادثه �پس از آنكه رسول خدا
شب روي  �رخ داد و از مسجد الحرام تا مسجد االقصي به رسول خدا

عروج ها  االقصي به آسمان و از مسجد (اسراء: در وقت شب رفتن) شد
ي  ه طايفهب �اش در مكه برگشت؛ پيامبر كرد او در همان شب به خانه

ام آنان آن حضرت را مسخره كردند  امشب به معراج رفته :قريش گفت
درنگ او را تصديق  محمد به معراج رفته بي :گفتند �ولي وقتي به ابوبكر

گرفت در  لقب قوي اإليمانبه صديق و  �نمود به همين جهت ابوبكر
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 بر هر مسلمان بالغ و عاقلي فرض شب معراج خداوند پنج فرض نماز را
  نمود. 
  

  هاي عرب  دعوت قبيله

كرد و آنان را به پذيرش  ها مالقات مي در مراسم حج با قبيله �پيامبر
نمود در اين مراسم روزي با  دين اسالم و ترك بت پرستي دعوت مي

ي اوس و خزرج مالقات كرد و آنان را به دين اسالم  هفت نفر از طايفه
و در سال بعد، رگشتند. ود آنها مسلمان شدند و به مدينه بمدعوت ن

پيمان بستند و پس از  �دوازده نفر ديگر از انصار در مكه با رسول خدا
مصعب بن عمير را نيز همراه  �به مدينه برگشتند پيامبر �بيعت با پيامبر
ستاد تا در آنجا قرآن را به مسلمانان تعليم دهد و شريعت رآنها به مدينه ف

  حادثه اسالم در مدينه منتشر شد. را به آنان بياموزد كه در پي اين 
و در سال بعد از آن، هفتاد مرد و دو زن براي انجام مراسم حج از 

 نمودند آنان پيمان بستندبيعت  �و در آنجا با پيامبر مدينه به مكه آمدند
را ياري دهند، او را تأييد نمايند و چيزي را كه براي فرزندان  �كه پيامبر

س پكنند س دارند از آن حضرت نيز منع مي ي خويش روا نمي و خانواده
  آنان نيز به مدينه برگشتند. 
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  هجرت به مدينه 

قريش رسيد و  مسلمان شدن تعداد زيادي از مردم مدينه به گوشخبر 
به همين خاطر مانان شديدتر كردند لآزارشان را نسبت به مس آنان اذيت و
ه هجرت كنند؛ دستور فرمود كه به شهر مدينبه مسلمانان  �رسول خدا

 �مسلمانان به طور محرمانه به مدينه هجرت نمودند ولي عمر بن خطاب
خواهد به مدينه هجرت كند به  آشكارا هجرت كرد او اعالم نمود كه مي

خواهد مادرش به عزايش بنشيند فردا در اين  كسي كه مي :آنان گفت
اضر وادي سر راه من قرار گيرد ولي كسي جرات نداشت كه در راه او ح

  شود. 
وقتي مشركين قريش فهميدند كه مسلمانان در مدينه در عزت و 

يي تشكيل دادند  برند در محلي به نام (دارالندوه) جلسه بسر ميآرامش 
در هر  :گفتندرا به قتل برسانند  �آنها تصميم گرفتند كه شخص پيامبر

او  اي جواني نيرومند انتخاب شود و با هم محمد را بكشند تا خون طايفه
ي  ها تقسيم شود و طايفة (بني مناف) نتوانند با همه در ميان همة طايفه

آنان جنگ كنند بلكه و فقط با پرداخت خونبها راضي شوند آنان اين 
ي آن حضرت  خانه چنين پيماني بستند و جوانان انتخاب شده در كنار درِ

ر آن شب د �كمين گرفتند تا شب هجرت ايشان را بكشند اما رسول خدا
خواست تا در جاي او بخوابد  �بسترش نخوابيد و از علي بن ابي طالب

  بود به صاحبانشان برگرداند.  �هاي مردم را كه نزد پيامبر و صبح امانت
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اش را ترك نمود ولي كساني كه در كمين بودند تا  خانه �پيامبر ،آري
به  �ايشان را به شهادت رسانند آن حضرت را نديدند، رسول خدا

و  �شتر را براي سواري پيامبر رفت؛ ابوبكر از پيش دو �ي ابوبكر خانه
ا ربود آنان براي رفتن از مكه آماده شدند ابوبكر مردي خودش آماده كرده 

اجاره گرفت تا ايشان را از راهي به طرف مدينه راهنمايي كند كه كافران 
فتند و ابوبكر صديق مكه را ترك گ �رسول خدا ،آري .راه پي نبرندبه آن 

كسي از  �ي ابوبكر و خانواده �در حالي كه به جز علي بن ابي طالب
هجرت آنان خبر نداشت، آنان به همراه راهنماي خويش از مسير يمن به 
طرف مدينه حركت كردند تا به غار (ثور) رسيدند و در آنجا سه شب 

  ماندند. 
مكه از قتل براي قريش قيامتي شد آنها از راه معروف  �نجات پيامبر

رفتند اما ايشان را نيافتند  � و يارش ابوبكر �به مدينه به دنبال محمد
 :سپس از راه يمن تا غار ثور رفتند در دم غار ماندند بعضي از آنان گفتند

مگر  :شايد محمد و رفيقش در اين غار باشند و بعضي ديگر گفتند
ه ساخته و غار را تنيده و كبوتران در آنجا الن بينيد كه عنكبوت درِ نمي

ها است كسي داخل  اند همة اينها دليل بر آن است كه مدت تخم گذاشته
ديد كه در دم  در حالي كه پاي آنان را مي �اين غار نشده است. ابوبكر

 ،اي رسول خدا :نگران شد و گفت �اند از ترس جان پيامبر غار ايستاده
به ابوبكر  �امبرپي .بيند اگر يكي از آنان جلو پايش را نگاه كند ما را مي

نظرت چيست در مورد دو نفر كه سومي  ،اي ابوبكر :آرامش داد و فرمود
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ها اعالم كردند هر كسي كه  ي طايفه آنان خداوند است. قريش در همه
ي نفيسي به او داده  محمد و رفيقش را بكشد يا آنان را اسير كند جايزه

دند تا طمعكاران را شود آنان براي اين كار جايزه بزرگي را تعيين نمو مي
فريب دهند مردي به نام (سراقه بن جعشم) براي اين كار آماده شد و 

  دنبال آنان رفت تا برندة اين جايزة بزرگ شود. 
غار ثور را ترك نموده  �به همراه رفيقش ابوبكر صديق �رسول خدا

و از كنار درياي احمر به طرف مدينه حركت كردند؛ پس از آن كه 
ا طي نموده بودند سراقه به آنان نزديك شد ولي پاهاي مسافت زيادي ر

اسب سراقه در داخل شن و ماسه فرو رفت و نتوانست به آنان برسد؛ 
سراقه سه مرتبه به اسب خويش فشار آورد اما آن حركت نكرد او در اين 

است و از همانجا  �ي پيامبر هنگام بيدار شد و فهميد كه اين معجزه
ايران) به  (پادشاهكسري  بازوانداد كه به سراقه مژده  �ايمان آورد، پيامبر

پوشي سپس سراقه به مكه برگشت و  دست تو خواهد افتاد و آنها را مي
  را نديده است.  راعالم نمود كه او محمد و ابوبك

  

  مدينه  به شهر ����ورود پيامبر

در راه مدينه اول وارد روستاي قبا شد و در آنجا اولين  �ل اكرمورس
ر اسالم را بنا نهاد سپس به مسيرش ادامه داد هنگام فرا رسيدن مسجد د
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ي (بني سالم بن عوف) شدند و در آنجا نيز  نماز جمعه ايشان وارد قبيله
مسجدي ساخت و اولين نماز جمعه در اسالم را در آن مسجد اقامه نمود 

  و پس از اقامه نماز جمعه به طرف مدينه حركت كردند. 
ضرت روزها در مدينه منتظر قدوم مبارك ايشان اصحاب و ياران آن ح

رفتند، آنان  هاي اطراف مدينه باال مي بودند و هر روز صبح بر فراز تپه
را ديدند بسيار خوشحال و شادمان شدند و شادي  �وقتي كه رسول خدا

  خواندند.  كنان اين سرود را مي
ــا  ــدر علينــــ ــع البــــ   طلــــ

  

  مــــــن ثنيــــــات الــــــوداع  
  

ــا  ــكر علينـــ ــب الشـــ   وجـــ
  

  دعــــــــــا هللا داع مــــــــــا  
  

ــا  أ ــوث فينـــ ــا المبعـــ   يهـــ
  

  مر المطـــــاعجئـــــت بـــــاأل  
  

در مكاني كه  :اولين اقدامي كه در مدينه انجام داد ����رسول خدا
ي  خوابيد مسجدي ساخت و آن محل زمين دو بچه �شتر آن حضرت

ما  :در مورد قيمت زمين با آنان صحبت كرد آنان گفتند �يتيم بود پيامبر
بلكه آن را قبول نكرد  �اي رسول خدا، پيامبر بخشيم زمين را به تو مي

به ده دينار از آنان خريد و مسلمانان را براي ساخت و ساز مسجد دعوت 
نيز با  �نمود آنها با سرعت به ساخت مسجد پرداختند كه خود حضرت

پس  �كرد تا ساختمان مسجد به پايان رسيد. رسول خدا آنان همكاري مي
ي كه در مدينه انجام داد برقراري عقد مسجد دومين اقدام ناز ساخت

اخوت و برادري ميان انصار و مهاجرين بود كه هر شخص مهاجري را 
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ي برادري اين شد كه هر شخص  برادر شخصي از انصار خواند و نتيجه
ي خويش برد و مال خود را دو قسمت  انصاري برادر مهاجرش را به خانه

  ند. كردند و نيمي از آن را به مهاجرين بخشيد
  

  (غزوات)  ����هاي پيامبر جنگ

در مدينه نگذشته بود كه  �هنوز مدت زيادي از استقرار پيامبر
هاي عرب  با قريش و همدستانشان از طايفه �هايي ميان آن حضرت جنگ

صورت گرفت، در اصطالح تاريخ نويسان هر جنگي كه با حضور شخص 
ه) نام دارد و هر ميان مسمانان و كافران صورت گرفته باشد (غزو �پيامبر

جنگي كه بدون حضور شخص آن حضرت ميان آنان صورت گرفته باشد 
  (سريه) نام دارد. 

هاي  و تعداد سريه ،بيست و شش غزوه است �هاي پيامبر تعداد غزوه
آن حضرت سي و هشت سريه است؛ اما در ميان غزوات ايشان يازده 

  غزوه بيشتر مشهورند. 
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  غزوه بدر كبري 

فدهم ماه رمضان سال دوم هجري انجام شد، علت روز ه اين غزوه در
چند نفر از اصحابش را  �غزوة بدر كبري به اين قرار بود كه رسول خدا

فرستاد تا در كمين كاروان مشركان كه به سر كارواني ابوسفيان از شام به 
 �طرف مكه حركت كرده بود قرار گيرند و اموال آنان را بگيرند اما پيامبر

قدام قصد جنگ با كافران را نداشت ولي ابوسفيان كسي را نزد در اين ا
قريش فرستاد و آنان را براي دفاع از كاروان دعوت نمود مشركان قريش 
با لشكري شامل هزار سرباز جنگجو، يكصد اسب و هفتصد شتر براي 
جنگ با مسلمانان حركت كردند اما لشكر مسلمانان شامل سيصد و 

بيشتر آنان از انصار بودند در لشكر مسلمانان فقط  چهارده نفر مرد بود كه
  هفت شتر و دو اسب وجود داشت. 

پيش از آنكه وارد جنگ شود با اصحابش به ويژه انصار در  �پيامبر
مورد جنگ مشورت نمود مهاجرين رضايت خود را اعالم نمودند سپس 

 بن معاذسعد  ،خواهد نظر آنان را نيز بپرسد مي �انصار فهميدند كه پيامبر
ما به تو ايمان  ،اي رسول خدا :گفتكه بزرگ همة انصار بود  �

اي  ايم آنچه را كه تو آورده ايم، تو را تصديق نموده و شهادت داده آورده
ايم كه به حرف تو  حق است و در مقابل آن با شما عهد و پيمان بسته

هر كجا كه  ،گوش دهيم و فرمانت را اجرا كنيم. پس اي رسول خدا
خواهي حركت كن و ما با شما هستيم، قسم به خدايي كه تو را به حق  مي
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فرستاده است اگر ما را به داخل اين دريا ببري بدون آنكه يكي از ما 
كنيم  شويم، ما در جنگ مقاومت مي تخلف نمايد همگي با تو وارد آن مي

نماييم، اميدواريم كه خداوند اعمال ما را  و صداقت خود را اعالم مي
و بركت خداوند ما را شم شما قرار دهد پس با اذن چعث روشنايي با

با  �ي انصار نيز سخنان سعد را تأييد نمودند؛ پيامبر حركت دهيد، همه
به بركت خداوند حركت كنيد مژده باد  :سخنان او خوشحال شد و فرمود

  شما را همانا خداوند پيروزي يا شهادت را به من وعده داده است. 
هاي بدر رسيد و در آنجا  ترين آب كت كرد تا به پايينحر �پيامبر

 ،اي رسول خدا :اقامت نمود يكي از اصحاب به نام حباب بن منذر گفت
آيا با دستور خداوند در اين مكان اقامت فرموديد كه ما حق اظهار نظر 

نه  :فرمود �برمنداشته باشيم يا نظر شخصي و تاكتيكي جنگي است؟ پيا
بلكه تاكتيكي جنگي و نظري شخصي است، حباب وحي خداوند نيست 

پيشنهاد داد كه از نظر تاكتيك  �جاي ديگري را به پيامبر �بن منذر
هاي بدر تسلط كامل  تر بود و مسلمانان در آنجا بر آب جنگي مناسب

پيشنهاد  �توانستند آب را از لشكر مشركين قطع كنند پيامبر داشتند و مي
يارانش به آنجا رفتند كه پس از اقامت در حباب را پذيرفت و به همراه 

ساختند. وقتي دو لشكر در مقابل هم قرار  �آنجا، سايباني براي پيامبر
هاي لشكر مسلمانان را ميزان نموده و آنان را  صف �رسول خداگرفتند 

  به جنگ و شهادت تشويق فرموده و سپس جنگ شروع شد. 
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  ي جنگ بدر  نتيجه

لمانان به پايان رسيد كه در اين جنگ هفتاد ي بدر با پيروزي مس غزوه
پس از  �شدند پيامبرنفر از مشركين كشته و هفتاد نفر ديگر از آنان اسير 

دفن كشته شدگان اسيران را به مدينه آورد و در آنجا در مورد برخورد با 
آنان را  :گفت �اسيران با اصحابش مشورت نمود؛ عمر بن خطاب

آنان را در مقابل فديه آزاد كنيد رسول  :گفت �بكشيد و ابوبكر صديق
پيشنهاد ابوبكر را پذيرفت و با گرفتن فديه از مشركين اسيران آنان  �خدا

  را آزاد كرد.
  

  ي احد  غزوه

ي احد در پانزدهم ماه شوال سال سوم هجري صورت گرفت  غزوه
زيرا قريش هميشه در فكر آن بودند كه روزي انتقام بدر را از مسلمانان 

ند آنان لشكر بزرگي را براي حمله به مدينه آماده كردند كه سه هزار بگير
ها هند  مرد جنگجو و هيفده زن در آن لشكر شركت داشتند يكي از آن زن

دختر عتبه و همسر ابوسفيان بود كه پدرش در جنگ بدر كشته شده بود 
  اي در كنار كوه احد آمدند.  آنها به دره

صحابش بر آن بود كه مسلمانان از و تعدادي از ا �رأي رسول خدا
مدينه خارج نشوند بلكه در همانجا بمانند اگر مشركين حمله كردند از 
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و انصاري به ويژه  اما بعضي از جوانان مسلمان مهاجرشهر دفاع كنند 
كساني كه در جنگ بدر شركت نداشته بودند اصرار نمودند كه از مدينه 

رأي آنان را پذيرفت  �يامبرخارج شوند و به طرف دشمن حركت كنند پ
 �و به همراه هزار مرد جنگجو حركت كردند؛ هنگام حركت رسول خدا

چند نفر از يهود را ديد كه با عبداهللا بن ابي رئيس منافقان در ميان لشكر 
نه،  :اند؟ گفتند آيا آنها مسلمان شده :فرمود �مسلمانان بودند پيامبر

دند زيرا ما از مشركين عليه مشركين برگر :به آنان بگوييد :فرمود �پيامبر
  خواهيم.  كمك نمي

در وسط راه نيز رئيس منافقان به همراه سيصد نفر از آنان برگشتند و 
حركت كرد تا به صحراي احد  �لشكر مسلمانان هفتصد نفر شد. پيامبر

رسيد به طوري كه پشت به كوه كرد و رو به دشمن ايستاد، لشكر را 
ي تعيين كرد و پنجاه تيرانداز را  هر صفي فرمانده آرايي نمود و براي صف

ايي عبداهللا بن جبير انصاري باالي كوه فرستاد تا از پشت از  به فرمانده
به تيراندازان دستور فرمود كه از پشت  �كند پيامبرمسلمانان دفاع 

مسلمانان را نگهباني دهند و به مشركين نيز تيراندازي كنند و تا به آنان 
  سد هيچ وقت كوه را ترك ننمايند. دستوري نر

 ،جنگ شروع شد و خداوند مسلمانان را بر مشركين پيروز فرمود
تعدادي از آنان كشته شدند و بقيه نيز فرار كردند، پس از فرار مشركين 

هاي به جا ماده از مشركين شدند  مسلمانان مشغول گردآوري غنيمت
اند و مسلمانان مشغول  ردهتيراندازان وقتي متوجه شدند كه مشركين فرار ك
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وقتي كه خداوند پيامبرش را پيروز  :جمع آوري غنيمت هستند، گفتند
كرده پس ماندن ما در اينجا لزومي ندارد و ما نيز برويم غنيمت 

را  �ي پيامبر ي آنان (عبداهللا بن جبير) توصيه آوري كنيم، فرمانده جمع
 :ترك نكنند اما آنها گفتندبراي آنان بازگو نمود و هشدار داد كه سنگر را 

جنگ تمام شده و نيازي به ماندن در اينجا نيست، عبداهللا با ده نفر ديگر 
در آنجا ماندند و سنگر خويش را ترك نكردند ولي چهل نفر ديگر رفتند؛ 

ي مشركان بود فهميد كه نگهبانان كوه  خالد بن وليد كه در آن روز فرمانده
سلمانان حمله كرد و آنان را در محاصره اند از پشت به م را ترك نموده

كشته شده، بعضي از مسلمانان به طرف  �قرار داد، شايع شد كه پيامبر
نزديك شدند آن حضرت را  �مدينه فرار كردند و مشركين به پيامبر

ها  سنگباران كردند او به زمين افتاد و بيهوش شد، صورتش مجروح، گونه
ي كه پوشيده بود شكسته شد و لب پايينش نيز زخمي شد، كالهي زره

به همراه تعدادي از  �مشركين ايشان را محاصره نمودند اما آن حضرت
مسلمانان مقاومت كردند؛ يكي از مشركين به نام ابي بن خلف سوگند ياد 

 �حمله كرد ولي پيامبر �كرد كه تا محمد را نكشد بر نگردد او به پيامبر
ها فقط  ي جنگ در همه �سول خدار ،اي به او انداخت و او را كشت نيزه

  آن يك نفر را كشته است. 
بود كه هند همسر  �عموي پيامبر � يكي از شهيدان اين جنگ حمزه

براي شهيد شدن حمزه بسيار  �ابوسفيان شكمش را پاره كرد و پيامبر
  نگران شد. 
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شهيدان مسلمان در اين جنگ به هفتاد نفر رسيدند و كشته شدگان 
  ه نفر بودند. مشركين بيست و س

  ي بني نضير  غزوه

اي از يهود بودند كه در همسايگي مدينه سكونت  بني نضير طايفه
و مسلمانان ي خزرج بودند و در ميان آنها  داشتند آنان از همپيمانان طايفه

پيمان همكاري و صلح و سالمتي بسته شده بود ولي همان طبيعت شر و 
وانده است آنان را بر آن داشت كه اي كه در قوم يهود ريشه د خيانتكارانه

به همراه بعضي از اصحابش  �پيمان خويش را بشكنند روزي كه پيامبر
اي تكيه نموده  ميان آنان رفته بود در حالي كه آن حضرت بر ديوار خانه

بود قوم بني نضير با هم مشورت كردند تا كسي را بفرستند كه از باالي 
از طرف  �و ايشان را بكشد، پيامبربام خانه سنگي بر پيامبر بيندازد 

درنگ آنجا را ترك گفت و به شهر  ي آنان آگاه شد و بي خداوند به توطئه
 �مدينه بازگشت يارانش نيز بدنبال آن حضرت به مدينه برگشتند پيامبر

به قوم خيانتكار بني نضير پيامي فرستاد كه فوري مدينه را ترك  فوراً
را شما با آن نيت خيانتكارانه پيمان را نماييد و در شهر من ننشينند زي

  ايد.  شكسته
بني نضير آماده شدند كه مدينه را ترك كنند ولي رئيس منافقان 

با محمد جنگ كنيد ما نيز  :(عبداهللا بن ابي) نگذاشت آنان بروند و گفت
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فرستيم آنان نيز  دهيم و دو هزار نفر را به ياري شما مي شما را ياري مي
پيام  �هايشان سنگر گرفتند و به رسول خدا در قلعهپشيمان شدند و 

كنيم و هر كاري در توان داريد  هايمان را ترك نمي فرستادند كه ما خانه
  انجام دهيد. 

به همراه اصحابش به آنان حمله كردند آنها نيز با تير و سنگ  �پيامبر
هاي منافقان به آنان عملي نشد و هيچ  ولي وعدهودند ماز خود دفاع ن

محاصره كرد و آنها نيز  آنان را كامالًً �مكي براي آنها نفرستادند پيامبرك
ناچار شد كه درختان خرماي آنها را ببرد در اين  �استقامت نمودند پيامبر

به  :فرمود �اجازه دهيد ما شهر شما را ترك كنيم پيامبر :هنگام گفتند
ه خود نبريد دهم شهر را ترك كنيد كه سالح همرا شرطي به شما اجازه مي

هاي خود را هر اندازه كه شتر قدرت حمل آن را  ولي اموال و دارايي
اي از آن  داشته باشد همراه خود ببريد خون شما نيز محفوظ است و قطره

توانستند با  شهر هر چيزي را كه ميشود؛ آنها هنگام خروج از  ريخته نمي
استفادة مسلمانان هاي خويش را ويران نمودند تا مورد  خود بردند و خانه

قرار نگيرد بعضي از آنها به خيبر رفتند كه در نزديك مدينه بود و بعضي 
  ي شام رفتند.  ي جرش در منطقه ديگر ميان طايفه
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  ي احزاب  غزوه

اين غزوه در ماه شوال سال پنجم  ،ي خندق است آن غزوه نام ديگر
دند بعضي از ركهجري انجام شد زيرا هنگامي كه بني نضير مدينه را ترك 

 �قريش را براي جنگ با پيامبري  رئيسان آنها به مكه رفتند و طايفه
هاي بني  و طايفه ي غطفان رفتند دعوت كردند رؤساي يهود نيز به منطقه

بني مره و اشجع را براي جنگ با مسلمانان دعوت كردند و آنها  ،خزاره
 �به پيامبر نيز پذيرفتند و همه به طرف مدينه حركت كردند هنگامي كه

هاي يهود به اتفاق قريش براي جنگ با  ي طايفه خبر رسيد كه همه
نيز در خصوص دفاع از  �اند آن حضرت مسلمانان به مدينه حركت كرده

پيشنهاد نمود  �مشورت نمودند. سلمان فارسي �شهر مدينه با اصحابش
بول پيشنهاد سلمان را ق �كه در كنار مدينه خندق بزرگي كنده شود پيامبر

آن  شخصا كرد و دستور داد تا در اطراف شهر خندقي كنده شود و
حضرت نيز به همراه يارانش مشغول كندن خندق شد؛ وقتي كه قريش و 
هم پيمانانشان به مدينه رسيدند و خندق را ديدند همه متحير شدند زيرا 

ها رسم نبود و آنان با خندق  پيش از آن، كندن خندق در ميان عرب
  اشتند. آشنايي ند

تعداد لشكر كافران در اين جنگ ده هزار و لشكر مسلمانان سه هزار 
نفر بود. با عبور بعضي از اسب سواران مشرك در جاهاي تنگ خندق 
شروع شد اما مسلمان فوري آنان را كشتند سپس شخصي بنام نعيم بن 
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آمد و اعالم كرد كه مسلمان شده است  �مسعود بن عامر خدمت پيامبر
ي بني قريظه  من دوست طايفه :ي او هنوز خبر ندارند، گفت فهولي طاي

هر دستوري كه  ،هستم و آنها به من اطمينان دارند، پس اي رسول خدا
تو فقط يك نفر هستي پس  :فرمود �الزم است بفرمائيد تا اجرا كنم پيامبر

كمك كن زيرا جنگ سياست و از ما كنار گير! و با حيله و فريب به ما 
 ،، نعيم با سياست ميان قريش و هم پيمانانشان تفرقه انداختفريب است

و خداوند نيز در شبي باراني و سرد باد شديدي را براي دشمنان فرستاد 
گون هاي آنان را واژ ر و رو كرد و ديكبه طوري كه چادرهايشان را زي

همان شب فرار كردند هايشان پر از ترس و وحشت شد و در  نمود دل
  صبح زود مسلمانان كسي از دشمنان را نديدند. 

  

  ي بني قريظه  غزوه

جنگ بني قريظه در سال پنجم هجري پس از جنگ احزاب انجام شد. 
ي يهود بني قريظه، قريش و ساير  پس از آنكه نيت پليد و خيانتكارانه

در جنگ  آشكار شد و نيز آنان �هاي هم پيمان آنها براي پيامبر حزب
يي  شكستند و اگر جنگ احزاب به شيوه �احزاب پيمان خود را با پيامبر

رسيد يهود بني قريظه جنايت بزرگي را در مدينه  كه بيان شد به پايان نمي
تصميم گرفت كه اين  �دادند لذا پيامبر عليه مسلمانان انجام مي
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ود از شر آنان خيانتكاران را ادب كند و مدينه را كه پايگاه تبليغ و جهاد ب
ي مسلمانان اعالم كند كه نماز  پاك نمايد او كسي را فرستاد تا به همه

 �عصر را نخواند مگر در بني قريظه؛ مسلمان همه جمع شدند پيامبر
داد و به همراه سه هزار مرد و سي و شش شتر به  �پرچم را دست علي

دادند رار بني قريظه حمله كردند آنان را بيست و پنج روز در محاصره ق
كسي را حكم قرار دهيد  :گفتند �وقتي بني قريظه به تنگ آمدند به پيامبر

ي  كه در مورد ما داوري كند؛ از آنجا كه بني قريظه از هم پيمانان طايفه
سعد بن معاذ بزرگ قوم اوس را حكم آنان كرد و  �اوس بودند پيامبر

ها،  خيانت داوري سعد را در مورد آنان پذيرفت بدين طريق �پيامبر
  در مدينه تمام شد.  �هاي يهود عليه پيامبر ها و حيله دسيسه

  جنگ حديبيه 

 �ي سال ششم هجري بود زيرا رسول خدا اين غزوه در ماه ذي القعده
بعضي از آنان در خواب ديد كه به همراه اصحابش در حالي كه 

يت وارد اند با امن ديگر موها را كوتاه كردهسرهايشان را تراشيده و بعضي 
اند و از هيچ چيزي ترس ندارند و مشغول انجام مناسك عمره  كعبه شده

پس از آنكه اين خواب را ديد به مردم دستور داد كه براي  �هستند پيامبر
در اين سفر قصد هيچ گونه  �انجام حج عمره به مكه حركت كنند؛ پيامبر

سال از جنگي را با قريش نداشت، مهاجرين و انصار بعد از آنكه شش 
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ي مكرمه و كعبه اهللا محروم مانده بودند با اشتياق كامل و عشق  ديدن مكه
به همراه يارانش در  �ي خدا حركت كردند پيامبر فراوان به ديدن خانه

ي مردم به ويژه قريش  جايي به نام (ذي الحليفه) احرام بستند تا همه
نفر بود  1500بدانند كه آنان قصد جنگ را ندارند تعداد آنان نزديك به 

آنان به جز سالح مسافرت هيچ گونه سالحي به همراه نداشتند (سالح 
 �مسافرت در آن روز عبارت بود از شمشيري كه در غالف باشد) پيامبر

به همراه يارانش رفتند تا وارد جايي به نام (عسفان) شدند و در آنجا 
شما آمد و به او خبر داد كه قريش از آمدن  � شخصي نزد آن حضرت

اند كه  اند آنان لباس جنگ را پوشيده و سوگند ياد كرده با خبر شده
 ،واي بر قريش :فرمود �نگذارند هرگز شما را وارد مكه شويد؛ پيامبر

  جنگ آنان را خورده است. 
وارد حديبيه (جايي نزديك مكه) شد بعضي از مردان  �وقتي پيامبر

او و اصحابش به  آمدند و علت آمدن �ي خزاعه نزد آن حضرت طايفه
ما جز براي زيارت  :به آنان گفت �را از ايشان پرسيدند پيامبرمكه 
ايم، آنان برگشتند و به قريش  ه اينجا نيامدهي خدا و انجام عمره ب خانه

شما در مورد محمد عجله كرديد او براي جنگ نيامده بلكه آمده  :گفتند
ا قسم نبايد وارد مكه نه به خد :كه اين خانه را زيارت كند؛ قريش گفتند

سپس قريش يكي به نام (عروه  .ها به ما بد خواهد گفت شود زيرا عرب
تا با ايشان فرستادند  �بن مسعود ثقفي) را به نمايندگي از خود نزد محمد

و اصحابش آمد و محبت و  �مذاكره كند عروه هنگامي كه نزد پيامبر
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پس از گفتگو  مشاهده نمود �فداكاري اصحاب را نسبت به آن حضرت
هاي  محبت و فداكارينزد قريش برگشت و  �با بعضي از ياران پيامبر

براي آنها بيان نمود و آنان را به صلح با  �اصحاب را نسبت به پيامبر
عثمان بن  �تشويق كرد اما آنان قبول نكردند، سپس پيامبر �محمد
ا اعالم به مكه را به آنه �را به مكه فرستاد تا هدف سفر پيامبر �عفان

اند  كند، عثمان دير كرد در ميان مسلمانان شايع شد كه عثمان را كشته
  گرديم تا با اين قوم بجنگيم).  (ما بر نمي :نگران شد و فرمود �پيامبر

ي درختي نشست و مسلمانان را دعوت كرد كه  در سايه �رسول خدا
و هرگز از  پيمان ببندند كه با كافران جهاد كنند تا در راه خدا شهيد شوند

  جنگ فرار نكنند. 
اند  پيمان جهاد بسته �قريش همين كه شنيدند كه مسلمانان با پيامبر

) به وترسيدند و آماده صلح شدند آنها شخصي را به نام (سهيل بن عمر
نامه را به قرار ذيل  فرستادند تا مفاد صلح �نمايندگي از خويش نزد پيامبر

   :بنويسند
د سال وارد مكه نشوند و به مدينه برگردنو اصحابش ام �پيامبر -1

  وارد مكه شوند و سه روز در آنجا بمانند.  ايشان سال آينده با سالح مسافر
  دو طرف مدت ده سال با هم جنگ نكنند.  -2
اگر كسي از مسلمانان به مكه آمد و نزد قريش رفت او را نزد  -3
  برنگردانند.  �پيامبر
  آمد او را به مكه برگردانند.  �مبراگر كسي از اهل مكه نزد پيا -4
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قبول مفاد اين عهدنامه براي بعضي از مسلمانان خيلي سخت بود حتي 
بحث و گفتگو كردند كه تندترين  �بعضي از آنان در مورد آن با پيامبر

 :در جواب عمر گفت �بود و پيامبر �آنان در اين مورد عمر بن خطاب
  ند مرا ضايع نخواهد كرد. من بنده خداوند هستم و مطمئنم كه خداو

به يارانش دستور داد كه احرام را بشكنند اما آنان  �پس از آن پيامبر
هاي صلحنامه هم بر آنان  چون كه هنوز وارد مكه نشده بودند و شرط

خودش احرام را شكست و  �سخت بود احرام را نشكستند ولي پيامبر
  نيز از آن حضرت پيروي نمودند. اصحاب 

آن صلح كه قبول آن براي مسلمانان سخت بود هاي  فايدهاما ارزش و 
نگري و حكمتي كه داشت و  با توجه به آينده �بعداً آشكار شد و پيامبر

ها را پذيرفت،  كرد اين شرط امداد وحي نيز ايشان را پشتيباني مي
  ي صلح حديبيه فتح مكه بود كه بعداً انجام شد.  بزرگترين ثمره

  

  ي خيبر غزوه

در روزهاي آخر ماه محرم سال هفتم هجري رخ داد زيرا اين جنگ 
ي قريش امين شد و تصميم  پس از صلح حديبيه از شر طايفه �پيامبر

ها پاك كرده بود  گرفت هم چنانكه داخل شهر مدينه را از وجود يهودي
ها در  هاي يهود كامالً پاك كند زيرا يهودي اطراف مدينه را نيز از جمعيت
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حكمي داشتند كه در آنها نزديك به ده هزار جنگجو هاي م خيبر قلعه
همراه با اسلحه و مهمات زيادي وجود داشت و آنان هميشه اهل مكر و 
حيله بودند كه بايد پيش از آنكه براي مسلمانان مشكل آفرين شود و 

دستور داد  �ايجاد ناامني كنند آنان را بكلي از بين برد بهمين خاطر پيامبر
خيبر حمله كنند و آن حضرت به همراه هزار و ششصد كه مسلمانان به 

در  �مرد جنگجو به آنجا حركت كرد هنگامي كه به خيبر رسيدند پيامبر
اي به نام (حسن النطاف) كه جنگجويان يهود در آنجا سنگر  نزديك قلعه

من با اين  ،يا رسول اهللا :گرفته بودند ايستاد اما حباب بن منذر گفت
دارم، جايي كه ما هستيم موقعيت خوبي ندارد زيرا منطقه آشنايي كامل 

هاي خرما به ما حمله  آنان بر ما مسلط هستند و شبانه از پشت درخت
پيشنهاد حباب را قبول فرمود و لشكر را به جاي ديگري  �كنند پيامبر مي

ها را يكي پس از ديگري فتح  انتقال داد؛ جنگ شروع شد و مسلمانان قلعه
اي آخر كه ساكنان آنها به صلح راضي شدند تا از  لعهكردند به جز دو ق

نيز با آنان صلح كرد. كشته شدگان  �سرزمين خيبر بيرون روند و پيغمبر
  يهود در جنگ خيبر نود و سه نفر و شهيدان مسلمانان پانزده نفر بودند. 

   مؤتهي  غزوه

سال هشتم هجري انجام شد. مؤته » جمادي االول«اين غزوه در ماه 
  ن (الكرك) نام دارد. هاي شام است كه اآل يي از بلنديتاروس
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به پادشاه بصري كه  �جنگ مؤته به آن علت رخ داد كه پيامبر
ي يكي از  اي نوشت، ايشان نامه را به واسطه ي هرقل بود نامه نماينده

هايي  اصحاب به نام (حارث بن عمر ازدي) فرستاد اين نيز يكي از نامه
فرستاد؛ وقتي كه نامه رسان  ادشاهان جهان عرب ميبه پ �بود كه پيامبر

وارد روستاي مؤته شد يكي از پادشاهان عرب كه پيرو قيصر روم  �پيامبر
 :روي؟ آيا فرستاده محمد هستي؟ او گفت كجا مي :بود به حارث گفت

هستم. او را زنجير كرد و گردنش را زد، اين خبر  �نماينده محمد ،آري
خيلي نگران شد زيرا تا آن وقت هيچ يك  �امبرپي ،رسيد �به رسول خدا

لشكري سه هزار  �هاي آن حضرت شهيد نشده بود پيامبر رسان از نامه
را  �نفره را براي جنگ با آنان فرستاد، رسول خدا زيد پسر حارثه

فرمانده آن لشكر كرد و به آنان توصيه كرد كه اگر زيد شهيد شد جعفر 
ر جعفر هم شهيد شد عبداهللا بن فرمانده شود و اگ �بن ابي طالب

در  :فرمانده شود، رسول خدا به زيد بن حارثه دستور فرمود �رواحه
جايي كه حارث بن عمر (نامه رسان پيامبر) شهيد شده قرار گيرد و مردم 
آنجا را به قبول دين اسالم دعوت كند اگر پذيرفتند خيلي خوب و اگر 

گند. لشكر با بركت و استمداد قبول نكردند با ياري خداوند با آنان بجن
وقتي آنها به  :آن را بدرقه فرمود �خداوند حركت كرد و شخص پيامبر

رسيدند؛ شنيدند كه هرقل پادشاه روم لشكر بزرگي را » معان«جايي به نام 
براي رويارويي با آنان آماده كرده است، مسلمانان با هم مشورت كردند 

كنيم كه برايمان نيرو بفرستد يا درخواست كمك  �بعضي گفتند از پيامبر
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سوگند  :دستور ديگري صادر كند تا انجام دهيم اما عبداهللا بن رواحه گفت
  ايم.  ترسيد همان چيزي است كه براي آن آمده بخدا آنچه از آن مي

جنگيم بلكه  خواهيم، ما با تعداد زياد يا با قدرت نمي ما شهادت مي
ي آن گرامي داشته  را به واسطهسالح جنگ ما ديني است كه خداوند ما 

  يا پيروزي يا شهادت.  است ما يكي از دو (حسن) را داريم
همه لشكر نيز با او موافقت نمودند و وارد جنگ شدند، جنگ شروع 
شد و زيد بن حارثه كه پرچم را در دست داشت جنگيد تا شهيد شد پس 

اسب از او جعفر بن ابي طالب پرچم را در دست گرفت او سوار بر 
جنگيد سپس ناچار از اسب پياده شد و جنگيد تا دست راستش قطع شد 
پرچم را با دست چپ گرفت دست چپ نيز قطع شد پرچم را در آغوش 

ي تير و شمشير در  گرفت تا شهيد شد در حالي كه هفتاد و چند ضربه
بدنش خورده بود پس از او عبداهللا بن رواحه پرچم را گرفت و جنگيد 

ي  با رأي همهرسيدند پس از شهادت عبداهللا بن رواحه تا به شهادت 
اين اولين جنگي بود در اسالم  ،آنان شد ةجنگجويان خالد بن وليد فرماند

هاي نظامي  كه خالد در آن شركت كرده بود او با بكارگيري تاكتيك
جنگ مؤته  .توانست لشكر را نجات دهد و آنان را به مدينه برگرداند

ي (جزيره العرب) بر عليه  مسمانان در خارج از منطقهاولين جنگي بود كه 
در اين جنگ حضور نداشت اما  �روم انجام دادند هر چند شخص پيامبر

اند  چون كه جنگجويان زيادي در آن شركت كرده بودند آن را غزوه ناميده
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در اين  �ها كم بود. پيامبر كنندگان در سريه زيرا معموالً تعداد شركت
  شير خدا ناميد. شمن وليد را (سيف اهللا) جنگ لقب خالد ب

  

  ي فتح مكه  غزوه

شد زيرا در پيمان  ماين غزوه در ماه رمضان سال هشتم هجري انجا
تواند با رسول  هاي عرب مي صلح حديبيه آمده بود كه هر يك از طايفه

ي (بنوبكر) با  خدا يا با قريش هم پيمان شود در پي اين تصميم طايفه
هم پيمان شدند در  �شدند و طايفه خزاعه نيز با پيامبرقريش هم پيمان 

همان سال بنوبكر بر خزاعه حمله كردند و نزديك به بيست نفر از آنان را 
با  �كشتند و قريش نيز با مال و اسلحه بنوبكر را ياري دادند پيامبر

شنيدن اين خبر خيلي ناراحت شد و براي جنگ با قريش خود را آماده 
خواست  هدف و مسيرش را اعالم ننمود زيرا نمي �رتكرد اما آن حض

شهر مكه خون آلود، و گوشه و كنار قريش با خبر شوند و اطراف كعبه و 
حاطب بن ابي بلتعه «آن پر از جنازه گردد ولي يكي از مسلمانان به نام 

اي براي قريش نوشت و به آنان اعالم  به صورت محرمانه نامه» بدري
ه كند ولي خداوند به قصد دارد به شما حمل �كرده بود كه پيامبر

چند نفري را دنبال  �اين نامه خبر داد و آن حضرتدر مورد  �پيامبرش
نامه  زني كه نامه را به مكه برده بود فرستاد آنان آن زن را بازرسي نموده و
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چرا اين نامه را  :احضار كرد و فرمودحاطب را  �مبرپيارا از او گرفتند 
ل خدا! به خداوند سوگند من مسلمانم و واي رس :گفت اي؟ حاطب نوشته

 :گفت �ام، عمر به خدا و پيامبرش ايمان دارم و من دينم را تغيير نداده
اين مرد منافق است، امر فرماييد تا گردنش را بزنم زيرا  ،اي رسول خدا

دانيد  او در جنگ بدر شركت داشته شما نمي :به عمر گفت �پيامبر
هر چه خواهيد  :ي اصحاب بدر آگاه است كه فرمودهها خداوند بر قلب

  ام.  انجام دهيد من شما را بخشيده
با لشكري ده هزار نفره حركت كرد، كه در راه بعضي از  �پيامبر

هاي عرب نيز به آنان پيوستند و ابوسفيان به همراه دو نفر ديگر به  طايفه
ي  ارد خانهكسي كه و :فرمود �آنان رسيدند و او مسلمان شد، پيامبر

ماند سپس لشكر اسالم  ابوسفيان شود در امان است و خونش محفوظ مي
اش بماند  كسي كه در خانه :اعالم نمود �ي پيامبر وارد مكه شد و نماينده

و درش را ببندد او در امنيت است، كسي كه داخل مسجد شود در امنيت 
از  �ما پيامبري ابوسفيان شود نيز امين است، ا و كسي كه وارد خانه ،است

اين عفو عمومي پانزده نفر را كه داراي جرم بزرگي بر عليه اسالم و 
  مسلمانان بودند جدا كرد و آنان را نبخشيد. 

ي خدا را طواف كرد و  پس از ورود به مكه خانه �پيامبر اسالم
هاي دور مكه را برداشت سپس به داخل كعبه رفت و در آنجا دو  بت

ي  ر كنار در كعبه ايستاد در حالي كه همهركعت نماز خواند سپس د
در مورد آنان حكم صادر كند  �قريش منتظر بودند كه آن حضرت
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كنيد كه من با شما چه  شما فكر مي ،اي گروه قريش« :فرمود �پيامبر
ما نظر خير نسبت به شما داريم، شما برادر  :خواهم كرد؟ آنان گفتند

من امروز  :فرمود �پيامبر .يدي ما هست بخشندهاي  بخشنده و برادرزاده
   :گويم كه برادرم يوسف در گذشته به برادرانش گفت چيزي به شما مي

� Ÿω |=ƒÎ� øYs? ãΝä3 ø‹n= tæ tΠ öθu‹ø9$# ( ã� Ï! øó tƒ ª!$# öΝä3 s9 ( uθ èδ uρ ãΝym ö‘r& 
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و او بخشد  امروز مالمت و توبيخى بر شما نيست! خداوند شما را مى«

  .»مهربانترين مهربانان است!
پس شما برويد همگي آزاد هستيد. سپس همه در كنار كوه صفا در 

بيعت كردند كه پيرو  �جمع گشتند و با آن حضرت �اطراف پيامبر
  فرمان خدا و پيامبرش باشند. 

  

  ي حنين  غزوه

ي حنين در دهم ماه شوال سال هشتم هجري انجام شد سبب اين  غزوه
هاي هوازن و ثقيف گمان  د كه پس از فتح مكه سران قبيلهجنگ آن بو

پس از پاكسازي مكه به آنان حمله خواهد كرد. آنها  �كردند كه پيامبر
جنگ را شروع كنند و مالك  �ي محمد تصميم گرفتند كه پيش از حمله

ي خود كردند مالك دستور داد تا همة آنها به همراه  بن عوف را فرمانده
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زند و چهار پايان خويش براي جنگ حركت كنند، تعداد اموال، زن و فر
نيز با  �رسيد و پيامبر جنگجويان دو قلعه به بيست تا سي هزار نفر مي

آنان اعالم جنگ نمود. تمام كساني كه در مكه بودند چه آنان كه از مدينه 
آمده بودند و چه كساني كه تازه مسلمان شده بودند براي جنگ حركت 

ي حنين شدند  به همراه لشكر اسالم وارد دره �پيامبركردند وقتي كه 
لشكر هوازن و هم پيمانانشان آنها را محاصره نمودند؛ مسلمانان با 
مقاومت خويش آنان را شكست و فرار دادند و مشغول جمع آوري 
غنيمت شدند در هنگام گردآوري غنيمت لشكر، مسلمانان هدف 

تازه مسلمان فرار كردند اما رسول قرار گرفتند و مردان تيراندازي كافران 
گويم، من فرزند  من پيامبرم و دروغ نمي« :مقاومت كرد و فرمود �خدا

شهيد شده و  �در ميان مسلمانان شايع شد كه پيامبر» عبدالمطلب هستم
ي زيادي از آنان مايوس شدند و اسلحه را زمين گذاشتند ولي بعضي  عده

اعالم  �مقاومت كردند. عباس �ااز مهاجرين و انصار در كنار رسول خد
كساني كه فراري شده بودند برگشتند و  ،نمود كه رسول خدا زنده است

مجدداً قوي شد و آنان مقاومت كردند تا به پيروزي لشكر مسلمانان 
  رسيدند. 
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  ي تبوك  غزوه

اين غزوه در ماه رجب سال نهم  ،است» عسره«ي  نام ديگر آن غزوه
بوك به اين علت انجام شد كه دولت روم ي ت هجري انجام شد غزوه

لشكر زيادي را در شام آماده كرده بود تا به همراه تعداد ديگري از 
ند تا مسلمانان را كه خبر فتوحات پي در هاي عرب به مدينه حمله كن يلهقب

پي آنان ترس و وحشت را در دل هرقل ايجاد كرده بود از پاي در 
  آوردند. 
ي جنگ با هرقل شوند در اين  مسلمانان آمادهاعالم نمود كه  �پيامبر

هنگام هوا خيلي گرم، و جنگيدن بسيار سخت و دشوار بود اما مسلمانان 
صادق و راستگو با آرامش قلب در اين جنگ شركت كردند به جز سه نفر 

  كه آنان نيز مسلماني صادق بودند ولي به داليلي شركت نكردند. 
اندازي  تا لشكر جيش العسره را راهداران خواست  از سرمايه �پيامبر

هايش را  تمام دارائي �كنند آنان اموال و دارايي زيادي را آوردند؛ ابوبكر
اي از اموالش  نيمه �آورد، عمر �كه چهل هزار درهم بود خدمت پيامبر

هزينه اين لشكر  3/1ي اموال زيادي به تنهايي  با هديه �را آورد و عثمان
پس از « :دعاي خير كرد و فرمود �راي عثمانب �را تأمين كرد پيامبر

بعضي از فقيران اصحاب خدمت » امروز عثمان هرگز ضرر نخواهد كرد
 �اي نداريم كه بر آن سوار شويم پيامبر ما وسيله :آمدند و گفتند �پيامبر



  �و خلفاي راشدين �زندگاني حضرت محمد        48
 

آنان با چشمان پر از اشك » منم چيزي ندارم كه به شما بدهم« :فرمود
  كه در راه خدا بدهند. برگشتند زيرا چيزي نداشتند

هشتاد و چند نفر از منافقين در اين غزوه شركت نكردند بعضي از آنان 
ظاهراً از آنان  �بيان كردند و پيامبر �دروغي را نزد پيامبر هاي بهانه

   .)1( پذيرفت
به همراه سي هزار مرد جنگجو مدينه را ترك نمود اين  �پيامبر

 �خود ديده بودند، پيامبراريخ ها در ت بزرگترين لشكري بود كه عرب
وارد تبوك شد و مدت بيست روز در آن جا ماند اما جنگي رخ نداد 

  بود.  �رسول خداي  تبوك آخرين غزوه

   ����وفات پيامبر

الوداع) مشهور  حجةفاتش حجي را انجام داد كه به (پيش از و �پيامبر
  داد. در تمام حياتش انجام  �و اين تنها حجي بود كه رسول خدا ،است

خواهد حج را انجام دهد  مي �وقتي مردم شنيدند كه در آن سال پيامبر
العرب براي انجام حج به مكه آمدند،  ةهاي گوناگون جزير آنان از منطقه

ي مهمي ايراد فرمود كه بعنوان آخرين  در اين مراسم خطبه �پيامبر
   :ي آن حضرت مشهور است و در آن آمده خطبه

__________________ 

اعالم كرد كه  �ولي خداوند چندين آيه در مورد منافقان نازل فرمود و به پيامبر -1

  ي آنها را نخواهد پذيرفت. هرگز براي آنان استغفار نكند و خداوند هيچ وقت توبه
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كنيد شايد من بعد از امسال ديگر شما را در  اي مردم! حرف مرا گوش
خون و اموال شما بر همديگر حرام است تا به  ،اين مكان نبينم، اي مردم

حضور خداوند خويش بازگرديد همچنانكه در اين روز و در اين شهر 
حرام است، و همانا شما در قيامت به حضور خداي خويش خواهيد رفت 

  هد پرسيد. و در مورد كردارتان از شما خوا
پيش از وفات از طريق وحي به نزديكي بودن اجلش آگاه  �پيامبر

  الوداع) با مردم خداحافظي كرد.  حجةشده بود و در (
اصحاب  در ميان مردم شايع شد همة �وقتي خبر وفات رسول خدا

از شنيدن اين مصيبت بزرگ پريشان شدند، بعضي از آنان  �آن حضرت
بعضي بيهوش شده و قدرت راه رفتن را قدرت حرف زدن را نداشتند، 

شمشير از نيام بركشيد و مردم را از سخن  �نداشتند، عمر بن خطاب
پايدار ماند (او بعد  �منع كرد، ولي ابوبكر �گفتن در مورد رحلت پيامبر

 ،اي مردم :) به ميان مردم رفت و گفت�جسد مبارك پيامبر از ديدار
د فوت كرد و كسي كه خداوند را پرستيد همانا محم كسي كه محمد را مي

او سپس اين آيه را  ،ميرد ست و نميا كند همانا خداوند زنده پرستش مي
  تالوت كرد:
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اند؛ آيا  محمد جز پيغمبري نيست و پيش از او پيامبراني بوده و رفته«

گرديد و هر كس به عقب بر  اگر او بميرد يا كشته شود به عقب بر مي
و خدا سپاسگزاران را پاداش رساند  گردد كوچكترين زياني به خدا نمي

  . »خواهد داد
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  مودبخش 
  

  

 �زندگاني خلفاي راشدين



  ����ابوبكر صديق

  زندگاني او در چند سطر

به دنيا  �دو سال و چند ماه بعد از والدت پيامبر خدا �ابوبكر -
  آمد. 

 ايمان آورد.  �او در ميان مردان اولين كسي بود به پيامبر -

نه و يار غار آن در راه هجرت به مدي �او تنها همسفر پيامبر -
 بود.  �حضرت

در آورد و او ام المؤمنين (مادر  �دخترش عايشه را به عقد پيامبر -
 مسلمانان) شد. 

 �بعد از رحلت آن حضرت �ابوبكر اولين خليفه و جانشين پيامبر -
 بوده است. 

او در سال دهم هجري به خالفت رسيد و دو سال و سه ماه  -
 خالفت ايشان به طول انجاميد. 

ت و سه صش �به هنگام وفات درست مانند رسول خدا �كرابوب -
 سال داشت. 

 مدفون است.  �و در كنار پيامبر خدا �او در حجرة عائشه -
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جمع آوري  �هاي تاريخي ابوبكر صديق يكي از بزرگترين برتري -
 .  )1( ها محفوظ بود قرآن، پس از آنكه پراكنده و يا در سينه

 :سر، پسرانش عبارتند ازسه دختر و سه پ :او شش فرزند داشت -
اسماء، عايشه  :عبداهللا، عبدالرحمن و محمد و دخترانش عبارتند از

  . �(ام المؤمنين) و ام كلثوم
  

   ����نام و نسب ابوبكر

اش ابي  و كنيهاش ابوبكر، پدرش عثمان نام داشت  نام او عبداهللا و كنيه
  عتيق و صديق است.  �قحافه بود. لقب ابوبكر

شود كه مردم او را تصديق نمايند و هرگز  مي به كسي گفتهصديق 
از جانب  �درنگ هر فرماني را كه پيامبر دروغگويش نخوانند. ابوبكر بي

  كرد.  فرمود؛ تصديق مي خداوند اعالم مي
  

__________________ 

وب، پوست و استخوان شتر به صورت هاي چ بر روي تكه �قرآن در زمان پيامبر -1

در زمان خالفتش آن  �پراكنده نوشته شده، و يا در سينه حافظان قرآن بود، اما ابوبكر

  را از اين حالت خارج نموده و در كتاب واحدي جمع آوري كرد.
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  پيش از اسالم  ����خصوصيات ابوبكر

هاي قريش بود و  ترين خاندان او در زمان جاهليت جزو يكي از اصيل
او تاجري موفق بود كه اخالقي نيكو  ،دانست بهتر مينيك و بد را از همه 

داشت و ميان بستگانش محبوب بود، هيچ وقت شراب ننوشيده و بت 
  پرستي نكرده. 

سفيد گون و الغر بود و صورتي استخواني داشت، داراي موهاي انبوه 
  و قامتي خميده بود. 

  

   ����اسالم ابوبكر صديق

رسالت مكرم نمود اولين كسي  پس از آنكه خداوند پيامبرش را به امر
بود  �او را به پذيرش اسالم دعوت كرد ابوبكر صديق �كه آن حضرت

اذيت و  �و او بدون هر گونه شك و ترديد ايمان آورد. و پا به پاي پيامبر
آزار مشركان را در مكه تحمل نمود تا توانست رفيق و همسفر رسول 

  در هجرت و يار غار ايشان شود.  �خدا
اره تأييد وهايش را در راه خدا بخشيد و هم بسياري از دارايي �ابوبكر

 �بود، چنانكه به هنگام وفات پيامبر �ي پيامبر كننده و ياري دهنده
ترين براي  و شايسته �نزديكترين اصحاب به قلب آن حضرت �ابوبكر

  جانشيني پس از ايشان بود. 
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   ����خالفت ابوبكر

فت بيعت كردند امور براي خال �در زماني كه مردم با ابوبكر
هاي گوناگون پريشان بود. چرا كه از سويي رسول  مسلمانان از جنبه

هاي عرب از دين برگشته  برخي از قبيله رحلت نموده، از ديگر سو �خدا
 �بودند و برخي ديگر حاضر به پذيرش فرمان كسي ديگر پس از پيامبر

آماده شده بودند  ها براي جنگ با مسلمانان اينكه رومينبودند و همچنين 
پيش از وفاتش آن را براي رويارويي  �كه پيامبر خدا �و لشكر اسامه

هاي مدينه منتظر رسيدن  با لشكر روم آماده نموده بود؛ در كنار دروازه
[با وجود چنين مشكالتي] خالفت را بعهده  �فرمان حركت بود، ابوبكر

  نمود. گرفته و آن را بهتر از هر كسي در طول تاريخ، اداره 
كه با از دين برگشتگان انجام داد همانند كسي كه با هايي  در جنگ

تدبير و دور انديشي بخواهد خارج شدگان از فرمان خدا و رسولش را 
 �براي هميشه ادب نمايد، ايستادگي و مقاومت نمود؛ و به لشكر اسامه

  براي جنگ با روميان فرمان حركت صادر كرد. 
اي براي مسلمانان ايراد نمود كه در آن  خطبه او پس از آنكه خليفه شد؛

ام در حالي كه بهتر از شما نيستم پس  همانا من خليفة شما شده« :فرمود
اگر كار خوبي كردم ياريم دهيد و اگر به خطا رفتم مرا به راه راست 

و آنكه شما ضعيفش  ،هدايت كنيد، صداقت امانت و دروغ خيانت است
است تا آن كه حق او را باز پس گيرم و آنكه پنداريد از نظر من قوي  مي
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نزد شما قوي است در نظر من ضعيف و ناتوان است تا حق (ديگران) را 
  . »از او باز پس ستانم

صادق بود و جان و مال  �آري، ابوبكر در ايمان به خدا و پيامبرش
ها، خردمندي بزرگ  خويش را در راه خدا قرباني نمود و به هنگام سختي

  نديش بود. و دور ا
بسيار فروتن و پاك دامن، و نسبت به مردم نرم خو و مهربان بود و 

در حالي وفات  �كرد. ابوبكر صديق گيري نمي هرگز برايشان سخت
و پيش از وفاتش  ،فرمود كه كاال و ثروتي از خود به جاي نگذاشت

را  �بعد از او خالفت و جانشيني پيامبر �وصيت نمود كه عمر فاروق
  يرد. بعهده گ

  

   ����عمر بن خطاب

  در چند سطر  ���� زندگاني عمر

  به دنيا آمد.  �عمر سي سال پيش از بعثت رسول اكرم -
 ل؛ پدر (ام المؤمنين) حفصه�پدر خانم رسول خدا �عمر -

 است. 

سال  10سالگي خليفه مسلمانان شد و مدت خالفتش  55او در عمر  -
 و شش ماه به طول انجاميد. 
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، عراق، فارس، مصر، برقه، طرابلس در مدت خالفتش مناطق شام -
غربي، آذربايجان، نهاوند و گرگان را فتح نمود و شهرهاي بصره و 

 كوفه را نيز بنا نهاد. 

اولين كسي بود كه تاريخ هجري را تأسيس نمود و از آن  �عمر -
استفاده كرد و نيز اولين كسي بود كه نماز تراويح را به جماعت اقامه 

 نمود. 

 �و ابوبكر صديق �ايشه و در جوار قبر پيامبردر حجرة ع �عمر -
 مدفون است. 

  فرزند، شش پسر و شش دختر داشت.  12او  -
  

   ����نام و نسب عمر

نام او عمر و نام پدرش خطاب فرزند، نفيل، فرزند عبدالعزي است. 
  شود.  ملحق مي �نسبش در كعب بن لوئي به نسب پيامبر

در  �است، پيامبر اش (ابو حفص) است. حفص به معناي شير كينه
روزي  �داد. لقب او فاروق است، پيامبر �جنگ بدر اين كنيه را به عمر

ايمان آورد اين لقب را به ايشان داد، خداوند با مسلمان شدن  � كه عمر
  به اسالم عزت بخشيد و او حق را از باطل جدا نمود.  �عمر
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   ����صفات عمر

كه رش يافت، اي مشهور، مقتدر و با شوكت پرو او در خانواده
اي بود كه  ي او در زمان جاهليت براي قريش همچون سفارتخانه خانواده

ميان طايفة قريش با ديگر طوايف افرادي جنگ و مخاصمه  عبه هنگام وقو
هاي متخاصم فرستاده  براي مذاكره و صلح ميان طايفه �عمراز خاندان 

ي بر آنها شدند، يا كس شد و اگر طايفة قريش توسط كساني نفرت مي مي
براي پاسخ او انتخاب  �كرد شخصي از خانواده عمر فخرفروشي مي

  گرديد.  مي
او بلند قامت، گندم گونه و داراي صورتي زيبا بود، دستان و پاهاي 

صاحب جسمي قوي و  �قوي داشت و جلو سرش مو نداشت، عمر
  صدايي بلند بود. 

  

  در دوران جاهليت  ����عمر

ترين جوانان قريش بود و در كارها و  هترين و آگا او يكي از باهوش
نمود، شراب  ها و ... شركت مي ها، عبادت هاي آنان از جمله بازي عادت

كرد و به شدت مسلمانان را آزار  ها پرستش مي نوشيد و براي بت مي
  به خواندن و نوشتن آشنايي داشت. داراي سواد و �داد، عمر مي
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   ����مسلمان شدن عمر

مسلمان شد در حالي كه هنگام مبعوث شدن  او در سال ششم بعثت
و پس از آنكه به دين اسالم گرويد  ،سي سال داشت �عمر �رسول خدا

داد كفار را نيز آزار  به همان سان كه قبل از اسالمش مسلمانان را آزار مي
  داد و نسبت به آنان تند بود. 

را قبول نمود كه  �خداوند دعاي پيامبرش �با اسالم عمر ،آري
اسالم را به واسطة محبوبترين اين دو مرد (ابي جهل پسر  ،خداوندا :ودفرم

  عزت بفرما.  به تو هشام يا عمر بن خطاب)
  

   ����با پيامبر ����دوران همنشيني عمر

مسلماني متوكل به خدا و  �او در زمان صحبت و همنشيني با پيامبر
حق بود، بر عليه دشمنان اسالم تند بود و در كارهاي  �مطيع پيامبرش

  كرد.  نمود عمل مي مينيرومند، و به آنچه كه خداوند نازل 
 �و پيامبر ،شركت داشت �ها همراه پيامبر در تمام جنگ �عمر

نمود كه بر بلندي مقام و منزلتش در نزد آن  همواره چنان او را تمجيد مي
خداوند حق  :در وصف او فرمود �پيامبر ،آري .داللت داشت �حضرت
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ي او حق را از باطل  و به واسطه ،عمر قرار داده استرا بر زبان و قلب 
  جدا نمود. 

دور انديش و خردمندي بزرگ بود و در سه مورد خداوند  �عمر
به  �عمر �در هنگام رحلت پيامبر ،مطابق رأي او آيه نازل كرده است

فوت نكرده  �رسول خدا :شدت محزون گشت و در اثر ناراحتي گفت
گردد. او اعالم  اجات كند و به ميان مردم بر ميبلكه او رفته با خدايش من

  زنم.  فوت نموده گردنش را مي �هر كه بگويد رسول خدا :نمود
با دشمنان اسالم اعم از  �شدت و تندي عمر �پس از رحلت پيامبر

هر  �مشركين و منافقين زبان زد مردم بود. و در زمان حيات رسول خدا
 �كرد عمر احترامي مي رت بيوقت كسي با گفتار يا كردار به آن حض

  گرفت كه گردنش را بزند.  اجازه مي �درنگ از پيامبر بي
داده و او يكي از (عشرة  �مژدة بهشت را به عمر �پيامبر خدا

در نزد خداوند همين بس است  �مبشره) است. براي مقام و منزلت عمر
  به هنگام رحلتش از او راضي بود.  �كه رسول خدا

  

   ����فت ابوبكردر زمان خال ����عمر

ي او  بود، و به واسطه كوزيري راستگو و ياوري ني �او براي ابوبكر 
  متحد نمود.  �مردم را براي بيعت با ابوبكر يها خداوند دل
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داشت در  �او همان صالبت و استحكام رأي را كه در زمان پيامبر
نيز ادامه داد و با عنايت به اينكه شخص  �دوران خالفت ابوبكر

ود مردي حليم، بردبار و داراي قلبي پر از رحمت و مهرباني خ �ابوبكر
بود و وقار و بخشش او ساير صفاتش را تحت تأثير قرار داده بود لذا [در 

   .1نمود عمل مي �رأي عمربعضي مواقع] به 
  

  در عصر خالفت خويش  ����عمر

هنگامي خليفه شد كه (اسالم) به شدت نيازمند مردي همچون  �عمر
هاي مهلك فارس و روم مانده بودند و  در دام جنگلمانان او بود؛ و مس

نيز مناطق تازه فتح شدة اسالمي نيازمند حاكماني با تقوا و تزكيه شده بود 
ي و تيز هوشي با با صالبت، عفت، مهربان �كه همانند عمر بن خطاب

خالفت را به عهده گرفت و در اين مدت  �عمر ،آري مردم عمل نمايند.
هاي مسلمانان با  در تاريخ اسالم رقم زد. او جنگ برگ زريني را

شروع كرده بود با پيروزي  �فارس و روم را كه ابوبكرهاي  دولت
هاي مصر، شام، عراق و فارس به پايان  مسلمانان و تسلط آنان بر مملكت

__________________ 

 �باشد اما ابـوبكر  منظور آن است در بعضي مواقع حاكم نيازمند خشونت و تندي مي -1

توانست به خشونت و شدت متمسك شود در  رباني و بردباريش نميبه خاطر شدت مه

  كرد. (مترجم)  عمل مي �بعضي موارد كه نياز به اين عمل بود به رأي عمر
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او اركان حكومت را با برترين شيوة تشريعي چنان تشكيل و  ،رساند
ماندگار و  �م بعد از رحلت پيامبر خداتنظيم نمود كه در تاريخ اسال

مشهور شد، و كساني را بر شهرها حاكم نمود كه صفات قدرت، مهرباني، 
 �نرمش، تندي، عدالت و تسامح را در خود جمع نموده و حكومت عمر

  در اين مورد ضرب المثل شده بود. 
خداوند او را رحمت كند و از او راضي شود و به جاي اسالم و 

  هايش را جبران فرمايد.  ر و پاداش زحمتمسلمين اج
  

   ����عثمان بن عفان

  در چند سطر  ����زندگاني عثمان

اش را  سالي كه خداوند خانه - در سال پنجم عام الفيل ...  � عثمان -
  متولد شده است.  -(از حمله ابرهه) محفوظ نمود 

 سال داشت.  58 �عثمان بن عفان �هنگام وفات رسول خدا -

- هاي رقيه و ام كلثوم  به نام �دختران پيامبر با دوتا از �عثمان -
 ازدواج نموده و هر دو در حيات او وفات نمودند.  - رضي اهللا عنها

سالگي خالفت را بعهده  70هجري در عمر  24در ماه محرم سال  -
 گرفت. 
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سالگي به شهادت  83هجري در عمر  35در ماه ذي الحجه سال  -
 سال بود.  12رسيد، مدت خالفتش 

گردآوري قرآن  �كارهاي نيك و جاويدان عثمان بن عفان يكي از -
 در يك مصحف و بر يك قرائت است. 

 دختر داشته است.  8پسر و  9عثمان  -

  

  نام او 

نامش عثمان پسر عفان پسر ابي العاص پسر اميه فرزند عبد شمس  -
  فرزند عبدمناف اموي قريشي بود. 

مد و هنگام بعثت به دنيا آ �او پنج سال بعد از والدت پيامبر خدا -
  سال داشت.  35 �پيامبر

  

   ����صفات عثمان

او داراي صورتي زيبا، پوستي نازك، گندم گونه و ريشي پر بود، جلو 
  مو و دستاني نيرومند و بازواني قوي داشت.  سرش بي
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   ����مسلمان شدن عثمان

او در عصر جهالت نيز انساني با عفت، سخاوتمند و خوش اخالق 
حكام رأي او مشهور بود. لذا به محض اينكه بود، خردمندي و است

به پذيرش اسالم دعوتش نمود بدون درنگ قبول كرد و در  �ابوبكر
مسلمان شد و جزو مسلمانان صدر اسالم گرديد. هنگامي  �خدمت پيامبر

كه عمويش (حكم) از مسلمان شدن عثمان با خبر شد او را زنجير كرده و 
اي؟ به خدا تو را رها نخواهم كرد تا  آيا تو از دين اجدادت برگشته :گفت

به خدا قسم هرگز  :گفت �عثمان .اي منصرف شوي از ديني كه پذيرفته
از آن دين جدا نخواهم شد، عمويش در حالي كه از او مأيوس شده بود 

  رهايش نمود. 

   ����همراه پيامبر خدا ����عثمان

ن، مسلماني نمونه و با اخالص بود كه جا �او به همراه پيامبر خدا
نمود، بعد از مسلمان  �دارايي و استراحتش را فداي راه خدا و پيامبر

ي دخترش را براي او عقد كرد و  رقيه �پيامبر خدا �شدن عثمان
همسرش به حبشه هجرت نمود و پس از بازگشت از  به همراي �عثمان

جلسات با ها و  ي جنگ حبشه باز هم به مدينه هجرت كرد، او در همه
جدا نشد به جز در جنگ بدر كه به علت  �از آن حضرت بود و �پيامبر

در  �مريض بودن همسرش نتوانست شركت كند، رقية همسر عثمان
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دختر ديگرش (ام كلثوم) را  �خدا و پيامبر 1سال جنگ احد وفات نمود
  براي او نكاح كرد و به همين مناسبت لقبش (ذي النورين) شد. 

 ،آري .2نقش مؤثري داشتدر آماده كردن لشكر جنگ تبوك  �عثمان
ي بهشت را  جدا شد كه آن حضرت مژده �چنان از پيامبر خدا �عثمان

ي ياراني بود كه همواره با مال و جان خويش  به او داده بود. و از جمله
صاحب سهم  �هاي آن همراه پيامبر براي نشر دين اسالم و استحكام پايه

  بودند. 
  

   ممممدر دوران خالفت ابوبكر و عمر ����عثمان

جزو بزرگمردان و مشاوران  ماو در دوران زندگاني ابوبكر و عمر
حكومت بود و از كساني بود كه به هنگام رخدادهاي مهم رأي و نظر آنان 

  او خليفه شد.  �مورد اعتماد بود تا اينكه بعد از شهادت عمر
  
  

__________________ 

  به جنگ احد همين كتاب مراجعه شود.  -1

  به جنگ تبوك همين كتاب مراجعه شود.  -2
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  در زمان خالفتش  ����عثمان

انتخاب شد و نفر از بزرگان اصحاب براي خالفت  6در ميان  �عثمان
سال به طول انجاميد كه در  12مردم با او بيعت كردند و مدت خالفتش 

ي اول كامالً موفق بود و مسلمانان از نعمت امنيت و آسايش  شش ساله
هاي يهود به رياست  ي دسيسه ها به واسطه برخوردار بودند بعد از آن فتنه

كار  �عثماني آخر خالفت  (عبداهللا بن سبا) شروع شد و در شش ساله
با دست  �ها خاموش نشد تا عثمان مسلمانان مضطرب شد. و اين فتنه

  چند نفر از افراد بدبخت و رئيسان فتنه جويان به شهادت رسيد. 
  

   ����علي بن ابي طالب

  زندگاني او در چند سطر 

علي اولين كسي بود كه در دوران بچگي مسلمان شد و همراه  -
  نماز خواند.  �پيامبر

را در بستر خويش خواباند و او  �شب هجرت علي �رسول اكرم -
بود به آنان  �هاي مشركين را كه نزد پيامبر را مأمور نمود تا امانت

 برگرداند. 

دخترش را براي  ل در سال دوم هجري فاطمه �پيامبر خدا -
 عقد كرد.  �علي
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در ده سالگي ايمان آورد و در بيست و سه  �علي بن ابي طالب -
او سي و سه سال  �به هنگام وفات پيامبرسالگي هجرت نمود و 

 و در سن شصت و سه سالگي به شهادت رسيد.  ،داشت

هجري به خالفت رسيد و  35در ماه ذي الحجه سال  �علي -
 خالفتش چهار سال و هشت ماه به طول انجاميد. 

 او در ماه رمضان سال چهلم هجري به شهادت رسيد.  -

  

  ي او  نام و كنيه

ابي طالب پسر عبدالمطلب پسر هاشم پسر اسمش علي نام پدرش 
عبدالمناف قريشي هاشمي است. نسب او در عبدالمطلب جد اولش به 

  رسد.  مي �پيامبر
باشد، پيامبر او را (ابوتراب) ناميد و  اش ابوالحسن و ابوتراب مي كنيه

  هميشه دوست داشت كه او را (ابوتراب) خوانند.  �علي
  

  والدت و دوران بچگي او 

  متولد شد.  �سي و دو سال بعد از ميالد پيامبر خدا �علي -
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الشيوخ) آنان بود، از بزرگمردان قريش و (شيخ  �ابوطالب پدر علي
جلوگيري از آزار مشركين نسبت به  �او در صدر اسالم در دفاع از پيامبر

  ضرت نقش مؤثري داشت. آن ح
بعثت،  مند و تنگ دست بود، پيش از از آنجا كه ابوطالب شخصي عائله

ي  توافق نمودند كه ابوطالب را ياري دهند و هزينه �و حمزه �پيامبر
سهم  �عليكه (در پي اين تصميم) گيرند بعضي از عيالش را به عهده 

آن حضرت و در ي  او در خانه �شد. و تا زمان بعثت رسول خدا �پيامبر
  دامن ايشان تربيت يافت. 

  

   ����شمايل علي

 �نه بود و موهاي سفيدي داشت، عليپيشانيش مو نداشت، گندم گو
  اي بزرگ بود.  داراي دستاني نيرومند، بازواني توانا، صورتي زيبا و جثه
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   ����اسالم علي

هاي دوران جهالت مخلوط نشد زيرا در  ها و عادت او هرگز به آلودگي
سن ده سالگي اسالم را پذيرفت و اولين كسي بود كه در اين سن مسلمان 

  شد. 
را ديد كه همراه  �هاي مكه علي در يكي از دره �لبي ابوطاوزر

اين چه ديني  ،فرزندم :مشغول نماز خواندن بود به او گفت �رسول خدا
ام و  به دين رسول خدا ايمان آورده :پدر :گفتاي؟  است كه پيرو آن شده

ام و به همراه او براي خدا  آنچه را كه او از جانب خداوند آورده پذيرفته
  كنم.  نم و از ايشان پيروي ميخوا نماز مي

محمد جز به راه خير تو را دعوت نكرده پس  ،پسرم :ابو طالب گفت
  هميشه با او باش و هرگز از ايشان جدا نشوي. 

  

   ����با پيامبر خدا ����علي

پذيرش اسالم از بدو  �هاي علي ها، ايثارها و جانفدايي فداكاري
از محبوبترين ياران جاي گيرد و يكي  �موجب شد كه او در قلب پيامبر

  آن حضرت شود. 
چه او در تمام غزوات شركت نمود مگر در جنگ تبوك كه رسول 

  او در مدينه جاي خويش گذاشت.  �خدا
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از  �ي برائت نازل شد علي در سال نهم هجري هنگامي كه سوره
  مأموريت يافت تا آن سوره را به مردم ابالغ نمايد.  �طرف رسول خدا

تا هنگام رحلت آن  �با پيامبر خدا �هي عليايثار و همرا ،آري
پيش از وفاتش، فاطمه رضي اهللا  �و رسول خدا ،حضرت استمرار يافت

عقد نموده و به او مژدة بهشت داد و جزو (عشرة  �عنها را براي علي
  مبشره) شد. 

  

   ����بعد از رحلت پيامبر ����علي

و وزير او بود كه  ربهترين ياو �در عصر خالفت ابوبكر �علي
همواره با صداقت و اخالص براي پيروزي اسالم و سربلندي مسلمانان 

  كرد.  كار مي
بود و يكي از بزرگمردان دولت  �او نيز در دوران خالفت عمر

را در جاي خود  �كرد علي به خارج از مدينه سفر مي �هنگامي كه عمر
  داد.  قرار مي

صحاب مانند ساير ا �رسيد علي �وقتي كه نوبت به خالفت عثمان
  با او بيعت كرد و همواره ياور و پشتيبان او بود. 
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   ����خالفت علي

بيعت كردند، اما خليفه شد و مردم با او  �علي بعد از شهادت عثمان
 �شروع شده بود در روزگار علي �فتوحات اسالمي كه از زمان ابوبكر

هاي داخلي براي مدتي متوقف شد و اگر اجل به او فرصت  به خاطر فتنه
شد به حقيقت زمان  هاي داخلي پاك مي اد و روزگارش نيز از فتنهد مي

هاي عدالت، استقامت، بركت براي اسالم و رحمت براي  خالفتش از جنبه
  ترين دوران تاريخ اسالم بود.  مسلمانان يكي از درخشنده

  

  شهادت او 

او براي  ،را به شهادت رساند �مردي از خوارج به نام ابن ملجم علي
ن گرفت و هنگام خروج ايشان براي اقامه نماز صبح كمي �علي

جمع شده و ابن  �شمشيري به او زد و به زمين خورد مردم دور علي
قصاص نفس  :ملجم را نيز اسير كردند و نزد آن حضرت بردند او گفت

اگر من مردم او را آنچنان كه مرا زده قصاص كنيد و اگر زنده  ،نفس است
بعد از ضربت خوردن دو  �علي ،آري .م دادماندم در مورد او نظر خواه

  يا سه روز زنده ماند سپس در سال چهارم هجري دار فاني را وداع گفت. 
  او يكي از علما و دانشمندان اصحاب و مشهورترين فقهاي آنان بود. 
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هاي او آن چنان بسيار  مردي شجاع، وارع و زاهد بود، فضيلت �علي
 �ي علي چ يك از اصحاب به اندازهبراي هي :گويد �است كه امام احمد

  فضايل نقل نگرديده است. 
  و السالم


