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از صلح حديبيه
تا رحلت پيامبر



رؤياي رسول اكرم

گرفتراكعبهكلیدوتراشیدراخودسرشد،كعبهواردكهدیدرویاعالمدرخدارسول.

.فرمودوقوفورفتعرفاتبهدیگرانهمراهآنگاه

حاباصازوگرفتنیکفالبهراآنونمودبازگومسلمانانبرایراخودرؤیایحضرت

.كرددعوتعمرهادایبرای

آمادهدرنگبدونميرسید،نفر۱۴۰۰بهآنانشماركهمهاجرانویژهبهمسلمانان

.شدندحركت



حركت به سوي مكه

نهاستدهآمعمرهبرایكنداعالماینکهبرایوبرداشتهمراهقربانيشترهفتادپیامبر

ازبود،رمسافسالحكهشمشیر،جزوبزنندقربانيعالمتراشترانتاداددستورجنگ،

.باشندنداشتههمراهبهچیزینظاميادوات

داخرسولبهخزرجطایفهرئیسعبادهبنسعدشد،حركتآمادهكاروانكههنگامي

یدتهددشمنطرفازاگركهبرميداشتیمهمراهاسلحهميفرمودیداجازهكاش:گفت

.باشیمداشتهدفاعيآمادگيشدیم،

رومميعمرهبرایفقطچونبرنمیدارماسلحهمنفرمودحضرت.



حركت به سوي مكه

روزوكردمنصوبمدینهدرخودجانشینيبهرامکتومامبنعبداهللپیامبرگاهآن

.كردحركتمکهسویبههمراهانشباهجرت،ششمسالذیقعدهماهاولدوشنبه

سالششازپسزیراشدند،مکهراهيوصفناپذیریاشتیاقوشوروعالقهبامسلمانان

خودلمنازوخویشاوندانواقوامازوكنندزیارتراخداخانهخواستندميباراولینبرای

.كننددیدن



حركت به سوي مكه

درتادميكردعوتآنانازميدید،كهراایقبیلههرمکه،بهمدینهراهبیندرپیامبر

.كنندهمراهيراایشانسفراین

تجمعیكثرتازقریشوگرددافزوناسالمكاروانعدهیكهبودآنبرایكاراین

.نکنندزیارتازجلوگیرییاوجنگبهاقداموبترسند

یچيسرپحضرتدرخواستازهایشانبچهوزنواموالبهانهبهنشینبادیهاعرابولي

.ميكردند



آگاهي قريش از كاروان

احرامبانیزنمسلمانابیشتر.بستاحرامذوالحلیفهدروكردحركتخودكاروانباپیامبر

.شدندمحرمایشان

برساندایشانعاطالبهراقریشواكنشواخبارتافرستادمکهبهراسفیانبنبسرپیامبر.

با.دهاندشآگاهشماحركتازقریشگفتوبازگشتحضرتآنخدمتسفیانبسربن

هرگزكهكردهاندعهدخداباوزدهانداردومکانيدروآمدهبیرونمکهازبچهوزن

.شویدمکهواردنگذارند





آگاهي قريش از كاروان

راهدروستهپیسوگندخدابه.استكردهنابودرااینانجنگ!قریشبروای:فرمودپیامبر

ایوگرداندپیروزراآنخداتاكردخواهمجهاداست،كردهمبعوثبدانمراخداآنچه

.بروممیانازخود

؟ببردهستندآندرقریشكهراهيآنغیرازمراميتواندكسيچه:فرمودگاهآن

ایدرههمیاندرسنگالخيوناهموارراهازراپیامبروشدداوطلباسلمقبیلهازمردی

.رسیدندهموارسرزمینبهتادادعبورسخت



آگاهي قريش از كاروان

لمانانمسبرراراهورساندنقطهبدانراخوددرنگبيوشدآگاهامراینازولیدبنخالد

.بست

بنادعببخواند،نمازخواستخدارسولوقتيكهشدنزدیکمسلمانانبهاندازهایبهاو

وظهرازنمآنگاهكشیدند،صفخالدمقابلمسلمانانازگروهيباتاداددستوررابشر

.خواندخوفنمازصورتبهراعصر



آگاهي قريش از كاروان

رسخيفچهارحدوددركهحدیبیهسرزمینبهبعدروزوكردحركتاسالملشکرسپس

.زدزانومکانآندرپیامبرشتر.رسیدداشتقرارمکهغرب

نگهنجاایهمراشتراینكرد،جلوگیریمکهبهفیلورودازكهخدایيآنفرمودحضرت

.داشت

ذیرمميپراآنمنباشد،رحمصلهآندركهبکنندمنبهپیشنهادیهرقریشامروز.

.شویدپیاده:فرمودمردمبهسپس

زداردوهمانجادراسالمكاروان.



نمايندگان قريش

انایشنزدخزاعهبزرگانازچندتنيشد،مستقرحدیبیهسرزمیندرخدارسولچون

آمدهای؟اینجابهچهبرای:پرسیدندوآمدند

مكنیزیارتراخانهاینآمدهایمما.نیامدهایماحدیباجنگبرایمافرمودخدارسول.

عجلهمحمدبامخالفتدرشماقریشگروهای:گفتندوبازگشتندقریشنزدآنانآنگاه

.استآمدهخانهاینزیارتبرایهمانانیامده،جنگبرایمحمد.كردید

شودهمکداخلزوربانميگذاریمهرگزولينیامده،جنگبرایگرچهگفتندمشركان.



نمايندگان قريش

دیدرااوتحضركههنگامي.فرستادندپیامبرنزدراعلقمهبنحُلَیسشرک،سرانآنگاه

شتران.دشمارنميمحترمراقربانيوهستندخداجویكهاستقبیلهایازمرداین:فرمود

.ببیندراآنهاتاكنیدرهااورویپیشراقرباني

رسنگيگوزیادتوقفعلتبهكهكردمشاهدهودیدرانشانهدارشترانكهوقتيحلیس

وبازگشتقریشنزدبهخدارسولبامالقاتازقبلخوردهاند،راخودكرکهای

مکهبهجنگبرایوجههیچبهمحمدكهكردتاكیدودادگزارشراخودمشاهدات

.استنیامده



نمايندگان قريش

نداریطالعياامورگونهاینازوهستيبیابانيعربتوهمانابنشین،گفتنداوبهقریش.

ردكتهدیدخودقبیلهشورشبهراآنانوآمدخشمبهقریشیانسخنانازحلیس.



بيعت رضوان

حضرتاجازهابنیزمهاجرانازنفرده.فرستادقریشسرانوابوسفیاننزدراعثمانپیامبر

.كننددیدارخودخویشاوندانازتارفتندمکهبهعثمانهمراه

رسواخودهمراهدید،رااوعاصبنسعیدبنابانورود،موقعدر.شدمکهراهيعثمان

.دهدانجامراماموریتشتادادپناهویبهونمودمركب

ردندكجلوگیریاسالمكاروانبهویبازگشتازوكردبازداشتراعثمانقریشولي.



بيعت رضوان

ینجااازفرمودخدارسول.كشتهاندراعثمانقریشیانكهشدشایعهمسلمانانبین

.بپردازیمنبردبهقریشباتانميرویم

آنباق،منافقیسبنجدجزبهمسلمانانتمامي.فراخواندبیعتبرایرااصحابسپس

.تندبایسپیامبركناردرجانپایتاونکنندفرارهرگزكهكردندبیعتحضرت



بيعت رضوان

خوشنودیفتح،سوره۱۸آیهفرستادنباخداوندوگرفتانجامدرختيزیردربیعتاین

.كرداعالمبیعتاینازراخود

(بیعتدرختآنزیرتوباکههنگامآندرمومنانازشدخشنودخداوندآینههر

(میکردند

ميگویندرضوانبیعتنیزوشجرهبیعتراآنروایناز.



آخرين فرستاده قريش

استنشدهكشتهعثمانكهرسیدخبررضوانبیعتپایانازپس.

رایبراایشانآمادگيوبیعتامردررامردمسرعتوشتابقریشچونهنگامایندر

.كردندعجلهصلحامردروشدبیشترنگرانيشانوترسدیدند،جنگ

اوباوبرومحمدنزد:گفتندوساختندروانهپیامبرسویبهراعمروبنسهیلآنگاه

.بازگرددامسالكهنباشداینبرجزصلحقرارداداماساز،منعقدصلحيقرارداد





آخرين فرستاده قريش و قرارداد صلح

رسیدخدارسولخدمتوشدمسلماناناردوگاهواردخودیارانهمراهسهیل.

آنها.دشآسانكارشان:فرمودوگرفتنیکفالبهرااوآمدنپیامبرسهیلورودهنگام

.فرستادهاندرامرداینكهكنندصلحميخواهند

عليعهدهبرارآنتنظیمونگارشوبپذیردراصلحپیشنهادكهشدنازلپیامبربروحي

.بگذاردالسالمعلیه



آخرين فرستاده قريش و قرارداد صلح

باعمرود،بنماندهچیزیقراردادمتننوشتنجزورسیدپایانبهصلحمقدماتكههنگامي

:گفتوآمدحضرتنزدوبرخاستجایازتمامناراحتي

نیستیم؟مسلمانمامگر:گفتعمر.چرا:فرمودنیستي؟خداپیامبرتومگرخدارسولای

.چرا:فرمودنیستند؟مشرکاینهامگر:گفتعمر.چرا:فرمود

ميدهیم؟خواریبهتنخوددینراهدرچراپس:گفتعمر



آخرين فرستاده قريش و قرارداد صلح

اونم،نميكمخالفتویامرباهرگزوهستماوپیامبروخدابندهمن:فرمودخدارسول

.گذاشتنخواهدتنهامرانیز

مگر!طابخپسرای:زدبانگجراحابوعبیدهاینکهتاميداد،راپیامبرپاسخهمچنانعمر

.بداناطلبراخوداندیشهوببرپناهخدابهشیطانازميگوید؟چهپیامبركهشنوینمي

الرجیمالشیطانمنباهللاعوذگفتنبهكردشروعشرمساریازعمر.



آخرين فرستاده قريش و قرارداد صلح

بیهحدیروزدرجزنکردم،شک(ص)محمدپیامبریدرهرگزگفتميگفتبعدهاعمر.

دچارشروزآنبهتاخودمسلمانيآغازازكهشدحاصلبرایمتردیدیوشکچنان

خارجلمانانمسجرگهازصلحسبببهكهميیافتمپیروانيروزآندراگروبودمنگشته

.ميشدمخارجنیزمنميشدند،



متن صلح نامه
آمدهایورفتوكشیدطولروز۲۰حدودصلحپیمانامضایوانعقادتاآغازازحدیبیهماجرای

.كردلیفتکكسبقریشسرانازورفتمکهبهبارچندینعمروبنسهیل.شدانجامبسیاری

رزندانفوبردگاناوادعایبهكهرامهاجرمسلمانانازایعدهتاخواستپیامبرازسهیلیکبار

.دهدتحویلقریشبهبودندمکهاهل

ای:رمودفوكردتهدیدراقریشامیرالمومنینبهاشارهباوبرآشفتدرخواستاینازخدارسول

هكردامتحانایمانبهراقلبشكهرافردیخداوندیاوميداریدبردستیاقریش،گروه

.زدخواهدشمشیربادینراهدرراگردنهایتانوبرميانگیزد

دادراامیرالمومنیننشانيپیامبركیست؟شخصاینپرسیدندبرخيوقتي.



متن صلح نامه
بنویسندراصلحنامهمتنشدقرارآمدهاورفتوزیادگفتگوهایازپس.

الرحیمالرحمناهللبسمبنویسفرمودالسالمعلیهعليبهخدارسول.

تنگهبموضوعاینازمسلمانان.اللهمبسمکبنویس.نميشناسیمرارحمانماگفتسهیل

.ننویسدیگریچیزرحمانجزواسترحمانخداوند:گفتندوآمدند

كردنخواهمصلحچیزهیچبرمنپسگفتسهیل.

فرمودوكردجلوگیریآنازدوراندیشيوبردباریباپیامبر.گرددمنتفيصلحكهبودنزدیک:

.اللهمبسمکبنویس





متن صلح نامه
استاهللرسولمحمدصلحنامةاین»:بنویسگفتند...».

وخودتنام.نميكردمجنگتوباخدایيرسولتوكهميدادمگواهياگر:گفتعمروبنسهیل

.بنویسراپدرت

حابهصبزرگانازگروهي.شدبلندصداها.شدندناراحتشدتبهسهیلسخناینازمسلمانان

اهللرسولحمدمجزچیزی:گفتندابیطالببنعليبهوكردنداعتراضشدتباوخواستندپابه

.ننویس

دریسي،بنواهللرسولمحمدجزچیزیمباداگفتوگرفتراعليحضرتدستعبادهسعدبن

یم؟دهخواریبهتنخوددیندربایدچرا.بودخواهدشمشیرایشانومابینصورتاینغیر



متن صلح نامه
كنیدتکذیبشماگرچههستم،خدارسولمنهمانا:فرمودپیامبر.

بهوشوندساكتكهكرداشارهآنانبهدستباونمودآرامرامسلمانانآنگاه

.كندپاکرا«اهللرسول»لفظفرمودامیرالمومنین

دندارنامتانكنارازراشمارسالتكردنپاکیارایدستمخدارسولایگفتوی.



متن صلح نامه
ولرسكلمهحضرتآنخودسانبدینودهدنشانراكلمهآنتاخواستاوازپیامبر

اخواندهفرامریچنینبهزودیبهنیزخودتو:فرمودامیرالمومنینبهوكردپاکرااهلل

.ميدهيدرتنآنبهناچاروميشوی

علیهليعوافتاداتفاقبعدسالهاكهبودصفینجنگحکمیتماجرایپیامبرمقصود

.كردحذفخودمبارکنامكنارازراامیرالمومنینكلمهناچاربهالسالم

شدنوشتهحدیبیهنامهصلحسپس.



متن صلح نامه
وبستندوعمربنسهیلباعبداهللبنمحمدكهاستاستصلحيپیماناین-خداایتونامبه

زادستوباشنداماندرمدتایندرمردمگردد،متوقفجنگسالدهمدتكردهاندتوافق

.نگردندیکدیگرمتعرضونکنندخیانتوسرقتهیچگونهوبردارندیکدیگر

هروباشداماندرمالشوجانرودمکهبهتجارتیاعمرهحجبرایمحمداصحابازهركس

.باشداماندراومالوجانكندعبورمدینهازشامیامصربهرفتندرقریشازكس

رزنشسوآزاراكراه،دینشبراحدیوگرددپرستشآشکاراخداوندوظاهرمکهدراسالمدین

وعهددربخواهدنیزهركسوتواندميآید،درمحمدپیمانوعهددربخواهدكسهر.نشود

.تواندميآید،درقریشپیمان



متن صلح نامه
سرپرستشنزدرااوبایدبرود،محمدنزدخودسرپرستاذنبدونقریشازهركس

.نگردانندبازویبهرااورود،قریشنزدمحمدازهركسوبازگرداند

اقامتمکهشهردرروز۳فقطوبیایندآیندهسالدروبازگردندامسالیارانشومحمد

.باشندنداشتههمراهاست،شمشیركهمسافر،سالحجزسالحيوكنند



متن صلح نامه
ادنددسهیلبهونوشتندنیزدیگرینسخهوماندپیامبرنزدصلحنامهاولنسخه.

چندانوبودندخبربيآنعمقازونگریستندميصلحظاهربهكهمسلمانانازعدهای

.بودندناراضيصلحازنداشتند،نیزتعبدی

اچر.استذلتوخواریحقیقتدرمابرایصلحاین:گفتندوكردهاعتراضاینان

نزدمدینهازمسلمانياگروليدهیم،آنهاتحویلبایدبیاید،مدینهبهمکهازكهرامسلماني

نباشند؟اوتحویلبهموظفآنانرود،قریش



متن صلح نامه
شودلمختوخوردههمبهمسلمانانكاروانانسجامونظمبودنزدیکعدهاینتحریکبا.

آنانبهرااوماوآیدمانزدكسيآنانازاگر:فرمودمعترضانبهخطابپیامبر

كسيراگوآوردميفراهمگشایشيونجاتوسیلهویبرایخداوندزودیبهبازگردانیم،

آنانبهونیستماازدیگراوونداریمنیازیاوبهبرود،آنهاسویبهوكنددوریمااز

.استسزاوارتر



پيروزي آشكار

نهمدیسویبهبود،افکندهسایهآنبراندوهوغمازهالهایكهحاليدراسالمكاروان

.كردحركت

واراقتدسالششازپسشدچهكهبودنداندیشهدروغمناکواندوهگینبسیاری

گشت؟منتهياینجابهسربلندیوافتخار

ودلجویيآنانازونازلمسلمانانبرراخودرحمتمهربانخداوندكهبودحالایندر

.دشنازلفتحسورهناگهانمدینهراهبیندروكردبازسازیراپریشانشانافکار



پيروزي آشكار

«كهراتحفسورهآیاتوكردجمعرامسلمانانحضرتآنگاه-«مبینافتحالکفتحناانا

.فرمودتالوتآنانبرایاستحدیبیهصلحبرناظر

آمدندبیرونپریشانيونگرانيازوشدندشادخداپیامشنیدنازمسلمانان.

نهوكنیمزیارتراخداخانهگذاشتندنه.نیستپیروزیاینگفتندهمبرخياما

.ببریمسرراخودقربانيهای



پيروزي آشكار

فرمودوشدآزردهسختشنید،رااینانگفتاراكرمرسولوقتي:

بگذارندهاندشدراضيمشركانهمانا.استفتحبزرگتریناینبلکهاست،بدیسخناین

شماازوكردندامانوصلحدرخواستوكنیدترکراآنانسرزمیندرگیریبدونشما

.نداشتنددوستكهدیدندراچیزی

استزیپیروبزرگتریناینپس.بازگرداندسالموكردپیروزآنانبرراشماخداوند.



پيامدهاي صلح حديبيه
بهرتحضآنورسیدامضابهمشركانواكرمرسولبینحدیبیهقراردادآنکهازبعد

رهسپاروتگریخحبسازبود،مکهدرگرفتارمسلمانانازكهابوبصیر،بازگشت،مدینه

.شدمدینه

دوبهرانامه.رددبرگابوبصیرخواستندقراردادمفادطبقونوشتندنامهپیامبربهمشركان

رسولحضورتقدیمرانامهوشدندمدینهراهيشتریکباآنانودادندمشركانازنفر

.نمودندخدا



پيامدهاي صلح حديبيه
نظرازومبستهایپیماناینانباماكهميداني:فرموداوبهوخواستراابوبصیرحضرت

مسلمانانگردیوتوبرایخداوندزودیبه.كنیمشکنيپیمانكهنیستشایستهمادین

.دبازگرخویشقبیلهسویبهپس.كردخواهدعنایتگشایشيوفرجگرفتار،

دینزاودهندشکنجهتاميگردانیدبازمشركاننزدمراخدارسولایگفتابوبصیر

كنند؟خارج

گشایشيتار،گرفمسلماناندیگروتوبرایخدازودیبههمانابرو،ابوبصیرفرمودپیامبر

.دادخواهدقرار



پيامدهاي صلح حديبيه

نزلمآنجادر.رسیدندذوالحلیفهبهتاشدمکهراهيماموردوآنهمراهابوبصیرآنگاه

.پرداختنداستراحتبهوگرفتند

شترواثاثیرابوبص.رفتپیامبرنزدوكردفراردیگریوكشترادوآنازیکيابوبصیر

.آمدمدینهبهوبرداشتراآنان

شما.ردكاداراآنخداوشدوفاشماپیمانبهخدارسولای:گفتورسیدپیامبرخدمت

.ندهمدستازرادینمتاكردمدفاعخودازمنوليكردی،تسلیمدشمنبهمرا



پيامدهاي صلح حديبيه

تميساخورشعلهراجنگآتشداشتهمراهمردانياگر!مادرشبروای:فرمودپیامبر.

همراههكرامشركانشتروشمشیرولباسخُمستاكرددرخواستحضرتازابوبصیر

:فرمودونکردقبولایشانولي.برداردبود،آورده

تو.ردمنکوفاپیمانبهكهكردخواهندتصورقریشبپذیرم،رامالاینخمسمناگر

.بروميخواهيكجاهربهآنها،وهستي



پيامدهاي صلح حديبيه

كرددیهتقاضایپیامبرازوشدناراحتسخترسید،سهیلبهمشرکآنقتلخبرچون.

آنچهازبیش.استتبرئهونداردنقشيحادثهایندرمحمدگفتنداوبهابوسفیانوقریش

.ستادادهقرارشمافرستادگاناختیاردرراابوبصیراونیست،اوعهدهبراستكرده

اروانكراهكهمنطقهایدروشدسرخدریایساحلراهيورفتبیرونمدینهازابوبصیر

.گرفتمنزلبودشامبهمکهازقریش



پيامدهاي صلح حديبيه

آنهاالتجارهمالورساندميقتلبهكردندميعبورآنجاازكهراقریشكاروانیانابوبصیر

.ميكردمصادرهرا

پیامبرهكسخنيوابوبصیرداستانازابوجندل،جملهازمکه،دردربندمسلمانانوقتي

صیرابوببهوگریختندحبسازبودنحویهربهشدند،خبربابودفرمودهاودرباره

.پیوستند

برگزیدخودمعاونتبهراابوجندلودادتشکیلنظاميواحدیکابوبصیر.



پيامدهاي صلح حديبيه

رادمختاریخوحکومتحقیقتدرابوبصیر.یافتشدتقریشكاروانبرسختگیریكار

.کهمطوایفوقریشتابعنهوبودمدینهحکومتتابعظاهربهنهكهكردتاسیس

پیکربرراودخشکنندهضرباتميتوانستسیاسيوقانونيمنعگونههیچبدونروایناز

.سازدواردقریش





پيامدهاي صلح حديبيه

ربست،برختآنانازامنیتوشدقطعشامباتجاریشانارتباطراهدیدندقریشوقتي

یارانشوصیرابوبتاكردنددرخواستعاجزانهایشانازوفرستادندپیامبرنزدراابوسفیان

اوپیامبرزد،بگریمدینهبهمکهمسلمانانازكسيهرنیزپساینازوفراخواندمدینهبهرا

.ندهدقریشتحویلوداردنگهرا



پيامدهاي صلح حديبيه

رستادهف.بازگرددمدینهبههمراهانشباتانوشتابوبصیربهنامهایخدارسولآنگاه

.بوداحتضارحالدرویكهكردابوبصیرتسلیمرانامهدرحاليحضرت

ستشددرنامهكهحاليدروكردخواندنبهشروعوبوسیدراخدارسولنامهابوبصیر

.رفتدنیاازبود،

هبهمانجادروگزاردندنمازاوبرودادهغسلراخودفرماندهپیکروییارانوابوجندل

.ختندسامسجدیزحماتش،ازسپاسویادبودعنوانبهاومقبرهسربروسپردندخاک

وبیلهقنزددیگرتعدادوآمدندمدینهبهابوجندلسرپرستيبهآنانازعدهایسپس

.بازگشتندخودعشیره



پيامدهاي صلح حديبيه

بهيبردند،مسربهشکنجهتحتكهمسلمانزنانازتنچندحدیبیهقراردادانعقادازپس

.بردندپناهپیامبربهوكردندهجرتمدینه

مفادطبقتاخواستندپیامبرازوآمدندمدینهبهآنانسرپرستانوهمسرانآنگاه

.دهندتحویلراایشانصلحنامه

امتحانرامهاجرزنانتاداددستورممتحنهسورهدهمآیهنزولبارحمانخداونداما

مسلمانزنزیراشود،خودداریكفاربهآنبازگرداندنازهستند،مسلمانواقعااگركنند،

راانمشركآزاروشکنجهتحملوطاقتزناننیز.باشدكافرمردهمسریدرنميتواند

.شودمينزنانشاملواستمرداندربارهقراردادفرمودپیامبركهبودروایناز.نداشتند



دعوت جهاني

شناختهرسمیتبههمپیمانانشوقریشسویازمدینهحکومتحدیبیهصلحقراردادبا

بهمنتهيراههایواطرافمناطقومدینهامنیتراهزن،وشرورقبایلسركوبيباوشد

.گردیدتامینزیادیاندازهتانیزآن

العربرهجزیبهاودینوبودپیامبرانخاتموللعالمینرحمتقرآنتصریحبهپیامبر

.بوددنیامردمهمهبرایبلکهنداشت،اختصاص

بهیشپازبیشحضرتشآمدپیشحدیبیهصلحازپسكهفرصتيایندرروایناز

.پرداختاسالمتبلیغ



دعوت جهاني

بعثتپنجمسالدر.بودكردهاشارهاسالمبودنجهانيبهاولروزهمانازپیامبرالبته

دعوتالماسدینپذیرشبهرانجاشيحبشه،بهمهاجرانوابیطالببنجعفراعزامهنگام

.كرد

نامه۶باسفیر۶هجرت،هفتمسالمحرمازروزیکدرحدیبیهصلحانعقادانتقالازپس

.رفتندجهانروزآنزمامدارانازنفر۶درباربهوشدندخارجمدینهاز

پرویزروخسروم،امپراتورقیصرحبشه،پادشاهنجاشي:ازبودندعبارتزمامدارششاین

علينبهوذهوشاماتفرمانروایشمرابيبنحارثمصر،پادشاهمقوقسایران،امپراتور

.یمامهفرمانروای



حركت به سوي فتح مكه

گرفتمیمتصخدارسول.باشدبازآنراهوطرفبرمکهفتحمانعقریش،شکنيپیمانبا

.هددخاتمهقریشماجراجویانسالهچندینشیطنتبهوكندپاکشرکازراخداخانه

خداازوندشوآمادهمسلمانانتاداددستوركند،بیانراخودمقصدآنکهبدونبنابراین

راهمکناگهانيطوربهآنکهتاداردپنهانقریشازرامسلمانانحركتاخبارخواست

.دنپروراننسردرراجنگومقاومتفکرقریشدیگركهگونهایبهكند،محاصره



حركت به سوي فتح مكه

مانایقیامتروزورسولوخدابهكسهركهدادپیامنشینبادیهاعراببهخدارسول

.باشدمدینهدررمضانماهاولبایددارد،

۱۰شدندآمادهمختلفقبایلازنفرهزار.

ركتحمدینهجنوبسویبههجرتهشتمسالرمضانماهدومدراسالم،سپاهباپیامبر

.برافراشتندراهاپرچموزدنداردورسیدند،كهمکهفرسنگي۲۰در.كرد

سپردالسالمعلیهعليبهرامهاجرانپرچمپیامبر.



اطالع ابوسفيان از سپاه اسالم

نرسیدهقریشبهاطالعيگونههیچآمدند،فرودمکهنزدیکيدرمسلمانانكههنگاميتا

.بود

فردیهردادوردستپیامبر.بیایدایشانجنگبهخدارسولشایدكهداشتندبیمآنانولي

.شدافروختهآتششعلههزار۱۰مجموعا.برافروزدآتشيشبانگاه

یدندباوگشتندخارجشهرازاخبارآوردندستبهبرایدیگرگروهيوابوسفیان

.شدندوحشتزدهاسالمسپاهآتشهای



مكه در آستانه سقوط

ومخالفتازراقریشوكردابالغمردمبهرااماندستوروآمدمکهبهشتابباابوسفیان

.شدواهندخنابودنیاورنداسالماگرگفتمکهمردمبه.داشتبرحذرسرسختيومقاومت

آنباابلهمقتوانشماكهآمدهسپاهيبااستمحمداینقریشگروهای:گفتابوسفیان

.نداریدرا

رامردموندهیدخرفتپیرمرداینسخنبهگوش:گفتوكردتوبیخرااوهندهمسرش

.فراخواندشوهرشقتلوپایداریبه

واردسكهر.استگذشتهكارازكاركهنشویدمغرورزناینحرفبهگفتابوسفیان

.استاماندرشودمنخانه



مكه در آستانه سقوط

چقدروتخانهمگر.نميكندحلماازمشکليكهخانهات.بکشدراتوخداگفتندمردم

دارد؟وسعت

استاماندرشود،الحراممسجدواردیاوبماندخویشخانهداخلهركسگفتابوسفیان.

الحراممسجدبهگروهيوخودخانههایبهعدهای.شدندمتفرقهنگامایندرمردم

.رفتند





مكه در آستانه سقوط

كردمحاصرهسوچهارازرامکهشهروتقسیمدستهچهاربهراخودسپاهخدارسول.

صودمق.نشودجنگدارندجنگسركهكسانيباجزكردصادراكیددستورایشان

بدونهمکوشوداجتنابخونریزیوجنگازاستممکنكهجایيتاكهبوداینضرتح

.شودفتحخونریزی



رأفت در عين قدرت

فرمودنینچوكردصادربشردوستانهبسیارفرمانيمکهبهورودآستانهدراكرمپیامبر:

اسیرییچهگردد،دنبالنبایدگریزانيهیچآید،درپاازنبایدمجروحيهیچسپاهیان،ای

.استاماندربمانداشخانهداخلكسهروشود،كشتهنباید

قراردادامانمحلنیزراابوسفیانخانهوالحراممسجدپیامبراین،برعالوه.

سپاهیانهمراهظهرنزدیکهجرتهشتمسالرمضانماهبیستمجمعهروزخدارسول

.شدایشانتسلیممقاومتبدونشهروكردیدمکهوارداسالم





پاك كردن كعبه از بت ها

یرامونپوپیوستندهمبهبود،الحراممسجدكهخودوعدهگاهدروشدندمکهواردسوچهارازاسالمسپاه

.زدندحلقهكعبه

ازخیمهایخدیجهوابوطالبحضرتقبركنار.نرفتكسيخانهبهبودمکهدركهمدتایندرپیامبر

.ميرفتمسجدالحرامبهنمازبرایوداشتاقامتآنجادرپیامبر.كردندبرپاایشانبرایچرم

درپاهیانسكهحاليدروشدشتربرسوارخود،خیمهدراستراحتساعتيوشستشوازپسخدارسول

.گردیدالحراممسجدراهيبودندكشیدهصفبرابرشان

هاآنوبودشدهنصبكعبهخانهپیرامونكهبتي۳۶۰ازیکهربهميكرداشارهخودچوبدستيباآنگاه

:فرمودميقرائترااسراءسوره۸۱آیهحضرتوشدندميواژگون

استشدنينابودباطلهماناشدنابودباطلوآمدحق.



درياي رحمت

كنندبیعتاسالمپذیرشبرپیامبرباتاشدندجمعصفاكوهسربرمردم.

خدارمانفبهگوشوپیروتوان،حددركهكردبیعتموضوعاینبرمردانباخدارسول

.گرفتبیعتنیززنانازسپسوباشندرسولشو

ایفتگوآمدپیامبرخدمتوبرخاستزنانبینازابوسفیانهمسرهندهنگامایندر

.نميدهمدستزنانبامنفرمودپیامبربدهم؟بیعتدستشماباخدارسول

زاپارهایوفرمودندایرادمردمبرایمهميبسیارخطبهخدارسولمکهفتحدومروز

.كردندبیانرااسالماحکام



آخرين اعزام

كندرومروانهتاكردفراهمسپاهيهجرتیازدهمسالصفرماهاواسطدرپیامبر.

بیدهابوعوعمرابوبکر،جملهازانصارومهاجروسپردزیدبناسامهبهراآنفرماندهي

.بودندسپاهاینبیندرجراح

گفتندوآمدگرانعدهایبركارایننداشت،سال۱۸ازبیشوبودجواناسامهچون:

!استكردهنصبصحابهبزرگانفرماندهيبهرانوجواني

سپاهكهداشتتأكیداینبرهموارهاماشد،بستریوبیمارپیامبركهبودایامایندر

.بفرستیدرااسامهسپاهميفرمودپیوسته.كندحركتاسامه

ورزدتخلفاسامهسپاهازكهراكسيكندلعنتخدافرمودمي.



آخرين اعزام

وفتخالطمعكهكسانيوجودازمدینهكهبوداینتأكیدهمهاینازخدارسولمقصود

بدونامامتورهبریكاروشودخاليبودند،عليحضرتامامتمخالفوداشتندریاست

.گرددمنتقلایشانبهمشکل

دادخبرودرسیایمنامپیکكهبودحركتصدددروآمداسالمسپاهلشکرگاهبهاسامه

وقفتسپاهواسامهروایناز.استنزدیکحضرتآنرحلتوشدهدگرگونپیامبرحال

ید،تأكهمهآنباخدارسولآرزویوزدندبازسرمأموریتاینازبهانهجوافرادوكردند

.نپوشیدخودبهعملجامه



سفارش قرآن و اهل بيت

دوشماانمیدرمنكهباشیدآگاهمردمای:ميفرمودپیوستهاحتضاربستردرخدارسول

كهنگیریدپیشيایشانبر.رابیتماهلوعترتوخداكتاب:گذاشتمجابهگرانبهاچیز

یزیچایشانبهوشویدميهالکكهنکنیدكوتاهيآنانحقدروشدخواهیدپراكنده

.ترندداناشماازآنانزیرانیاموزید

اینپیوستهپیامبر.استمنوصيوبرادرابیطالببنعليكهباشیدآگاه:فرمودسپس

.فرمودميتکرارمتعددمجالسدرراگفتار



آخرين نماز جماعت

مردمباگردیشخصيامروزفرمودپیامبر.فراخواندنمازبهرامردموگفتاذانباللصبح

.بیماریامدچارمنكهبخواندنماز

برودبگوییدعمربه:گفتحفصه.برودبگوییدابوبکربه:گفتعایشه.

بغلزیرعباسبنفضلوابیطالببنعلي.برخاستشنیدراسخناناینحضرتچون

ميشیدهكزمینبهپاهایشكهحاليدرآنانبرتکیهباحضرتوگرفتندراحضرتآن

.رفتمسجدبهشد



آخرين نماز جماعت

وردكشروعاولازرانمازوراندعقببهمحرابازراابوبکرخود،دستاشارهباپیامبر

.برگشتخانهبهرساندپایانبهچون

بیروناسامهرلشکبانگفتمشمابهمنمگر:فرمودآنانبهوخواستراعمروابوبکرآنگاه

نرفتید؟چراپسفرمود.آریگفتندبروید؟

كنمتازهراشمابادیدارتاآمدمدوبارهوليرفتممنگفتابوبکر.

نمهاجراازراشمااحوالكهنداشتمدوستزیرانرفتماصالًمنخدارسولگفتعمر

.بپرسم



وصيتي كه نوشته نشد

ورقيودواتبرایمفرمودوشدسختخدارسولبیماریپنجشنبهروزكهكردهاندروایت

.نشویدگمراههرگزآنازپسكهبنویسممطلبيشمابرایتابیاورید

وشماستنزدقرآن.استگشتهچیرهخدارسولبردردهمانا:گفتوشدمانععمر

.استكافيمابرایخداكتاب

خواستميكهكسيبهعمركهكردهاندروایت.ميگویدهذیانپیامبرهمانا:گفتعمر

.گویدميهذیاناوكهچرابرگرد:گفتبیاوردورقودوات





وصيتي كه نوشته نشد

ایشانتادبیاوریورقودواتگفتندگروهي.كردنداختالفبودندپیامبرنزدكهافرادی

.استپیامبرسخنهمانسخن.بنویسد

استعمرحرفهمانحرفگفتندبرخي.

كهویدبرمننزدازبرخیزید:فرمودگشت،اندوهگینخدارسولوشدزیاداختالفچون

.شودمنازعهگونهاینپیامبرینزدنیستسزاوار





وصيتي كه نوشته نشد

گفتندرتحضبهوكردسرزنشراخودوشدندپشیمانبودند،خانهدركهكسانيسپس

بیاوریم؟برایتانخواستیدميكهورقيودواتآیا

سفارشتمبیاهلبهنیکيبهراشماولينه،گفتهاید؟كهسخناناینازپسآیافرمود

.ميكنم

وداداوبهودرآوردراخویشانگشتریوخواندفراخودنزدراامیرالمومنینسپس

كهراماليدستنیزوجنگيسالحتماميوزرهشمشیر،.كندستبهوبگیررااینفرمود

.دادحضرتآنبهميبست،خودكمربرجنگهنگام



رحلت آخرين پيامبر

ردالسالمعلیهعلي.شدمحدوداوبامالقاتودگرگونخدارسولحالدیگرروزچند

رکتراحضرتآنضروریكاربرایجزوبودایشانبستركنارهموارهبیماریدوران

.نميكرد

كهبگذاردامنتبرمراسرعليیا:فرموداوبهپیامبروآمدپیامبرنزدالسالمعلیهعلي

پیشوگیرعهدهبرمراتجهیزكارخودترفت،تنمازجانكههنگامي.رسیدفراخداامر

خداوندازومشوجدامنازنکردیدفنقبرمدرمراتاوگزارنمازمنبرمردمهمهاز

.جوییاریتعالي



رحلت آخرين پيامبر

بردوالبهاینزدیکراخودگوشوگذاشتزانورویراحضرتمبارکسرامیرالمومنین.

.سپرداوبهراالهيامانتهایواسراروگفترازعليباطوالنيمدتخدارسول

بهدانشبابهزار:دادپاسخالسالمعلیهعليحضرتفرمود؟چهپیامبرپرسیدندوقتي

بهانشاءاهللكهكردوصیتچیزیبهوميگشود،دیگربابهزاربابهركهآموختمن

.كردخواهمعملآن

دفنموهبدغسلمراتومرگمازپس:فرمودوكردوصیتالسالمعلیهعليبهخدارسول

.نماحلرامردماختالفاتومشکالتوكن



رحلت آخرين پيامبر

یادنبهميخواهياهللرسولیا:گفتوآمدفرودزمینبربارآخرینبرایجبرئیل

.برومبرتریارنزدميخواهمبلکهنه،فرمودبازگردی؟

شمارایبفقطمنزیرادنیاست،بهمنآمدنفرودبارآخریناینمحمدیاگفتجبرئیل

.ميآمدمفروددنیابه

بهينیکونمازبهسفارشرحلت،هنگامخدارسولوصیتبیشتر:ميگویدسلمهام

.بودبردگان

شدطعقهمیشهبرایوحيجریاناالنبیاخاتمرحلتباونمودوداعرادنیاایشانآنگاه.



رحلت آخرين پيامبر

كفنودادسلغراحضرتبدنعباس،بنفضلكمکبهالسالمعلیهعليپیامبر،وصیتطبق

.گذاردنمازاوبرتنهایيبهباراولینوكرد

گیردبعهدهبرراامامتحضرت،مطهرجنازهبرنمازدركسيچهاینکهدربارهمسلمانانچون

:فرمودمردمبهخطابوآمدبیرونامیرالمومنینكردند،اختالفشود،دفنكجامقدّسبدنو

نمازاوبرامامبدونوبیاییددستهدسته.ماستپیشوایمرگوزندگيدرخدارسولهمانا

اورقدمهمانجاميخواهدآنکهجزنميكند،روحقبضمکانيدرراپیامبریخداوندوبگذارید

.ميكنمدفننمود،رحلتآندركهاتاقيهماندررااومن.باشد

شدندراضيوپذیرفتندرااینمردم.


