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 حياة الّرسول محّمد  صلى هللا عليه وسلّم

 
ًّ  محّمد بن عبد هللا بن عبد المطلب بن هاشم هو  ربٌع األول  12فً  ُولِد.  القرٌش

ٌّة 571سنة  عام الفٌل     .  مٌالدي  وقد أرضعته حلٌمة السعد

  آنذاك ست سنواته كان ُعُمر قد وتوفًّ ووالده وهو مازال فً بطن أّمه وتوفٌّت أّمه 

 .   جّده عبد المّطلب لمّدة سنتٌن، ثّم مات جّده و َكِفله عّمه أبو طالبكفله ، ثّم 

. تزّوج من خدٌجة بنت خوٌلد وهو فً سّن الخامسة والعشرٌن 

ًّ أحبّ   أٌن  الخالء والتعّبد، فكان ٌذهب إلى غار حراء - علٌه الّصالة والّسالم- النب

عن طرٌق جبرٌل علٌه الّسالم  وهو فً سّن األربعٌن  نزل علٌه الوحً ألّول مّرة 

تال ، ثّم (ما أنا بقارىء): الّرسول ٌقول  علٌه كلمة اقرأ، وفً كّل مّرة كان الذي كّرر 

َّّذِي خَلََق ﴿: علٌه  ﴾ اقْرَْأ ۲﴾ خَلََق اْلِإنْسَانَ مِْن عَلٍَق ﴿۱اقْرَْأ بِاسِْم رَبَِّك ال
َك اْلَأكْرَمُ ﴿ ُّّ َب مَ بِالْقَلَمِ ﴿۳وَر َّّ َّّذِي عَل مَ اْلِإنْسَانَ مَا  َْ   َ ْلَمْ ٤﴾ ال َّّ  ﴾٥ ﴿﴾ عَل
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زّملونً ): خائفاً وهو ٌقول- رضً هللا عنها-إلى زوجته خدٌجة الّرسول حٌنها ذهب 

وهللا لن ٌخزٌك هللا أبداً، إّنك لتقري الضٌف، : "لهفطمؤنته خدٌجة   قائلة ، (زملونً

 ."وتكسب المعدوم، وتعٌن على نوائب الحّق، وتحمل الَكلَّل 

ًّ إلى عبادة هللا تعالى ، فآمن بدعوته أبو بكر  عبادة األصنام ، وترك الّشرك و دعا النب

 ، ثّم آمن طلحة وسعد وعثمان، فتعّرض المسلمون لألذى وعلً بن أبً طالب الّصدٌق

، ثّم آمن عدد من الصنادٌد كحمزة وعمر، فاشتّدت محاربة من قبل مشركً قرٌش 

 ًّ اإلسالم حتى حاصر المشركون بنً هاشم فً ِشعاب مّكة، وفً تلك المرحلة أَِذن النب

. ؛ تخفٌفاً لهم مّما كانوا ٌتعّرضون له من األذى لعدد من المسلمٌن بالهجرة إلى الحبشة

، وفً  ثالث عشرة سنة من البعثةهاجر المسلمون إلى المدٌنة المنّورة بعد 

ٌوم االثنٌن الثانً عشر من ربٌع األّول، وصل إلى المدٌنة فاستقبله أهلها 

 .مرحبٌن به، وكان أّول عمل ٌقوم به بناء المسجد فً قباء

 

ًّ فً المدٌنة المنّورة  عّدة ، فغزا مع المسلمٌن  ، أَِذن هللا له بالجهاد بعد أن استقّر النب

 .  فتح مّكة وقد تّم  بعدها  مإتة و  الحدٌبٌةغزوات منها غزوة بدر وغزة أحد و 

ًّ علٌه الّصالة والّسالم  فً السنة العاشرة توالى قدوم وفود قبائل العرب على النب

ًّ معاذ بن جبل وأبا موسى األشعرّي إلى الٌمن، وكذلك  إسالمهمٌعلنون  ، ثّم بعث النب

بعث الرسائل والّرسل إلى ملوك األقطار ٌدعوهم لإلٌمان بدعوة اإلسالم حتى أعّز هللا 

 .جنده، ونصر دٌنه، وانتشر اإلسالم، وعلت كلمة الحّق والّدٌن

 12 وفً فجر ٌوم االثنٌن وتوفًّ  .مرض الرسول صلى هللا علٌه وسلم مرضا شدٌدا 

 .عاما  وستون ثالثة ربٌع األول وقد كان عمره حٌنها 

 


