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 يبـود. عبـداهللا و آمنـه در دوره» آمنـه«و نـام مادرشـان » اهللاعبـد«در مكه به دنيا آمدند. نام پدرشان  (ص)محمدحضرت 

 (ص)محمـدداري كودك مقـدس يعنـي رو، ابوطالب عموي ايشان، مسئول نگهاز دنيا رفتند. از اين (ص)محمدكودكي حضرت 

كه بسـيار خـوش اخـالق  (ص)محمدپرست بودند. بتشد. سرزمين عربستان در وضع فرهنگي بسيار بدي قرار داشت. مردم 
  عتماد داشتند.به ايشان بسيار ابود، به امين مردم معروف شد. مردم 

سـالگي از سـوي خـدا بـه عنـوان پيـامبر  40در جواني با بانوي نيكوكاري به نام خديجه ازدواج كردنـد. در  (ص)محمد
مكه كه نگران بودند مردم به سمت اسـالم  مندانبرانگيخته شدند. سه سال مخفيانه مردم را به اسالم دعوت كردند. اما ثروت

به دعـوت   (ص)حضرت محمدا نباشند، با پيامبر اسالم و مردم مسلمان با خشونت رفتار كردند. هي آنپس بردهبروند و از آن
كننـد. تـاريخ معرفـي مي» هجـرت«مردم يثرب از شهر مكه خارج شدند و به يثرب رفتند. اين سفر را در تاريخ اسالم با نام 

مربوط به اين سـفر  كه پس از سال شمار ما ايرانيان آمده،» هجري شمسي« شود و دو كلمهمسلمانان از اين لحظه شروع مي
  است. (ص)و هجرت پيامبر

و پيروانش حمله كردنـد و چنـد جنـگ را عليـه ايشـان و  (ص)دان مكه، نيروهاي زيادي جمع كردند و به پيامبرمنثروت
  و يارانش هستند. (ص)پيامبر پرستان عليههاي بتي اين جنگهاي بدر، اُحد و خندق نمونههوادارانش آغاز كردند. جنگ

ي پرستان پـس گرفتنـد و همـهها شهر مكه را از بتند. آنپيروز شد  (ص)حضرت محمددر نهايت، مسلمانان به رهبري 
و پسـرش حضـرت  (ع)توسـط حضـرت ابـراهيمسـال قبـل از آن  2600ي خدا كه ها را شكستند و مجدداً كعبه يا خانهبت

 سال است كه مردم مسلمان به سـمت كعبـه سـجده 1400ها پاك كردند. اكنون ساخته شده بود را از وجود بت (ع)اسماعيل
  كنند.روند و آن را طواف ميكنند و به حج ميمي

سال در دنيا عمر كردند. پيروان ايشان در جهان بسيار زياد هستند. كتـاب آسـماني ايشـان قـرآن  63  (ص)حضرت محمد
است،   (ص)حضرت محمدترين موضوع كتاب قرآن كه شاهكار پيامبري است. در قرآن به هفت متعلق بايد ايمان داشت. مهم

  موضوع توحيد است.

 
 


