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 مقدمه مترجم

ام سري به كتابفروشيهاي  در يكي از سفرهايم به سرزمين وحي، طبق عادت هميشگي
ابهايي كه مرا بسوي خود كشيد و تـوجهم را  آنجا زدم و تعدادي كتاب خريدم. يكي از كت

جلب نمود، همين كتاب بود. زيرا يك روز در خانـه پيـامبر بـودن، آرزوي هـر مسـلماني      
است. لذا به سرعت آن را مطالعه نمودم و چون كتاب را بسيار مفيد يافتم، تصميم گـرفتم  

م قـرار گيـرد. همانجـا    آن را به زبان فارسي برگردانم تا مورد استفاده فارسي زبانان محتـر 
ترجمه اش را آغاز نمودم و بيشترش را ترجمه كردم. وبعد از اتمام سـفر، ترجمـه اش را   

اين عمل ناچيز را از بنـده بپـذيرد و روز قيامـت در     به پايان رساندم. اميدوارم خداوند
 ترازوي نيكيهايم قرار دهد.

 عبدالقادر ترشابي



 

 

 مقدمه مؤلف

 صر افراط و تفريط بسر مي برند. برخي درباره پيامبر اكرمبيشتر مردم اين زمان، د
گروهي ديگر هم به اندازه اي دچار تفريط شده اند كه اخالق و . دچار افراط شده اند

را به فراموشي سپرده اند و از آن به عنوان اسوه و الگو  صسيرت گهربار نبي رحمت
و جزئيات زندگي مبارك رسول  استفاده نمي كنند. از آنجايي كه بنده مي خواستم سيرت

را با اسلوبي آسان به عموم مسلمانان تقديم كنم و آنان را با اين پرچم هدايت  صاهللا
را بر اساس نياز  صآشنا سازم، گوشه هايي از صفات و ويژگيهاي اخالقي نبي اكرم

مردم گلچين نمودم و اين چند صفحه را كه هر چند مقصودم را برآورده نمي سازد، به 
شته تحرير درآوردم و براي بيان هر خصلت، به ذكر دو يا سه حديث اكتفا كردم. حقا ر

در طاعت و  صكه حياتش، حيات امت، حيات دعوت و حيات بشريت بود. آن حضرت
 مت بود. همين كافي است كه خداوندعبادت، اخالق و رفتار و بزرگواري، يك ا

﴿درباره اش مي فرمايد:        ﴾ تو داراي اخالقي «يعني: . ]4لقلم: [ا

 .»بزرگ و پسنديده هستي
قايلند كه خداونـد بـه او    صاهل سنت و جماعت، همان منزلتي را براي رسول خدا

عنايت كرده است. آنان، او را بنده، رسول، دوست و برگزيده خدا مي داننـد، او را بيشـتر   
از خودشان دوست دارند، ولي افراط و زياده روي نمـي   از پدران و فرزندان و بلكه بيشتر

 كنند. ايشان عنايت كرده است، كفايت مي كنند؛ بلكه به همان منزلتي كه خداوند به
ما هم در همين مسير حركت مي كنيم. جشن ميالد نمـي گيـريم، بلكـه او را دوسـت     

از آنچه كـه از آن   داريم، از دستوراتش اطاعت مي كنيم، سخنانش را تصديق مي نماييم و
 ورزيم. نهي نموده است، اجتناب مي

 و أنــه خيـر خـلـق اللّـه كـلهم فمبـلغ الـعــلم فـيـه أنّـه بشـر

 مـن نــور يـلـوح و يـشــهـد أغــرّ عـليـه لـلـنـبـوة خــاتم
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 إذا قال في الخمس المؤذن أشهد و ضـم اهللا اسم النبي إلـي اسمه

 فـذو العرش محمود و هذا احمد ـه لـيـجلهو شـق لـه مـن اسـم
اين است كه او، بشر و بهترين مخلوق خداوند است  صنهايت علم در مورد پيامبر«

و از نور، زيباتر مي باشد و مهر نبوت كه آشكار است و به پيامبريش گواهي مي دهد، بـر  
؛ چنانچه مـؤذن در  او زده شده است. خداوند، نام او را در كنار نام خودش قرار داده است

اذانهاي پنجگانه، نام او را در كنار نام خدا ياد مـي كنـد. همچنـين خداونـد، نـام او را بـه       
خاطر بزرگداشتش از نام خود مشتق نموده است؛ چراكه صاحب عرش، خداونـد متعـال،   

 .»ستوده و محمود است و او، احمد نام دارد
بوبمـان را ببينـيم، امـا از    وانسـتيم مح اگر چه گذشت زمان، ميان ما فاصله انداخته و نت

دربـاره آنـان    صمي خواهم ما را در زمره كساني قرار دهد كـه رسـول خـدا    خداوند
گفتند: اي رسـول خـدا!    صحابه». برادرانمان را مي ديديم دوست داشتم«فرموده است: 

ي هستند كـه  شما ياران من هستيد. برادران ما، آن كسان«آيا ما برادران شما نيستيم؟ فرمود: 
اگـر  «شناسـي؟! فرمـود:    گفتند: كساني را كه هنوز نيامده اند، چگونه مي». هنوز نيامده اند

فردي در ميان يك گله اسب سياه، اسبهايي داشته باشد كه پيشاني و دست و پايشان سفيد 
آنان در حالي نزد «؟ گفتند: بلي اي رسول خدا! فرمود: »شناسد است، آيا اسبهايش را نمي

مي آيند كه چهره و دست و پاي آنان بر اثر وضو، سفيد است و من، آنها را از حوض  من
 ].روايت مسلم[». كوثر آب مي دهم

يرت او مي خواهم كه ما را در زمره پيروان راستين سنت و سـ  همچنين از خداوند
 مسألت مي نمايم كه ما را در بهشـت جاويـدان، در كنـار او    قرار دهد و نيز از خداوند

 جاي دهد و به پاس خدماتش، بهترين پاداشها را به او عنايت فرمايد.
 عبدالملك بن محمد بن عبدالرحمن القاسم



 

 

 ديدار

زنـيم، بـه    م و صـفحات گذشـته تـاريخ را ورق مـي    چندين قرن به عقب بر مي گردي
كنـيم   ي صفحات تاريخ نوشته شده، فكر مـي مطالعه آن مي پردازيم و درباره آنچه در البال

رويـم؛ بـه خانـه     به خانه اش مـي  صو از طريق حروف و كلمات، براي ديدار رسول اهللا
اش وارد مي شويم تا اوضاع و احوالش را از نزديك ببينيم و سـخنانش را بشـنويم. فقـط    
يك روز در خانه نبوت مي مانيم تا از درسها و اندرزهايش اسـتفاده كنـيم و از سـخنان و    

 اعمالش، مستفيض شويم.
هاي شناخت به روي مردم باز شده است؛ چرا كـه بسـيار مطالعـه مـي      ه دروازهامروز

كنند و توسط كتاب، نشريات، فيلم و مستندهاي تلويزيوني به ديدن شرق و غرب دنيا مي 
بـرويم و بـه معـارف و     صروند. در حالي كه ما، سزاوارتريم كه به ديدن خانه نبي اكرم

وقتمان، كم است، فقط به موضوعات خاصـي   مشاهداتمان بطور جدي عمل كنيم و چون
 هايمان را اصالح نماييم. در خانه اش مي پردازيم شايد بتوانيم خود و خانه

برادر و خواهر مسلمانم! ما تنها به خاطر شنيدن آنچه از ديدگانمان پنهان مانده است 
با خواندن  و به منظور شناختن حال گذشتگان، سالها و قرنها به عقب بر نمي گرديم؛ بلكه

به عبادت  صو پيروي از سنتش و گام نهادن در راه آن حضرت صسيرت رسول اكرم
اطاعت مي  صمبني بر محبت به رسول اهللا دا مي پردازيم و از دستور خداوندخ

، اطاعت از دستوراتش و صكنيم. يكي از مهمترين عالمات محبت به آن حضرت

﴿مي فرمايد:  . خداوند اجتناب از منهياتش و تصديق سخنانش مي باشد     

                     ﴾ ] آل

 .]31عمران:
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بگو: اگر شما خدا را دوست داريد، از من پيروي كنيد. در ايـن صـورت خـدا    «يعني: 
كند و خداونـد، بخشـنده و مهربـان     و گناهان شما را مغفرت مي شما را دوست مي دارد

 .»است

 ﴿و در جايي ديگر مي فرمايد:                 

            ﴾ ]21 :حزاباأل[. 

كنند،  ميكه به خدا و روز قيامت اميد دارند و خداوند را زياد ياد براي كساني «يعني: 
 .»شخص رسول خدا، الگوي خوبي است

را در حـدود چهـل آيـه از     صخداوند متعال، مسأله اطاعت و پيروي از رسول اكرم
قرآن، مطرح كرده است و در روز قيامت هيچ راه سعادت و نجاتي جز پيـروي از رسـول   

 وجود ندارد. صخدا

﴿                            

                    ﴾ 13: [النساء- 

14.[ 
امبرش اطاعت كند، خداونـد او را بـه باغهـايي از بهشـت     هر كس از خدا و پي«يعني: 

وارد مي كند كه در آنها نهرها جاري است و آنان جاودانه در آن باغها مـي ماننـد و ايـن،    
رستگاري بزرگي است. و هر كس از خدا و پيـامبرش نافرمـاني كنـد و از مرزهـاي خـدا      

 .»نمايد خداوند او را وارد آتش مي تجاوز نمايد،
دوستي اش را يكي از عوامل دسـتيابي بـه حـالوت ايمـان،     ص پيامبر اكرمهمچنين 

 اللَّـه  يكُونَ أَنْ: اِإلميان حالوةَ لَهن وجد فَقَد فيه كُن من ثَالثٌ«معرفي نموده و فرموده اسـت:  
ولُهسرو بأَح ها إِلَيما مماهوشد، شيريني ايمـان را  هر كس، سه خصلت داشته با«يعني:  .»س

 .»مي چشد: اول اينكه خدا و رسولش نزد او از ساير چيزها محبوبتر باشند؛...
 إِلَيـه  أَحب أَكُون حتى أَحدكُم يؤمن الَ«فرموده است:  صدر حديثي ديگر آن حضرت

نده مالخاري و مسلم][ب. »و. 
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ك از شما تا زماني كه من، نزد سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، هيچي«يعني: 
 .»رود ، مؤمن به شمار نمياو از پدر و فرزندش، محبوبتر نباشم
ن درس سـيرتي گهربـار و پـاك اسـت كـه از آ      صعالوه بر آن، سـيرت رسـول اهللا  

 كنيم. مي گيريم و بر اساس آن حركت مي



 

 

 سفر

ر دل و ديدن جزئيات زنـدگي و اسـلوب رفتـارش، بسـيا     صسفر به خانه رسول اهللا
انگيز است. چرا اينگونه نباشد در حالي كه مـا، آگـاهي از سـيرتش را اجـر و ثـواب مـي       
دانيم؟. زيرا سراسر آن، درس، پند، اندرز، الگو و نمونه مي باشد. اين سـفر، سـفري ميـان    

 نقل شده است.   كتب و رواياتي است كه از زبان صحابه
زرگترين رموز آن، يعني كـوه احـد،   اينك به مدينه منوره نزديك مي شويم و يكي از ب

ص در برابر چشمانمان خودنمايي مي كند؛ آري! اين، همان كوهي اسـت كـه رسـول اهللا   
 ]متفق عليه[ .»ونحبه يحبنا جبلٌ هذَا«درباره آن فرمود: 

 .»اين، كوهي است كه او، ما را دوست دارد و ما، او را دوست داريم«يعني: 
شـويم و سـاختمان و شـكل ظـاهري آن را      صرد خانه رسـول خـدا  قبل از اينكه وا

ببينيم، بايد بگويم: اگر خانه اي بسيار محقر و گليمي بسيار كوچك ديديم، نبايـد تعجـب   
بي عالقه ترين شخص نسبت به دنيا بوده و به زرق و بـرق و   صكنيم. زيرا رسول اكرم

 شد و او را خوشحال شمانش ميباعث سردي چبلكه آنچه،   اموال دنيا چشم ندوخته بود؛
 ]روايت نسايي[كرد، نماز بود.  مي

 ومثَلُ مثَلي، ما بِيده نفِْسي والَّذي وللدنيا، لي ما«وي، خودش در مورد دنيا فرموده است: 

 .»وتركَهـا  راح ثُـم  نهـارٍ  نم ساعةً شجرة تحت فَاستظَلَّ صائف يومٍ في سار كَراكبٍ إِال الدنيا
 ]روايت ترمذي[

مرا با دنيا چه كار؟ مثال مـن و دنيـا، ماننـد مسـافري اسـت كـه در يـك روز        «يعني: 
تابستاني بعد از طي مسيري، در سايه يك درخـت، سـاعتي از روز را بـه اسـتراحت مـي      

 .»پردازد و سپس مي رود و آن را ترك مي كند
به راه افتاديم و براي رسيدن به آن گامهاي تنـدتري بـر    صدابه سوي خانه رسول خ

مي داريم و كوچه هاي مدينه را يكي پس از ديگري پشت سر مي گـذاريم. اكنـون خانـه    
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خورد كه ديوارهايشان از برگ درخـت خرمـا و    به چشم مي صهاي همسران نبي اكرم
 با بـرگ درخـت خرمـا   گل و از سنگهاي روي هم چيده شده، مي باشد و سقفهايشان نيز 

 است. پوشيده شده
 صوارد خانه هاي همسران نبـي اكـرم   حسن مي گويد: در دوران خالفت عثمان

 رسيد. شدم، دستم به سقف آنها مي
هاي محقر و بسيار كوچك، اما ايمان و طاعت و وحـي و رسـالت، از در و    آري! خانه

 ديوارشان مي بارد.



 

 

 صشكل و شمايل پيامبر

زنـيم تـا بـه مـا اجـازه ورود بدهـد؛        يشويم و در مـ  نزديك مي صرمبه خانه نبي اك
 صرا ديده اند تـا آن حضـرت   صلحظاتي خيالمان را با كساني رها كنيم كه پيامبر اكرم

را براي ما طوري توصيف كنند كـه گويـا او را مـي بينـيم و بـدين سـان سـيما و چهـره         
 خندانش را بشناسيم.

از همه مردم زيباتر بـود، نـه    صهره نبي اكرمگويد: خلقت و چ مي براء بن عازب
 ]روايت بخاري[بسيار بلند و نه بسيار كوتاه بود. 

هـايش از   فـردي چهارشـانه بـود، شـانه     صو در روايت ديگر مي فرمايد: نبي اكرم
رسيد؛ او را در حله اي قرمز رنگ  يكديگر فاصله داشتند. موهايش تا نرمه گوشهايش مي

 ]روايت بخاري[ ».ر از او نديدمديدم و هرگز كسي زيبات
پرسـيد: آيـا چهـره رسـول      ابواسحاق سبيعي مي گويد: مردي از بـراء بـن عـازب   

 ]روايت بخاري[گفت: نه، بلكه ماننده ماه بود.   مانند شمشير بود؟ صاهللا
مي گويد: هيچگونه ديبا و ابريشمي و هيچ چيز ديگري، نرمتر از كـف دسـت    انس

بـه   صام و همچنين هيچ بويي خوشبوتر از بوي رسول خدالمس نكرده  صرسول اهللا
 ]بخاري و مسلم[مشامم نرسيده است. 

 ، شرم و آزرم بود، تا جايي كه ابوسعيد خـدري صيكي از ويژگيهاي آن حضرت
از دوشيزگان زير چادر، شرم و حياي بيشتري داشـت و هرگـاه    صمي گويد: پيامبر اكرم

فهميـديم.   ش مـي ا شـد، مـا، آن را از چهـره    ع نمـي ديد كه مورد پسندش واقـ  يچيزي را م
 ]روايت بخاري[

بود. ولي بايد دانست كه  صآنچه گفته شد، مختصري از شمايل و اخالق رسول خدا
 عنايت كرده است. صخداوند، خلقت و اخالقي كامل به آن حضرت



 

 

 صسخن گفتن پيامبر

ديم، ببينيم كه چگونه را ديديم و با برخي از صفاتش آشنا ش صاينك كه پيامبر اكرم
را بشـنويم،   صو به چه روشي سخن مي گويد. اما قبل از اينكه سخن گفتن آن حضرت

 سپاريم تا ببينيم در اين باره چه مي گويند: مي گوش دل به سخنان يارانش
پشـت سـر هـم و بـي وقفـه سـخن       مانند شما  صرسول اهللا«گويد:  مي لعايشه

كرد؛ طوري كه افرادي كه آنجا نشسته  صحبت ميگفت، بلكه بسيار روشن و شمرده  نمي
 [روايت ابوداود]». كردند بودند، سخنانش را حفظ مي

او، انساني باتحمل و بردبار بود و دوست داشت كـه مـردم، سـخنانش را بفهمنـد. از     
آنجا كه به امتش بسيار عالقه مند بود، تفاوتهاي مردم و ميزان درك و شناخت آنـان را در  

 و همين مسأله، باعث مي شد تا فردي بردبار و صبور باشد. نظر مي گرفت
گفت، طـوري كـه هـر شـنونده      شمرده سخن ميصرسول اهللا«گويد:  مي لعايشه

 [روايت ابوداود]». اي، آن را مي فهميد
بينديشيد كه سخنانش را تكرار مي كنـد تـا    صبه حوصله و شرح صدر آن حضرت

 همه، آن را دريابند.
يك كلمه را در صورت نياز سه بار تكرار  صرسول خدا«گويد:  مي انس بن مالك

 ».مي كرد تا مردم بفهمند
با مردم با مالطفت، برخورد مي كرد و مي كوشـيد تـا از تـرس و     صرسول رحمت

 وحشت آنان بكاهد؛ چراكه بعضي از مردم از هيبتش وحشت مي كردند.
ه صحبت كـردن بـا او   آمد و شروع ب صگويد: مردي نزد نبي اكرم مي ابن مسعود

بر خود آسان بگير؛ زيـرا  «فرمود:  صخدا نمود. در حالي كه بازوهايش مي لرزيد. رسول
روايـت ابـن   [». خـورد  ستم كه گوشت خشك مـي من، پادشاهي نيستم؛ بلكه فرزند زني ه

 .]ماجه



 

 

 داخل خانه

ي بـه  به ما اجازه ورود داد؛ لذا وارد خانه نبي اين امت شديم تا نگاه صرسول اكرم
 آن بيندازيم.
را  حقيقت محتويات اين خانه از قبيل اثاث، رختخواب و سـاير وسـايل آن   صحابه

هـا و اتاقهـاي مـردم و     ه كردن بـه داخـل خانـه   دانيم كه نگا . ما ميكنند براي ما روايت مي
نه جستجو در اين مورد، درست نيست. اما به خاطر تأسي و الگوپذيري، نگاهي به اين خا

يم تا از محتويات آن مطلع شويم. اين، خانـه اي اسـت كـه بـر اسـاس تواضـع و       انداز مي
فروتني بنيانگذاري شده و سرمايه اش، ايمان است. مگر نمـي بينيـد كـه بـر ديوارهـايش      
هيچگونه عكس و تصوير جانداري مثل بسـياري از خانـه هـاي امـروزي، آويـزان نشـده       

  .»تصـاوِير  والَ كَلْـب  فيـه  بيتا الْمالَئكَةُ خلُتد الَ« فرموده اسـت:  است. زيرا رسول اهللا 
 [بخاري و مسلم]

 .»شوند اي كه در آن سگ و يا تصوير باشد، وارد نمي فرشتگان به خانه«
بيندازيد تا برخي از وسايلي را مشـاهده كنيـد كـه آن     صنگاه ديگري به خانه پيامبر

 نمود. ه ميآنها استفاد در زندگي روزانه اش از صحضرت
ليواني ضخيم را كه از چـوب سـاخته شـده و بـا      گويد: انس بن مالك مي ثابت

 صاي ثابت! اين، ليوان رسول اهللا«قطعه اي فلزي بسته شده بود، به ما نشان داد و گفت: 
 ]روايت ترمذي[». است

روايـت  [نوشـيد.   در اين ليوان، آب، شـيره خرمـا، عسـل و شـير مـي      صپيامبر اكرم
 ]ترمذي

بخـاري و  [كرد.  هنگام نوشيدن آب، سه بار تنفس مي صگويد: رسول اهللا مي انس
 ]مسلم

 ]روايت ترمذي[ از تنفس كردن داخل ظرف، منع فرمود. صو نبي اكرم



 صيك روز در خانه پيامبر   14 

 

نهاي در روزهاي سـخت جهـاد و مبـارزه در ميـدا     صاما شايد زرهي كه رسول خدا
ـ  نبرد از آن استفاده مي ق گفتـه عايشـه صـديقه رضـي اهللا     نمود، داخل خانه نباشد. زيرا طب

آن را در برابر سي صاع جو كه از يك يهودي قرض گرفته بود، در  صعنها، آن حضرت
و هنگام وفات پيامبر، آن زره، همچنان نزد همان يهـودي   ]بخاري و مسلم[رهن گذاشت. 

 بود.
سرزده و ناگهاني نزد خانواده اش نمي رفت تا مبادا غـافلگير شـوند.    صرسول اكرم

 ]381/2المعاد: زاد[كرد.  شد و هنگام ورود، سالم مي مي بلكه با اعالن قبلي وارد خانه
فكر كنيد كه فرمـود:   صبا چشمي جستجوگر و قلبي آگاه به اين حديث رسول اكرم

 [روايت ترمذي] .»وقَنع كَفَافاً عيشه وكَانَ اِإلسالَمِ إِلَى هدى لمن طُوبى«

حال كسي كه به سوي اسالم هـدايت شـده و زنـدگيش، بـه انـدازه       خوشا به«يعني: 
 .»كفاف بوده و به همين، قانع باشد

 ،سربِه فى آمنا منكُم أَصبح من«فرمـود:   صبه حديث ديگري گوش بسپار كه نبي اكرم

 [روايت ترمذي] .»بِحذَافريِها نياالد لَه حيزت فَكَأَنما ،يومه قُوت عنده ،جسده فى معافًى

هر كس صبح كند در حالي كه از درونش، احساس امنيت مي كند و بيمار «: يعني
 .»نيست و قوت آن روزش را دارد، گويا همه دنيا برايش فراهم شده است



 

 

 خويشاوندان

ا به اندازه اي حقوق خويشاوندانش را ادا مي كرد و صله رحمي ر صپيامبر اين امت
به جا مي آورد كه در سخن نمي آيد. او، در اين بـاب بهتـرين و كـاملترين انسـانها بـود؛      
چنانكه كفار قريش نيز، او را  قبل از بعثـتش سـتودند و او را صـادق امـين لقـب دادنـد.       

تو حق صله رحم را به جا مـي آوري و در  «چنين گفت:  صبه آن حضرت لخديجه
 ».سخنانت صداقت داري

يكي از بزرگترين حقوق را ادا مـي كنـد و    صمي كنيد كه رسول اكرم آري! مشاهده
به يكي از مهمترين وظايف خويش عمل مي نمايد؛ او به زيارت مادرش مـي رود كـه در   

 هفت سالگي او را از دست داده است.
اي گريست  رفت و به اندازه به زيارت قبر مادرش صگويد: نبي اكرم مي ابوهريره

 واستأْذَنته لى، فَأَذنَ قَبرها أَزور أَنْ ربى استأْذَنت« گريه كردند؛ سپس فرمود: كه اطرافيانش نيز
 ]روايت مسلم[ .»الْموت تذَكِّر فَإِنها الْقُبور فَزوروا ،لى يؤذَنْ فَلَم لَها أَستغفر أنْ

رم طلب مغفرت كـنم. بـه مـن اجـازه     از پروردگارم اجازه خواستم تا براي ماد«يعني: 
نداد. از او اجازه خواستم تا به زيارت قبرش بروم؛ به من اجازه داد. پس قبرها را زيـارت  

 .»كنيد؛ زيرا زيارت قبور، يادآور مرگ است
چه محبتي داشت و چقدر عالقه مند بـود كـه    به خويشاوندان،  صببينيد رسول خدا

د و از آتش دوزخ نجات يابنـد و در ايـن راه چـه    دعوتش را لبيك بگويند و هدايت شون
 .مشكالت و سختيهايي را كه تحمل نمود!

﴿: ميگويد: هنگامي كه آيه ابوهريره     ﴾ ]نـازل   .]214 شـعرا: ال

قريش را فرا خواند و آنها را بطور عمومي و خصوصي مورد خطـاب   صشد، رسول اهللا
 مرةَ بنِى يا ؛النارِ من أَنفُسكُم أَنقذُوا ،لُؤى بنِ كَعبِ بنِى يا ،شمسٍ عبد بنِى يا«ود: قرار داد و فرم

 ،هاشـمٍ  بنِـى  يا ؛النارِ من أَنفُسكُم أَنقذُوا ،مناف عبد بنِى يا ؛النارِ من أَنفُسكُم أَنقذُوا ،كَعبٍ بنِ
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 نفْسـك  أَنقذى ،فَاطمةُ يا ؛النارِ من أَنفُسكُم أَنقذُوا ،الْمطَّلبِ عبد بنِى يا ؛النارِ من أَنفُسكُم نقذُواأَ
نارِ مى ؛النالَ فَإِن كلأَم لَكُم نم ئًا اللَّهيش رأَنَّ غَي ا لَكُممحا رلُّهأَبس الَلابِب[روايت مسلم] .»ه 

اي فرزندان عبد شمس و اي فرزندان كعب بن لؤي! خودتـان را از آتـش نجـات    «يعني: 
دهيد؛ اي فرزندان مره بن كعب! خودتـان را از آتـش نجـات دهيـد؛ اي فرزنـدان عبـدمناف!       
خودتان را از آتش نجات دهيد؛ اي فرزنـدان هاشـم! خودتـان را از آتـش نجـات دهيـد؛ اي       

المطلب! خودتان را از آتش نجات دهيد؛ اي فاطمـه! خـودت را از آتـش جهـنم     فرزندان عبد
توانم هيچ كاري براي شما انجام دهم مگـر اينكـه يـك     نمي نجات بده؛ زيرا من در برابر خدا

 .»حق خوشاوندي داريد كه تا هنگامي كه باقي است، ـ يعني در دنيا ـ آن را ادا مي كنم
ما از دعوت عمويش ابوطالب خسته نشد. بلكه او را كنيد كه محبوب  شما مشاهده مي

اهللا دعوت داد، تا جايي كه هنگام احتضار ابوطالب نزد او رفت و ديد كـه ابوجهـل و عبـد   

؛ يـك  ال الـه اال اهللاعمو جـان! بگـو:   « اند؛ آنگاه به عمويش گفت:  بن ابي اميه آنجا نشسته

ابوجهـل و عبـداهللا   ». دفاع خواهم كـرد كلمه، بيشتر نيست؛ به وسيله آن نزد خداوند از تو 
بن ابي اميه گفتند: اي ابوطالب! آيا از دين عبدالمطلب رويگرداني مي كني و آنقـدر بـا او   

اي كه بر زبـان آورد، ايـن بـود كـه گفـت: بـر ديـن         صحبت كردند تا اينكه آخرين كلمه
 عبدالمطلب.
آنگاه اين ». خواهم كردتا زماني كه منع نشوم، برايت استغفار «فرمود:  صنبي اكرم

﴿آيه نازل شد:                          

                 ﴾ ١١٣ :ةتوب[ال[. 

و مؤمنين نيست كه براي مشركين طلب مغفـرت كننـد. اگرچـه     شايسته پيامبر«يعني: 
 .»بعد از اينكه براي آنان روشن شده است كه آنان جهنمي اند ،خويشاوندانشان باشند

    ﴿اين آيه نيز نازل شد:   ﴾ 56قصص:[ال.[ 

اري، مسـلم و  روايـت بخـ  [. »هر كه را تو بخواهي، نمي تـواني هـدايت كنـي   «يعني: 
 ]احمد



 

 

 اش در خانه صپيامبر

خانه هر فرد، ملك حقيقي اوست كه خوش رفتاري، ادب، حسن معاشرت و اصـالت  
او، در آن آشكار مي شود. او، در خانه و پشت ديوارها قـرار دارد و هـيچكس او را نمـي    
بيند و با خادم و همسرش بدون هيچگونه تكلف و تعارفي بر اساس سرشت اصلي خـود  

فتار مي كند. او ايـن رويـه را در حـالي دارد كـه همـه كـاره ايـن خانـه اسـت و تمـام           ر
زيردستانش افراد ضعيفي هستند. اكنون رهبر و معلـم ايـن امـت را ببينـيم كـه بـا وجـود        

كنـد. از   مـي اش چگونـه رفتـار    جايگاه و منزلت بااليي كه از آن برخوردار است، در خانه
در خانه چه كار مي كرد؟ گفت: بشري مانند ص هللاپرسيدند: رسول ا لعايشه صديقه

خودش كارهايش ساير افراد بشر بود. لباسش را مي دوخت، گوسفندانش را مي دوشيد و 
 ]روايت احمد و ترمذي[داد.  را انجام مي

داد كـه كارهـايش    نمي كرد، به ديگران دستور ونه توضع و فروتني بود؛ تكبر نمياو نم
. اش بـود  و كمك خوبي براي خانواده نمود هاي خانه مشاركت ميرا انجام دهند و در كار

ـ  رگزيده فرزندان آدم انجام ميكنيم كه همه اين كارها را ب مشاهده مي اي  هدهد. بله! در خان
كه نور اين دين از آنجا نورافشاني مي كند، حتي آن مقدار خوراكي هم وجـود نـدارد كـه    

 را سير كند. صرسول اكرم
پيـامبر شـما را در   «فرمود:  گفت،  سخن مي صكه درباره نبي اكرم نعمان بن بشير

 ]روايت مسلم[». حالي ديدم كه خرماي خشكي هم نمي يافت كه شكمش را سير كند
كرديم؛ غـذاي   ش روشن نمييك ماه آت صما اهل بيت محمد«گويد:  مي لعايشه

 ]روايت بخاري[». ما، آب و خرما بود

حـي عـيل داشت؛ هرگـاه نـداي    نمي ا از عبادت بازر صهمچنين هيچ چيز، نبي اكرم

كـرد و دنيـا را پشـت سـر      يشنيد، بـه سـرعت اجابـت مـ     را مي حي عيل الفـالح والصالة 

 گذاشت. مي
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كـرد؟   ار مـي در خانـه چكـ   صاسود بن يزيد مي گويد: از عايشه پرسيدم: نبي اكـرم 
نيد، بيـرون  شـ  صـداي اذان را مـي  اش بـود. بـه محـض اينكـه      در خدمت خانواده«گفت: 

 ]روايت بخاري[». رفت مي
نقل نشده كه يكي از نمازهاي فرض را در خانـه خوانـده باشـد     صدرباره نبي اكرم

مگر هنگامي كه بيمار شد و تب او شدت گرفت و نتوانست از خانه بيرون برود و آن هم 
 در بيماري وفاتش بود.

ت، دربـاره كسـاني كـه    با وجود مهرباني و شفقتي كه نسبت به امتش داش صرسول خدا
 بِالصالَة آمر أَنْ هممت لَقَد«كنند، الفاظ تندي به كار برد و فرمـود:   مي نماز جماعت را ترك

قَامفَت ثُم رالً آمجر لِّىصاسِ فَيبِالن ثُم قطَلى أَنعالٍ مبِرِج مهعم مزح نطَبٍ ممٍ إِلَى حالَ قَو  دـهشونَي 
 ]روايت بخاري و مسلم[ .»بيوتهم علَيهِم فَأُحرق الصالَةَ

تصميم گرفتم دستور دهم تا نماز، اقامه گردد، سپس به مردي دستور دهـم تـا   «يعني: 
براي مردم امامت دهد، آنگاه گروهي را با دسته هاي هيزم با خود ببرم و كساني را كه بـه  

 .»انه هايشان آتش بزنمنماز جماعت نمي آيند، با خ
رسـاند. همچنـين نبـي     وق اهميت نماز جماعت را مـي بايد توجه داشت كه حديث ف

ابـن ماجـه و ابـن    [ .»عـذْرٍ  من إِالَّ لَه صالَةَ فَالَ يجِب فَلَم النداَء سمع من«فرمـود:   صاكرم
 .]حبان

پذيرفته نمي شـود مگـر   هر كس صداي اذان را بشنود و اجابت نكند، نمازش «يعني: 
 .»اينكه عذري داشته باشد

 اند. بيماري را عذر دانستهقابل يادآوري است كه علما، فقط ترس و 
اينك كجا هستند كساني كه كنار همسرانشان ، نماز مي خوانند و مساجد خدا را ترك 

 .كرده اند؟ آيا آنها معذورند؟!
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 باشد.   ص، دليل ميزان عقل و كليد قلبش ميحركات و سكنات هر شخ
بهترين شخصي است كه اخـالق نبـي    دختر ابوبكر صديق لام المؤمنين عايشه

نمايـد؛   مـي توصـيف   گـران را دقيقتـر از دي  صكند و آن حضرت را معرفي مي صاكرم
چراكه او در موقعيتها و حالتهاي مختلف از قبيل خواب، بيداري، بيماري، صحت، خوشي 

 در كنار ايشان بود.ص م رسول خداو خش
 صخاباً والَ متفَحشاً والَ فَاحشاً صاللَّه رسولُ يكُن لَم«گويد:  مي لام المومنين عايشه

اقِ يفوالَ اَألسزِى وجي ئَةيا بِالسثْلَهم نلَكفُو وعي فَحصيروايت احمد[ .» و[ 
گفت. همچنـين در   ق ناسزاگويي داشت و نه ناسزا مينه اخال صرسول خدا«يعني: 
 .»نمود داد. بلكه عفو و گذشت مي پاسخ نمي كرد و بدي را با بدي،  ر و صدا نميبازارها س

بـراي مـا توصـيف     اخالق نبي اين امت، اين نعمت بزرگ الهي را نوه اش حسـين 
انش پرسـيدم. گفـت:   بـا دوسـت   صاز پدرم درباره رفتار نبي اكـرم  گويد:  وي ميكند.  مي

هميشه شاداب بود؛ اخالق نرمي داشت، متواضع و فروتن بود؛ فرد خشني  صپيامبر خدا
نبود كه سر و صدا راه بيندازد و يا به شدت متنفر شود؛ بلكه اگر به خوردن چيزي تمايـل  

د، نااميـد برنمـي گشـت و    نداشت، بدون اعالم تنفر، نمي خورد. فردي كه نزد او مـي آمـ  
شد. از سه چيز، نفسش را آزاد كـرده بـود: ريـا، حـرف زدن زيـاد و كارهـاي        ميمتضرر ن

كرد، عيـبش را بيـان    زاد كرده بود: هيچكس را مذمت نميبيهوده؛ مردم را هم از سه چيز آ
ميد ثواب داشت. گفت كه ا سخن مي نمي نمود و به دنبال آبرويش نبود. تنها درباره چيزي

اي  كه گويا بر سرشان پرنـده كردند طوري ، سكوت ميگفت، حاضران هنگامي كه سخن مي
حابه نزد وي جـر و  نمودند؛ ص ، آنان، صحبت مينشسته است و چون او سكوت مي نمود

 نمودنـد تـا سـخنش    مـي  گفت، بقيه سكوت زد وي سخن ميكردند؛ اگر كسي ن بحث نمي
آنـان،  نچـه  خنديـد؛ از آ  نيـز مـي   صخنديدند، آن حضرت پايان يابد. از آنچه كه آنان مي



 صيك روز در خانه پيامبر   20 

 

گفت و يا  اي با خشونت سخن مي اگر فرد بيگانه كرد و ، او نيز تعجب ميكردند تعجب مي
، صـبر پيشـه   كردنـد، او  مي پرسيد كه صحابه قصد تنبيه آن شخص را مطلبي را آنچنان مي

 ».هرگاه نيازمندي را ديديد، به او كمك كنيد« فرمود:  د و مينمو مي
ي پاك نبي اين امت يكي پس از ديگري فكـر كنيـد و   به ارزشهاي اخالقي و خصلتها

اي از آنها داشته باشـيد؛ زيـرا خيـر و     ا عمل نماييد و سعي كنيد كه بهرهاي از آنه به گوشه
 نيكي فراواني در آنها نهفته است.

داد؛ چنانكـه در   مـي  يكي از عاداتش، اين بود كه به اطرافيانش امور دينـي را آمـوزش  
 ]روايت بخاري[ .»النار دخلَ نِدا اللَّه دون من يدعو وهو مات من« :يكي از جلساتش فرمود

زنـد، وارد آتـش    هر كس، در حالي بميرد كه كسي جز خداونـد را صـدا مـي   «يعني: 
 .»شود مي

 اللَّه نهى ما هجر من والْمهاجِر ويده لسانِه من الْمسلمونَ سلم من الْمسلم«همچنين فرمـود:  
هنوايت بخاري و مسلم[ر .»ع[ 

مسلمان ـ حقيقي ـ كسي است كه مسلمانان، از دست و زبانش سالم بماننـد و    «يعني: 
 .»مهاجر حقيقي كسي است كه آنچه را خداوند، نهي كرده است، ترك كند

 ]وايت ترمذي[ر .»الْقيامة يوم التام بِالنورِ ساجِدالْم إِلَى الظُّلَمِ فى الْمشائني بشرِ«و فرمود: 
كساني را كه در تاريكيها به سوي مساجد مي رونـد، بـه نـوري كامـل در روز     «يعني: 

 .»قيامت بشارت بده
 ]روايت ابوداود[ .»وأَلِْسنتكُم وأَنفُِسكُم بِأَموالكُم الْمشرِكني جاهدوا«و فرمود: 
 .»با مال و جان و زبان خود، با مشركين مبارزه كنيد«يعني: 

 الْمشـرِقِ  بين ما أَبعد النارِ فى بِها يزِلُّ ،فيها يتبن ما ،بِالْكَلمة لَيتكَلَّم الْعبد إِنَّ« و نيز فرمود:
 ]روايت بخاري و مسلم[ .»والْمغرِبِ

شود كه  آورد و آن سخن باعث مي سخني به زبان مي و انديشه،بنده بدون فكر «يعني: 
 .»در عمقي دورتر از فاصله مشرق و مغرب در آتش سقوط كند

 ].وايت مسلم[ر .»رحمةً بعثْت وإِنما لَعانا أُبعثْ لَم إِنى«



 21   صسيرت و صورت پيامبر اكرم

 

ردم من مبعوث نشده ام تا مردم را نفرين كنم؛ بلكه به عنوان رحمـت بـراي مـ   «يعني: 
 .»مبعوث شده ام

 ابن النصارى أَطْرت كَما تطْرونِى الَ«فرمود:  صمي گويد: رسول اهللا عمر بن خطاب

ميرروايت بخاري و مسلم[ .»م[ 
در تعريف و تمجيد من افراط نكنيد، آنطور كه نصاري درباره فرزنـد مـريم ـ    «يعني: 

 .»عيسي ـ افراط كردند
پـنج روز قبـل از وفـاتش فرمـود:      صگويد: شنيدم كه نبي اكرم مي جندب بن عبداهللا

 إِبـراهيم  اتخـذَ  كَما خليالً اتخذَنِى قَد تعالَى اللَّه فَإِنَّ ؛خليلٌ منكُم لى يكُونَ أَنْ اللَّه إِلَى أَبرأُ إِنى«
 كَـانوا  قَـبلَكُم  كَانَ من وإِنَّ أَالَ ؛خليالً بكْرٍ أَبا الَتخذْت خليالً أُمتى من متخذًا كُنت ولَو ،خليالً

روايـت  [ .»ذَلـك  عن أَنهاكُم إِنى ؛مساجِد الْقُبور تتخذُوا فَالَ أَالَ ،مساجِد أَنبِيائهِم قُبور يتخذُونَ
 ]مسلم

ه كسي از شـما را بـه عنـوان دوسـت صـميمي      من به خدا پناه مي برم از اينك«يعني: 
را بـه عنـوان خليـل (دوسـت ويـژه)       انتخاب كنم؛ زيرا خداوند همانگونه كه ابراهيم

انتخاب كرد، مرا نيز به عنوان خليل انتخاب نمود، و اگر من از ميان امتم كسي را به عنوان 
كه امتهـاي گذشـته،   دوست صميمي انتخاب مي كردم، ابوبكر را بر مي گزيدم. آگاه باشيد 

قبرهاي پيامبرانشان را مسجد قرار دادند. مواظب باشيد كه قبرها را مسـجد قـرار ندهيـد؛    
 .»نمايم را من، شما را از اين كار منع ميزي
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به دنيا آمدن دختر در دوران جاهليت، روزي سياه و تاريك در زندگي پـدر و مـادر و   
بيله، به شمار مي رفت. تا جايي كه بسياري از آنان، دخترانشان را حتي زندگي خانواده و ق

كردند و اين كار، در نهايت وقاحـت و قسـاوت    از ترس عار و رسوايي، زنده به گور مي
گرفت؛ طوريكه شفقت و محبت، هيچ جايگاهي نداشت. آنها ايـن جنايـت    ميقلب انجام 

ن، دخترانشـان را تـا سـن شـش     را به شكلهاي مختلف مرتكب مي شـدند. برخـي از آنـا   
گفتند: او را آرايش كن و خوشبويي بزن تا  سالگي زنده مي گذاشتند؛ آنگاه به مادرش مي

او را نزد خويشاوندانش ببريم. حال آنكه از قبل، در بيابان، چالـه اي حفـر كـرده بودنـد؛     
آنگـاه او را   سپس او را كنار آن چاله مي بردند و به او مي گفتند: داخل آن را نگاه كـن و 

 ريختند. مي داخل گودال مي انداختند و با قساوت تمام، رويش خاك
در ميان چنين جامعه اي ظهور كرد و اين دين بزرگ را آورد كه بـراي   صرسول اهللا

 صجنس زن اعم از مادر، همسر، خواهر و عمه احترام خاصي قايل است. رسـول خـدا  
آمد، بـرايش بلنـد    نزدش مي لفاطمه دخترانش را بسيار دوست داشت؛ چنانچه هرگاه

نزد  صاهللا نشاند و هرگاه رسول بوسيد و سرجايش مي گرفت و مي شد، دستش را مي مي
بوسـيد و سـر    گرفـت و او را مـي   شد، دستش را مي رفت، برايش بلند مي ، ميلفاطمه

 ]ابوداود، ترمذي و نسائي[نشاند.  جايش مي
يار دوست داشت و احترام خاصي بـراي  دخترانش را بس صبا وجود اينكه نبي اكرم

آنان قايل بود، اما در عين حال، هنگامي كه سوره المسد نازل شد و عتبه و عتيبه فرزنـدان  
، يعني ام كلثـوم و رقيـه   صابولهب، با تحريك قريش تهديد كردند كه دختران رسول اهللا

دادند. ولي صبر كرد و سرانجام هم دخترانش را طالق  صدهند، آن حضرت ميرا طالق 
 او، امر دعوت را ترك نكرد؛ بلكه در امر دين، ذره اي تزلزل به خود راه نداد.  
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چقـدر دختـرانش را دوسـت داشـت؛      صبشنويم كه رسول اهللا لبياييم از عايشه
آمـد؛ راه   لنزد او بودند كه فاطمـه  صگويد: روزي همسران نبي اكرم مي لعايشه

نه تفاوتي نداشت. هنگامي كـه چشـم پيـامبر    هيچگو صرفتن او، با راه رفتن رسول خدا
؛ آنگاه او را »دخترم! خوش آمدي «به فاطمه افتاد، به او خوشامد گفت و فرمود:  صاكرم

 ]روايت مسلم[سمت راست و يا چپ خود نشاند. 
نـان و حـل   براي ديـدن دختـرانش و احـوال پرسـي از آ     صهمچنين رسول رحمت

آمـد تـا    صبه خانه پيامبر اكرم لروزي فاطمهرفت. چنانكه  مشكالتشان نزد آنان، مي
 از دشواري آسياب كردن و تأثير آن بر دستانش شكايت كند و درخواست خـادمي نمايـد.  

را در جريـان گذاشـت؛ هنگـامي كـه رسـول       للذا عايشه آنجا نبود؛  صاما نبي اكرم
 او را از آمدن فاطمه باخبر ساخت.آمد، عايشه،  صاهللا

هنگامي نزد ما آمد كه ما به  صگويد: پيامبر اكرم مي علي ابن ابي طالب
فرمود: بلند نشويد؛   صرختخواب رفته بوديم؛ لذا خواستيم بلند شويم، ولي آن حضرت

سپس آمد و ميان ما نشست، طوري كه من، سردي قدمهايش را بر سينه ام احساس كردم. 
 أَخذْتما أَو فراشكُما إِلَى أَويتما إِذَا ؟خادمٍ من مالَكُ خير هو ما علَى أَدلُّكُما أَالَ«آنگاه فرمود: 

 من لَكُما خير فَهذَا وثَالَثني، ثَالَثًا واحمدا وثَالَثني، ثَالَثًا وسبحا وثَالَثني، أَربعا فَكَبرا مضاجِعكُما،
 ]روايت بخاري[ .»خادمٍ

ما را به انجام عملي راهنمايي نكنم كه براي شما از خادمي بهتـر باشـد؟   آيا ش«يعني: 
و سـي و   سـبحان اهللا سي و سه بـار   ، اهللا اكبرهرگاه به رختخواب رفتيد، سي و چهار بار 

 .»بگوييد؛ اين عمل، براي شما از خادم بهتر است الحمد هللاسه بار 
گوي خويش قرار دهيم. چراكـه  را ال صرسول خدا  ما بايد در زمينه صبر و بردباري،

با ايـن   در حيات مباركش فوت كردند،  صجز فاطمه، همه پسران و دختران آن حضرت
نه به سر و صورتش زد، نه گريبانش را پـاره كـرد، نـه بـراي آنـان       صحال، رسول خدا

امتش را به صـبر و   صنوحه خواني نمود و نه مجلس ختم و سالگرد گرفت. پيامبر اكرم
يت كرد و احاديثي براي آنان بيان نمود تا باعـث تسـليت انسـان غـم زده و     شكيبايي وص
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 وأَخلف مصيبتى يف أْجرنِى اللَّهم راجِعونَ، إِلَيه وإِنا للَّه إِنا«مصيبت ديده گردد. چنانكه فرمـود:  
ا يلريا خهنوايت مسلم[ر .»م.[ 

شت ما بـه سـوي اوسـت؛ خـدايا! مـرا در مقابـل ايـن        ما از آنِ خداييم و بازگ«يعني: 
 .»مصيبت، پاداش بده و در عوض آن، چيز بهتري به من عنايت فرما

را  »راجِعونَ إِلَيه وإِنا للَّه إِنا« همچنين خداوند متعال، گفتن كلمه استرجاع يعني:
را از طرف خودش به پناهگاه انسانهاي غم زده و مصيبت ديده قرار داده و صبركنندگان 

﴿اجر و ثواب مژده داده است:               ﴾ الزمر]: 

10.[ 
آنـان داده  همانا اجر و پاداش صبركنندگان به تمام و كمال و بدون حساب بـه  «يعني: 

 .»شود مي



 

 

 رفتار با همسر

ا تشكيل مي دهد و ست كه اساس و پايه آن راين همسر ا در اجتماع كوچك خانواده، 
 آورد. خشد و دوستي و محبت به ارمغان ميب به آن آرامش مي

 و»الصـالحةُ  الْمرأَةُ الدنيا متاعِ وخير ،متاع كُلَّها الدنيا إِنَّ«فرموده اسـت:   صرسول اهللا
 ]سنن نسائي[

 .»متاع دنيا، همسر نيك استدنيا، سراسر متاع است و بهترين «يعني: 
برخورد خوب با همسرانش مشاهده را در  صيكي از موارد خوشرفتاري رسول خدا

عايشـه رضـي اهللا عنهـا را تـرخيم     نـام ام المـؤمنين    صكنيم. چنانكه رسول رحمـت  مي
اي عـايش!  «فرمايـد:   آورد و مـي  دهد كه دلها را به هيجان مـي  نمايد و بشارتي به او مي مي

 ]روايت بخاري و مسلم[ ».رساند م ميئيل است كه به تو سالاين، جبر
فراتر از اين، پيامبر امت، آن كاملترين انسان از نظر اخـالق و بزرگتـرين فـرد از نظـر     

تواضع و فروتنـي و شـناخت گرايشـهاي عـاطفي و       جايگاه و منزلت، در خوش اخالقي،
كنـد كـه هـر زنـي ، آن را      آفريند و طوري با وي برخورد مي رواني همسرش، شگفتي مي

 پسندد. مي
نوشيدم؛ سپس ظرف آب را بـه   در دوران عادت ماهيانه آب مي«گويد:  مي لعايشه
ن، دهانم را گذاشت كه م دهانش را همان جايي مي صدادم. رسول خدا مي صنبي اكرم

كنـدم و   ن گوشـت را از اسـتخوان بـا دهـان مـي     نوشـيد. همچنـي   گذاشته بودم و آب مـي 
من گذاشته بودم و  گذاشت كه دهانش را همان جايي مي صآنگاه رسول خدا خوردم. مي

 ]روايت مسلم[ ».خورد از آن گوشت مي
رنـد و خاورشناسـان، او را مـتهم    پندا آنگونـه نبـود كـه منـافقين مـي      صآن حضرت

 كرد. هاي معاشرت با همسر را انتخاب ميبلكه زيباترين و آسانترين راه  كنند؛ مي
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يكـي از همسـرانش را بوسـيد و بـدون اينكـه وضـو        صنبي اكرم« گويد: عايشه مي
 ]ابوداود و ترمذي[». براي نماز بيرون رفت  بگيرد،

روشن، منزلـت واالي زن  در جاهاي متعددي بطور واضح و  صهمچنين رسول خدا
 نمايد.   ن را براي جامعه و مردم معرفي ميكند و ارزش و جايگاه بانوا را بيان مي

دهـد و بـه او    پاسخ مـي  به سؤال عمرو بن عاص صه رسول خدامالحظه كنيد ك
 شود. اعث شرمندگي مرد درست و كامل نميب آموزد كه دوست داشتن همسر،  مي

پرسـيدم: محبـوبترين مـردم نـزد تـو       صگويـد: از رسـول اهللا   مي عمرو بن عاص
 ]روايت بخاري و مسلم[كيست؟ فرمود: عايشه. 

شويي را در زندگيش بچشـد، در ايـن حـديث ام    خواهد طعم سعادت زنا هر كس مي
پـردازد؛   مـي  بـا او  صبينديشد كه به بيان نحوه رفتـار رسـول خـدا    لالمؤمنين عايشه

روايـت  [». كرديم از يك ظرف آب، غسل مي صمن و رسول خدا«گويد:  مي لعايشه
 ]بخاري

نبي امت از هر مناسبتي اسـتفاده مـي كـرد و بـراي خوشـحال و خوشـبخت نمـودن        
 گرفت. ش از هر امر مباح و جايزي كمك ميرهمس

به مردم دستور  صاي فوق العاده مهم است كه نبي اكرم اين، يك شوخي زيبا و نكته
دهد جلو بروند تا با همسرش مسابقه دهد و باعـث خوشـحالي وي گـردد. هـر كـس       مي

هبـران  امروزه در اين سرزمين پهناور خداوند به سير و سياحت بپردازد و بـه بزرگـان و ر  
تعجب خواهد كرد. او، فرمانده پيـروز   صدنيا نگاه كند، بطور قطع از اين رفتار نبي اكرم

و برگزيده قريش بود. در يكي از روزهاي فتح در حالي كه مسلمانان با فتح و پيروزي باز 
مي گردند و خودش، فرماندهي لشكر بزرگي را بـر عهـده دارد، بـا ايـن حـال، همچنـان       

ورزد. فرمانـدهي لشـكر، خسـتگي راه و     مـي  است و به همسرانش مهـر فروتن و متواضع 
پيروزي در ميدان نبرد، هيچ كدام باعث نشد تا اين نكته را فراموش كند كـه بـا او زنـاني    
هستند كه نياز به محبت و شفقت دارند؛ بلكه مشقت راه و خستگي سفر را از آنـان زدود  

 و به آنان مهر ورزيد.
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از غـزوه خيبـر برگشـت، بـا      صت: هنگامي كه رسول خـدا بخاري روايت كرده اس
وار بود گرفت كه صفيه بر آن س صفيه دختر حيي ازدواج كرد؛ چادري را اطراف شتري مي

گذاشـت و   كنار شتر مي نشست و زانـويش را مـي  داد و سپس  و او را در حجاب قرار مي
 نهاد تا سوار شتر شود. مي صصفيه، پايش را بر زانوي آن حضرت

 داللت دارد. صن، يك صحنه بسيار مؤثر است كه بر تواضع رسول خدااي
اي از جانـب اهللا بـود، بـه     كه فرماندهي پيـروز و فرسـتاده   صبدين سان رسول خدا

امتش مي آموزد كه تواضع و فروتني در برابر همسـرش بـراي كمـك بـه او و خوشـحال      
 كاهد. ت وي نميكردنش از قدر و منزل

بـه زنـان نيكـي    «به امتش اين بود كه فرمود:  صي نبي اكرمهمچنين يكي از وصيتها
 ]روايت مسلم[». كنيد



 

 

 چند همسري (تعدد زوجات)

با يازده زن ازدواج كرد كه مفتخـر بـه لقـب مـادران مؤمنـان شـدند و        صرسول اهللا
هنگامي كه فوت نمود، نه زن در نكاح ايشان بودند. بله! اين زنان، از  شـرافت و كرامتـي   

با آنها ازدواج نمود، بزرگسال، بيوه و  صوردار شدند. تمام زناني كه رسول خداواال برخ
 دختر بود. لناتوان بودند. فقط عايشه صديقه

در عدالت و تقسيم وقت ميان مادران مؤمنان نمونه بود. عايشـه   صآري! پيامبر اكرم
مـي   خواست به سـفر بـرود، ميـان همسـرانش قرعـه      مي صمي گويد: هرگاه پيامبر اكرم

برد و در تقسيم وقت نيز يـك   افتاد، او را با خود مي انداخت و قرعه به نام هر كس كه مي
 داد. ز را به هر يك از آنها اختصاص ميشبانه رو

اسـت كـه    روايت انس بن مالـك  صهاي عدالت آن حضرت يكي ديگر از نمونه
كـرد، نـه شـب     اشت و چون نوبت آنان را رعايت مي، نه همسر دصنبي اكرم«گويد:  مي

اي كه نوبتش آنجا بـود، جمـع    شد؛ لذا همسرانش هر شب در خانه بعد، نوبت هر يك مي
در خانـه عايشـه بـود، زينـب آمـد. پيـامبر        صشدند. در يكي از شبها كه رسول خدا مي

گفـت: ايـن، زينـب اسـت. پيـامبر       لدستش را به سوي او دراز كرد؛ عايشـه  صاكرم
 مسلم] [روايتدستش را جمع نمود.  صخدا

شـد، خانـه    نمـي ص بايد دانست كه اگر توفيق خداوند متعال، شامل حال پيامبر خدا
 نبوت چنين وضيعتي نداشت.

عمل، سپاس پروردگارش كنيم كه در قول و  را مشاهده مي صآري! رسول رحمت
و همسرانش را به عبادت تشويق  كند آورد؛ او، به دستورات خداوند عمل مى را به جا مى

 ،كند تا هرچه بهتر خدا را عبادت كنند. خداوند بلندمرتبه يو به آنها كمك م نمايد مى

﴿فرمايد:  مى                                

   ﴾ :132 [طه[. 
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اسـتوار   اداي نماز دستور بده و خود نيز بر اقامه آن ثابت وخانواده خود را به «يعنى: 
دهيم و سرانجام (نيـك) از آن   خواهيم، بلكه ما، به تو روزى مى بمان؛ ما، از تو روزى نمي

 .»(اهل تقوا و) پرهيزگارى است
خواند در حالى كه مـن بـر رختخـوابش     نماز مي صنبي اكرم«گويد:  مى لعايشه

ت نمـاز وتـر بخوانـد، مـرا بيـدار      خواسـ  بودم. اما هنگامى كه مـي خوابيده  دراز كشيده و
 ]روايت بخاري و مسلم[». نمود مي

نمـود.   ارى و خوانـدن نمـاز تهجـد تشـويق مـي     مردم را به شب زنده د صنبى اكرم
چنانچه زن و شوهر را تشويق نمود تا براى قيام شب همكارى كننـد و يكـديگر را بيـدار    

 نمايند.
ت كند مردى را كه شـب  خداوند، رحم«فرمود:  صيد: رسول اهللاگو مى ابو هريره
و اگر بيـدار نشـد، بـر    كند  يخواند و همسرش را نيز بيدار م خيزد و نماز مي هنگام بر مى

نى را كه شب برمى خيـزد و نمـاز   پاشد. همچنين خداوند، رحمت كند ز صورتش آب مي
». پاشـد  ينشـد، بـر صـورتش آب مـ    كند و اگر بيدار  خواند و شوهرش را نيز بيدار مي مي

 ]روايت بخارى و مسلم[
باشد تـا بـدين سـان     يكى از عاليم مسلمان كامل و پايبند، توجه به قيافه ظاهريش مى

 صفا و پاكي درونيش كامل گردد.
را دوست داشت قلبى پاك و بدنى تميز داشت، خوشرو بود، مسواك  صرسول خدا

 د.داد تا مسواك بزنن و به مردم دستور مي
دادم تـا   شد، به آنان دسـتور مـي   اگر براى امتم دشوار نمي«فرمود:  مي صآن حضرت

 ]روايت احمد[». هنگام هر نمازى مسواك بزنند
شـد، مسـواك    يهنگـامى كـه از خـواب بيـدار مـ      صرسول اهللا«گويد:  مى حذيفه

 ]روايت مسلم[». زد مي
يـامبر هنگـام ورود بـه    پرسيدم: نخستين كار پ لگويد: از عايشه مي شريح بن هانى

 ]روايت احمد[خانه چه بود؟ گفت: مسواك زدن. 
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افت خوبى، بـا اهـل بيـتش روبـرو     با چه آمادگى و نظ صمالحظه مى كنيم كه نبي اكرم
 ولَجنا اللَّه بِسمِ«فرمود:  شد، مي يهنگامى كه وارد خانه م صشود! همچنين رسول خدا مي

 ]روايت مسلم[ .»توكَّلْنا ربنا ىوعلَ خرجنا اللَّه وبِسمِ
به نام خدا وارد شديم و به نام خدا بيـرون رفتـيم و بـر پروردگارمـان توكـل      «يعني:  

 كرد.   م مي. سپس به خانواده اش سال»نموديم
شوي و در بدو  مي مبارك و خجسته باد بر خانواده ات كه پاك و نظيف وارد خانه

ش كه به جاى اين ذا اى برادر مسلمانم! جزو كسانى مباكني. ل مي ورود به خانه سالم
 گويند. راه مي كنند و بد و بي كارها، سرزنش مي



 

 

 صشوخى رسول خدا

لحظات زندگيش را در فكـر امـت و در انديشـه سـپاه      صرهبرى همچون نبى اكرم
و  اسالم، فرماندهان و خانواده اش سپرى مى نمايد و گاهى نيز بـه وحـى مشـغول اسـت    

برد و كارهاى ديگـرى نيـز دارد. اينهـا، كارهـاى بزرگـي       ى را هم در عبادت بسر مياوقات
است كه با وجود آنها، شخص نمى تواند خواسته هـاى زنـدگى را بـرآورده سـازد و بـه      

نمـود و در اداى   همـه حقـوق را ادا مـي    صزندگى رونق و طراوت ببخشد. اما نبى اكرم
بـا وجـود    صكوتاهى نمى كرد. آن حضرتهيچ حقى به خاطر مشغوليت به حقى ديگر 

كارها و مسؤوليتهاى زيادى كه داشت، باز هم جايگاه كودكان را در قلبش حفظ كرده بود. 
وي، سعى مى نمود از طريق شوخى، به آنان نزديك شود و باعث خوشحالى آنان گـردد؛  

رض گويـد: صـحابه عـ    مـى  چنانكه گاهى با ساير مردم نيز شوخى مى كرد. ابو هريـره 
آري، ولى من جز حـق، سـخن   «كنيد؟ فرمود:  اى رسول خدا! شما با ما شوخى مي كردند:

 ]روايت احمد[». ديگرى بر زبان نمى آورم
خطـاب بـه وى    صنقل شده كه نبى اكـرم  يكي از شوخيهايش، از انس بن مالك

 »اى كسى كه دو گوش دارى!«فرمود: 
نـزد آنهـا    صداشت. هرگاه نبى اكرمگويد: ام سليم، پسرى به نام ابوعمير  مي انس

بـه خانـه آنـان رفـت و بـا       صكـرد. روزى آن حضـرت   رفت، با ابوعمير شوخى مي مى
چـه شـده كـه ابـوعمير را     « ابوعمير شوخى كرد. ولى ابوعمير را غمگين يافت؛ لذا فرمود:

كـرد، مـرده اسـت.     اش كه با آن بـازى مـي   ؟ گفتند: اى رسول خدا! پرنده»ينمب غمگين مي
اي ابـوعمير!  «يعنـي:   ؟»النغير فَعلَ ما عميرٍ أَبا يا«او را صدا كرد و فرمـود:   صامبر اكرمپي

 ]روايت بخاري و مسلم[؟ »نغير (پرنده كوچكت) چه شد
با كسانى كه سن و سالى از آنان گذشته بود، طورى ديگر شـوخى   صرسول رحمت

نشين به نام زاهر بن حرام وجـود   اديهگويد: مردى ب مى مى كرد؛ چنانچه انس بن مالك
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نـزد   صوى را دوست داشت. روزى نبـى اكـرم   صداشت كه بدقيافه بود؛ اما نبى اكرم
او را از پشـت سـر    صزاهر رفت؛ زاهر، مشغول فروختن كاالهـايش بـود. آن حضـرت   

را نديد. آن مرد گفت: مرا رها كن. كيستى؟  صطورى در بغل گرفت كه او، آن حضرت
را شناخت و چون ايشان را شـناخت، تـالش    صه اش را برگرداند و نبي اكرمآنگاه چهر

 صبچسـباند. نبـى اكـرم    صنمود تا هرچه بيشتر پشتش را به سينه مبارك رسول خـدا 
؟ زاهـر گفـت: اى رسـول خـدا! مـن، بـازارى       »خـرد  يچه كسى اين برده را م«فرمود:  مي

روايـت  [». د ارزش زيادى دارىولى تو، نزد خداون«فرمود:  صنخواهم داشت. نبى اكرم
 ]احمد

 .صاين است اخالق خوب و خصلتهاى زيباى رسول خدا
بـا آنكـه بـا خـانواده و خويشـاوندانش بسـيار گشـاده روي بـود، امـا           صنبى اكـرم 

گويـد:   مي لنمود. چنانكه عايشه اندازه اى داشت؛ لذا فقط تبسم ميخنديدنش، حد و 
مل بخندد، طـورى كـه سـقف دهـانش ديـده      را نديدم كه بطور كا صهرگز رسول خدا«

 ]روايت بخاري و مسلم[». شود
با آنكه چهره اي باز و برخورد خوبى داشت، اما اگر فردى، مرتكـب   صرسول خدا

گويـد:   مـي  لكرد. عايشـه  تغيير مي صعمل حرامى مى شد، چهره مبارك آن حضرت
(موجـودات   اي افتاد كـه رويـش تصـوير    از سفرى آمد؛ چشمش به پرده صرسول خدا«

بـه   صجاندار) بود و من، آن را به دروازه خانه آويزان كـرده بـودم. چهـره رسـول خـدا     
محض ديدن آن پرده دگرگون گرديد و آن را پاره كرد و فرمـود: اى عايشـه! روز قيامـت    

شوند كه مخلوقات خداونـد را شـبيه سـازى     اوند، بيش از همه، كسانى عذاب مينزد خد
 ]مسلم روايت بخاري و[». كنند

حديث فوق، دال بر اين است كه نگهدارى تصوير در خانه، اگر آشكار باشد، حرام 
گردند و يا  ى هستند كه بر ديوارها آويزان ميهاي آن، تصاوير و مجسمه است و حرامتر از

 شوند؛ عالوه بر اينكه اين كار، باعث گنهكار شدن انسان يدر گوشه و كنار خانه گذاشته م
 كند. حمت به داخل خانه نيز جلوگيرى ميد فرشتگان رشود، از ورو مي



 

 

 صخواب نبى اكرم

فرمـود: هرگـاه يكـى از شـما خواسـت بـه        صگويـد: رسـول اهللا   مـي  ابى بن كعـب 
رختخوابش برود، گوشه ازارش را بگيرد و خدا را ياد كند و رختخـوابش را بـا آن جـارو    

تخوابش آمده است. و هنگامى كـه  داند كه بعد از وى چه چيزى به رخ نمي نمايد. زيرا او
 خواست بخوابد، به پهلوى راستش بخوابد و بگويد:  

»كمبِاس تعضبِى ونج، بِكو هفَعإِنْ ،أَر كْتسفِْسى أَما نهمحإِنْ ،فَارا وهلْتسا أَرفَظْها فَاحفَظُ بِمحت 
بِه كادبع نيحالالص«. 

ذاشـتم و آن را بـه كمـك تـو     گار من! پهلويم را به نام تو بر زمين گاى پرورد«يعني: 
كنم. اگر در حالت خواب جانم را گرفتى، مغفرتش كن و اگر زنـده گذاشـتى، بـا     بلند مي

روايـت  [. »كنى، آن را نيز حفاظـت كـن   كه بندگان نيكوكارت را حفاظت مي همان چيزى
 ]مسلم

هرگاه «فرمود:  مسلمان، اين بود كه مي مرد و زن به هر صهمچنين رهنمود نبى اكرم
خواستى به رختخوابت بروى، نخست مانند وضوي نماز، وضو بگير و سـپس بـر پهلـوى    

 ]روايت بخاري و مسلم[». راستت بخواب
، دو كف رفت به رختخوابش مي صگويد: هر شب كه رسول اهللا مي لعايشه

 ﴿هاى  هدميد و سور داد و در آنها مي دستش را كنار هم قرار مي   ﴾ ،﴿ 

      ﴾  و﴿     ﴾ سپس با كف دستانش تا آنجا  خواند؛ را مي

 كرد. رسيد، بدنش را مسح مي توانست و دستش مي كه مي
رد و ايـن  ك و صورت و قسمت جلوى بدنش شروع ميقابل يادآورى است كه از سر 

 ]روايت بخاري[نمود.  ر را سه بار تكرار ميكا
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 چنـين رفـت،   به رختخـوابش مـي   صگويد: هنگامى كه رسول خدا مي انس بن مالك
 .»مـؤوِي  وال لَـه  كَافي ال ممن فَكَم وآوانا، وكَفَانا وسقَانا أَطْعمنا الَّذى للَّه الْحمد«: گفـت  مي
 ]روايت مسلم[

مام حمد و ستايشها از آنِ خدايى است كه به ما آب و غذا داد و ما را كفايت ت«يعنى: 
 .»كرد و به ما جاى داد؛ چه بسا افرادى كه كارساز و جادهنده اى ندارند

ايـد و  خواسـت در شـب، اسـتراحت نم    اگـر مـي   صگويد: نبى اكـرم  مي ابوقتاده
قبـل از صـبح، اسـتراحت     خوابيد و اگر قصد داشت انـدكى  بخوابد، به پهلوى راستش مي

 [مسلم]گذاشت.  تش ميكرد و سرش را بر كف دس مي نمايد، ذراعش را نصب
بله، برادر عزيزم! با اين همه نعمتى كه خداوند، به ما ارزانـى داشـته اسـت، لحظـاتى     
درباره رختخواب سرور و خاتم انبيا و بهترين مخلوق خداوند و برتـرين كسـى كـه روى    

 نديش.زمين قدم گذاشته، بي
روي آن مى خوابيـد، از پوسـتى    صگويد: رختخوابى كه رسول خدا مي لعايشه

 [مسلم]بود كه داخل آن با برگ درخت خرما پر شده بود. 
شرفياب  صخدمت رسول اهللا و چند تن ديگر از صحابه عمر بن خطاب
روى تختى كه با برگ درخت خرما بافته شده بود، دراز كشيده  صشدند؛ آن حضرت

متوجه شد كه جز حصير چيز  مقدارى از جايش تكان خورد. عمر صرسول خدا بود.
مشاهده كرد؛ لذا  صديگرى روي تخت نيست و آثار حصير را بر پهلوى آن حضرت

؟ گفت: به خدا سوگند، »اى عمر! چرا گريه مى كنى«فرمود:  صگريه كرد. رسول اكرم
شاهان ايران و روم) عزيزترى؛ ولى من، مى دانم كه تو نزد خداوند از كسرى و قيصر (پاد

آيا «فرمود:  صآنها در ناز و نعمت بسر مى برند و تو، چنين وضيعتى دارى.. نبى اكرم
گفت: بلى؛  ؟ عمر»راضى نيستى كه دنيا، از آنِ آنان باشد و آخرت به ما تعلق بگيرد

 [روايت امام احمد]». اين چنين است«فرمود: 



 

 

 شب زنده داري

شب  صرا گرفت و سياهي شب، بر آن سايه انداخت؛ اما رسول خدامدينه را شب ف
گرداند. او، با پروردگار زمين و آسمان،  را با نماز، ياد خدا وشب زنده داري، نوراني مي

و دستور آفريننده  نمايد مام هستي در دست اوست، مناجات ميهمان ذاتي كه اختيار ت

﴿فرمايد:  گويد، آنجا كه مي اش را لبيك مي                 

                       ﴾ ]4-1زمل:مال[ 

ه اي جامه به خود پيچيده! شب را جز اندكي از آن، بيدار بمان يا كمي از نيمه بكا«يعني: 
يا كمي بر نيمه آن بيفزاي و قرآن را خوب با تلفظ صحيح حروف و تدبر در معاني آن 

 .»بخوان
ايستاد كه قـدمهايش   به اندازه اي شبها به نماز مي صگويد: رسول اهللا مي ابوهريره

گفتند: اي رسول خدا! با آنكه گناهان گذشـته و آينـده ات بخشـيده     كرد. مردم مي ورم مي
 [ابن ماجه]؟ »آيا بنده اي سپاسگزار نباشم«كني؟ فرمود:  م چنين ميشده اند، باز ه

پرسيدم؛  صدرباره كيفيت نماز رسول خدا لگويد: از عايشه مي اسود بن يزيد
بـه   خوانـد و اگـر نيـازي    شد و نماز مي خوابيد، سپس بيدار مي گفت: ايشان، اول شب مي

 شنيد، بـه سـرعت    اذان را مي شد و هنگامي كه صداي همسرش داشت، با وي همبستر مي
گرفـت و بـراي    كرد؛ در غير اين صورت، وضو مي خاست؛ اگر جنب بود، غسل مي بر مي

 [بخاري]رفت.  نماز مي
از يكسـو  به انـدازه اي طـوالني اسـت كـه      صبايد دانست كه نماز شب پيامبر اكرم

نمـازش را الگـو   دارد و از سوي ديگر باعث ميشود كه ايشان و  انسان را به شگفتي وا مي
 قرار دهيم.

شروع  صبه نماز ايستادم. آن حضرت صگويد: شبي با نبي اكرم مي حذيفه بن يمان
به خواندن سوره بقره نمود؛ با خود گفتم: بعد از خواندن صد آيه، ركوع خواهد كرد، امـا  
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مران را خواند، اما باز هم ادامه داد و آل ع فتم: سوره بقره را در يك ركعت ميادامه داد. گ
را شروع نمايد؛ اما ايشان خواندن سوره نساء  م: با تمام شدن آن، ركوع ميشروع كرد. گفت

در آن تسبيح وجود داشـت،  خواند كه  مي اي فرمود. هرگاه آيه كرد. بدون عجله تالوت مي
كـرد و   آن، سؤال و طلب شده بود، طلب مي خواند كه در اي مي آيه گفت. و اگر تسبيح مي

خواست؛ سپس ركوع كرد و شروع بـه   يان آمده بود، پناه ميناه خواستن سخن به ماگر از پ

ظِيمِ  گفتن يبِّ الْعَ انَ رَ بْحَ نمود. اندازه ركوعش نيز به ايستادنش بسيار نزديـك بـود. آنگـاه     سُ

ـدُ  مْ نَا لَكَ احلَْ بَّ , رَ هُ ِدَ عَ اهللاَُّ ملَِنْ محَ مِ وعش ايسـتاد.  گفت و خيلي طوالني، تقريبا به انـدازه ركـ   سَ

ىلَ  سپس سجده نمود و َ األَعْ يبِّ انَ رَ بْحَ اش نيز خيلي نزديك به انـدازه   گفت. اندازه سجده سُ

 [مسلم]قيامش بود. 



 

 

 بعد از نماز صبح

صـبح در مسـجد بـا     با طلوع فجر و پس از آرامش شب مدينـه، پـس از اينكـه نمـاز    
س دو نشست و سپ تا طلوع آفتاب به ياد خدا مي صشد، پيامبر اكرم جماعت خوانده مي

 خواند. ركعت نماز مي
خوانـد، سـر    نمـاز صـبح را مـي    صگويد: هنگامي كه نبي اكرم مي جابر بن سمره

 [مسلم]نشست تا اينكه خورشيد، خوب طلوع كند.  جايش مي
مردم را به انجام اين سنت بزرگ تشويق كرده و اجـر   صبايد دانست كه پيامبر خدا

 ثواب آن را ياد آوري نموده است. و
فرمود: هركس، نماز صبح را بـا جماعـت بخوانـد،     صگويد: رسول خدا مي انس

سپس تا طلوع آفتاب بنشيند، خدا را ذكر كند و آنگاه دو ركعت نمـاز بخوانـد، بـه او بـه     
 [ترمذي]اندازه پاداش حج و عمره اي كامل، اجر مي رسد. 



 

 

 نماز چاشت

ال آمده و گرماي آن شدت گرفته است و پرتو خورشيد، چهـره هـا   اكنون خورشيد، با
بـا   صرا مي سوزاند. هنگام چاشت، فرا رسيده و وقت كار و تالش است. رسـول خـدا  

وجود مسؤليتهاي رسالت و مشغوليتهايي از قبيل: مالقـات بـا وفـدها و نماينـدگان قبايـل      
 مي پردازد. بادت خداوندمختلف، آموزش صحابه و اداي حقوق خانواده، باز هم به ع

ي خواند؟ گفـت:  نماز چاشت م صگويد: به عايشه گفتم: آيا نبي اكرم مي لمعاذه
 [مسلم]افزود.  چه كه خواست خدا بود، بر آنها ميخواند و هر  بلي؛ چهار ركعت مي
گويـد:   مـي  به خواندن نماز چاشت توصيه فرمود؛ ابـوهريره  صهمچنين نبي اكرم

گرفتن سه روز از هر ماه، خواندن دو ركعت نماز چاشت و خوانـدن   محبوبم مرا به روزه
 [بخاري و مسلم]وتر قبل از خوابيدن، توصيه فرمود. 



 

 

 خواندن نمازهاي نفل در خانه

زند و ماالمال از عبـادت و   اي است كه ايمان در آن موج مي خانه صخانه پيامبر اكرم
اينگونه باشـد. چنانكـه    هاي ما كه خانهنمايد  به ما توصيه مي صياد خدا است. نبي اكرم

بخشي از نمازهايتان را در خانه هايتان بخوانيـد و آنهـا (خانـه هايتـان) را بـه      «فرمايد:  مي
 [بخاري]». قبرستان تبديل نكنيد

، عموم سنتها و نوافل غير ذوات االسباب بـويژه  صگويد: رسول خدا مي /ابن قيم
 صواند. چنانچه روايت نشـده كـه پيـامبر اكـرم    خ اش مي سنتهاي نماز مغرب را در خانه

سنتهاي مغرب را در مسجد بخواند. قابل يادآوري اسـت كـه خوانـدن نمازهـاي نفـل در      
، آموزش كيفيت صخانه، فوايدي دارد كه برخي از آنها عبارتند از: پيروي از سنت پيامبر
؛ همچنـين خوانـدن   نماز به زنان و كودكان، رانده شدن شياطين با ياد خدا و تالوت قرآن

 نمايد. اخالص، نزديكتر، و از ريا دور مينوافل در خانه انسان را به 



 

 

 صگريه كردن نبي اكرم

اگر دنيا را  صمردان و زنان زيادي گريه مي كنند، اما چگونه و براي چه؟ پيامبر اكرم
دش را در بـاالترين مرتبـه بهشـت    خـو  چنينگرفت. هم خواست در اختيارش قرار مي مي
 گريست. مي ديد، با وجود اين، مي

در عبادتهايش مي گريست، هنگام مناجـات بـا پروردگـارش در     صآري! پيامبر خدا
د، دال بر اين اسـت كـه پيـامبر    نماز، و هنگام شنيدن قرآن كريم، گريه مي كرد. و اين خو

 از رقت قلب بااليي برخوردار بود. باطني پاك داشت و عظمت و بزرگـي اهللا  صخدا
به  مي دانست و خشيت الهي در سينه اس ريشه دوانده بود. عبداهللا بن شخير را خوب

خواند و گريه  رفتم و ديدم كه ايشان نماز مي صل از پدرش مي گويد: نزد رسول خدانق
رسـد.   اش صدايي مانند صـداي جوشـيدن آب در ديـگ بـه گـوش مـي       كند و از سينه مي

 [روايت ابوداود]
». برايم قرآن بخوان«به من فرمود:  صد: رسول خداگوي مي عبداهللا بن مسعود

گفتم: اي رسول خدا! آيا براي شما قرآن بخوانم، در حالي كه قرآن بر شما نازل شده 
؛ سرانجام، سوره نساء »من دوست دارم كه قرآن را از فرد ديگري بشنوم«است؟! فرمود: 

﴿را خواندم تا اينكه به اين آيه رسيدم:          ﴾ :يعني:  .]41 [النساء

 .»آوريم تو را به عنوان گواه بر اينها ميو «
اشـك   صاهللا گويـد: ديـدم كـه از چشـمان رسـول      مي در ادامه عبداهللا بن مسعود

 [بخاري]جاري است. 
وجـود داشـت و همچنـين چيـزي      صبه موهاي سفيدي كه در فرق سر رسول خدا

درخشـيد، لحظـاتي فكـر كـن و      فيدي كه در محاسن مبارك مـي حدود هجده تار موي س
 گوش دل بسپار تا علت سفيد شدن اين موها را از زبان مباركش بشنوي.
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مرا «فرمود:  صگفت: اي رسول خدا! پير شدي. پيامبر اكرم روزي ابوبكر
[روايت ». پير كردند د، واقعه، مرسالت، عم يتسائلون وإذا الشمس كورتهوهاي  سوره

رمذي]ت



 

 

 صتواضع نبي اكرم

نمونـه   صاز اخالق همه مردم بهتر و كاملتر بود. آن حضرت صاخالق رسول خدا
 [مسلم]گويد: اخالق ايشان، قرآن بود.  مي لعملي قرآن كريم بود؛ چنانكه عايشه

همانا من مبعوث شـده ام تـا ارزشـهاي    «فرمايد:  مي صهمچنين شخص رسول خدا
 احمد] [روايت». اخالقي را كامل كنم

اين است كه ايشان، تعريف و تمجيد و ستايش را  صيكي از داليل تواضع نبي اكرم
 دوست نداشت.

در مـدح و سـتايش مـن افـراط     «فرمـود:   صگويد: رسول اهللا مي عمر بن خطاب
اي هستم؛  ريم افراط كردند؛ چراكه من، بندهنكنيد، آنگونه كه نصاري در مورد عيسي بن م

 [روايت بخاري] ».و فرستاده او پس بگوييد: بنده خدا
گويد: تعدادي از مردم گفتند: اي رسول خدا! تو، بهترين ما، فرزند بهتـرين   مي انس

اين سخنان گفتن اي مردم! «فرمود:  صما، سرور ما و فرزند سرور ما هستي.. پيامبر اكرم
محمـد، بنـده    اشكالي ندارد، ولي نگاه كنيد كه شيطان، شما را به دنبال خود نكشاند؛ مـن، 

بـرايم   خدا و فرستاده او هستم. دوست ندارم برايم منزلتي باالتر از منزلتي كه خداونـد 
 [روايت نسائي]قايل شده است، قايل شويد. 

رود، هميشه به سـوي   ميكنيم پيامبري كه بهترين انسان روي زمين بشمار  مالحظه مي
اي ندارد؛ بلكه سـرآمد تواضـع    رابطهنمايد و با غرور و تكبر  ت ميپروردگارش توبه و اناب

 آيد. سار در برابر پروردگارش بحساب ميو فروتني و انك
محبوبتر نبـود؛ بـا    صگويد: نزد صحابه هيچكس از رسول خدا مي انس بن مالك

دانسـتند كـه    شدند؛ زيرا مي ديدند، بلند نمي را مي صاين حال، هرگاه صحابه رسول خدا
 [روايت احمد]ندد. پس اين كار را نمي صآن حضرت
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بينـداز كـه    صنظير پيـامبر  اضع شگفت انگيز و اخالق خوب و بياينك نگاهي به تو
رمشـغله  نمايد و وقت گرانبها و پ و مسكين چگونه تواضع و فروتني ميدر برابر زني فقير 

 دهد. اش را در اختيارش قرار مي
تـو كـاري دارم.    آمد و گفت: من، با صگويد: زني نزد نبي اكرم مي انس بن مالك

نشينم (و كارت را  ه كه خواستي، بنشين؛ من با تو ميسر هر راهي از راههاي مدين«فرمود: 
 [روايت ابوداود]». انجام مي دهم)

در رأس انسانهاي متواضع قـرار داشـت و سـرآمد آنهـا      صبايد دانست كه نبي اكرم
ف سـاعد يـا پاچـه    اگـر مـرا بـراي صـر    «فرمود:  صگويد: نبي اكرم مي بود؛ ابوهريره

اي هديه داده  ؛ همچنين اگر به من ساعد يا پاچه(گوسفندي) دعوت كنند، خواهم پذيرفت
 [روايت بخاري]». پذيرم مي شود،

را آويـزه گـوش    صاز سوي ديگر، انسانهاي متكبر بايـد ايـن سـخنان رسـول خـدا     
 خويش سازند تا هميشه مانعي براي تكبر و برتري طلبي آنان باشد.

هر كـس بـه انـدازه يـك ذره در     «فرمود:  صگويد: نبي اكرم مي بن مسعود عبداهللا
 [روايت مسلم]». قلبش تكبر داشته باشد، وارد بهشت نمي شود

قابل يادآوري است كه تكبر، يكي از راههاي جهنم است؛ اگر چه به  اندازه يـك ذره  
 باشد.

و مالحظـه كنيـد كـه     رود كسي فكر كنيد كه بـا تكبـر راه مـي    اكنون شما درباره كيفر
و عذاب دردنـاكش را بـر او نـازل    شود  از او ناخشنود و خشمگين مي چگونه خداوند

 فرمايد. مي
روزي، يك مرد كه سرش را شانه زده و «فرمود:  صگويد: رسول اهللا مي ابوهريره

ر رفت؛ ناگهان خداوند، او را د مي لباسي مورد پسند پوشيده بود، قدم مي زد و با تكبر راه
 [روايت بخاري و مسلم]». زمين فرو برد. لذا او تا روز قيامت در زمين فرو خواهد رفت



 

 

 صخدمتگزار نبي اكرم

در رفتارش با خدمتگزاران، دين، تقوا و اعمالشان را معيار قرار داد، نه  صپيامبر اكرم
ان آنان، برادر«در مورد خدمتگزاران و كارگران فرمود:  صشغل و كارشان را. آن حضرت

شما هستند كه خداوند، آنها را زير دست شما قرار داده است؛ لذا غذايي را كه خود شـما  
پوشيد، به آنها نيز بپوشانيد. همچنـين   نيز بدهيد و لباسي را كه خود مي خوريد، به آنها مي

آنان را مكلف به كاري نكنيد كه توان انجام آن را ندارند و اگـر آنهـا را مكلـف سـاختيد،     
 [روايت مسلم]». كنيد كمك شان

بعد از اين رهنمودها، اندكي درباره خدمتگزاري فكر كن كه از آقايش سخني شگفت 
 .كند! ي زيبا و تمجيدي گهربار روايت ميانگيز و شهادت

ايد كه خدمتگزاري در مـورد آقـايش سـخني بـر زبـان بيـاورد كـه         آيا تا كنون شنيده
 .بان آورده است؟بر ز صدرباره آن حضرت صخدمتگزار رسول خدا

بودم. هرگز بـه مـن اُف    صگويد: ده سال در خدمت رسول اهللا مي انس بن مالك
نگفت و هرگز به خاطر كاري كه انجام دادم، به من نگفت: چرا انجام دادي و همچنين به 

 [روايت مسلم]خاطر كاري كه انجام ندادم، به من نگفت چرا انجام ندادي؟ 
كامل؛ چند روز و چند ماه نيست. بلكه يك عمـر طـوالني   فرماييد ده سال  مالحظه مي

است كه در آن حالتهاي مختلفي از قبيـل خوشـحالي، انـدوه، خشـم و غضـب، حالتهـاي       
مختلف روحي و رواني، نگراني و نيز فقر و تـوانگري وجـود دارد. بـا وجـود همـه ايـن       

ش نكرد و بر كه پدر و مادرم فدايش باد، يك بار هم او را سرزن صحاالت، آن حضرت
آورد، نيـاز او و   دهـد، دلـش را بـه دسـت مـي      رياد نكشيد؛ بلكه به او پاداش مـي سرش ف

 نمايد. خانوادهاش را برآورده مي سازد و براي آنها دعاي خير مي
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گويد: مادرم گفت: اي رسول خدا! ايـن خـدمتگزار توسـت؛ بـرايش نـزد       مي انس
ندانش بيفزاي و در آنچه به او ارزاني داشـته  خدايا! به مال و فرز«خداوند دعا كن. فرمود: 

 [روايت بخاري]». اي، بركت عنايت كن
از شجاعت بسيار بااليي برخوردار بـود، امـا    صهمچنين با وجود اينكه آن حضرت

هرگز به كسي تـوهين نكـرد و كسـي را بـه نـاحق، كتـك نـزد و بـا افـرادي كـه تحـت            
ار نكـرد.  متگزارانش، بـا خشـونت رفتـ   سرپرستيش قرار داشتند، از جمله: همسران و خـد 

هرگز كسي را با دست خودش، كتك نزد، مگر اينكه  صگويد: رسول اهللا مي لعايشه
 صزد)؛ همچنـين آن حضـرت   مايد (كه فقط در اين حال، كتـك مـي  در راه خدا جهاد ن

 [روايت مسلم]هرگز خدمتگزار و زني را كتك نزد. 
كنـد و خبـر    نسان روي زمين تكـرار مـي  بهترين ا اش را براي گواهي لام المؤمنين

حسن رفتار و برخورد خوب ايشان درميان كاروانها نيز بر سر زبانهاست؛ تا جايي كه كفار 
 دهند. قريش نيز برايش گواهي مي

شـد، هرگـز    از احكام خدا زير پا گذاشته نمـي  گويد: تا زماني كه يكي مي لعايشه
ودش شده بود، انتقـام بگيـرد. امـا اگـر     به خاطر ستمي كه به خ صنديدم كه رسول خدا

گشت؛ همچنين اگـر   شد، بيش از همه خشمگين مي از احكام الهي زير پا گذاشته مي يكي
كرد. البتـه اگـر    ن آنها را انتخاب ميشد، آسانتري دو چيز به او حق انتخاب داده مي در ميان

 [روايت بخاري]گناه نبود. 
فرمود:  داد و مي ارا، به نرمي و بردباري دعوت ميكمردم را با آواز رسا و آش صنبي اكرم

 [روايت بخاري و مسلم]». همانا خداوند، نرمي را در تمام كارها دوست دارد«



 

 

 هديه و مهمان نوازي

هـاي درونـي دارد كـه جامعـه، خـانواده و       عاطفي و خواستهبشر، يك سري نيازهاي 
نمايد  يك ميكه دلها را به يكديگر نزدخانه، هميشه به آنها نيازمند است. يكي از اين امور 

 كند، هديه است. ها را ذوب مي و كينه
پذيرفت و به هديه كننده، در عـوض   هديه را مي صمي گويد: نبي اكرم لعايشه

 [روايت بخاري]داد.  پاداش ميآن، 
دهد، دليـل سـخاي    بايد دانست كه هديه دادن و نيز تشكر كردن از كسي كه هديه مي

يهاي اخالقـي  وست. همچنين قابل يادآوري است كه سخاوت، يكي از ويژگقلب و پاكي ا
رود و پيامبر ما در اين ميدان از ديگران، سبقت گرفته است. مگـر نـه    پيامبران به شمار مي
هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، مهمانش را گرامـي بـدارد.   «اينكه فرموده است: 

شـود و   روز؛ و بعد از آن، صدقه محسـوب مـي   جايزه اش يك روز است و مهمانيش سه
». اي نـزد ميزبـان بمانـد كـه او را بـه تنـگ آورد       اندازهبراي مهمان هم جايز نيست كه به 

   [روايت بخاري]
سوگند به خدا كه كره زمين، حجاز و شبه جزيره عربستان، بلكه تمام دنيـا، اخـالق و   

 ند.ا به خود نديده صصفاتي باالتر از اخالق نبي اكرم
ـ كه پدر و مادرم فـدايش   صاينك چشمانت را با مشاهده يكي از حركات نبي اكرم

آورد  صاي خدمت نبي اكـرم  گويد: يك زن، پارچه مي باد ـ سرمه كن؛ سهل بن سعد 
كـه بـه آن نيـاز     صو گفت: اين را با دستان خود بافته ام تا به تو هديه دهم. رسول خدا

ي كه آن را به عنوان ازار (شلوار) پوشيده بود، نزد ما داشت، آن را برداشت؛ سپس در حال
آمد. شخصي گفت: چقدر زيبا است! آن را به من هديه بده. فرمـود: خـوب اسـت! آنگـاه     

(به خانـه) آن را پيچيـد و بـراي آن     در مجلس نشست، اما پس از بازگشت صنبي اكرم
آن را پوشيده بـود و بـه    صمرد فرستاد. مردم به او گفتند: كار خوبي نكردي! پيامبر اكرم
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كند، باز  درخواست هيچ سائلي را رد نمي صآن نياز داشت و با علم به اينكه رسول خدا
هم آن را درخواست نمودي! آن مرد گفت: به خدا سوگند كه آن را براي پوشـيدن طلـب   

 نكردم. بلكه از آن جهت طلب نمودم كه كفنم باشد.
 [روايت بخاري]ان پارچه، كفن گرديد. گويد: سرانجام آن مرد در هم مي سهل

آري! از اخالق كسي كه خداوند او را برگزيده، تحت نظـارت خـويش بـه تربيـت او     
 پرداخته و به عنوان الگو براي مردم معرفي كرده است، تعجب نكنيد.

گويـد: از   مي آفريند. حكيم بن حزام در زمينه سخاوت، شگفتي مي صرسول خدا
كردم؛ به من عنايت فرمود؛ دوبـاره طلـب كـردم، بـاز هـم       (چيزي) طلب صرسول خدا

اي حكيم! ايـن  «عنايت فرمود؛ براي بار سوم طلب كردم؛ اين بار نيز عنايت كرد و فرمود: 
گيرد، برايش در مال، سرسبز و شيرين (خوشايند) است؛ هر كس با سخاوت نفس آن را ب

رايش در آن، بركـت عنايـت   رد، بـ شود و هر كس با زور و طمع بگيـ  آن بركت عنايت مي
شود؛ بايد بدانيد كه دست دهنـده،   خورد و سير نمي گردد كه مي شود و مانند كسي مي نمي

 [روايت بخاري و مسلم]». از دست گيرنده بهتر است
در خواست نكردند كه بگويـد: نـه.    صگويد: هرگز چيزي از رسول خدا مي جابر

 [روايت بخاري]
وت و بخشش مالي، از نظر اخالقي و برخورد خوب با اين همه سخا صرسول خدا

 با مردم و محبت صادقانه با ديگران، بي نظير بود.
از اينـرو هـر   فرمود.  همواره تبسم بر لبانش نشسته بود و با تمام همنشينانش تبسم مي

 است. صكرد كه او، محبوبترين فرد در قلب پيامبر يك از يارانش فكر مي
ــداهللا   ــن عبـ ــر بـ ــي جريـ ــ مـ ــتر از    گويـ ــه بيشـ ــدم كـ ــيچكس را نديـ  د: هـ

 [روايت ترمذي]تبسم نمايد.  صرسول خدا
نمـوده   بيـان  صحضرت صفات بزرگي براي آن صانس بن مالك، خادم رسول اهللا

اي از افـراد   فرد و يا همـه آنهـا را در مجموعـه    توان برخي از آنها را در يك است كه نمي
م مهربانتر بود؛ هرگاه فردي از ايشان از همه مرد صگويد: رسول خدا سراغ داشت. او مي
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د و تا هنگامي كـه آن شـخص، بـر    دا سيد، به سخنان آن شخص گوش فرا ميپر چيزي مي
همچنين هر كس، دست مباركش را  ماند. با او مي صرفت، آن حضرت گشت و نمي نمي
ي كـه خـود شـخص، دسـتش را     گذاشت. وتـا زمـان   گرفت، دستش را در اختيارش مي مي

[روايت كشيد.  ت مباركش را از دست او بيرون نميدس صكشيد، آن حضرت بيرون نمي
 ابونعيم در الدالئل]

نيـاز، شـفقت بـه    با اين همه مهمان نوازي و مهرباني و سخاوت، در عين حال، هنگام 
هنگام ديـدن منكـر، نهـي از منكـر     كنيم كه  كرد؛ از اينرو مالحظه مي امت را فراموش نمي

 پذيرفت. كرد و منكر را نمي مي
يك انگشتر طال در دست شخصي ديـد، آن   صگويد: رسول خدا مي لابن عباس

ي از شـما اخگـري از آتـش را قصـد     آيا يك«را از دستش بيرون آورد و انداخت و فرمود: 
 [روايت مسلم]؟ »گذارد مي كند و آن را در دستش مي



 

 

 به كودكان صشفقت و مهرورزي رسول خدا

ان جـايي نـدارد.   شناسند و مهر و عاطفـه در دلهايشـ   ميانسانهاي سنگدل، شفقت را ن
احساسات و عواطف انسـاني،   اند و از ابراز اند؛ در دادن و گرفتن، سخت آنها، مانند صخره

 ورزند. بخل مي
اما كسي كه خداوند به او قلبي مهربان عنايت كرده، رحمت، سراسر وجـودش را فـرا   

 آورد. ه حركت در ميساني است كه او را بگرفته و اين عاطفه ان
فرزندش ابراهيم را برداشـت و او را بوسـيد و بوييـد.     صگويد: نبي اكرم مي انس

 [روايت بخاري]
د؛ بلكه ويژه خويشاوندانش نبو صبايد دانست كه اين شفقت و مهرورزي رسول اهللا

 شد. شامل عموم مسلمين نيز مي
خانه من شـد و  وارد  صرسول خدا گويد: مي لاسماء دختر عميس همسر جعفر

ديدم در حالي كـه اشـكهايش سـرازير اسـت، آنهـا را       پسرا صدا كرد،  فرزندان جعفر
فرمود: بلـه؛ امـروز   «بويد. گفتم: اي رسول خدا! آيا از جعفر به تو خبري رسيده است؟  يم

 ».كشته شد
برگشت و فرمود:  صگويد: ما با گريه، بلند شديم؛ سپس آن حضرت مي لاسماء

[روايت ابن سعد، ». ه جعفر غذا درست كنيد؛ زيرا آنها به اين حادثه مشغولندبراي خانواد«
 ترمذي و ابن ماجه]

فــوت كــرد، اشــك از چشــمان مبــارك آن  صهمچنــين روزي كــه نــوه رســول اهللا
گفت: اي رسول خـدا! ايـن چيسـت؟ فرمـود:      جاري شد. سعد بن عباده صحضرت

نش نهـاده اسـت و همانـا خداونـد بـر      اين رحمتي است كه خداوند آن را در دل بنـدگا «
 [روايت بخاري]». كند مي بندگاني كه رحم و شفقت داشته باشند، رحم
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 صهمچنين هنگامي كه فرزندش ابراهيم فوت نمود، اشك از چشـمان آن حضـرت  
كنيـد؟!   رسول خـدا! شـما هـم گريـه مـي      گفت: اي سرازير شد؛ عبدالرحمن بن عوف

ريخـت، فرمـود:    و همچنانكه اشـك مـي  ». مهرباني است اي ابن عوف! اين، نشانه«فرمود: 
ب نارضـايتي خـدا   چشمها، اشك مي ريزد و دل اندوهگين است، ولي سخني كـه موجـ  «

[روايـت  ». آوريم و ما به خاطر جدايي تو اي ابـراهيم! غمگـين هسـتيم    شود، به زبان نمي
 بخاري]

ت و مهربـانيش بـا   بـويژه شـفق   صاي از اخالق پيامبر بزرگ اسالم اينك كه با گوشه
بخصوص كه ما، در زماني  كودكان آشنا شديم، شايسته است كه ايشان را الگو قرار دهيم.

كنيم كه احساس محبت نسبت به كودكان كم شده اسـت و از آن احترامـي كـه     زندگي مي
بايد برخوردار باشند، برخوردار نيستند. بايد بدانيم كه آنها، پدران و مادران فـردا و مـردان   

 زنان آينده امت اسالمي هستند. و
متأسفانه ناداني، تكبر، كم فكري و كوتاه نظـري، مـا را بـه جـايي رسـانده اسـت كـه        

تـوانيم بـه دلهايشـان راه     دكان و نوجوانان نداريم. لذا نمـي برخورد صحيح و درستي با كو
 پيدا كنيم.

كنـد   ه پيدا مـي ق و رفتارش به دلها رابا اخال صكنيم كه چگونه نبي اكرم مالحظه مي
گذارنـد و   ند، به او احترام مـي و طوري برخورد مي نمايد كه كودكان نيز او را دوست دار

 براي نوجوانان ارزش بسيار بااليي قايل بود. صدانند. آن حضرت جايگاهش را مي
گذشت، به آنان  از كنار كودكان مي صاين صحابي بزرگوار رسول اهللا هرگاه انس

 [روايت بخاري و مسلم]داد.  اين كار را انجام مي صفت: نبي اكرمكرد و مي گ سالم مي
بـازي   دانيد كه كودكان، مشكالت خاص خودشـان را دارنـد و بـا حركـات و     ا ميشم

شـد و آنـان را    خشـمگين نمـي   صشوند، اما رسول خـدا  زياد، باعث خستگي انسان مي
 نمود. خويش را حفظ مي كرد و آرامش بلكه با آنها به نرمي برخورد مي كرد؛ سرزنش نمي

آوردنـد و آن   مـي  صنبـي اكـرم   هايشـان را نـزد    گويد: مـردم، بچـه   مي لعايشه
فرمود. يك روز كودكي را آوردنـد و او، بـر لبـاس     ميبراي آنان دعاي خير  صحضرت
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مقداري آب بـر روي لباسـش ريخـت، بـدون      صادرار كرد. آن حضرت صپيامبر خدا
 ][روايت بخاريآنكه آن را بشويد. 

شـوي،   مشرف مي صخواننده گرامي! آيا آن لحظاتي كه به نشستن در خانه نبي اكرم
هـا و سـخنان    فرزنـدانت بـازي و شـوخي كنـي و خنـده     كند كه بـا   به فكرت خطور نمي

باد، همـه ايـن كارهـا را     زيبايشان را بشنوي؟ زيرا پيامبر اين امت كه پدر و مادرم فدايش
 داد. انجام مي

آورد  بيرون مـي  زبانش را براي حسن بن علي صد: رسول اهللاگوي مي ابوهريره

 ،ةاألحاديـث الصـحيح لةسلسـ[شـد.   خوشـحال مـي   صو او، با ديدن زبان آن حضرت

 .]70شماره
كـرد و بـه او    شـوخي مـي   لبا زينب دختر ام سـلمه  صگويد: رسول خدا مي انس
[الصـحيحة (   كرد. ميچندين بار اين سخنش را تكرار  گفت: اي زوينب! اي زوينب! و مي

 ]5025)؛ صحيح الجامع:  2141
هنگـامي  شامل حال كودكان مي شد؛ حتي آن  صري! شفقت و مهرباني پيامبر اكرمآ

در حال نماز، نوه اش امامه را بـر دوش   صبرد. رسول خدا كه در عبادتي بزرگ بسر مي
ت سـجده  خواسـ  داشت و هنگامي كـه مـي   داشت؛ هنگامي كه بر مي خاست، او را بر مي

 [روايت بخاري و مسلم]گذاشت.  كند، او را بر زمين مي
اسـت و پـدرش،    صقابل ياد آوري است كه امامـه، دختـر زينـب بنـت رسـول اهللا     

 باشد. ابوالعاص بن ربيع مي
گويد : خوب به ياد دارم زماني را كه پنج ساله بـودم و رسـول    مي محمود بن ربيع

[روايت ام پاشيد.  هرهاز مضمضه آبها را بر چاندكي آب از دلوي برداشت و پس  صخدا
 بخاري و مسلم]

داد؛ بلكـه   فقـط بزرگسـاالن را آمـوزش نمـي     صهمچنين بايد دانست كه نبي اكـرم 
 آموزش وي، شامل كودكان و بزرگساالن بود.
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بـر مركـب سـوار بـودم كـه       صگويد: روزي پشت سر نبي اكرم مي لابن عباس
آموزم: (دين) خدا را حفظ كن، خداوند تو را حفاظـت   پسرم! چند كلمه به تو مي«فرمود: 

بيني (و در كارها به تـو   ا حفا ظت كن، خداوند را جلويت ميخواهد كرد؛ ( دين ) خدا ر
اونـد سـؤال كـن و هرگـاه طلـب كمـك       كنـي، از خد  نمايد)؛ هرگاه سـؤال مـي   ميكمك 

 [روايت ترمذي]». نمايي، از خداوند درخواست كمك نما مي
رامي! پس از اينكه لحظاتي را با ويژگيهاي اخالقـي و سـيرت گهربـار نبـي     خواننده گ

سپرى نموديم تا بدين سان حيات و زندگى را بـه دلهايمـان بـاز گـردانيم و در      صاكرم
هـاى مـا، اطفـال و كودكـانى      نماييم، بايد بدانيم كه در خانه مسير زندگى، از ايشان پيروى

نياز دارند و قلبهاى كوچكشان منتظرنـد كـه كسـى    هستند كه به محبت پدر و عاطفه مادر 
 آنها را خوشحال كند.

اى متعـادل و   قابل يادآورى است كه اگر كودكـان مـا، اينگونـه رشـد نماينـد، عاطفـه      
اخالقى درست خواهند داشت و هنگامى كه بزرگ شوند، امت را رهبـرى خواهنـد كـرد.    

ن و بـانوان بـزرگ را تربيـت    ردااين پدران و مادران هسـتند كـه بعـد از توفيـق الهـى، مـ      
 نمايند.   مي



 

 

 صبر و بردبارى

زدن و بستن و گرفتن حقوق با زور و اجبار، يكى از ويژگيهـاى ظالمـان و سـتمگران    
اصـول عـدالت و كمـك كـردن بـه سـتمديدگان را پايـه         صاست و از آنجا كه پيامبر ما

ان نگران نيستيم كه گذارى نموده است تا هر صاحب حقى به حقش برسد، ما به هيچ عنو
 در خانه اش ظلم و ستمى انجام بگيرد يا به حقوق كسى تعدى و تجاوز گردد.

هيچكس حتـى زن و خدمتگـذارى را بـا     صگويد: هرگز رسول خدا مى لعايشه
زد) و هرگـز   هاد نمايد. (يعني فقط در جهاد مـي دستش كتك نزد مگر اينكه در راه خدا ج

ى گرفت مگر اينكـه دسـتورات الهـى زيـر پـا گذاشـته       به خاطر خودش از كسى انتقام نم
 [روايت احمد]گرفت.  ن صورت به خاطر خداوند انتقام ميشد كه در اي يم

اى  دم. ايشـان ردايـي نجرانـى كـه حاشـيه     ز قدم مي صگويد: با نبى اكرم مي انس
رسـيد و   صضخيم داشت، پوشيده بود. در اين اثنا، مردى باديـه نشـين بـه آن حضـرت    

نگاه كردم و اثـر حاشـيه ردا    صرا محكم كشيد، طورى كه من به گردن نبى اكرمردايش 
را كه به شدت كشيده بود، ديدم؛ سپس آن مرد گفت: دستور بده تـا از مـال خـدا كـه در     

به او نگاه كـرد و تبسـم فرمـود و     صاختيار توست، به من هم چيزى بدهند. رسول خدا
 ايت بخاري و مسلم][رودستور داد تا به او هم چيزى بدهند. 

گشت، تعدادى باديه نشين به  از غزوه حنين بر مي صهمچنين هنگامى كه رسول اهللا
را مجبـور   صدنبالش آمدند و از او درخواست مال نمودند، تـا جـايى كـه آن حضـرت    

كه سوار بر شترش بود، به درخـت گيـر    صساختند زير درختى برود؛ لباس رسول اكرم
ترسـيد كـه مـن بخـل بـورزم؟       اسم را به من بدهيد. آيا ميد: لبفرمو صحضرت كرد. آن

ت داشـته باشـم، ميـان شـما تقسـيم      سوگند به خدا، اگر به تعداد اين درختان بياباني نعمـ 
0Fشويد كه من بخيل، بزدل و دروغگو نيستم نمايم. سپس متوجه مي مي

1. 

                                           
 بغوي در شرح السنة؛ وآلباني آن را صحيح دانسته است.روايت  -1
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ادن در بايد بدانيد كه يكي از بهترين شكلهاي تربيت و آموزش خوب، نرمش نشـان د 
 همه كارها، شناخت مصلحتها و دفع مفاسد است.

فردي را ديدند كه اشتباه كرد و دچـار لغـزش شـد، بـه غيـرت       هنگامي كه صحابه
آمدند و براي باز داشتنش از انجام منكر، مبادرت ورزيدند و اين، حق آنها بود؛ اما الگوي 

و پيامدهاي نـاگوار آن، از   آنها را به خاطر ناداني آن فرد صصبر و بردباري، رسول خدا
 بروز هرگونه واكنشي بازداشت.

 است. صبطور قطع بهترين شيوه، شيوه رسول خدا
گويد: مردي باديه نشين در مسجد ادرار كرد؛ مردم برخاسـتند تـا او را    مي ابوهريره

او را به حال خود رها كنيد و يك سـطل آب روي ادرار  «فرمود:  صتنبيه كنند. نبي اكرم
 [روايت بخاري]». يزيد؛ زيرا شما مأموريت داريد كه آسان بگيريد، نه سختاو بر

در مسـير دعـوت بـراي مـا      صاز سوي ديگر، جا دارد كه صبر و تحمل رسول خدا
 اسوه و الگو باشد تا از ايشان پيروي كنيم و به خاطر خودمان از مردم انتقام نگيريم.

تر از روز احـد بـر سـر شـما     پرسيد: آيا روزي سخت  صاز پيامبر خدا لعايشه
ام،  قومت سختيهاي زيادي را متحمـل شـده  از سوي «فرمود:  صآمده است؟ آن حضرت

اما شديدترين مشكلي كه از سوي آنها با آن مواجه شدم، روز عقبه بود؛ يعني هنگامي كـه  
خودم را به عبدياليل بن عبد كالل عرضه كردم و خواسته ام را به او گفتم؛ او خواسـته ام  
را نپذيرفت؛ من كه به شدت اندوهگين بودم، به سويي كه چهره ام به آن طـرف بـود، بـه    
راه افتادم و هنگامي كه به خود آمدم، ديدم در قرن الثعالب هستم. آنجا سرم را بلند كردم، 

 ناگهان چشمم به ابري افتاد كه بر سرم سايه انداخته بود. به آن ابر نگاه كردم؛ جبرئيل
آن ديدم. گفت: خداوند، سخنان قومت و پاسخي را كـه بـه تـو دادنـد، شـنيد.      را در ميان 

اكنون فرشته كوهها را به سوي تو فرستاده است تا در مورد آنها هر چه مي خواهي، به او 
دستور دهي. سپس فرشته كوهها مرا صدا زد و سالم كرد و گفـت: اي محمـد! خداونـد،    

هستم. پروردگارم، مرا به سوي تو فرستاد تـا در  سخنان قومت را شنيد؛ من، فرشته كوهها 
اختيار تو باشم و هر چه مي خواهي، انجام دهم. اگر مي خواهي دو كـوه سـخت مكـه را    
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من اميدوارم كـه خداونـد، از نسـل آنـان،     «فرمود:  صبر آنان فرود مي آورم. رسول اكرم
[روايـت  ». ك نسـازند كساني را بياورد كه فقط خدا را عبادت كنند و چيزي را با او شـري 

 بخاري و مسلم]

خواهنـد خيلـي    متأسفانه امروزه بسياري از مردم در امر دعوت عجله مي كنند و مـي 
اينگونه نبود. بايد دانست كه انتقام گرفتن به  صزود نتيجه بگيرند؛ در حالي كه نبي اكرم

ز شـود. بـه همـين خـاطر بسـياري ا      نقص و عيب شمرده مي خاطر خود در مسير دعوت،
حركتها دچار شكست مي شوند؛ زيرا مشكالت فوق دامنگير افراد آنهـا مـي گـردد، پـس     

 .صبر و تحمل كجاست؟
با صبر و مبارزه طوالني، پس از ساليان زياد سـرانجام بـه    صبايد بدانيم كه نبي اكرم

 آرزويش رسيد.
 و فـي كـل بـاع مـن عـاله قصـور ريـــــو كيف يسامي خري من وطئ الث

 و كـل عظـيـم القـريـتـني حـقيــر شـريـف عـنــده مـتـواضع و كـل
چگونه مي توان با شخصي رقابت كرد كه بهترين كسي است كـه روي زمـين   «يعني: 

قدم نهاده و همه جا صحبت از بزرگيهـاي اوسـت و هـر انسـان بزرگـواري، در برابـر او       
 .»ابر او چيزي نيستند؟متواضع و فروتن مي باشد و همه بزرگان مكه و مدينه، در بر

همراه يارانش در تشييع جنازه اي شركت داشـت؛ در آن اثنـا،    صروزي رسول اكرم
آمـد و پيـراهن    صفردي يهودي به نام زيد بن سعنه براي طلب قرضش نزد رسول خدا

را گرفت و با چهره اي خشن به سويش نگاه كرد و گفت: اي محمد! آيا  صآن حضرت
 خيلي تند و خشن سخن گفت. صنبي اكرمقرضم را نمي دهي؟ و با 

خشمگين شد و در حالي كه چشمانش در چهـره   از اين حركت او عمر بن خطاب
 چنين سخن صاش همچون آسياب مي چرخيد، گفت: اي دشمن خدا! آيا با رسول خدا

 صكنـي؟! سـوگند بـه خـدا، اگـر از سـرزنش نبـي اكـرم         گويي و اينگونه رفتاي مـي  مي
در كمـال   صساختم. امـا رسـول خـدا    ا با شمشيرم از تنت جدا ميسرت ر ترسيدم، نمي
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كرد؛ سپس فرمود : اي عمر! برو و حقش را ادا كـن   نگاه مي آرامش به عمر بن خطاب
 و عالوه بر آن، بيست پيمانه خرما نيز به او بده.

را اجرا كرد و قرضـش را بـه او داد و عـالوه     صدستور نبي اكرم عمر بن خطاب
ت پيمانه خرما نيز به آن افزود. در اين هنگام زيـد (يهـودي) گفـت: اي عمـر!     بر آن، بيس

به من دستور داد تا در عوض خشم و ناراحتي  صگفت: رسول خدا اضافه چرا؟ عمر
گفـت: نـه، تـو     شناسـي؟ عمـر   هم. زيد گفت: اي عمر! آيا مرا مـي ات اينها را به تو بد

گفت: زيد بن سعنه دانشمند؟! گفـت:   ركيستي؟ او، گفت: من، زيد بن سعنه هستم. عم
 .آنگونه رفتار كردي و آنطور سخن گفتي؟ صگفت: چرا با رسول خدا آري؛ عمر

هاي نبوت را در  چهره ايشان نگاه كردم، همه نشانهزيد گفت: اي عمر! هنگامي كه به 
؟ آن اش مشاهده نمودم و از دو ويژگي، خبر نداشتم كه آيا در او وجـود دارد يـا نـه    چهره

ـ  دباريش از جهل و نادانيش پيشي ميدو ويژگي، عبارتند از اينكه: آيا بر ت گيرد و آيا جهال
لذا با اين برخوردم دو مورد فوق را آزمايش كردم.  شود؟  با او، باعث بردباري بيشترش مي

اي عمر! اكنون تو را گواه مي گيرم كه اهللا را به عنـوان پروردگـار، و اسـالم را بـه عنـوان      
گيرم كه نصف مـالم   ر پذيرفتم. همچنين تو را گواه ميرا به عنوان پيامب صن، و محمددي

 صدقه نمودم.ص را بر امت محمد
صدقه كن؛ زيرا مال تـو، انـدك اسـت و     صگفت: بر تعدادي از امت محمد عمر

 تعداد آنها زياد.
 ».بر تعدادي از آنها صدقه است«زيد گفت: 

 اللَّه، إِال إِلَه ال أَنْ شهدأَ« برگشت و گفت: صخدا بدين ترتيب زيد يهودي نزد رسول
دهم كـه هـيچ معبـود بحقـي جـز اهللا       گواهي مي«يعني:  1F1.»ورسولُه عبده محمدا أَنَّ شهدوأَ

 .»بنده و فرستاده اوست صوجود ندارد و گواهي مي دهم كه محمد
كنيم تا شايد از تأسي جستن بـه   فكر مي صما نيز لحظاتي به اين موضع رسول اكرم

اي ببريم، در برابر اذيت و آزار مردم صـبر كنـيم و آنـان را بـا نرمـي و       بهره صنبي اكرم

                                           
 حاكم در المستدرك روايت كرده و آن را صحيح دانسته است. -1
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بردباري دعوت دهيم و اگر كار نيكي انجام دادند، آنها را تشويق كنيم و روحيه خوشبيني 
 را در دلهايشان غرس نماييم.

انجام عمره از مدينه حركت كـردم   به قصد صگويد: همراه نبي اكرم مي لعايشه
تا اينكه به مكه رسيدم؛ آنجا گفتم: اي رسول خدا! پدر و مادرم فـدايت بـاد. نمازهـايم را    
هم قصر (دو ركعتي) و هم كامل خواندم. همچنين بعضي از روزها روزه گرفتم و بعضـي  

من انتقاد  اي عايشه! خوب كردي و از«از روزها را روزه نگرفتم؛ (حكم چيست)؟ فرمود: 
   ]روايت نسائي[ ».نكرد



 

 

 صغذاي رسول اهللا

هاي سران و بزرگان و صاحبان قـدرت،   رنگارنگ و ديگهاي متنوع در خانه هاي سفره
جابجا مي شود. پيامبر اين امت، سرزمينهاي زيادي را در اختيار دارد و انسـانهاي زيـادي،   

آيند. بنابراين  طق مختلف نزد وي ميآذوقه از منا مطيع و فرمانبردار او هستند و كاروانهاي
شد؟ آيا ماننـد پادشـاهان زنـدگي    بايد چگونه با صكنيد آب و غذاي پيامبر اكرم فكر مي

خورد؟ آيا غذايش مانند غذاي سـرمايه داران   ينكه غذايي بهتر از غذاي آنان ميكند يا ا مي
 .نمايد؟ ذايي كاملتر از غذاي آنان ميل مياست يا غ

 تعجب نكنيد. صو كمي غذاي رسول خداآري! از سادگي 
گوشـت و نـان باشـد و آن     صمي گويد: اتفاق نيفتاد كه نهار و شـام پيـامبر   انس
 ]روايت ترمذي[شكم سير غذا بخورد، مگر به دشواري.  صحضرت

خـاطر مهمـان،    آمد؛ بـه  ذا مي خورد كه مهماني نزدش مي، زماني سير غصنبي اكرم
س و الفت بيشتر گـردد و نيكيهـاي مهمانـانش را جبـران     ديد تا ان غذاي خوبي تدارك مي

 نمايد.
دو روز پشـت سـر هـم از نـان جـو سـير        صگويد: اهل بيت محمد مي لعايشه

   ]روايت مسلم[وفات كرد.  صنخوردند تا اينكه رسول خدا
وارد مدينه شد، اهل بيتش سـه   صگويد: از هنگامي كه محمد و در روايتي ديگر مي

بخـاري و  [وفـات نمـود.    صندم سير نخوردند تا اينكه آن حضـرت شب پياپي از نان گ
 ]مسلم

خـوردن نمـي يافـت و يـك لقمـه هـم       چيـزي بـراي    صبلكه چه بسا رسول خـدا 
و  صميگويـد: رسـول خـدا    لخوابيـد. ابـن عبـاس    خورد و با شكم گرسنه مـي  نمي

د و نـان  خوابيدن نداشتند، شبهاي متوالي گرسنه مي خانواده اش، چون غذايي براي خوردن
 آنها، نان جو بود.
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بايد دانست كه اين وضعيت به خاطر قلت و يا نبودن غذا نبود. بلكه اموال زيـادي از  
متـذكر شـديم كاروانهـا نـزدش     گذشـت و همانگونـه كـه     مـي  صزير دست پيامبر خدا

 كاملترين و بهترين حالت را براي پيامبرش انتخاب نمود. آمدند، اما خداوند مي
امـت نمـود؛   نماز عصر را براي ما ام صگويد: روزي نبي اكرم مي عقبه بن حارث

اش شد و ديري نگذشت كه بيرون آمـد. علـت را جويـا شـدند.      سپس با عجله وارد خانه
يك قطعه طالي صدقه، در خانه گذاشته بودم؛ پس نـاگوار دانسـتم كـه شـب در     «فرمود: 

 ]مسلم[». خانه ام بماند. لذا آن را تقسيم نمودم
نظيري برخوردار  از سخاوت و بخشش بي صيادآوري است كه پيامبر اين امتقابل 

 بود.
يك وادي گوسفند بـه   صآمد؛ پيامبر اكرم صگويد: مردي نزد نبي اكرم مي انس

 او عنايت كرد.
ماننـد   صآن مرد نزد قومش برگشت و گفت: اي قوم! مسلمان شـويد؛ زيـرا محمـد   

 ]روايت مسلم[ي ترسد. كسي عطا و بخشش مي نمايد كه از فقر نم
دوستان گرامي! با اين همه سخاوت و بخشش، به وضعيت پيامبر اين امت بينديشـيد.  

در ظرفهـاي كوچـك و تشـريفاتي غـذا      صگويد: سراغ ندارم كه نبـي اكـرم   مي انس
». بخورد يا نان نازك (لواش) برايش پخته شود و يا روي ميز نهـارخوري غـذا ميـل كنـد    

 ]بخاري[
گفـتم:   فرمود: نهار داري؟ مـي  آمد و مي نزد من مي صگويد: نبي اكرم مي لعايشه

 ]مسلم[». پس من روزه هستم«فرمود:  خير. مي
ماه را فقـط بـا آب و   يك ماه و دو  صهمچنين به ثبوت رسيده است كه آن حضرت

 ]بخاري و مسلم[كرد.  خرما سپري مي
اخـالق سـترگش، باعـث    ب اسـالمي و  با وجود اين كمبود غذا و خوراكي، باز هم اد

شود تا از نعمتهاي الهي سپاسگزاري نمايد و از كساني كـه غـذا و خـوراكي را فـراهم      مي
گرفت، آنان را سـرزنش   ر درست كردن، اشتباهي صورت ميساخته اند، تشكر كند. اگر د
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از غذا عيب  صكرد؛ چراكه آنان، تالششان را كرده بودند. به همين خاطر پيامبر اكرم نمي
چيـزي را   نمـود و  د، آنچه را كه وجود داشت، رد نميكر گرفت، آشپز را سرزنش نمي نمي

 كرد. كه وجود نداشت، طلب نمي
 آري! آن بزرگوار، پيامبر اين امت بود و هم و غمش، شكم و غذايش نبود.

اگر مـورد عالقـه   از غذايي عيب نگرفت؛  صگويد: هرگز رسول خدا مي ابوهريره
 ]بخاري و مسلم[كرد.  ود و در غير اين صورت، رهايش ميمفر اش بود، تناول مي

آورم؛  سالم ابن تيميـه را بطـور مختصـر مـي    اينك براي دوستان گرامي سخن شيخ اال
 گويد: مي وي،

 صدرباره نحوه خوردن و لباس پوشيدن، بايد گفت كه بهترين روش، روش محمـد 
شد، اگـر اشـتها داشـت،     يخوردن، اين بود كه هر چه ميسر ماست. روش ايشان در نحوه 

ي غـذايي كـه وجـود نداشـت، تكلـف      كرد و برا فرمود؛ غذاي موجود را رد نمي تناول مي
يا فقط نان وجـود   خورد و اگر فقط خرما و ان وجود داشت، مينمود؛ اگر گوشت و ن نمي

داشت، بگويـد: مـن دو نـوع     كرد. اينگونه نبود كه اگر دو نوع غذا وجود داشت، تناول مي
 ورزيد. ه خاطر لذت و شيرينيش امتناع نميخورم. همچنين از خوردن غذا ب نميغذا 

گيـرم و   ، روزه مـي ولـي مـن  «فرمـود:   مـي  صدر حديث آمده است كه رسول خـدا 
كـنم و   خوابم. با زنان ازدواج مي نمايم و مي كنم؛ شب زنده داري مي روزهايي را افطار مي

 ».ويگرداني كند، از من نيستخورم. پس هر كس، از سنت من ر گوشت نيز مي
به بندگانش دستور داده تا از روزي پاك او بخورند و شـكرش را بـه جـا     خداوند

 شود. ر خود حالل كند، متجاوز شمرده ميآورند. پس هر كس، حالل خدا را ب
همچنين كسي كه سپاس نعمتهاي خداوند را به جا نياورد، در واقع كوتـاهي كـرده و   

 نموده است.حق خداوند را ضايع 
راههاست و كسـاني كـه آن   بهترين و صحيحترين  صبايد دانست كه راه رسول خدا

 كنند، از دو حال خالي نيستند: را ترك مي
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لـي از انجـام   كننـد، و  يا گروهي هستند كه از نعمتهاي الهي در حد افراط استفاده مـي 
 نمايند. واجبات رويگرداني مي

ازند و رهبـانيتي را  سـ  ا بـر خـود حـرام مـي    نعمتهاي حـالل ر  و يا گروهي هستند كه
كنند كه خداوند، آن را مشروع قرار نداده است؛ بايد دانست كه در اسـالم   بدعتگذاري مي

 رهبانيتي وجود ندارد.
 افزايد: هر چيز پاكي، حالل، و هر حاللي، پاك اسـت. زيـرا خداونـد    ابن تيميه مي

بـراي مـا حـرام نمـوده اسـت. همچنـين       اشياي پاك را براي ما حالل، و اشياي ناپـاك را  
خداوند متعال، هر چيز مضر را براي ما حرام و هر چيز مفيد را براي ما حـالل قـرار داده   

 است.



 

 

 دفاع از آبروي ديگران

بهترين مجالس، مجالس علم و ذكر است. پس اگر در اين مجلس، برگزيـده فرزنـدان   
ش حضور داشـته باشـد، تصـور    با رهنمودهاي گهربار صآدم، معلم بشريت، رسول خدا

 .شما در مورد آن چيست؟
كه خود دليلي بر پاكي ضـمير و مجلسـش    صيكي از ويژگيهاي مجالس رسول خدا

داشـت، نـادان را    تباه كننده را از اشـتباهش بـاز مـي   به شمار مي رود، اين است كه وي اش
پـذيرفت.   مـي ساخت و در مجلسش تنها خير و نيكـي را   داد، غافل را آگاه مي آموزش مي

داد، غيبـت كـردن را    رد و بـه سـخنان ديگـران گـوش فـرا مـي      ك همچنين اگر سكوت مي
ن ترتيـب از آبـروي ديگـران    پذيرفت و سخن چيني و تهمت را انكار مي نمود. بـدي  نمي

 كرد. دفاع مي
برخاست تا نماز بخواند. پـس پرسـيد:    گويد: روزي نبي اكرم مي عتبان بن مالك

 .؟»استمالك بن دخشم كج«
 صشخصي گفت: او، فرد منافقي است كه خدا و رسولش را دوست ندارد. نبي اكرم

گفته و همانا  ال إله إال اهللابيني كه او به خاطر رضاي خداوند،  چنين مگو؛ آيا نمي«فرمود: 

». بگويد ، حرام ساخته است ال إله إال اهللاخداوند، آتش را بر كسي كه به خاطر رضاي او 
 ]لمبخاري و مس[

 داشت. مردم را از گواهي دروغ برحذر مي صهمچنين نبي اكرم
آيـا شـما را از بزرگتـرين گناهـان كبيـره      «فرمود:  صگويد: رسول خدا مي ابوبكر

آن ». شرك به خـدا و نافرمـاني والـدين   «؟ گفتيم: بلي اي رسول خدا! فرمود: »باخبر نسازم
اه باشد كه شـهادت دروغ هـم   آگ«كه پيشتر تكيه داده بود، نشست و فرمود:  صحضرت

و آنقدر اين جمله را تكرار نمـود كـه مـا گفتـيم: اي كـاش!      ». يكي از گناهان كبيره است
 ]بخاري و مسلم[كرد.  سكوت مي
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را بسيار دوست داشت، امـا غيبـت    ل با آنكه ام المؤمنين، عايشه صآن حضرت
 فرمود. كردن را از ايشان نپذيرفت و خطر بزرگ غيبت را به ايشان گوشزد

گفتم: همين عيب صفيه برايت كافي است كـه   صگويد: به نبي اكرم مي ل عايشه
 چنين و چنان (قد كوتاه) است.

آميزد، آن را آلوده سخني به زبان آوردي كه اگر با آب دريا در«فرمود:  صرسول خدا
 ]ابو داود[». سازد مي

، بشـارت داده و  به كسي كه از آبروي بـرادرانش دفـاع نمايـد    صهمچنين نبي اكرم
هر كس، در غياب برادرش از آبروي وي دفاع نمايد، بـر خداونـد واجـب    «فرموده است: 

 ]روايت احمد[». است كه او را از آتش آزاد سازد



 

 

 كثرت ذكر خداوند متعال

، بهره وافري از عبادت و ارتباط قلبـي  صمربي اول، پيامبر اين امت، محمد مصطفي
اي از وقتش، بدون ذكر و سپاس خداوند و  ذاشت كه لحظهگ نمي داشت. او، با خداوند

اش مغفرت شده بود، امـا وي،   استغفار، سپري شود. با وجودي كه گناهان گذشته و آينده
اخته بود؛ لذا به دعـا و  اي شاكر و سپاسگزار بود. او، جايگاه پروردگارش را خوب شن بنده

از اينـرو از وقـتش   دانسـت؛   يپرداخت. همچنين ارزش لحظات زنـدگيش را مـ   نيايش مي
 كرد و آن را در راه طاعت و عبادت، سپري مي نمود. خوب استفاده مي

 ]روايت مسلم[در هر حال به ياد خدا بود.  صرسول اهللا  گويد: مي لعايشه
در يك مجلـس، صـد بـار     صشمرديم كه رسول اهللا گويد: ما مي مي لابن عباس

تُبْ عَ «گفت:  مي رْ ىلِ وَ فِ بِّ اغْ يمُ رَ حِ ابُ الرَّ َّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّ    ]روايت ابو داود[ ».ىلَ

 .  »پروردگارا! مرا مغفرت كن و توبه ام را بپذير؛ همانا تو، توبه پذير و مهرباني«يعني: 
به خـدا سـوگند، مـن روزانـه     «فرمود:  صگويد: شنيدم كه رسول اهللا مي ابوهريره

 ]روايت بخاري[». نمايم كرده، توبه ميبيش از هفتاد بار از خداوند طلب مغفرت 
نـزدم بـود، بيشـترين     صگويد: هنگامي كـه رسـول اهللا   مي لام المؤمنين ام سلمه

اي «يعنـي:   ]روايت ترمـذي [ .»دينِك علَى قَلْبِي ثَبت الْقُلُوبِ، مقَلِّب يا«دعايش اين بود كه: 
 .»گرداننده دلها! دلم را بر دينت استوار نگه دار



 

 

 سايههم

از جايگاه وااليي  ص! همسايه نزد رسول خداصچه نيكوست همسايگي رسول اهللا
نان مـرا در مـورد همسـايه توصـيه     ) همچجبرئيل(« برخوردار بود؛ تا جايي كه فرمود: 

روايـت بخـاري و   [». دهـد  كردم او را شريك ميـراث قـرار مـي    كرد تا آنجا كه فكر مي مي
 ]مسلم

اي ابوذر! « توصيه كرد و فرمود: رد همسايه به ابوذردر مو صهمچنين پيامبر اكرم
روايت [». هرگاه شوربايي تهيه كردي، آبش را زياد كن و به همسايگانت توجه داشته باش

 ]مسلم
مردم را از اذيـت و آزار همسـايه برحـذر داشـت و      صهمچنين نبي بزرگوار اسالم

مـان نباشـد، وارد بهشـت    وي در ااش، از اذيـت و آزار   هـر آنكـس كـه همسـايه    «فرمود: 
 ]روايت مسلم[». شود نمي

هـركس،  «اش فرموده است:  درباره صمبارك و خجسته باشد بر همسايه كه نبي اكرم
 ]روايت مسلم[». اش نيكي كند به خدا و روز قيامت ايمان دارد، به همسايه



 

 

 برخورد خوب

ني يافت كه فالن شخص، سـخ  مي اطالع صگويد: هرگاه رسول خدا مي لعايشه
گفت: چرا فالني چنين گفته است؛ بلكه (بدون ذكر نام  نمي ناشايست بر زبان آورده است،

 ]روايت ترمذي[؟ »گويند چرا برخي از مردم چنين و چنان مي«فرمود:  ميآن شخص) 

اش زده بـود، نـزد رسـول     گويد: مردي كـه رنـگ زرد بـه چهـره     مي انس بن مالك
با شخصي مالقات نمايد كـه   صكه آن حضرت افتاد شرفياب شد. كم اتفاق مي صخدا

پـس از   صاش چيزي ناشايست (اثري خالف شريعت) باشد؛ لذا رسـول خـدا   در چهره
داديد كـه آن رنـگ    خوب بود اگر به اين شخص دستور ميچه «رفتن آن شخص، فرمود: 

 ]روايت ابوداود و احمد[». اش بشويد را از چهره
آيا به شما نگويم كه آتـش جهـنم بـر    «ود: فرم صمي گويد: رسول اهللا ابن مسعود

چه كسي حرام است؟ آتش، بر هر شخصي كه با مردم ارتباط نزديكي داشـته و آسـانگير،   
 ]روايت ترمذي[ ».متواضع و نرم خوي باشد، حرام است



 

 

 اداي حقوق

 بايد دانست كه حقوق زيادي بر عهده انسان است؛ حقوق خداوند، حقـوق خـانواده،  
چگونـه بـراي وقـتش برنامـه      صخدا رسول كنيد ق بندگان. فكر ميحقوق نفس و حقو

 .ريزي نمود و از لحظات زندگيش استفاده كرد؟
آمدند و درباره عبـادت ايشـان    صمي گويد: سه نفر به حجره هاي نبي اكرم انس

مطلـع شـدند، گويـا آن را انـدك      صحضـرت  پرسيدند؛ هنگامي كه از ميزان عبادت آن
كجا و نبي اكرم كجا؟! گناهـان گذشـته و آينـده وي بخشـيده شـده       شمردند و گفتند: ما،

م. ديگـري گفـت: مـن،    پـرداز  من، تمام شب به عبـادت مـي   است. لذا يكي از آنان گفت:
كنم. سومي گفت: من، عزلت  هيچ روزي را بدون روزه سپري نمي گيرم و هميشه روزه مي

 كنم. نمايم و هرگز ازدواج نمي مي و گوشه نشيني را انتخاب
پس از آنكه از اين موضوع اطالع يافـت، نـزد آنـان رفـت و فرمـود:       صرسول خدا

ترسـم و   د؟ من، بيش از همه شما از خـدا مـي  شما همان كساني هستيد كه چنين گفته اي«
گيرم و برخي ديگر را  ن حال، بعضي از روزها را روزه ميتقواي بيشتري دارم؛ ولي در عي

خوابم؛ همچنـين بـا    خوانم و قسمتي از آن را مي ا نماز ميگيرم. پاسي از شب ر روزه نمي
». نمايم. پس هر كس، از سنت و روش من رويگرداني كند، از من نيسـت  زنان ازدواج مي

 ]بخاري و مسلم[



 

 

 صشجاعت و صبر رسول خدا

بهره زيادي از شـجاعت داشـت و از آن در جهـت گسـترش      صپيامبر گرامي اسالم
 پرچم يكتاپرستي بخوبي استفاده نمود. دين و به اهتزاز درآوردن
از نعمتهايي كه خداونـد بـه وي عنايـت كـرده بـود، بجـا و        صآري! رسول رحمت

 درست استفاده كرد.
جز هنگام جهـاد   صگويد: رسول خدا مي صعايشه صديقه همسر گرامي نبي اكرم

خــدمتگزاران و هرگــز  صدر راه خـدا، هــيچكس را كتـك نــزد. همچنـين پيــامبر اكـرم    
 ]روايت مسلم[زد.  سرانش را كتك نميهم

يكي از بارزترين داليل شجاعت وي، اين است كه دعوتش را به تنهايي آغـاز كـرد و   
در برابر كفار و سرداران قريش مقاومت نمود تا اينكه خداوند، او را پيروز گردانيد. رسول 

 كه بر خداونـد اند؛ بل يم و همه مردم در برابرم ايستادههيچگاه نگفت: من، تنها صخدا
توكل نمود و مردم را آشكارا به دين خدا فرا خواند. وي، شجاعترين مردم بود و از همـه  

كردنـد، او، ثابـت قـدم     آنان، قاطعيت بيشتري داشت. در مواضعي كه ساير مردم، فرار مـي 
 ماند. مي

سالها در غار حرا به عبادت پرداخت؛ بدون اينكه مورد تعرض و اذيت  صنبي اكرم
زار قرار بگيرد، اما به محض اينكه دعوت توحيد را آشكار ساخت و مردم را به و آ

﴿يكتاپرستي فرا خواند، همه كفار، او را هدف قرار دادند و با تعجب گفتند:       

   ﴾ ]:5 ص.[ 

 ».؟آيا او، به جاي اين همه خدا، به خداي واحدي معتقد است«يعني: 
فرمايد:  به نقل قول از آنان مي دادند؛ چنانچه خداوند بتها را واسطه قرار ميآنان، 

﴿               ﴾ ]3 زمر:ال[. 
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بتها را صرفاً بدين خاطر عبادت مي كنـيم كـه مـا را بـه خداونـد نزديـك        ،ما«يعني: 
 .»گردانند

 ﴿فرمايد:  مي ،بول داشتند. خداوند متعالمشركين، توحيد ربوبيت را ق  

          ﴾ ]:25لقمان.[ 

اگر از مشركين سؤال كني كه آسمانها و زمين را چه كسي آفريده است، حتمـاً  «يعني: 
 .»در جواب مي گويند: اهللا

 ا نگاهي به اوضاع امروزي مسلمانان بيندازيم.برادر مسلمانم! بد نيست در اينج
زنند،  اي مردگان را صدا مي اند؛ عده كنيم كه چگونه به دام شرك افتاده مالحظه مي

ترسند و به كمك آنها  كنند، از آنان مي جويند، براي آنان نذر مي برخي به آنان توسل مي
ع شده است و مردگان را به قط اميدوارند، تا جايي كه ريسمان ارتباط آنان با خداوند

﴿اند:  خداوند زنده و جاويدان قرار دادهمنزله            

       ﴾ ]٧٢ :ةائدامل[. 

نمايد و جـايش   بهشت را بر او حرام مي ،هر كس به خدا شرك ورزد، خداوند«يعني: 
 .»در آتش است

اكنون كه سخن از شجاعت به ميان آمد، كـوه احـد در سـمت شـمال، نگاهمـان را از      
كند؛ همان جايي كه نبردي سنگين ميان اسـالم و كفـر    ل خانه به سوي خود جلب ميداخ

 رخ داد.
در اين جنگ به شدت مجروح گرديد، چهره مبـاركش خـونين شـد،     صپيامبر اكرم

ت آسـيب ديـد و بـدين سـان صـبر و ثبـات و       دندانهايش شكست و از ناحيه سر به شد
 شجاعتش در اين نبرد سنگين، به نمايش درآمد و هويدا گرديد.

سخن به ميان آورد  صاز آن روز بزرگ و از زخمي شدن نبي اكرم سهل بن سعد
داد  را شستشو مـي  صخدا دانم كه چه كسي زخم رسول مي و گفت: به خدا سوگند، من

با چه چيزي مداوا گرديد. علي بن ابي  صآن حضرت ريخت و زخم و چه كسي آب مي
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 لداد. هنگـامي كـه فاطمـه    زخم را شستشو مـي  لريخت و فاطمه آب مي طالب
اي حصير برداشت و آن را سوزاند  شود، قطعه ه شد آب، باعث افزايش خونريزي ميمتوج

 ]روايت مسلم[و بر زخم گذاشت. در نتيجه، خونريزي متوقف شد. 

نمايـد:   مـي  را در نبرد حنين چنـين توصـيف   صرسول اهللا طلبعباس بن عبدالم
همچنان مركبش را به سـوي   صهنگامي كه مسلمانان پشت كردند و برگشتند، نبي اكرم

نمودم كه آن را نگه دارم تا  ر مركبش را به دست داشتم، سعي ميراند. من كه افسا كفار مي
 د:فرمو مي صبه سرعت پيش نرود. در اين اثنا نبي اكرم

 أنا بن عبداملطلب أنا النبی ال كذب

. »من، پيامبري هستم كه دروغ نمـي گويـد؛ مـن، فرزنـد عبـدالمطلب هسـتم      «  يعني: 
 ]روايت مسلم[

، آن شهسوار شجاع، صاحب مواقـف و وقـايع معـروف و    آري! علي بن ابي طالب
گ تـن  شد و جنـ  گويد: هنگامي كه تنور جنگ داغ مي مي صمشهور، در مورد رسول اهللا

از همه ما به  صبرديم. پس آن حضرت پناه مي صخدا گرديد، به رسول به تن، آغاز مي
 ].3/1401شرح السنة؛ نگا: صحيح مسلم [دشمن نزديكتر بود. 

الگويي نيكو براي ما به شـمار   در امر دعوت، مثال زدني است و صصبر رسول خدا
از درآورد و سـپاه اسـالم، شـبه    ، پرچم اين دين را بـه اهتـز  رود. تا آنجا كه خداوند مي

جزيره عربستان و ماوراءالنهر را زير پا گذاشت و اسالم وارد شهرها و روستاهاي مختلف 
 اين ديار گرديد.

شـد، مـن بـه خـاطر خـدا       زماني كه هيچكس ترسانده نمي«يد: فرما مي صرسول اهللا
اونـد اذيـت و   شد، من به خـاطر خد  زماني كه هيچكس اذيت و آزار نمي ترسانيده شدم و

گذشت و من و بالل غذايي نداشتيم كه موجود زنـده اي آن   ز ميآزار شدم. سي شبانه رو
 ]روايت ترمذي و احمد[». را بخورد مگر چيز اندكي كه زير بغل بالل جاي مي گرفت



 

 

 صدعاي رسول خدا

بايد دانست كه دعا، عبادت بزرگي است و نبايد از غيـر خـدا كمـك بخـواهيم و يـا      
بـودنش را بـه اهللا   واهي نماييم. همچنين انسان هنگام دعا كردن، در واقع، نيازمنـد  فريادخ

 گويد: من، هيچ قدرت و تواني ندارم. دارد و با زبان حال مي متعال ابراز مي
رسـاند. از سـوي ديگـر دعـا در واقـع، حمـد و ثنـاي         اين، بندگي و عجز بشر را مـي 

 اري تعالي اسـت. بـه همـين خـاطر رسـول     پروردگار و نسبت دادن جود و كرم به ذات ب
 ]روايت ترمذي[». دعا، عبادت است«فرمود:  صاهللا

نمـود و در   و نزد پروردگـارش تضـرع و زاري مـي    كرد بسيار دعا مي صرسول خدا
كلمات پرمحتوا و جامع استفاده كرد و در دعاهايش از  رگاه خداوند متعال اظهار نياز ميبا

 نمود. مي
 يش:اينك برخي از دعاها

»ماللَّه حلى أَصل ينِىى دالَّذ وةُ همصرِى عأَم، حلأَصى ول اىينى دا الَّتيهى فاشعم، حلأَصى ول 
 كُلِّ من لى راحةً الْموت واجعلِ خيرٍ كُلِّ فى لى زِيادةً الْحياةَ واجعلِ ،معادى فيها الَّتى آخرتى

روايت مسلم[ر .»ش[ 
خدايا! دينم را كه باعث نجات از آتش جهنم و دنيايم را كه حيـات و زنـدگي   «يعني: 

من در آنست و آخرتم را كه منزلگاه مـن اسـت، خـوب و نيكـو بگـردان و زنـدگي ام را       
 .»باعث افزايش نيكيهايم و مرگم را باعث رهايي ام از همه بديها قرار بده

»ماللَّه مالبِ عيالْغ ةادهالشو، رفَاط اتومضِ الساَألرو، بٍء كُلِّ رىش يكَهلمو، دهالَ أَنْ أَش 
إِالَّ إِلَه توذُ ،أَنأَع بِك نم رفِْسى شن نمو رش طَانيالش هكرشأَنْ وو رِفلَى أَقْتفِْسى عوًءا نس أَو 
أَجهمٍ إِلَى رلسوايت ابوداود[ر .»م[  

پروردگارا! اي داناي پيدا و پنهان! اي آفريننده آسمان و زمين! اي پروردگار و مالك «
دهم كه هيچ معبود به حقي، جز تو نيست؛ از شر شيطان و دام  مي همه چيز! گواهي
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لماني، بدي برسانم، برم و از اينكه مرتكب كار بدي شوم و يا به مس مي فريبش به تو پناه
 . »برم مي به تو پناه

»منِى اللَّهاكْف كالَلبِح نع كامرأَغْنِنِى ،حو كلبِفَض نمع اكووايت ترمذي[ر .»س[ 
خدايا! مرا با رزق حاللت، كفايت كن و رزق حرام نصيبم مگرادن و بـا فضـل   «يعني: 

 .»خود، مرا از ديگران بي نياز بفرما
 ]بخاري و مسلم[ .»اَألعلَى بِالرفيقِ وأَلْحقْنِى وارحمنِى لى اغْفر لَّهمال«

 .»خدايا! مرا مغفرت كن؛ به من رحم نما و مرا به رفيق اعلي ملحق ساز«يعني: 
زش را بـه درگـاه   كرد و دسـت نيـا   در سختي و آساني، بسيار دعا مي صرسول خدا

 نمود. پرورگارش دراز مي
روز جنگ بدر آنقدر براي پيروزي مسلمانان و شكست كفار دعا كرد  صاكرمرسول 

براي خودش، اهل بيتش و  صكه ردايش از باالي شانه هايش افتاد. همچنين آن حضرت
 نمود. نيز براي ساير مسلمانان دعا مي

 



 

 

 پايان مالقات

جهـاد و  پس از اينكه گوشهاي ما با سخنان گهربار، سيرت عطرآگين و نيز با شـنيدن  
نوازش شد، براي كامـل شـدن خيـر و حركـت كـردن در راه       صصبر طوالني رسول اهللا

 حقوقي بر امتش دارد كه برخي از آنها عبارتند از: صبايد بدانيم كه آن حضرت  راست،
 ايمان آوردن به ايشان با گفتار و كردار؛ تصديق تمام آنچـه كـه از جانـب خداونـد    

و پرهيز از نافرماني وي؛ داور قرار دادن او و  صحضرت آورده است؛ فرمانبرداري از آن
رضايت داشتن به داوري اش؛ شناخت مقام و منزلتش بدون افراط و تفـريط؛ الگـو قـرار    
دادن وي در تمام كارها؛ او را بيش از همه مردم دوست داشتن؛ احترام گذاشـتن بـه وي؛   

داشـتن يـارانش و نيـز مطالعـه     دفاع از سنتهايش و احيا نمودن آنها درميان مردم؛ دوسـت  
 سيرت آنان و دفاع از آنها.

﴿ فرمايد: مي خداوند                      

            ﴾ ] :56األحزاب[.

درود مي فرستند. اي كساني كـه ايمـان آورده    صپيامبرخدا و فرشتگانش بر «يعني: 
 .»سالم و درود بفرستيدص ايد! بر محمد

يكي از بهترين روزهاي شما، روز جمعه است؛ در «فرمايد:  مي صهمچنين نبي اكرم
شود و انسانها بيهـوش   صور دميده ميدر آفريده شد و در همين روز،  همين روز، آدم

بسيار درود بفرستيد؛ زيرا درود شما بـر مـن عرضـه مـي     . لذا در اين روز بر من گردند مي
كـه  گـردد؛ حـال آن   ! چگونه درود ما، بر شما عرضه ميفردي گفت: اي رسول خدا». شود

 .ايد؟ شما در قبر كهنه و فرسوده شده
خداوند، خوردن اجسـاد پيـامبران را بـر زمـين حـرام كـرده       «فرمود:  صآن حضرت

 ]يح آلبانيابو داود و ابن ماجه و تصح[». است
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نبايد نسـبت بـه ايـن پيـامبر رحمـت بخـل بـورزد؛ چراكـه نبـي           صلذا امت محمد
». بخيل، كسي است كه مرا نزدش ياد كننـد و بـر مـن درود نفرسـتد    «فرمايد:  مي صاكرم

 ]روايت ترمذي[
هر گروهي كه در جايي بنشينند و خدا را ياد نكننـد  «فرمود:  صهمچنين پيامبر اكرم

رود نفرستند، نشست آنان، باعث حسرت و ندامت خواهد شد؛ لـذا اگـر   و بر پيامبرشان د
 ]روايت ترمذي[». آمرزد مي دهد و اگر بخواهد، آنان را خداوند بخواهد، آنها را عذاب مي

 



 

 

 لحظات خداحافظي

كنـيم كـه    رشار از اطاعت و بندگي را ترك ميماالمال از ايمان و س ةدر حالي اين خان
وان چراغي بر فراز راه كساني كـه بـه دنبـال نجـات و هـدايت      به عن صسنت رسول اهللا

 ماند. نمايد و باقي مي ما نورافشاني ميهستند، براي 
 صاي كه به پيروي از سـنت رسـول اهللا   لحظاتي را با علماي سلف و عالقه در اينجا

 كنيم؛ شايد خداوند به ما نيز توفيق تأسي و اقتدا عنايت فرمايد. داشتند، سپري مي
گويد: هيچ حديثي را ننوشتم مگر اينكـه بـه آن    مي /م اهل سنت احمد بن حنبلاما

حجامت كرد و به ابوطيبه يك  صعمل نمودم تا اينكه به اين حديث رسيدم كه نبي اكرم
 ]11/213السير:[دينار داد. از اينرو من نيز حجامت نمودم و به حجامتگر يك دينار دادم. 

گفـت: هـر حـديثي كـه از رسـول       كه سـفيان مـي  از عبدالرحمن بن مهدي نقل است 
 ام. بار هم كه شده، به آن عمل نموده به من رسيده، براي يكص اهللا

راحت تر است، من گويد: در عين حال كه بيرون آوردن كفشها برايم  مسلم بن يسار مي
؛ 7/242السير:[خوانم و با اين كارم هدفي جز عمل به سنت ندارم.  با آنها نماز مي

 .]تأليف احمد بن حنبل 335:الزهد
 فرمـوده  صرسـول اهللا  نمـايم؛  بزرگ به برادران عزيـزم تقـديم مـي    در پايان، حديثي

 ».شوند مگر كسي كه انكار كند همه امتيانم وارد بهشت مي«است: 
از هر كـس،  «كند؟ فرمود:  عرض كردند: اي رسول خدا! چه كسي انكار مي صحابه

شود و هر كس از من نافرماني كنـد، در حقيقـت انكـار     من اطاعت نمايد، وارد بهشت مي
 ]روايت بخاري[». نموده است

 خدايا! محبت پيامبر و هدايت و راه ايشان را نصيبمان فرما.
 الهي! ما را گمراه و گمراه كننده مگردان.
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اي كه انسـانهاي نيكوكـار    ب و روز جريان دارند و به اندازهپروردگارا! تا زماني كه ش
 كنند، بر او درود بفرست. ميياد  را صمحمد

 بارخدايا! همنشيني ايشان را در فردوس اعلي به ما عنايت كن.
اي از حوض كـوثرش   و نوشيدن جرعه صبار الها! چشمان ما را با ديدن آن حضرت
 روشن گردان تا هرگز بعد از آن تشنه نشويم.

 
 وصلي اهللا علي نبينا حممد و آله و أصحابه أمجعني
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