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  ���� ها آن حضرت نسب ـ والدين عموها ـ عمه

اشم بن عبد مناف بن ابوالقاسم محمدبن عبداهللا بن عبدالمطلب بن هاو 

مالك بن النضر  بن لوي بن غالب بن فهر بن بن كالب بن مره بن كعب قصي

بن عدنان  دبن مضر بن نزار بن معلياس إبن  كةبن مدر خزيمةبن  بن كنانه

تا اينجا همه مورخين اتفاق دارند ولي بعد از اين مقداري در روايات  ،است

  ف نظر است. اختال  �در مورد اجداد حضرت رسول اكرم

  

  پدر گرامي 

گويند. داستان از  است. به او ذبيح نيز مينام پدر مبارك ايشان عبداهللا 

پسر به او داد  10اين قرار است كه روزي عبدالمطلب نذر كرد اگر خداوند 

يكي را به خاطر خدا كنار كعبه ذبح كند. بين پسران قرعه انداخت. قرعه به 

شتر قرباني  10هاد داد تا به جاي ذبح عبداهللا عبداهللا افتاد. قوم قريش پيشن

 عبداهللاشود پس عبدالمطلب چند بار قرعه انداخت هر بار قرعه به نام 

شتر به جاي عبداهللا در راه خدا  100در نتيجه با كمك قوم خويش  ،افتاد مي

  قرباني كرد. 
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  مادر گرامي 

بن مره نام مادر گرامي ايشان آمنه بنت وهب بن عبدمناف بن كالب 

اش (به صورت  كبشه يكي از اجداد مادري و قريش او را به ابن ابي ،است

ها را عبادت  دادند زيرا ابوكبشه مردي خزاعي بود كه بت استهزا) نسبت مي

كند او را به  بت عبادت نمي � كرد وقتي كه مشركين ديدند پيامبر نمي

  دادند.  ابوكبشه مشابهت مي

  بود.  مادر ايشان عفيفه و پاكدامن

   ���� عموهاي آن حضرت

يازده عمو داشت. ابوطالب و زبير (ابوطاهر) كه اين دو  � آن حضرت

  اند.  بوده � برادران عبداهللا يعني پدر آن حضرت

ابوالفضل العباس و حمزه ـ حارث و حجل و ضرار كه برادران عباس و 

ابولهب (عبدالعزي) كه برادر حجل است. و قثم كه در كوچكي مرده است 

(از همة عموهاي آن . كه برادر حارث بوده. عبدالشمس و عبدالكعبه

  حضرت فقط عباس و حمزه مسلمان شدند). 
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   ���� هاي آن حضرت عمه

تا از آنها خواهران پدر ايشان  5كه  عمه بودند 6داراي  � آن حضرت

 - 3سلمه) است.  عاتكه (كه مادر زن او يعني ام -2ام حكيم.  - 1 هستند.

اروي.  -4مادر زن ايشان بوده است (مادر زينب بنت جحش). او نيز  ،اميمه

باشد از  بره. اما ششمي صفيه بنت عبدالمطلب است كه خواهر حمزه مي -5

عاتكه نيز مسلمان شده  :گويند ها، فقط صفيه ايمان آورد. برخي مي همة عمه

  است. 

  

  نسب طاهر و پاكش 

و اجداد ند نسب در جاهليت زنا و حرامزادگي بسيار بود. اما خداو

 را از اين امر ناپسند محفوظ نگه داشت. آن حضرت � حضرت رسول اكرم

كه نسب من از اوالد ابراهيم است كه خداوند مرا از ذريه و « :فرمايند مي �

و از قوم كنانه مرا از قريش انتخاب  ،نسل حضرت اسماعيل و كنانه برگزيده

در كتاب صحيح بخاري آمده » دادهاشم قرار  و از قوم قريش مرا از بني ،نمود

سئوال كرد  � وقتي هرقل از ابوسفيان دربارة نسب آن حضرت :است

همة انبيا از  :ابوسفيان گفت كه او از بهترين انساب قريش است. هرقل گفت

  اند.  شدهبهترين انساب برگزيده 
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  ميالد 

 22ول مطابق با األ يا نهم ربيع 12روز دوشنبه  � رسول گرامي اسالم

 :گويند ميالدي ديده به جهان گشود. علماي سيرت مي 571آوريل سال 

به دنيا آمد نور بسيار بزرگي مشرق و مغرب را منور كرد.  � وقتي پيامبر

هاي فارس خاموش شدند و حالت  ايوان كسري به خود لرزيد و آتشكده

  عجيبي بر دنياي آن روزي حاكم گرديد. 

  

  وفات پدر 

ها  كه او در شكم مادر بود وفات كرد. بعضي پدر گرامي ايشان زماني

 گويند يك ماه بعد از تولد ايشان وفات كرد و برخي ديگر معتقدند پيامبر مي

  يك ساله بود كه پدش را از دست داد. ولي مشهور همان قول است.  �

  

  دوران شيرخوارگي 

دار شيردهي  است عهده � كه مشهور به دايه آن حضرتحليمة سعديه 

سعد آنجا با آنها بزرگ شد كه در  سال در بني 4شد. تقريباً  �آن حضرت

اين زمان اولين شق صدر صورت گرفت كه فرشتگان سينه مبارك را 
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 را سعديه اوشكافتند و آن را از لوث نفس و شيطان شستشو دادند حليمه 

  به مادرش بازگرداند.

  

  وفات مادر 

رزميني بين مكه و در همين سن و سال بود كه مادر بزرگوارشان در س

ساله بود كه  6 � در اين هنگام آن حضرتوفات كرد. » ابواء«مدينه بنام 

مهر مادري را از دست داد. هنگام فتح مكه به كنار قبر مادر رفت و گريه 

  . »آورد بر قبرستان گذر كنيد زيرا مرگ را به ياد شما مي« :كرد و فرمود

ت او را به عهده گرفت و ايمن حضان  وقتي كه مادر او فوت كرد، ام

سالگي رسيد  8به سن  � جدش عبدالمطلب كفيل او گرديد. چون پيامبر

كند. عبدالمطلب نيز وفات كرد و وصيت نمود كه ابوطالب او را سرپرستي 

  متحمل شد.  � پيامبر و ابوطالب زحمات زيادي را بخاطر

  

  امانتداري  وصداقت 

ث گناه و جهالت آن زمان خداوند پيامبرش را از بدو كودكي از لو

محافظت نمود و او را از هر عيب و نقص مبرّا كرد تا اينكه اخالق او نمونه 
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باشد. هرگز بتي را نپرستيد و مرتكب فحشا نشد. و در قوم خود به امين 

  ناميدند.  معروف بود. او را محمد امين و راستگو مي

جراالسود رخ هنگام تجديد بناي كعبه اختالف شديدي بر سر گذاشتن ح

نزديك بود خونريزي و جنگ صورت گيرد. و آنها شرط اي كه  داد به گونه

 � كردند اولين كسي كه وارد كعبه شود بين آنها قضاوت كند. چون محمد

سنگ را  كه داد و نظر از اين جنگ مانع شدوارد شد با حكمت و بصيرت 

  ت. اش گذاش وسط چادر بگذارند و با دست مبارك سنگ را در محل

  

  ازدواج 

سالگي با حضرت  25در سن  �حضرت رسول اكرم اولين ازدواج 

رضي اهللا - حضرت خديجهدر اين هنگام  ،بود - رضي اهللا عنها- خديجه

ساله بود و او از زنان نامدار و تجار معروف بود. چون صداقت و  40 - عنها

گذاشت و به بر او تأثير  � را ديد اين اخالق نيك پيامبر � امانتداري پيامبر

  او پيشنهاد ازدواج داد. 



   

  بعثت

  از سال اول تا سال دهم 

سالگي رسيد خداوند او را به مسئوليتي عظيم،  40به سن  � چون پيامبر

  و براي اداي رسالت برگزيد. 

 نازل شد. پيامبر � رمضان بود كه اولين وحي بر پيامبر 17روز دوشنبه 

و رنگ مبارك تغيير نمود.  د،ريزان ش رقاز شدت وحي و نزول قرآن ع �

بخوان. تا سه مرتبه اين سخن را  :فرشته او را در بر گرفت و با شدت گفت

   :تكرار كرد و گفت بخوان

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

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

óΟ s9 ÷Λs> ÷è tƒ﴾.    ) 5-1 /علق(.  

مهان كه انسان را *  ] نام پروردگارت كه [سراسر هسىت را] آفريد خبوان به [مين«
*  خبوان كه پروردگارت (از مهه) بزرگوارتر است* اى خلق كرد!  از خون بسته

  .»دانست ياد داد! ىو به انسان آنچه را من*  مهان كه بوسيله قلم تعليم منود
آمد و ماجرا را بازگو  -رضي اهللا عنها-  مضطرب پيش خديجه � پيامبر

  كرد. 
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زيرا  ،بشارت باد بر تو، هرگز خدا تو را رسوا نخواهد كرد :خديجه گفت

كني  آوري در كالمت صادق هستي و به فقرا كمك مي تو صلة رحم بجا مي

 � لين كسي بود كه به پيامبرو خديجه او .رساني و به ستمديدگان ياري مي

  ايمان آورد. 

  

  بن نوفل  مالقات با ورقه

بن نوفل  را پيش ورقه � آن حضرت - رضي اهللا عنها- حضرت خديجه

ماجرا را براي او بازگو  � برد. اين نوفل پيرمردي كور بود و آن حضرت

او ناموس يعني جبرئيل است همان كسي كه بر  :كرد. ابن نوفل گفت

از ديارت آورد. كاش آن زماني كه قوم تو، تو را  وحي ميحضرت موسي 

از اين سخن ابن  � كردم. پيامبر كنند و من بودم و تو را ياري مي بيرون مي

هيچ  ،آري :گفت !كنند؟ من مرا بيرون ميآيا قوم  :نوفل تعجب كرد و فرمود

مردي مثل تو نيامده است و ادعاي رسالت نكرده مگر اينكه قومش او را 

كردم (نوفل زنده  كاش آن روز زنده بودم و تو را ياري مياند.  رون كردهبي

  را ياري كند).  � نماند تا پيامبر
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  انقطاع وحي 

خيلي مشتاق شد تا بار  � براي مدتي جبرئيل وحي نياورد. رسول اكرم

رفت و به سوي آسمان  ها مي كوهديگر آن صداي ملكوتي را بشنود باالي 

اي محمد! حقا كه تو رسول  :گفت و ميآمد  جبرئيل مي كرد. گاهي نگاه مي

خدايي. تا اينكه روزي ملكي روي كرسي بين آسمان و زمين با هيبت خود 

 :مرعوب شدند. به سوي اهل خود برگشت و فرمود � آشكار شد. پيامبر

   :مرا بپوشانيد. خداوند اين آيه را نازل كرد

� $ pκš‰ r'‾≈ tƒ ã� ÏoO£‰ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘É‹Ρr'sù ∩⊄∪ y7 −/u‘uρ ÷� Éi9 s3 sù ∩⊂∪ y7 t/$ u‹ÏOuρ 

ö� ÎdγsÜ sù �       )4-1 / مدثر(.  

و پروردگارت را به بزرگى ياد * برخيز و هشدار ده * اى جامه به خود پيچيده «
  .»و لباسهايت را پاكيزه بدار*  كن

  از اينجا رسالت و مشقت كار دعوت آغاز شد. 
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  اعالن دعوت 

   :داد تا اينكه آية انه دعوت ميمخفي � سال پيامبر 3تا 

� ÷íy‰ ô¹$$ sù $ yϑ Î/ ã�tΒ ÷σè? �  )94 / حجر(.  

  .» ياىب پس آشكار كن آنچه را كه فرمان مى«
دعوت را علناً (ابتدا از اقوام خويش) آغاز كرد.  � نازل شد. پيامبر

اين صداي  :گفتند ،اي مردم :اي باال رفت و فرياد زد بر روي تپه � پيامبر

فالن!  اي قريش! اي بني :فرمود بود كه مي �! آن صداي پيامبركيست؟ آري

اگر به  :اي قوم عبدمناف! اي قوم عبدالمطلب! ... همه جمع شدند. فرمود

 :كنيد؟ گفتند شما بگويم پشت اين تپه دشمني در كمين شما است باور مي

من خيرخواه شما  :فرمود � ايم. سپس پيامبر ما هرگز از تو دروغي نشنيده

  ستم از آتش و عذاب اليم خداوند بترسيد و او را عبادت كنيد. ه

اي؟ سپس  تباهي بر تو باد به اين خاطر ما را جمع كرده :ابولهب گفت

   :اين سوره نازل شد

� ôM ¬7s? !#y‰ tƒ ’ Î1 r& 5= yγs9 ¡= s?uρ �   ) 1 /مسد(  

  .» خود اوهالك باد دو دست اىب هلب و هالك باد «
و مسلمانان بپا خواست.  � زار و اذيت پيامبرقريش با تمام قدرت به آ

  ابوطالب عمويش او را در حمايت خود گرفت. 
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  هجرت به سوي حبشه 

اصحاب خود را امر  � چون آزار و اذيت مشركين به اوج رسيد پيامبر

حبشه هجرت كنند. سال پنجم بعثت بود كه گروهي به سرزمين  كرد تا به

بشه ماندند و سپس به مكه برگشتند ماه در ح 2سوي حبشه هجرت كردند. 

  به حبشه هجرت كردند.  ًچون اذيت و آزار شدند مجددا

سال ششم بعثت با اسالم حضرت حمزه و عمربن خطاب اسالم قوت 

  اي گرفت.  تازه

  

  محاصره اقتصادي 

را  � ديد و ابوطالب پيامبر � چون قريش حمايت ابوطالب را از پيامبر

خود را قطع كنند و م گرفتند با بنوهاشم رابطة به آنها تحويل نداد. تصمي

محاصره كردند. و از معامله و » طالب شعب ابي«اي بنام  آنها را در دره

ها تا  اي كه صداي زنان و بچه معاشرت با آنها خودداري كردند به گونه

شد. تا سه سال اين محاصره ادامه پيدا  ها از فرط گرسنگي شنيده مي فرسنگ

ستقامت عجيبي از خود نشان دادند. تا اينكه به قدرت الهي كرد. مسلمين ا

در سال نهم  � نامه را موريانه خورد و محاصره شكسته شد. پيامبر پيمان

  سال سن داشت از اين ظلم نجات پيدا كرد.  49بعثت در حالي كه 
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  سال دهم تا سيزدهم بعثت 

  صبر بر بال 

 و پيامبر ،بيشتر شد � يامبربا ارتحال ابوطالب اذيت و آزار مشركين بر پ

كرد. و بزرگ و كوچك را  چون كوه استوار بر مصايب و بالها صبر مي �

داد و كساني را كه خداوند به آنها توفيق  به طرف پروردگار دعوت مي

كردند. قريش اذيت و آزار را تا جايي ادامه  داد دعوت او را قبول مي مي

يط بن ابن مع خواند و عقبه  ميدر كعبه نماز  � دادند كه روزي پيامبر

 -رضي اهللا عنها- گذاشت. و فاطمه � شكمبة شتر را بر گردن آن حضرت

دويد و آن را دور انداخت. در روايت آمده كه روزي همين فرد شقي 

انداخت و به شدت كشيد و قصد خفه كردن  � چادري بر دور گردن پيامبر

آيا مردي  :يد و فرموداز راه رس � آن حضرت را داشت كه ابوبكر صديق

  رب من اهللا است.  :گويد ميكشيد كه  را مي
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  به سوي طائف 

داد قبايل  كار دعوت و تبليغ را (با تحمل اذيت و آزار) ادامه مي � پيامبر

داد. روزي قصد دعوت قبيلة ثقيف  مختلف را به سوي پروردگار دعوت مي

 ،ها را دعوت داددر طائف را نمود و به سوي آن ديار سفر كرد. چون آن

را به تمسخر گرفتند و با سنگ و دشنام از او استقبال  � شان پيامبر همه

  كردند. ديوانگان خود را به سوي او روانه كردند. 

از طائف مغموم و ناراحت بيرون شدم و به ميقات  :فرمايد مي � پيامبر

اهل نجد رسيدم. كنار درختي چشمانم را به سوي آسمان دوختم. ابري 

خداوند سخن تو و قومت را شنيد « :اهر شد و جبرئيل را ديدم كه فرمودظ

بين دو  آنها راهستند اگر ميل تو باشد ها  و اكنون همراه من فرشتگان كوه

اميدوارم اگر اينها مسلمان نشدند از نسل اينها  :گفتم». كوه عذاب كنند

  عليه).   (متفق .افرادي پيدا شوند كه ايمان بياورند

  

  ها  جن اسالم

ها براي تحقيق  به سن پنجاه سالگي رسيد گروهي از جن � چون پيامبر

پيش او آمدند و با استماع آيات قرآن مجيد مسلمان شدند و چون نزد قوم 
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ما امروز كالمي عجيب شنيديم كه به سوي خير و هدايت  :خود رفتند گفتند

  كرد. پس ايمان آورديم.  ارشاد مي

  

  معراج 

با روح و جسد از محل مسجدالحرام از  � عثت پيامبردر سال يازده ب

المقدس سوار بر براق خود همراه جبرئيل به  بين زمزم و مقام به سوي بيت

المقدس با ارواح انبيا نماز ادا كرد و  ها پرواز كردند و در بيت سوي آسمان

رسيد و به محل اكرام و  المنتهي ةسدرو به ها را پيمود  در همان شب آسمان

زاز خداوندي حاضر شد. در همين سفر پنج نماز بر او و امتش فرض اع

  گرديد. 

  

  معرفي خود به قبايل 

هر چند گاهي در مناسبات، خود را به قبايل مختلف معرفي  � پيامبر

داد به منازل و بازارهاي  كرد و آنها را به سوي پروردگار دعوت مي مي

ها را به اسالم راهنمايي رفت و آن ميالمجاز)  مختلف (عكاظ ـ مجن و ذي

اهللا  الإ  اله اي مردم! ال« :المجاز رفت و فرمود كرد. روزي به بازار ذي مي

فالن! من رسول  اي بني« :فرمود . گاهي مي»بگوييد تا رستگار شويد
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اينكه او تا شما را به سوي او دعوت دهم و ام  پروردگار شما هستم. امر شده

به اين  »يريد و به رسالت من يقين كنيدرا عبادت كنيد و با او شريك نگ

گوش نكنيد و پيروي او را نكنيد  :فرياد زد � هنگام ابولهب عموي پيامبر

  خواهد شما الت و عزي را ترك كنيد.  او مي

  

  اوس و خزرجاسالم 

گروهي از قبيلة اوس و خزرج از يهود شنيده بودند كه نزديك 

را ديدند كه به سوي  � يامبرو چون پ ،شود آخرالزمان پيامبري مبعوث مي

به خدا اين همان پيامبر  :دهد به همديگر گفتند خدا مردم را دعوت مي

  موعود است به او ايمان بياوريد و از ديگران سبقت بگيريد. 

  

  بيعت عقبه اولي 

شش نفر از انصار را كه همه از قبيلة خزرج بودند مالقات كرد  � پيامبر

ت داد. همه مسلمان شدند و چون به مدينه و آنها را به سوي اسالم دعو

اي نماند مگر افراد آن مسلمان شدند.  آمدند اسالم را تبليغ كردند هيچ خانه

نفر از قوم اوس او را مالقات  2نفر از قوم خزرج و  12و سال بعد از آن 
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بن عمير را به  مصعب � كردند و با او بر اسالم بيعت كردند. سپس پيامبر

  تا اسالم را به آنها تعليم دهد. اد سوي آنها فرست

  

  بيعت عقبة ثاني 

اي نزديك عقبه  در دره � نفر زن و مرد بر پيامبر 73سال سوم بود كه 

من از گروه شما هستم « :فرمود � بر محافظت از اسالم پيمان بستند. پيامبر

جنگم و با كسي كه صلح كنيد صلح  و شما از من، با هر كسي بجنگيد مي

  . »كنيم مي

  

  هجرت پيامبر به سوي مدينه 

اند  چون مشركين مشاهده كردند كه مسلمين به سوي مدينه هجرت كرده

به آنها ملحق شود خوف داشتند زيرا با رسيدن  � و از اينكه رسول اكرم

و از اين  ،شد هاي اسالم در آن ديار مستحكم مي پايه � اهللا رسول

و تجارت آنها را مختل كنند. لذا ترسيدند كه مبادا مسلمانان امنيت راه  مي

را به قتل برسانند و براي هميشه از  � همه مشركين تصميم گرفتند پيامبر

قرار شد  ،جانب او راحت شوند. در دارالندوه جمع و با هم مشورت كردند

هجوم  � اي يك مرد با شمشير حاضر شود و يكباره بر پيامبر كه از هر قبيله
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بر گردن  � خون پيامبر ،در اين صورت .برسانند بياورند و او را به شهادت

  افتد و قبيلة عبدمناف را طاقت جنگيدن با همة قبايل نيست.  همة آنها مي

  

  اجازة خروج 

 � نازل شد و خبر را به پيامبر � ننگين، جبرئيل بعد از اين مشورة

رساند و فرمود: خداوند به شما اجازه هجرت به مدينه را داده است. ظهر 

رفت و ماجرا را باز گفت و  �خانه ابوبكر صديق  �ن روز پيامبر هما

  كني؟  فرمود: من اجازه هجرت يافتم تو چه مي

 �گفت: پدر و مادرم فدايت من همراهت خواهم بود. پيامبر �ابوبكر

  به خانه خويش رفت تا مقدمات هجرت را فراهم كند.  

من بخواب و  جاي :را طلبيد و به او فرمود � حضرت علي � پيامبر

مطمئن باش كه به تو گزندي نخواهد رسيد و رداي خود را بر او كشيد و 

مشتي خاك برداشت و به سوي چهرة كافران پاشيد خداوند آنها را كور 

   :از جلوي آنها رد شد و آنها او را نديدند � چنانچه پيامبر ،كرد

� $ uΖ ù= yè y_ uρ .ÏΒ È÷ t/ öΝÍκ‰ É‰ ÷ƒr& # t‰ y™ ôÏΒ uρ óΟ ÎγÏ� ù= yz # t‰ y™ öΝßγ≈ oΨøŠ t± øî r'sù 

ôΜßγsù Ÿω tβρ ç� ÅÇö7ãƒ �   ) 9 /يس(  
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و در پيش روى آنان سدى قرار دادمي، و در پشت سرشان سدى و چشمانشان «
  .»بينند! امي، لذا منى را پوشانده

به سوي خانة ابوبكر صديق رفت. مردي از مشركين گروه كفار  � پيامبر

منتظر چه كسي هستيد؟  :يد. به آنها گفتد � پيامبر خانة را در جلوي درب

از  اوشما احمق هستيد  :محمديم تا او را بكشيم. آن مرد گفتمنتظر  :گفتند

رفتند. ديدند  � . آنها سراسيمه به سوي بستر پيامبرجلوي شما رد شد

  آنجا خوابيده است.  �حضرت علي

  

   ���� محاصره خانة پيامبر

ه همان شب مشركين با شمشيرهاي خود حاضر شدند و خانة در شامگا

را محاصره كردند و به زعم خود خواستند تا براي هميشه از جانب  �پيامبر

قرار گرفتند. شمشيرها  � راحت باشند روبروي دروازة خانة پيامبر � پيامبر

به  � را باال بردند و همة حركات را زير نظر گرفتند و منتظر ماندند تا پيامبر

كه همة كارها  دانستند بستر خواب برود و يكباره بر او هجوم ببرند. آنها نمي

آسيبي   �توانند به پيامبر  شوند و آنها هرگز نمي از جانب خداوند فيصله مي

  برسانند: 
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كشيدند كه تو را به زندان  (به خاطر بياور) هنگامى را كه كافران نقشه مى«
انديشيدند (و  بيفكنند، يا به قتل برسانند، و يا (از مكّه) خارج سازند آا چاره مى

كرد و خدا ترين چاره جويان و  كشيدند)، و خداوند هم تدبري مى نقشه مى
  .»تدبريكنندگان است!

  

  به سوي غار ثور 

سريعاً به  � با ابوبكر صديق � پيامبرقبل از اينكه مشركين برسند 

 در و مدينه ،طرف غار ثور به راه افتادند. غار ثور در جنوب مكه است

كت شمال مكه قرار داد. براي اينكه مشركين متوجه نشوند آنها برعكس حر

را به دوش  � كردند. به طرف باالي كوه راه افتادند. ابوبكر گاهي پيامبر

روز ماندند. پسر ابوبكر  در غار ثور سه شبانه ، آنهارفت گرفت و باال مي مي

رساند و عامربن فهيره  صديق (عبداهللا) هر شب اخبار قريش را به آنها مي

شركين به سوي غار رفتند داد. بعد از مدتي م غذا به آنها مي � غالم ابوبكر

و چون به دروازة غار رسيدند خداوند چهرة آنها را برگرداند. در صحيح 

در  � با پيامبر« :فرمايد نقل است كه مي � بخاري از زبان ابوبكر صديق

اگر « :گفتم � هاي مشركين را ديدم به پيامبر غار بودم سرم را بلند كردم قدم
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اي ابوبكر! چه گمان  :فرمود � ديد. پيامبرسر را پايين كنند ما را خواهند 

را نديدند و به سوي پايين كوه  � مشركين پيامبر». كني كه اهللا با ما است مي

  جايزة بزرگي تعيين كردند.  � راه افتادند و براي دستگيري پيامبر

  به سوي مدينه 

از كوه  � همراه ابوبكر � بعد از اينكه مشركين مأيوس شدند پيامبر

آمدند و به سوي مدينه راه افتادند. عبداهللا بن اريقط را اجاره كردند پايين 

تا راه را به آنها نشان دهد. با وجود آنكه از مشركين بود اما جوانمرد و 

صادق و امانتدار بود. عبداهللا بن اريقط حسب موعد حاضر شد و سپس با 

  ود. االول ب هم به سوي مدينه رهسپار شدند و اين سفر در ماه ربيع

  

  داستان سراقه بن مالك 

را ديد. و طمع جايزه بزرگ در دل او پيدا  � سراقه بن مالك پيامبر

چون حركت كرد.  � اهللا ل گرديد اسب خود را سوار شد و به سوي رسو

نزديك رسيد اسب او را بر زمين زد، سپس مجدداً اسب را سوار شد بار 

ار تكرار شد. سراقه فهميد كه اين ماجرا چند ب ديگر اسب او را بر زمين زد،

امان خواست و  �اهللا شود لذا از رسول حمايت مياو از جانب خداوند 

سراقه  »ماجراي ما را با كفار بازگو مكن« :به او امان داد و فرمود � پيامبر
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كرد او را از راه  برگشت و در مسير به هر يك از مشركين برخورد مي

  داد.  ه او نشان ميرا برعكس ب  �منصرف و مسير پيامبر

  

  داستان ام معبد خزاعيه 

 :ام معبد را ديدند به او گفتد � و حضرت ابوبكر � در مسير راه پيامبر

هايش  آيا چيزي براي خوردن داري؟ او گوسفندي را نشان داد كه پستان

آن گوسفند را طلبيد و با دست  � خشك شده بودند و شير نداشت. پيامبر

هاي گوسفند پر از شير شدند  ليد به اذن خدا پستانمبارك بر پستان او ما

و ام معبد از آن شير نوشيدند و ظرفي را پر از شير  � و ابوبكر � پيامبر

را به  � كردند و به راه خود ادامه دادند. ام معبد يكي از معجزات پيامبر

  چشم خود ديد. 

  

  داستان ابوبريده 

اند.  ا مرداني به استقبال او آمدهابوبريده را ديد كه ب � پيامبردر بين راه 

نفر  70او را به اسالم دعوت نمود و كلمه را آموخت او همراه با  � پيامبر

  از قومش مسلمان شدند و اين نصرت و مدد آشكار الهي بود. 
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  نزول به محلة قبا 

به قبا رسيد. و مسلمانان  � هجري پيامبر 1االول سال  در هشتم ربيع

ستقبال نمودند و براي مردم روزي تاريخي بود. استقبال از او اتكبيرگويان 

شنبه ـ دوو ايشان چهار روز در قبا ماند ( ،صورت گرفت � گرمي از پيامبر

شنبه). در اولين اقدام مسجد قبا را تأسيس نمودند  پنچشنبه ـ  چهارشنبه ـ  سه

  و اين اولين مسجدي بود كه در اسالم بنا شد. 

  

  در مدينه  ���� پيامبر

به سوي مدينه حركت نمود و وقت ظهر به قبيلة  � ز جمعه پيامبررو

سالم بن عوف رسيد و با آنها در آن وادي نماز جمعه را برگزار نمود و  بني

سازي براي اهل  بعد از نماز جمعه داخل شهر مدينه شد. روز سرنوشت

خواندند و تكبيرگويان در حالي  كردند و شعر مي مدينه بود مردم شادي مي

را در آغوش گرفتند.  � ه اشك شادي بر چشم داشتند پيامبرك

   :سرودند هاي انصار اينگونه مي دختربچه
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  از سال اول تا هشتم هجرت 

شد و شتر خود را به حال خود گذاشت  با آرامش وارد مدينه � پيامبر

ها دور  تا هر مكاني او خوابيد آنجا محل مسجد نبوي باشد شتر در كوچه

زد و به اصطبل گوسفندان زانو زد آن مكان مال دو يتيم معاذبن عفراء  مي

 آن مكان را خريد و براي مسلمانان مسجدي ساخت. پيامبر � بود. پيامبر

  اش ساخته شد. مهمان ابوايوب انصاري بود.  تا زماني كه مسجد و خانه �

  

  پيمان برادري 

در سال اول هجرت پيمان اخوت بين مهاجرين و انصار منعقد شد. 

اينكه با هم برادر باشند و يكديگر را بر دشمنان ياري كنند و قرار شد كه 

  مسلمان حامي مسلمان باشد و در مشكالت او را ياري كند. 
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  ����غزوات پيامبر

لمانان قوت و شوكت يافتند بر آنها جهاد فرض شد (اينكه اگر چون مس

   :توانند در مقابل از خود دفاع كنند) مشركي بر آنها تاخت آنها مي

� |= ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΑ$ tF É) ø9$# uθ èδ uρ ×ν ö�ä. öΝä3 ©9 ( #|¤ tã uρ βr& (#θ èδt� õ3 s? 
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غزوه خود او شركت  9زوه را سرپرستي نمود و در غ 28 � پيامبر

بني  بدر ـ احد ـ المريسيع ـ خندق ـ قريظه ـ :داشتند و آنها عبارتند از

  تبوك ـ خيبر ـ فتح مكه ـ حنين و طائف.  المصطلق ـ

  

  غزوة بدر الكبري 

مسلمانان هجري به وقوع پيوست و تعداد  2رمضان سال  17روز جمعه 

نفر  70برابر بودند. خداوند مسلمانان را ياري نمود و  3نفر و مشركين  313

نفر شهيد  14و در مقابل از مسلمانان  ،نفر اسير 70مشركين كشته و  از

  شدند. 
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  غزوة احد 

خود در جنگ  � هجري صورت گرفت. پيامبر 3اين غزوه در سال 

ابن نفر با عبداهللا  300نفر بودند كه  1000حضور داشتند. مسلمانان تقريباً 

نفر بود. مسلمانان ابتدا پيروز  3000منافق برگشتند و تعداد مشركين   ابي

منجمله دي دادند، اشدند ولي بعد چون نگهباني دره را گذاشتند تلفات زي

 70و  ،هايي برداشت شهيد شد و چهره مبارك زخم � دندان مبارك پيامبر

 22از مشركين بن عبدالمطلب) نيز به شهادت رسيدند و  نفر منجملة (حمزه

  نفر كشته شد. 

  

  غزوة احزاب (خندق) 

و قبيلة قريش ـ غطفان و  ،ال سال پنجم صورت گرفتاين جنگ شو

هزار نفر  10يهود مدينه اراده كردند مسلمانان را محاصره كنند و تعداد آنها 

كرد  سلمان فارسي پيشنهاد ،هزار نفر بودند. در اين هنگام 3بود. مسلمانان 

مسلمانان خندق را  ،به پيشنهاد او عمل كرد � ر كنند. پيامبرخندقي حف كه

بن مسعود مسلمان شد و كفار را در هدفشان فريب داد. شب  كندند. نعيم

چون كفار خواستند بر مسلمين حمله كنند طوفاني برخاست و لشكر هنگام 

  آنها را تار و مار كرد. آنها شكست خورده و برگشتند. 
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  قريظه  غزوة بني

شما « :از جنگ خندق برگشت جبرئيل آمد و فرمود � ي پيامبروقت

 ،اند ايد در حالي كه فرشتگان هنوز مسلح اسلحة خود را بر زمين گذاشته

قريظه و  يهوديان بني» قريظه برويد شما به سوي بني :فرمايد خدا مي

يهوديان پيمان خود را شكستند و با مشركين بر  ،مسلمانان پيمان داشتند

 20آنها را در حدود  � پيمان شدند پيامبر خندق هم ن در غزوةلماناعليه مس

سعد را  � و چند روز محاصره كرد آنها به ناچار تسليم شدند. پيامبر

سعدبن معاذ با توجه به قانون  ،مأموريت داد تا در مورد آنها فيصله كند

شوند بايد مردان آنها گردن زده شوند و زنان و كودكان اسير  :تورات فرمود

  و اين حكم اجرا شد.  .و اموالشان تقسيم گردد

  

  مصطلق  غزوة بني

مصطلق  با قوم بني � در شعبان سال ششم صورت گرفت چون پيامبر

و به  ،جنگيد بدين نام مشهور شد. و اين جنگ در كنار آبي صورت گرفت

  نفع مسلمين به اتمام رسيد. 
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  حادثة افك 

بن ابي منافق ين غزوه اتفاق افتاد. عبداهللا المؤمنين در هم حادثة اتهام به ام

در  را سوره نور آية دهخداوند  ،و در نتيجه ،و دوستانش به او تهمت زدند

  طهارتشان نازل كردند. 

  صلح حديبيه 

نفر قصد كرد كه به سوي مكه  1500با  � در ذيقعدة سال ششم پيامبر

يري كردند و رفته و حج عمره را انجام دهد. مشركين از اين سفر جلوگ

سال ديگر شما حج  :صلح دادند و گفتندچون به حديبيه رسيدند پيشنهاد 

و علت بيعت اين بود  ،صورت گرفت» بيعت الرضوان«كنيد. در همين غزوه 

(حضرت عثمان) را  �كه مسلمانان گمان كردند مشركين فرستادة پيامبر

را از  � شهيد كردند لذا همه متحد شدند تا انتقام خون حضرت عثمان

  مشركين بگيرند. 

  

  غزوة خيبر 

اي جمع شدند  يهوديان همه متحد و در قلعه ،سال هفتم رخ داددر محرم 

و در آنجا پناه گرفتند و همواره توطئه و در صدد حمله به مدينه برآمدند. 

روز بعد قلعه به  ، واز جريان مطلع شد و قلعه را محاصره كرد � پيامبر

  دست مسلمين فتح شد. 
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  فريب يهود 

كرد و به زينب بنت حارث يهودي گوسفندي را مسموم  ،در همين غزوه

 � فرستاد كه بشربن البراء خورد و شهيد شد. چون پيامبر � خدمت پيامبر

  مسموم است. اصحاب دست از آن كشيدند.  :در دهان گذاشت فوراً فرمود

  

  فتح مكه 

علت آن  ،رمضان) اين غزوه صورت گرفت 20در سال هشتم هجري (

با ده هزار نفر رهسپار مكه شد و در  � شكني مشركين مكه بود. پيامبر پيمان

 � مقام الظهران ابوسفيان مسلمان شد. مكه بدون خونريزي فتح شد. پيامبر

هاي داخل و  همة دشمنان خود را معاف نمود و دستور داد تا همة مجسمه

  اطراف كعبه شكسته شوند. 

  

  غزوة حنين

و خداوند  ،هشتم بعد از فتح مكه به وقوع پيوست ال سالدر شو

هوازن فرار كرد  ،مسلمين را بر هر دو قبيلة ثقيف و هوازن پيروزي عطا كرد

  و گروهي از آنان كشته و برخي اسير شدند. 
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  غزوة طائف 

ال سال هشتم هجرت بود كه قبيلة ثقيف كه از مسلمين شكست شو

ردند چون مسلمين از ماجرا باخبر آماده كخورده بودند خود را براي جنگ 

به سوي آنها حركت كردند. چون نزديك شهر  �شدند همراه با رسول اكرم

آنها را  � رسيدند مشركين درب قلعه را بستند و تيراندازي كردند. پيامبر

هاي آنها را قطع كنند چون طائفيان خود را در  محاصره و دستور داد تاكستان

ند از معيشت خود ترسيدند ترجيح دادند خود محاصره لشكر مسلمانان ديد

زاد آ � را تسليم كنند. برخي از آنها چون مسلمان شدند به دستور پيامبر

  شدند و به راحتي در كنار مسلمين زندگي كردند. 

  

  غزوة تبوك 

در رجب سال نهم جنگ تبوك پيش آمد. روم قصد تهاجم به سرزمين 

ها بود و آزمايشي از جانب  يدن ميوهمسلمانان را نمود. هوا گرم و موقع رس

 � پروردگار بود بسياري از منافقين از جنگ باز ماندند. حضرت عثمان

هزار نفر بود  30تعداد لشكر مسلمين  .اي به اين جنگ كرد العاده كمك فوق

  لشكر روم هيبت مسلمانان را ديد ترسيد و به سرزمين آنها نزديك نشد. 
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  سال نهم تا يازدهم 

نفره نمود كه حج  300ابوبكر صديق را امير گروه  � نهم پيامبر در سال

را امر كرد تا سورة توبه را بر مشركين تالوت كند كه  � و حضرت عليكنند 

در همين سال مردم  ،شونداز اين تاريخ مشركين حق ندارند وارد مسجدالحرام 

   :شدند گروه گروه وارد اسالم مي
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و ببيىن مردم گروه گروه وارد دين * هنگامى كه يارى خدا و پريوزى فرارسد «
و از او آمرزش خبواه كه او  ،را تسبيح و محد كن پروردگارت*  شوند خدا مى

  .»پذير است! بسيار توبه
بن جبل و ابوموسي اشعري را به سوي  حضرت معاذ ،در همين سال

  يمن فرستاد تا پادشاهان و ملوك را به سوي اسالم دعوت دهند. 
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  الوداع  حجة

ينه به شنبه ـ شش روز مانده به ذيقعده از مد روز پنج � سال دهم پيامبر

 ،سوي مكه حركت كرد. نماز عصر را در ذوالحليفه ادا كرد و احرام بست

  مشهور است.  الوداع حجةچون اين آخرين حج عمر مبارك بود به 

   ���� وفات حضرت رسول اكرم

شنبه در خانة همسر خود  مريض شد. روز پنج � هجري پيامبر 11سال 

و لحظه به لحظه  ،ميمونه بود كه سر مبارك را درد شديد فراگرفت ام

 ،روز 12 ،رفت -رضي اهللا عنها- شديدتر شد. به خانة حضرت عايشه

در اين هنگام ابوبكر  ،روز اين مريضي طول كشيد 14 :گويند بعضي مي

  صديق امامت نمازها را به عهده داشت. 

سال عمر  63االول در حالي كه  ربيع 12روز دوشنبه  � وفات پيامبر

روح مبارك به اعلي  -رضي اهللا عنها- ت عايشهمبارك بود در حجرة حضر

  عليين پرواز كرد. 
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   ���� همسران پيامبر

يازده همسر ازدواج نمود كه هنگام وفات نه همسر در قيد با  � پيامبر

سلمه ـ سوده ـ زينب ـ جويريه ـ  حبيبه ـ ام حيات بود (عايشه ـ حفصه ـ ام

  . )-عنهن الىتع رضي اهللا- صفيه

  لللليلد خديجه بنت خو -1

در سال  ،و اولين كسي بود كه به او ايمان آورد ،� اولين همسر پيامبر

  دهم بعثت وفات كرد. 

  للللسوده بنت زمعه  -2

 � و در زمان حضرت عمر ،قبل از هجرت ازدواج كرد با او � پيامبر

  رحلت كرد. 

  للللعايشه صديقه  -3

او  ،او ازدواج نمود با است كه بعد از سوده � او دختر ابوبكر صديق

بيوه بودند. زمان  � بود كه باكره بود. بقية زنان پيامبر � تنها همسر پيامبر

و در بقيع دفن شد و نماز جنازة او  ،وفات كرد �خالفت حضرت معاويه

  خواند.  � را ابوهريره
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  للللحفصه  -4

 � است. سال سوم هجري او را پيامبر � حفصه دختر عمربن الخطاب

 41سال بود. سال  22پيامبر عمر ايشان ات وقت وف ،به عقد خويش درآورد

  هجري وفات كرده است.  50سال  :گويند و بعضي مي ،هجري وفات كرد

  للللزينب بنت خزيمه  -5

و قبل از وفات  ،هجري نكاح كرد 4او را در رمضان سال  � پيامبر

  درگذشت.  � پيامبر

  للللسلمه  ام -6

ي با او ازدواج كرد. هجر 4سال  � اميه است. پيامبر اسم او هند بنت ابي

  در زمان يزيد وفات كرد.  :گويند و بعضي مي ،هجري 59و سال 

  للللزينب بنت جحش  -7

او در ذيقعدة سال پنجم ازدواج كرد. او  با � پيامبر ،او دختر اميمه است

بر  �و حضرت عمر ،هجري درگذشت 20در سال  � بعد از وفات پيامبر

  او نماز گذارد. 
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  للللث جويريه بنت الحار -8

او را  � مصطلق بود كه سهم ثابت بن قيس شد. پيامبر او از اسيران بني

هجري  56يا  50به اسارت گرفت و آزاد كرد و با او ازدواج نمود. و سال 

  وفات كرد. 

  لللل سفيان ام حبيبه بنت ابي -9

هجري او را ازدواج نمود. در  7يا  6سال  � اسم او رمله است. پيامبر

  هجري وفات كرد.  44در سال  � اويهزمان خالفت حضرت مع

  لللل صفيه بنت حيي -10

هجري  59و در سال  ،او ازدواج نمودبا  � بعد از خيبر آزاد شد. پيامبر

  وفات كرد. 

  لللل ميمونه بنت الحارث -11

سال سن داشت  36او را در حالي كه  � در سال هفتم هجري پيامبر

  ات كرد. نزديك مكه وف» سرف«هجري در  38نكاح كرد. و سال 
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   ���� فرزندان پيامبر

 هستند. به جز ابراهيم ل از حضرت خديجه � همة فرزندان پيامبر

  كه از مارية قبطيه است. 

  پسران 

  قاسم ـ طيب ـ طاهر ـ ابراهيم. 

  دختران 

دختر بزرگ كه ابوالعاص بن ربيع او را نكاح كرد. زينب  :لللل زينب

  سال هفتم هجري وفات كرد. 

بود با همسر خود به حبشه  � عثمان همسر حضرت :لللل رقيه

  هجري كرد. سال دوم هجرت وفات كرد. 

 ،به ازدواج حضرت عثمان درآمد ل بعد از وفات رقيه :لللل كلثوم ام

  وفات كرد.  هجري و در شعبان سال هفتم

 با اواست. سال دوم هجري حضرت علي  � او همسر علي :لللل فاطمه

متولد شد. بعد از  � كلثوم و ام و از او حسن و حسين و زينب ،ازدواج نمود

  رحلت كرد.  � شش ماه وفات پيامبر
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  ها ـ صفات ـ معجزات ـ اخالق و عبادات  نام

  هاي مبارك  نام

، (كسي كه ، احمد، الماحيمحمد :هاي من عبارتند از نام :فرمود � پيامبر

هايش حشر  كند) الحاشر (كسي كه مخلوقات بر قدم كفر را محو مي

  العاقب هستند. شوند) و  مي

 وخود را محمد ـ احمد المقفي  � پيامبر :گويد ابوموسي اشعري مي

  ناميد.  مي الرحمة التوبة و نبي نبيالحاشر و 

  صفات 

يعني سفيد مايل به  ،رنگ او گلگونو چهارشانه ـ نه بلند و نه كوتاه، ا

و  هاي او بلند سياه و پيوسته و چشماني گشاده داشت. مژهابروهاي   ،قرمز

پيشاني بلند و بيني  ،ريش مبارك پرپشت بود. دهان گشاده ولي متناسب بود

 ،مفاصل درشت و سينه پهن و گردن كشيده و زيبايي داشت ،كشيده داشت

هاي مبارك چون  زد دندان وقتي لبخند مي ،داشت آرام و باهيبت قدم برمي

  درخشيد.  لؤلؤ مي
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  معجزات 

ب خدا براي اثبات نبوت به او عطا هايي كه از جان يعني نشانه ،معجزات

قرآن كريم، از  .كنيم شدند خيلي زياد بودند كه ما چند تا را بيان مي

  معجزاتي هست كه هيچ پيامبري نظير آن را تاكنون نياورده است. 

  ماه به دو نيم شد و همة قريش مشاهده كرد.  :شق القمر

  سير شدند. نفره  900به وسيله چند عدد خرما لشكر  :پربركت يغذا

  از انگشتان مبارك آب جوشيد و لشكري از آن سير شد.  :آب پربركت

آنها  سوي لشكر پرتاب كرد كه در چشم همةمشتي خاك به  :ريگ

  رفت. 

نخل درآمد كه همه آن را  هوقتي منبر را عوض كرد صداي نال :ستون

  شنيدند. 

 اينكه عمار ،كرد بيني مي بسياري از اخبار را به اذن خدا پيش :اخبار آينده

و اينكه  ،مصيبت خواهد رسيد � و به عثمان ،كشد را گروهي ياغي مي �

  آورد.  بين دو گروه مسلمان صلح مي � حضرت حسن

كرد  كه درد مي � آب دهان مبارك را بر چشمان علي :� چشم علي

  گذارد و بالفور معالجه شد. 
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  خصوصيات ويژه 

  ود.براي او بيشتر از چهار زن مباح ب -1

  كنندة او را بايد كشت.  دهنده و اهانت فحش -2

  اند.  زنان او براي امت حرام -3

  تواند خود را به شكل او درآورد.  شيطان نمي -4

  كردند.  مالئكه با او در جنگ شركت مي -5

معجزه او (قرآن) تا قيامت باقي است در حالي كه معجزات انبيا  -6

  گذشته تمام شده است. 

  اند.  و مادران مؤمنانهمسران ا -7

  ازواج او در دنيا و آخرت همسران وي هستند.  -8

  او رسول همه جهان و اقوام است.  -9

  خوابيد ولي دل مبارك بيدار بود.  چشم مبارك مي -10

  ديد.  پشت سر را همچون روبرو مي -11

  همه روي زمين براي او مسجد قرار داده شد.  -12

  امت است. صاحب شفاعت كبري روز قي -13

  



  )صاهللا يامبرت را بشناس (محمد رسولپ         44
  

 

 

  اخالق 

   .»اَألخالَقِ مكَارِم ُألتمم بعثْت إِنما«
 ،سؤال شد � در مورد اخالق رسول اكرم ل وقتي از حضرت عايشه

   :كند و خداوند او را به بهترين صفت ستايش مي ،اخالق او قرآن بود :فرمود

  )٤ / قلم(   ﴾وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ﴿
  .» اى دارى عظيم و برجستهو تو اخالق «

   :فرمايد همچنين خداوند مي

﴿كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانفَظّاً غَل تكُن لَو۱۵۹عمران:  (آل   ﴾و(   
ز مؤمنين ماحول تو مجع ای رسول گرامی! اگر تو قلب سختی داشتی هرگ«

  .»شدند منی
جة او نرم و محترم بـود.  لهترين مردم بود. صادق و امين بود.  او بخشنده

نشـين   ها بود. باحيا و متواضع بود. حياي او از زنـان پـرده   ترين انسان شجاع

قبـول   داد. زكـات را  يكرد و در مقابل هديـه مـ   بيشتر بود. هديه را قبول مي

گرفت. امـا بـه    خورد. به خاطر نفس خود خشم و انتقام نمي كرد و نمي نمي

ـ  خاطر حرمت شـد. هـر چـه     ه شـدت ناراحـت مـي   شكني دستورات الهي ب

كـرد.   خـورد. بـا فقـرا مجالسـت مـي      كرد. تكيه زده نمـي  يافت تناول مي مي

كرد ولـي بـه    شوخي ميكرد.  كرد. به جنايز شركت مي مريضان را عيادت مي

 � زد. حضـرت انـس   خنديد ولي قهقهه نمـي  گفت. مي جز حق چيزي نمي

وزي به من نگفـت كـه   را خدمت كردم. ر � ده سال آن حضرت :فرمايد مي
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العاده بـود.   حيا و نجابت او فوقچرا اين كار را انجام دادي يا انجام ندادي؟ 

هاي خود  كرد بدي چهرة نوراني و درخشاني داشت. به اصحاب سفارش مي

خواهم با دلي آرام و خالي از كدورت شـما   را پيش من بازگو نكنيد زيرا مي

ديـد بـا شـوخي و لبخنـد او را      مـي  اي را غمگين را مالقات كنم اگر صحابه

احـوال او  شـد جويـاي    ساخت. اگر كسـي غايـب مـي    شاداب و مسرور مي

داد. كسـي كـه بـا او     كرد. به كودكان سالم مـي  شد. بيماران را عيادت مي مي

كرد.  دست او را رها نمي � كشيد پيامبر كرد تا او دستش را نمي مصافحه مي

زد. كفـش خـود را پينـه     وصـله مـي  هرگز شكم سير نخورد. لباس خـود را  

دوشـيد. مايحتـاج خـود را تهيـه      كرد. با دستان مبارك خود گوسفند مـي  مي

  كرد. خوش برخورد بود. انساني به تمام معنا بود.  مي

  

  عبادت 

بعضي اوقات  � حضرت رسول اكرم« :فرمايند مي ل حضرت عايشه

چرا خود را  :گفتم يكرد. م ورم ميكرد كه پاهاي  نماز را به قدري طوالني مي

 .اندازيد؟ در حـالي كـه خداونـد شـما را معـاف كـرده اسـت        به مشقت مي

كـرد.   ها تا صـبح عبـادت مـي    بسا شب» آيا بندة شكرگزار نباشم؟ :فرمود مي

. با اينكه »نماز سردي چشم من است« :فرمود ايستاد و مي همواره به نماز مي

به خـاطر سپاسـگزاري از    ،ودخداوند گناهان اول و آخر او را معاف كرده ب
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پروا  كرد. او نه راهب بود و نه بي اين نعمت بيشتر از همه خدا را عبادت مي

شد آنها را تشويق به عبـادت و   به عبادت. از احوال اقتصادي مردم جويا مي

  كرد از تنبل بيكار بيزار بود.  همچنين به كسب حالل مي


