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 ج ها آن حضرت نسب ـ والدین عموها ـ عمه

ابوالقاسم محمدبن عبدالله بن عبدالمطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن او 
مالک بن النضر  بن لوی بن غالب بن فھر بن کعب بن کالب بن مره بن قصی

بن عدنان  دبن مضر بن نزار بن معلیاس إبن  بن مدركة خزيمةبن  بن کنانه
تا اینجا ھمه مورخین اتفاق دارند ولی بعد از این مقداری در روایات  ،است

 اختالف نظر است.  ج در مورد اجداد حضرت رسول اکرم

 پدر گرامی 
گویند. داستان از  است. به او ذبیح نیز مینام پدر مبارک ایشان عبدالله 

پسر به او داد  ۱۰این قرار است که روزی عبدالمطلب نذر کرد اگر خداوند 
یکی را به خاطر خدا کنار کعبه ذبح کند. بین پسران قرعه انداخت. قرعه به 

شتر قربانی  ۱۰دالله عبدالله افتاد. قوم قریش پیشنھاد داد تا به جای ذبح عب
 عبداللهشود پس عبدالمطلب چند بار قرعه انداخت ھر بار قرعه به نام 

شتر به جای عبدالله در راه  ۱۰۰در نتیجه با کمک قوم خویش  ،افتاد می
 خدا قربانی کرد. 

 مادر گرامی 
نام مادر گرامی ایشان آمنه بنت وھب بن عبدمناف بن کالب بن مره 

اش (به صورت  کبشه یکی از اجداد مادری و قریش او را به ابن ابی ،است
ھا را عبادت  دادند زیرا ابوکبشه مردی خزاعی بود که بت استھزا) نسبت می

کند او را به  بت عبادت نمی ج کرد وقتی که مشرکین دیدند پیامبر نمی
 دادند.  ابوکبشه مشابھت می
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 مادر ایشان عفیفه و پاکدامن بود. 

  ج ای آن حضرتعموه
یازده عمو داشت. ابوطالب و زبیر (ابوطاھر) که این دو  ج آن حضرت

 اند.  بوده ج برادران عبدالله یعنی پدر آن حضرت
ابوالفضل العباس و حمزه ـ حارث و حجل و ضرار که برادران عباس و 
ابولھب (عبدالعزی) که برادر حجل است. و قثم که در کوچکی مرده است 

عموھای آن حضرت  ۀ(از ھم. رث بوده. عبدالشمس و عبدالکعبهکه برادر حا
 فقط عباس و حمزه مسلمان شدند). 

  ج های آن حضرت عمه
تا از آنھا خواھران پدر ایشان  ۵عمه بودند که  ۶دارای  ج آن حضرت

 -۳سلمه) است.  عاتکه (که مادر زن او یعنی ام -۲ام حکیم.  -۱ھستند. 
اروی.  -۴او نیز مادر زن ایشان بوده است (مادر زینب بنت جحش).  ،امیمه

باشد از  بره. اما ششمی صفیه بنت عبدالمطلب است که خواھر حمزه می -۵
عاتکه نیز مسلمان  :گویند ھا، فقط صفیه ایمان آورد. برخی می عمه ۀھم

 شده است. 

 نسب طاهر و پاکش 
و اجداد ما خداوند نسب در جاھلیت زنا و حرامزادگی بسیار بود. ا

را از این امر ناپسند محفوظ نگه داشت. آن  ج حضرت رسول اکرم
که نسب من از اوالد ابراھیم است که خداوند مرا از « :فرمایند می جحضرت

و از قوم کنانه مرا از قریش  ،ذریه و نسل حضرت اسماعیل و کنانه برگزیده
در کتاب صحیح » قرار داد ھاشم و از قوم قریش مرا از بنی ،انتخاب نمود
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 ج نسب آن حضرت ۀوقتی ھرقل از ابوسفیان دربار :بخاری آمده است
 :سئوال کرد ابوسفیان گفت که او از بھترین انساب قریش است. ھرقل گفت

 اند.  شدهانبیا از بھترین انساب برگزیده  ۀھم

 میالد 
 ۲۲با ول مطابق األ یا نھم ربیع ۱۲روز دوشنبه  ج رسول گرامی اسالم

 :گویند میالدی دیده به جھان گشود. علمای سیرت می ۵۷۱آوریل سال 
به دنیا آمد نور بسیار بزرگی مشرق و مغرب را منور کرد.  ج وقتی پیامبر

ھای فارس خاموش شدند و حالت  ایوان کسری به خود لرزید و آتشکده
 عجیبی بر دنیای آن روزی حاکم گردید. 

 وفات پدر 
ھا  زمانی که او در شکم مادر بود وفات کرد. بعضیپدر گرامی ایشان 

 جگویند یک ماه بعد از تولد ایشان وفات کرد و برخی دیگر معتقدند پیامبر می
 یک ساله بود که پدش را از دست داد. ولی مشھور ھمان قول است. 

 دوران شیرخوارگی 
دار شیردھی  است عھده ج که مشھور به دایه آن حضرتسعدیه  ۀحلیم

سعد آنجا با آنھا بزرگ شد که در این  سال در بنی ۴شد. تقریبًا  ج ضرتآن ح
زمان اولین شق صدر صورت گرفت که فرشتگان سینه مبارک را شکافتند و 

به مادرش  را سعدیه اوآن را از لوث نفس و شیطان شستشو دادند حلیمه 
 بازگرداند.
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 وفات مادر 
در ھمین سن و سال بود که مادر بزرگوارشان در سرزمینی بین مکه و 

ساله بود که  ۶ ج در این ھنگام آن حضرتوفات کرد. » ابواء«مدینه بنام 
مھر مادری را از دست داد. ھنگام فتح مکه به کنار قبر مادر رفت و گریه 

 . »ردآو بر قبرستان گذر کنید زیرا مرگ را به یاد شما می« :کرد و فرمود
ایمن حضانت او را به عھده گرفت و جدش   وقتی که مادر او فوت کرد، ام

سالگی رسید  ۸به سن  ج عبدالمطلب کفیل او گردید. چون پیامبر
کند. و عبدالمطلب نیز وفات کرد و وصیت نمود که ابوطالب او را سرپرستی 

 متحمل شد.  ج پیامبر ابوطالب زحمات زیادی را بخاطر

 امانتداری  وصداقت 
خداوند پیامبرش را از بدو کودکی از لوث گناه و جھالت آن زمان 
محافظت نمود و او را از ھر عیب و نقص مبّرا کرد تا اینکه اخالق او نمونه 
باشد. ھرگز بتی را نپرستید و مرتکب فحشا نشد. و در قوم خود به امین 

 نامیدند.  معروف بود. او را محمد امین و راستگو می
نگام تجدید بنای کعبه اختالف شدیدی بر سر گذاشتن حجراالسود رخ ھ

نزدیک بود خونریزی و جنگ صورت گیرد. و آنھا شرط ای که  داد به گونه
 ج کردند اولین کسی که وارد کعبه شود بین آنھا قضاوت کند. چون محمد

سنگ را  که داد و نظر از این جنگ مانع شدوارد شد با حکمت و بصیرت 
 اش گذاشت.  ادر بگذارند و با دست مبارک سنگ را در محلوسط چ

 ازدواج 
سالگی با حضرت  ۲۵در سن  ج حضرت رسول اکرماولین ازدواج 

ساله بود و  ۴۰ -ل- حضرت خدیجهدر این ھنگام  ،بود -ل- خدیجه
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را  ج او از زنان نامدار و تجار معروف بود. چون صداقت و امانتداری پیامبر
 بر او تأثیر گذاشت و به او پیشنھاد ازدواج داد.  ج ک پیامبردید این اخالق نی





 
 

 بعثت

 از سال اول تا سال دهم 
سالگی رسید خداوند او را به مسئولیتی  ۴۰به سن  ج چون پیامبر

 عظیم، و برای ادای رسالت برگزید. 
نازل شد.  ج رمضان بود که اولین وحی بر پیامبر ۱۷روز دوشنبه 

و رنگ مبارک تغییر  ریزان شد، رقاز شدت وحی و نزول قرآن ع جپیامبر
مرتبه این بخوان. تا سه  :نمود. فرشته او را در بر گرفت و با شدت گفت

  :سخن را تکرار کرد و گفت بخوان

 قۡ ٱ﴿
ۡ
ِ  َرأ ِيٱ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب  قۡ ٱ ٢ َعلَقٍ  ِمنۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َخلَقَ  ١ َخلَقَ  �َّ

ۡ
 َوَر�ُّكَ  َرأ

 ٱ
َ
ِيٱ ٣ َرمُ �ۡ ۡ� ِ  َعلَّمَ  �َّ  ٱب

 .]۵-۱علق / [ال ﴾٥ لَمۡ َ�عۡ  لَمۡ  َما نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َعلَّمَ  ٤ َقلَمِ لۡ
ھمان که *  پروردگارت که [سراسر ھستی را] آفرید] نام  بخوان به [یمن«

بخوان که پروردگارت (از ھمه) * ای خلق کرد!  انسان را از خون بسته
و به انسان آنچه را *  ھمان که بوسیله قلم تعلیم نمود*  بزرگوارتر است

 .»دانست یاد داد! نمی
 آمد و ماجرا را بازگو کرد.  -ل- مضطرب پیش خدیجه ج پیامبر
زیرا تو  ،بشارت باد بر تو، ھرگز خدا تو را رسوا نخواھد کرد :ه گفتخدیج

کنی و به  آوری در کالمت صادق ھستی و به فقرا کمک می رحم بجا می ۀصل
 ج و خدیجه اولین کسی بود که به پیامبر .رسانی ستمدیدگان یاری می

 ایمان آورد. 
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 بن نوفل  مالقات با ورقه
بن نوفل برد. این  را پیش ورقه ج آن حضرت -ل- حضرت خدیجه

ماجرا را برای او بازگو کرد. ابن  ج نوفل پیرمردی کور بود و آن حضرت
او ناموس یعنی جبرئیل است ھمان کسی که بر حضرت موسی  :نوفل گفت

کنند و من  از دیارت بیرون میآورد. کاش آن زمانی که قوم تو، تو را  وحی می
از این سخن ابن نوفل تعجب کرد و  ج مبرکردم. پیا بودم و تو را یاری می

ھیچ مردی مثل تو  ،آری :گفت !کنند؟ من مرا بیرون میآیا قوم  :فرمود
اند.  نیامده است و ادعای رسالت نکرده مگر اینکه قومش او را بیرون کرده

 ج کردم (نوفل زنده نماند تا پیامبر کاش آن روز زنده بودم و تو را یاری می
 را یاری کند). 

 انقطاع وحی 
خیلی مشتاق شد تا بار  ج برای مدتی جبرئیل وحی نیاورد. رسول اکرم

رفت و به سوی آسمان  ھا می کوهدیگر آن صدای ملکوتی را بشنود باالی 
ای محمد! حقا که تو رسول  :گفت و میآمد  کرد. گاھی جبرئیل می نگاه می

خدایی. تا اینکه روزی ملکی روی کرسی بین آسمان و زمین با ھیبت خود 
مرا  :مرعوب شدند. به سوی اھل خود برگشت و فرمود ج آشکار شد. پیامبر

  :بپوشانید. خداوند این آیه را نازل کرد

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ۡ ٱ � ثِّرُ ل نِذرۡ  ُ�مۡ  ١ ُمدَّ

َ
ۡ  َوَر�ََّك  ٢ فَأ  ﴾٤ َ�َطّهِرۡ  َو�َِيابََك  ٣ فََكّ�ِ

 .]۴-۱مدثر / [ال
و پروردگارت را * برخیز و ھشدار ده * ای جامه به خود پیچیده «

 ».را پاکیزه بدار ھایت لباس و*  به بزرگی یاد کن
 از اینجا رسالت و مشقت کار دعوت آغاز شد. 
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 اعالن دعوت 
  :ۀداد تا اینکه آی مخفیانه دعوت می ج سال پیامبر ۳تا 

 .]۹۴/  حجر[ال ﴾َمرُ تُؤۡ  بَِما َدعۡ ۡص ٱفَ ﴿
 ». یابی پس آشکار کن آنچه را که فرمان می«

دعوت را علنًا (ابتدا از اقوام خویش) آغاز کرد.  ج نازل شد. پیامبر
این صدای  :گفتند ،ای مردم :ای باال رفت و فریاد زد بر روی تپه جپیامبر

فالن!  ای قریش! ای بنی :فرمود بود که می ج کیست؟ آری! آن صدای پیامبر
اگر به  :ای قوم عبدمناف! ای قوم عبدالمطلب! ... ھمه جمع شدند. فرمود

 :کنید؟ گفتند شما بگویم پشت این تپه دشمنی در کمین شما است باور می
من خیرخواه شما  :ودفرم ج ایم. سپس پیامبر ما ھرگز از تو دروغی نشنیده

 ھستم از آتش و عذاب الیم خداوند بترسید و او را عبادت کنید. 
ای؟ سپس  تباھی بر تو باد به این خاطر ما را جمع کرده :ابولھب گفت

  :این سوره نازل شد

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ِ�  يََدا
َ
 ].۱مسد / [ال ﴾١ َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

 ». خود اوھالك باد دو دست ابی لھب و ھالك باد «
و مسلمانان بپا خواست.  ج قریش با تمام قدرت به آزار و اذیت پیامبر
 ابوطالب عمویش او را در حمایت خود گرفت. 

 ھجرت به سوی حبشه 
اصحاب خود را امر  ج چون آزار و اذیت مشرکین به اوج رسید پیامبر

حبشه ھجرت کنند. سال پنجم بعثت بود که گروھی به سرزمین  کرد تا به
ماه در حبشه ماندند و سپس به مکه برگشتند  ۲ه ھجرت کردند. سوی حبش

 به حبشه ھجرت کردند.  ◌ً چون اذیت و آزار شدند مجددا
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سال ششم بعثت با اسالم حضرت حمزه و عمربن خطاب اسالم قوت 
 ای گرفت.  تازه

 اقتصادی  محاصره
را  ج دید و ابوطالب پیامبر ج چون قریش حمایت ابوطالب را از پیامبر

خود را قطع کنند و  ۀبه آنھا تحویل نداد. تصمیم گرفتند با بنوھاشم رابط
محاصره کردند. و از معامله و » طالب شعب ابی«ای بنام  آنھا را در دره

ھا تا  ای که صدای زنان و بچه معاشرت با آنھا خودداری کردند به گونه
صره ادامه شد. تا سه سال این محا ھا از فرط گرسنگی شنیده می فرسنگ

پیدا کرد. مسلمین استقامت عجیبی از خود نشان دادند. تا اینکه به قدرت 
در سال  ج نامه را موریانه خورد و محاصره شکسته شد. پیامبر الھی پیمان

 سال سن داشت از این ظلم نجات پیدا کرد.  ۴۹نھم بعثت در حالی که 

 سال دهم تا سیزدهم بعثت 

 صبر بر بال 
و  ،بیشتر شد ج الب اذیت و آزار مشرکین بر پیامبربا ارتحال ابوط

کرد. و بزرگ و کوچک  چون کوه استوار بر مصایب و بالھا صبر می جپیامبر
داد و کسانی را که خداوند به آنھا توفیق  را به طرف پروردگار دعوت می

کردند. قریش اذیت و آزار را تا جایی ادامه دادند  داد دعوت او را قبول می می
 ۀیط شکمببن ابن مع خواند و عقبه  در کعبه نماز می ج وزی پیامبرکه ر

دوید و آن را دور  -ل- گذاشت. و فاطمه ج شتر را بر گردن آن حضرت
انداخت. در روایت آمده که روزی ھمین فرد شقی چادری بر دور گردن 

انداخت و به شدت کشید و قصد خفه کردن آن حضرت را داشت  ج پیامبر
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 :گوید میکشید که  آیا مردی را می :از راه رسید و فرمود سصدیقکه ابوبکر 
 رب من الله است. 

 به سوی طائف 
داد قبایل  کار دعوت و تبلیغ را (با تحمل اذیت و آزار) ادامه می ج پیامبر

ثقیف در  ۀداد. روزی قصد دعوت قبیل مختلف را به سوی پروردگار دعوت می
شان  ھمه ،فر کرد. چون آنھا را دعوت دادطائف را نمود و به سوی آن دیار س

را به تمسخر گرفتند و با سنگ و دشنام از او استقبال کردند.  ج پیامبر
 دیوانگان خود را به سوی او روانه کردند. 

از طائف مغموم و ناراحت بیرون شدم و به میقات  :فرماید می ج پیامبر
دوختم. ابری  اھل نجد رسیدم. کنار درختی چشمانم را به سوی آسمان

خداوند سخن تو و قومت را شنید و « :ظاھر شد و جبرئیل را دیدم که فرمود
بین دو  آنھا راھستند اگر میل تو باشد ھا  اکنون ھمراه من فرشتگان کوه

 ھا این مسلمان نشدند از نسل ھا این امیدوارم اگر :گفتم». کوه عذاب کنند
 علیه).   (متفق .افرادی پیدا شوند که ایمان بیاورند

 ھا  اسالم جن
ھا برای تحقیق  به سن پنجاه سالگی رسید گروھی از جن ج چون پیامبر

پیش او آمدند و با استماع آیات قرآن مجید مسلمان شدند و چون نزد قوم 
ما امروز کالمی عجیب شنیدیم که به سوی خیر و ھدایت  :خود رفتند گفتند

 کرد. پس ایمان آوردیم.  ارشاد می

 عراج م
با روح و جسد از محل مسجدالحرام از بین  ج در سال یازده بعثت پیامبر

المقدس سوار بر براق خود ھمراه جبرئیل به سوی  زمزم و مقام به سوی بیت
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المقدس با ارواح انبیا نماز ادا کرد و در ھمان  ھا پرواز کردند و در بیت آسمان

و به محل اکرام و اعزاز  رسید املنتهی ةسدر و بهھا را پیمود  شب آسمان
 خداوندی حاضر شد. در ھمین سفر پنج نماز بر او و امتش فرض گردید. 

 معرفی خود به قبایل 
ھر چند گاھی در مناسبات، خود را به قبایل مختلف معرفی  ج پیامبر

داد به منازل و بازارھای مختلف  کرد و آنھا را به سوی پروردگار دعوت می می
کرد.  رفت و آنھا را به اسالم راھنمایی می میالمجاز)  (عکاظ ـ مجن و ذی

بگویید تا الله  الإ  اله ای مردم! ال« :المجاز رفت و فرمود روزی به بازار ذی
فالن! من رسول پروردگار شما  ای بنی« :فرمود . گاھی می»رستگار شوید

اینکه او را عبادت کنید تا شما را به سوی او دعوت دھم و ام  ھستم. امر شده
به این ھنگام ابولھب  »و با او شریک نگیرید و به رسالت من یقین کنید

خواھد  او میا نکنید گوش نکنید و پیروی او ر :فریاد زد ج عموی پیامبر
 شما الت و عزی را ترک کنید. 

 اوس و خزرجاسالم 
اوس و خزرج از یھود شنیده بودند که نزدیک آخرالزمان  ۀگروھی از قبیل

را دیدند که به سوی خدا مردم را  ج و چون پیامبر ،شود پیامبری مبعوث می
به خدا این ھمان پیامبر موعود است به او  :دھد به ھمدیگر گفتند دعوت می

 ایمان بیاورید و از دیگران سبقت بگیرید. 

 بیعت عقبه اولی 
خزرج بودند مالقات کرد  ۀشش نفر از انصار را که ھمه از قبیل ج پیامبر

و آنھا را به سوی اسالم دعوت داد. ھمه مسلمان شدند و چون به مدینه 
ای نماند مگر افراد آن مسلمان شدند.  خانه آمدند اسالم را تبلیغ کردند ھیچ
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نفر از قوم اوس او را مالقات  ۲نفر از قوم خزرج و  ۱۲و سال بعد از آن 
بن عمیر را به  مصعب ج کردند و با او بر اسالم بیعت کردند. سپس پیامبر

 تا اسالم را به آنھا تعلیم دھد. سوی آنھا فرستاد 

 بیعت عقبة ثانی 
ای نزدیک عقبه  در دره ج نفر زن و مرد بر پیامبر ۷۳سال سوم بود که 

من از گروه شما « :فرمود ج بر محافظت از اسالم پیمان بستند. پیامبر
جنگم و با کسی که صلح کنید  ھستم و شما از من، با ھر کسی بجنگید می

 ». کنیم صلح می

 ھجرت پیامبر به سوی مدینه 
مدینه ھجرت  چون مشرکین مشاھده کردند که مسلمین به سوی

به آنھا ملحق شود خوف داشتند زیرا با  ج اند و از اینکه رسول اکرم کرده
و از این  ،شد ھای اسالم در آن دیار مستحکم می پایه ج الله رسیدن رسول

ترسیدند که مبادا مسلمانان امنیت راه و تجارت آنھا را مختل کنند. لذا  می
را به قتل برسانند و برای ھمیشه از  ج ھمه مشرکین تصمیم گرفتند پیامبر

قرار شد که  ،جانب او راحت شوند. در دارالندوه جمع و با ھم مشورت کردند
ھجوم  ج ای یک مرد با شمشیر حاضر شود و یکباره بر پیامبر از ھر قبیله

بر گردن  ج خون پیامبر ،در این صورت .بیاورند و او را به شھادت برسانند
 قبایل نیست.  ۀعبدمناف را طاقت جنگیدن با ھم ۀقبیلافتد و  آنھا می ۀھم

 خروج  ۀاجاز
 ج نازل شد و خبر را به پیامبر  ننگین، جبرئیل ۀبعد از این مشور

رساند و فرمود: خداوند به شما اجازه ھجرت به مدینه را داده است. ظھر 
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رفت و ماجرا را باز گفت و فرمود: س خانه ابوبکر صدیق ج ھمان روز پیامبر
 کنی؟  من اجازه ھجرت یافتم تو چه می

به  ج گفت: پدر و مادرم فدایت من ھمراھت خواھم بود. پیامبر سابوبکر
 خانه خویش رفت تا مقدمات ھجرت را فراھم کند.  

جای من بخواب و  :را طلبید و به او فرمودس حضرت علی ج پیامبر
دی نخواھد رسید و ردای خود را بر او کشید و مطمئن باش که به تو گزن

 ،کافران پاشید خداوند آنھا را کور کرد ۀمشتی خاک برداشت و به سوی چھر
  :از جلوی آنھا رد شد و آنھا او را ندیدند ج چنانچه پیامبر

يۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  َناوََجَعلۡ ﴿
َ
غۡ  اَسدّٗ  فِِهمۡ َخلۡ  َومِنۡ  اَسدّٗ  ِديِهمۡ �

َ
 َ�  َ�ُهمۡ  ُهمۡ َ�ٰ َشيۡ فَأ

ونَ ُ�بۡ   ].۹یس / [ ﴾٩ ِ�ُ
و در پیش روی آنان سّدی قرار دادیم، و در پشت سرشان سّدی و «

 ».بینند! ایم، لذا نمی چشمانشان را پوشانده
ابوبکر صدیق رفت. مردی از مشرکین گروه کفار  ۀبه سوی خان ج پیامبر

منتظر چه کسی ھستید؟  :دید. به آنھا گفت ج پیامبر ۀخان را در جلوی درب
 اوشما احمق ھستید  :محمدیم تا او را بکشیم. آن مرد گفتمنتظر  :گفتند

رفتند. دیدند  ج . آنھا سراسیمه به سوی بستر پیامبراز جلوی شما رد شد
 آنجا خوابیده است.  سحضرت علی

  ج پیامبر ۀمحاصره خان
 ۀخان در شامگاه ھمان شب مشرکین با شمشیرھای خود حاضر شدند و

را محاصره کردند و به زعم خود خواستند تا برای ھمیشه از جانب  ج پیامبر
قرار گرفتند.  ج پیامبر ۀخان ۀراحت باشند روبروی درواز ج پیامبر

حرکات را زیر نظر گرفتند و منتظر ماندند تا  ۀشمشیرھا را باال بردند و ھم



 ١٩    جهمسران پیامبر 

 

 دانستند د. آنھا نمیبه بستر خواب برود و یکباره بر او ھجوم ببرن ج پیامبر
توانند به  شوند و آنھا ھرگز نمی کارھا از جانب خداوند فیصله می ۀکه ھم
 آسیبی  برسانند:  ج پیامبر

ِينَ ٱ بَِك  ُكرُ َ�مۡ  �ذۡ ﴿ َّ�  ْ وۡ  بُِتوكَ ِ�ُثۡ  َ�َفُروا
َ
وۡ  ُتلُوكَ َ�قۡ  أ

َ
 رُِجوَكۚ ُ�ۡ  أ

ۖ ٱ ُكرُ َوَ�مۡ  ُكُرونَ َوَ�مۡ  ُ ُ ٱوَ  �َّ  .]۳۰نفال / [اال ﴾٣٠ ِكرِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ َخۡ�ُ  �َّ
کشیدند که تو را به  (به خاطر بیاور) ھنگامی را که کافران نقشه می«

زندان بیفکنند، یا به قتل برسانند، و یا (از مّکه) خارج سازند آنھا چاره 
کرد و خدا  کشیدند)، و خداوند ھم تدبیر می اندیشیدند (و نقشه می می

 ».تدبیرکنندگان است!بھترین چاره جویان و 

 به سوی غار ثور 
سریعًا به طرف س با ابوبکر صدیق ج پیامبرقبل از اینکه مشرکین برسند 

شمال مکه  در و مدینه ،غار ثور به راه افتادند. غار ثور در جنوب مکه است
قرار داد. برای اینکه مشرکین متوجه نشوند آنھا برعکس حرکت کردند. به 

گرفت و  را به دوش می ج تادند. ابوبکر گاھی پیامبرطرف باالی کوه راه اف
روز ماندند. پسر ابوبکر صدیق  در غار ثور سه شبانه ، آنھارفت باال می

غالم رساند و عامربن فھیره  (عبدالله) ھر شب اخبار قریش را به آنھا می
داد. بعد از مدتی مشرکین به سوی غار رفتند و چون  غذا به آنھا میس ابوبکر
آنھا را برگرداند. در صحیح بخاری از  ۀغار رسیدند خداوند چھر ۀوازبه در

در غار بودم  ج با پیامبر« :فرماید نقل است که میس زبان ابوبکر صدیق
اگر سر را « :گفتم ج ھای مشرکین را دیدم به پیامبر سرم را بلند کردم قدم

کنی  گمان میای ابوبکر! چه  :فرمود ج پایین کنند ما را خواھند دید. پیامبر
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را ندیدند و به سوی پایین کوه راه  ج مشرکین پیامبر». که الله با ما است
 بزرگی تعیین کردند.  ۀجایز ج افتادند و برای دستگیری پیامبر

 به سوی مدینه 
از کوه س ھمراه ابوبکر ج بعد از اینکه مشرکین مأیوس شدند پیامبر

پایین آمدند و به سوی مدینه راه افتادند. عبدالله بن اریقط را اجاره کردند تا 
راه را به آنھا نشان دھد. با وجود آنکه از مشرکین بود اما جوانمرد و صادق و 
امانتدار بود. عبدالله بن اریقط حسب موعد حاضر شد و سپس با ھم به 

 االول بود.  ربیع سوی مدینه رھسپار شدند و این سفر در ماه

 داستان سراقه بن مالک 
را دید. و طمع جایزه بزرگ در دل او پیدا  ج سراقه بن مالک پیامبر

حرکت کرد. چون  ج الله ل گردید اسب خود را سوار شد و به سوی رسو
نزدیک رسید اسب او را بر زمین زد، سپس مجددًا اسب را سوار شد بار دیگر 

ماجرا چند بار تکرار شد. سراقه فھمید که او از  اسب او را بر زمین زد، این
 ج امان خواست و پیامبر ج الله شود لذا از رسول حمایت میجانب خداوند 

سراقه برگشت و  »ماجرای ما را با کفار بازگو مکن« :به او امان داد و فرمود
کرد او را از راه منصرف و مسیر  در مسیر به ھر یک از مشرکین برخورد می

 داد.  را برعکس به او نشان می  ج پیامبر

 داستان ام معبد خزاعیه 
 :ام معبد را دیدند به او گفتدس و حضرت ابوبکر ج در مسیر راه پیامبر

ھایش  آیا چیزی برای خوردن داری؟ او گوسفندی را نشان داد که پستان
آن گوسفند را طلبید و با دست  ج خشک شده بودند و شیر نداشت. پیامبر
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ھای گوسفند پر از شیر شدند  پستان او مالید به اذن خدا پستان مبارک بر
و ام معبد از آن شیر نوشیدند و ظرفی را پر از شیر س و ابوبکر ج پیامبر

را به  ج کردند و به راه خود ادامه دادند. ام معبد یکی از معجزات پیامبر
 چشم خود دید. 

 داستان ابوبریده 
اند.  ابوبریده را دید که با مردانی به استقبال او آمده ج پیامبردر بین راه 

نفر از  ۷۰او را به اسالم دعوت نمود و کلمه را آموخت او ھمراه با  ج پیامبر
 قومش مسلمان شدند و این نصرت و مدد آشکار الھی بود. 

 قبا  ۀنزول به محل
به قبا رسید. و مسلمانان  ج ھجری پیامبر ۱االول سال  در ھشتم ربیع

از او استقبال نمودند و برای مردم روزی تاریخی بود. استقبال تکبیرگویان 
شنبه ـ دوو ایشان چھار روز در قبا ماند ( ،صورت گرفت ج گرمی از پیامبر

شنبه). در اولین اقدام مسجد قبا را تأسیس  پنچشنبه ـ  چھارشنبه ـ  سه
 که در اسالم بنا شد. نمودند و این اولین مسجدی بود 

 در مدینه  ج پیامبر
 ۀبه سوی مدینه حرکت نمود و وقت ظھر به قبیل ج روز جمعه پیامبر

سالم بن عوف رسید و با آنھا در آن وادی نماز جمعه را برگزار نمود و بعد  بنی
سازی برای اھل مدینه  از نماز جمعه داخل شھر مدینه شد. روز سرنوشت

خواندند و تکبیرگویان در حالی که  ند و شعر میکرد بود مردم شادی می
ھای  را در آغوش گرفتند. دختربچه ج اشک شادی بر چشم داشتند پیامبر

  :سرودند انصار اینگونه می
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ــــــــــــا ــــــــــــدر علين  طلــــــــــــع الب
 

ـــــــــــوداع  ـــــــــــات ال ـــــــــــن ثني  م
 

ــــــــــا ــــــــــكر علين ــــــــــب الش  وج
 

 مــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــا هللا داع 
÷ 

 هيــــــــــــا املبعــــــــــــوث فينــــــــــــاأ
 

ــــــــــاأل  ــــــــــت ب ــــــــــاعجئ  مر املط
 

 تا هشتم هجرت از سال اول 
با آرامش وارد مدینه شد و شتر خود را به حال خود گذاشت تا  ج پیامبر

زد  ھا دور می ھر مکانی او خوابید آنجا محل مسجد نبوی باشد شتر در کوچه
و به اصطبل گوسفندان زانو زد آن مکان مال دو یتیم معاذبن عفراء بود. 

تا  ج جدی ساخت. پیامبرآن مکان را خرید و برای مسلمانان مس ج پیامبر
 اش ساخته شد. مھمان ابوایوب انصاری بود.  زمانی که مسجد و خانه

 پیمان برادری 
در سال اول ھجرت پیمان اخوت بین مھاجرین و انصار منعقد شد. اینکه 
با ھم برادر باشند و یکدیگر را بر دشمنان یاری کنند و قرار شد که مسلمان 

 حامی مسلمان باشد و در مشکالت او را یاری کند. 

 ج غزوات پیامبر
چون مسلمانان قوت و شوکت یافتند بر آنھا جھاد فرض شد (اینکه اگر 

  :توانند در مقابل از خود دفاع کنند) مشرکی بر آنھا تاخت آنھا می

ٞ ُكرۡ  َوُهوَ  قَِتاُل لۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب ﴿ ن وََعَ�ٰٓ  لَُّ�ۡمۖ  ه
َ
ْ تَ�ۡ  أ  َوُهوَ  ا ٔٗ َشۡ�  رَُهوا

 ].۲۱۶ ة:بقر[ال ﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ 
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غزوه خود او شرکت داشتند  ۹غزوه را سرپرستی نمود و در  ۲۸ ج پیامبر
 بنی المصطلق ـ بدر ـ احد ـ المریسیع ـ خندق ـ قریظه ـ :و آنھا عبارتند از

 تبوک ـ خیبر ـ فتح مکه ـ حنین و طائف. 

 بدر الکبری  ۀغزو
مسلمانان ھجری به وقوع پیوست و تعداد  ۲رمضان سال  ۱۷روز جمعه 

نفر  ۷۰برابر بودند. خداوند مسلمانان را یاری نمود و  ۳ین نفر و مشرک ۳۱۳
نفر شھید  ۱۴و در مقابل از مسلمانان  ،نفر اسیر ۷۰مشرکین کشته و  از

 شدند. 

 احد  ۀغزو
خود در جنگ  ج ھجری صورت گرفت. پیامبر ۳این غزوه در سال 

له ابن نفر با عبدال ۳۰۰نفر بودند که  ۱۰۰۰حضور داشتند. مسلمانان تقریبًا 
نفر بود. مسلمانان ابتدا پیروز  ۳۰۰۰منافق برگشتند و تعداد مشرکین   ابی

منجمله دی دادند، اشدند ولی بعد چون نگھبانی دره را گذاشتند تلفات زی
 ۷۰و  ،ھایی برداشت شھید شد و چھره مبارک زخم ج دندان مبارک پیامبر

 ۲۲بن عبدالمطلب) نیز به شھادت رسیدند و از مشرکین  (حمزه ۀنفر منجمل
 نفر کشته شد. 

 احزاب (خندق)  ۀغزو
قریش ـ غطفان و یھود  ۀو قبیل ،ال سال پنجم صورت گرفتاین جنگ شو

ھزار نفر بود.  ۱۰مدینه اراده کردند مسلمانان را محاصره کنند و تعداد آنھا 
 کرد که سلمان فارسی پیشنھاد ،ھنگامھزار نفر بودند. در این  ۳مسلمانان 

مسلمانان خندق را  ،به پیشنھاد او عمل کرد ج خندقی حفر کنند. پیامبر
بن مسعود مسلمان شد و کفار را در ھدفشان فریب داد. شب  کندند. نعیم
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چون کفار خواستند بر مسلمین حمله کنند طوفانی برخاست و لشکر ھنگام 
 کست خورده و برگشتند.آنھا را تار و مار کرد. آنھا ش

 قریظه  بنی ۀغزو
شما « :از جنگ خندق برگشت جبرئیل آمد و فرمود ج وقتی پیامبر

خدا  ،اند اید در حالی که فرشتگان ھنوز مسلح خود را بر زمین گذاشته ۀاسلح
قریظه و مسلمانان  یھودیان بنی» قریظه بروید شما به سوی بنی :فرماید می

یھودیان پیمان خود را شکستند و با مشرکین بر علیه  ،پیمان داشتند
و  ۲۰آنھا را در حدود  ج پیمان شدند پیامبر خندق ھم ۀن در غزومسلمانا

سعد را مأموریت  ج چند روز محاصره کرد آنھا به ناچار تسلیم شدند. پیامبر
 :تورات فرمودسعدبن معاذ با توجه به قانون  ،داد تا در مورد آنھا فیصله کند

 شان اموال باید مردان آنھا گردن زده شوند و زنان و کودکان اسیر شوند و
 و این حکم اجرا شد.  .تقسیم گردد

 مصطلق  بنی ۀغزو
مصطلق  با قوم بنی ج در شعبان سال ششم صورت گرفت چون پیامبر

و به نفع  ،جنگید بدین نام مشھور شد. و این جنگ در کنار آبی صورت گرفت
 رسید. مسلمین به اتمام 

 افک  ۀحادث
بن ابی المؤمنین در ھمین غزوه اتفاق افتاد. عبدالله  اتھام به ام ۀحادث

 را سوره نور ۀآی دهخداوند  ،و در نتیجه ،منافق و دوستانش به او تھمت زدند
 نازل کردند.  شان طھارت در
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 صلح حدیبیه 
نفر قصد کرد که به سوی مکه  ۱۵۰۰با  ج سال ششم پیامبر ۀدر ذیقعد

رفته و حج عمره را انجام دھد. مشرکین از این سفر جلوگیری کردند و چون 
سال دیگر شما حج کنید.  :صلح دادند و گفتندبه حدیبیه رسیدند پیشنھاد 

و علت بیعت این بود که  ،صورت گرفت» بیعت الرضوان«در ھمین غزوه 
(حضرت عثمان) را  ج پیامبر ۀمسلمانان گمان کردند مشرکین فرستاد

را از س شھید کردند لذا ھمه متحد شدند تا انتقام خون حضرت عثمان
 مشرکین بگیرند. 

 خیبر  ۀغزو
ای جمع  یھودیان ھمه متحد و در قلعه ،سال ھفتم رخ داددر محرم 

و ھمواره توطئه و در صدد حمله به مدینه  شدند و در آنجا پناه گرفتند
روز بعد  ، واز جریان مطلع شد و قلعه را محاصره کرد ج برآمدند. پیامبر

 قلعه به دست مسلمین فتح شد. 

 فریب یھود 
کرد و به زینب بنت حارث یھودی گوسفندی را مسموم  ،در ھمین غزوه

 ج فرستاد که بشربن البراء خورد و شھید شد. چون پیامبر ج خدمت پیامبر
 مسموم است. اصحاب دست از آن کشیدند.  :در دھان گذاشت فورًا فرمود

 فتح مکه 
علت آن  ،رمضان) این غزوه صورت گرفت ۲۰در سال ھشتم ھجری (

با ده ھزار نفر رھسپار مکه شد و  ج شکنی مشرکین مکه بود. پیامبر پیمان
لظھران ابوسفیان مسلمان شد. مکه بدون خونریزی فتح شد. در مقام ا
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ھای  مجسمه ۀدشمنان خود را معاف نمود و دستور داد تا ھم ۀھم ج پیامبر
 داخل و اطراف کعبه شکسته شوند.

 حنین ۀغزو
و خداوند مسلمین  ،ال سال ھشتم بعد از فتح مکه به وقوع پیوستدر شو

ھوازن فرار کرد و گروھی  ،زی عطا کردثقیف و ھوازن پیرو ۀرا بر ھر دو قبیل
 از آنان کشته و برخی اسیر شدند. 

 طائف  ۀغزو
ثقیف که از مسلمین شکست  ۀال سال ھشتم ھجرت بود که قبیلشو

آماده کردند چون مسلمین از ماجرا باخبر خورده بودند خود را برای جنگ 
به سوی آنھا حرکت کردند. چون نزدیک شھر  ج شدند ھمراه با رسول اکرم

آنھا را  ج رسیدند مشرکین درب قلعه را بستند و تیراندازی کردند. پیامبر
ھای آنھا را قطع کنند چون طائفیان خود را  محاصره و دستور داد تاکستان

در محاصره لشکر مسلمانان دیدند از معیشت خود ترسیدند ترجیح دادند 
 ج برخی از آنھا چون مسلمان شدند به دستور پیامبرخود را تسلیم کنند. 

 زاد شدند و به راحتی در کنار مسلمین زندگی کردند. آ

 تبوک  ۀغزو
در رجب سال نھم جنگ تبوک پیش آمد. روم قصد تھاجم به سرزمین 

ھا بود و آزمایشی از جانب  مسلمانان را نمود. ھوا گرم و موقع رسیدن میوه
س منافقین از جنگ باز ماندند. حضرت عثمان پروردگار بود بسیاری از

ھزار نفر بود  ۳۰تعداد لشکر مسلمین  .ای به این جنگ کرد العاده کمک فوق
 لشکر روم ھیبت مسلمانان را دید ترسید و به سرزمین آنھا نزدیک نشد. 
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 سال نهم تا یازدهم 
 نفره نمود که حج ۳۰۰ابوبکر صدیق را امیر گروه  ج در سال نھم پیامبر

توبه را بر مشرکین تالوت کند که  ۀرا امر کرد تا سورس و حضرت علیکنند 
در ھمین سال  ،شونداز این تاریخ مشرکین حق ندارند وارد مسجدالحرام 

  :شدند مردم گروه گروه وارد اسالم می

ٓ  إَِذا﴿ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ َجا يۡ  ١ حُ َفتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱ دِينِ  ِ�  ُخلُونَ يَدۡ  �َّاَس ٱ َت َوَر� َّ� 

فۡ 
َ
ۚ فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ  ٢ اَواجٗ أ ۢ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  هُ ابَ  .]۳-۱/  نصرال[﴾  ٣ �تَوَّ

و ببینی مردم گروه گروه * ھنگامی که یاری خدا و پیروزی فرارسد «
و از او آمرزش  ،پروردگارت را تسبیح و حمد کن*  شوند وارد دین خدا می

 ».پذیر است! بخواه که او بسیار توبه
بن جبل و ابوموسی اشعری را به سوی یمن  حضرت معاذ ،در ھمین سال

 فرستاد تا پادشاھان و ملوک را به سوی اسالم دعوت دھند. 

 الوداع  حجة
شنبه ـ شش روز مانده به ذیقعده از مدینه به  روز پنج ج سال دھم پیامبر

 ،سوی مکه حرکت کرد. نماز عصر را در ذوالحلیفه ادا کرد و احرام بست

 مشھور است.  الوداع حجۀچون این آخرین حج عمر مبارک بود به 

  ج وفات حضرت رسول اکرم
ھمسر خود  ۀشنبه در خان مریض شد. روز پنج ج ھجری پیامبر ۱۱سال 

و لحظه به لحظه شدیدتر  ،میمونه بود که سر مبارک را درد شدید فراگرفت ام
 ۱۴ :گویند بعضی می ،روز ۱۲ ،رفت -ل- حضرت عایشه ۀشد. به خان

در این ھنگام ابوبکر صدیق امامت نمازھا را به  ،روز این مریضی طول کشید
 عھده داشت. 
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سال عمر  ۶۳در حالی که االول  ربیع ۱۲روز دوشنبه  ج وفات پیامبر
روح مبارک به اعلی علیین  -ل- حضرت عایشه ۀمبارک بود در حجر

 پرواز کرد. 



 
 

  ج همسران پیامبر  

یازده ھمسر ازدواج نمود که ھنگام وفات نه ھمسر در قید با  ج پیامبر
سلمه ـ سوده ـ زینب ـ جویریه ـ  حبیبه ـ ام حفصه ـ امحیات بود (عایشه ـ 

 . )-عنھن تعالی رضی الله- صفیه

 لخدیجه بنت خویلد -۱
در سال  ،و اولین کسی بود که به او ایمان آورد ،ج اولین ھمسر پیامبر
 دھم بعثت وفات کرد. 

 لسوده بنت زمعه -۲
س و در زمان حضرت عمر ،قبل از ھجرت ازدواج کرد با او ج پیامبر

 رحلت کرد. 

 لعایشه صدیقه -۳
او تنھا  ،او ازدواج نمود با است که بعد از سودهس او دختر ابوبکر صدیق

بیوه بودند. زمان  ج زنان پیامبر ۀبود که باکره بود. بقی ج ھمسر پیامبر
او را  ۀو در بقیع دفن شد و نماز جناز ،وفات کرد سخالفت حضرت معاویه

 خواند. س ابوھریره

 لحفصه -۴
 ج است. سال سوم ھجری او را پیامبرس حفصه دختر عمربن الخطاب

سال بود. سال  ۲۲پیامبر عمر ایشان وقت وفات  ،به عقد خویش درآورد
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ھجری وفات کرده  ۵۰سال  :گویند و بعضی می ،ھجری وفات کرد ۴۱
 است. 

 لزینب بنت خزیمه -۵
و قبل از وفات  ،ھجری نکاح کرد ۴او را در رمضان سال  ج پیامبر

 درگذشت.  جپیامبر

 لسلمه ام -6
ھجری با او ازدواج کرد.  ۴سال  ج امیه است. پیامبر اسم او ھند بنت ابی

 در زمان یزید وفات کرد.  :گویند و بعضی می ،ھجری ۵۹و سال 

 لزینب بنت جحش -۷
سال پنجم ازدواج کرد. او  ۀاو در ذیقعد با ج پیامبر ،او دختر امیمه است

بر او  سو حضرت عمر ،ھجری درگذشت ۲۰در سال  ج بعد از وفات پیامبر
 نماز گذارد. 

 لیریه بنت الحارثجو -۸
او را  ج مصطلق بود که سھم ثابت بن قیس شد. پیامبر او از اسیران بنی

ھجری  ۵۶یا  ۵۰به اسارت گرفت و آزاد کرد و با او ازدواج نمود. و سال 
 وفات کرد. 

 لسفیان ام حبیبه بنت ابی -۹
ھجری او را ازدواج نمود. در  ۷یا  ۶سال  ج اسم او رمله است. پیامبر
 ھجری وفات کرد.  ۴۴در سال س زمان خالفت حضرت معاویه
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 لصفیه بنت حیی -۱۰
ھجری  ۵۹و در سال  ،او ازدواج نمودبا  ج اد شد. پیامبربعد از خیبر آز

 وفات کرد. 

 لمیمونه بنت الحارث -۱۱
سال سن داشت  ۳۶او را در حالی که  ج در سال ھفتم ھجری پیامبر

 نزدیک مکه وفات کرد. » سرف«ھجری در  ۳۸نکاح کرد. و سال 





 
 

  ج فرزندان پیامبر

 ھستند. به جز ابراھیم ل از حضرت خدیجه ج فرزندان پیامبر ۀھم
 قبطیه است.  ۀکه از ماری

 پسران 
 قاسم ـ طیب ـ طاھر ـ ابراھیم. 

 دختران 
دختر بزرگ که ابوالعاص بن ربیع او را نکاح کرد. زینب سال  :لزینب

  کرد.ھفتم ھجری وفات 
بود با ھمسر خود به حبشه ھجری س ھمسر حضرت عثمان :لرقیه

 کرد. سال دوم ھجرت وفات کرد. 
و  ،به ازدواج حضرت عثمان درآمد لبعد از وفات رقیه :لکلثوم ام

 وفات کرد.  ھجری در شعبان سال ھفتم
 با اواست. سال دوم ھجری حضرت علی س او ھمسر علی :لفاطمه

متولد شد. بعد از   کلثوم و از او حسن و حسین و زینب و ام ،ازدواج نمود
 رحلت کرد.  ج شش ماه وفات پیامبر

 





 
 

 ها ـ صفات ـ معجزات ـ اخالق و عبادات  نام

 های مبارک  نام
، (کسی ، احمد، الماحیمحمد :ھای من عبارتند از نام :فرمود ج پیامبر

ھایش حشر  کند) الحاشر (کسی که مخلوقات بر قدم که کفر را محو می
 شوند) و العاقب ھستند.  می

 وخود را محمد ـ احمد المقفی  ج پیامبر :گوید ابوموسی اشعری می

 نامید.  می الرمحة نبی والتوبة  نبی الحاشر و

 صفات 
یعنی سفید مایل به  ،رنگ او گلگونو چھارشانه ـ نه بلند و نه کوتاه، ا
ھای او بلند و  سیاه و پیوسته و چشمانی گشاده داشت. مژهابروھای   ،قرمز

پیشانی بلند و بینی  ،ریش مبارک پرپشت بود. دھان گشاده ولی متناسب بود
 ،مفاصل درشت و سینه پھن و گردن کشیده و زیبایی داشت ،کشیده داشت

ھای مبارک چون  زد دندان میوقتی لبخند  ،داشت آرام و باھیبت قدم برمی
 درخشید.  لؤلؤ می

 معجزات 
ھایی که از جانب خدا برای اثبات نبوت به او عطا  یعنی نشانه ،معجزات

قرآن کریم، از  .کنیم شدند خیلی زیاد بودند که ما چند تا را بیان می
 معجزاتی ھست که ھیچ پیامبری نظیر آن را تاکنون نیاورده است. 

 قریش مشاھده کرد.  ۀماه به دو نیم شد و ھم :شق القمر
 نفره سیر شدند.  ۹۰۰به وسیله چند عدد خرما لشکر  :پربرکت یغذا
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 از انگشتان مبارک آب جوشید و لشکری از آن سیر شد.  :آب پربرکت
 آنھا رفت.  ۀسوی لشکر پرتاب کرد که در چشم ھممشتی خاک به  :ریگ

نخل درآمد که ھمه آن را  هالوقتی منبر را عوض کرد صدای ن :ستون
 شنیدند. 

اینکه  ،کرد بینی می بسیاری از اخبار را به اذن خدا پیش :اخبار آینده
و  ،مصیبت خواھد رسیدس و به عثمان ،کشد را گروھی یاغی میس عمار

 آورد.  بین دو گروه مسلمان صلح میس اینکه حضرت حسن
کرد  که درد میس آب دھان مبارک را بر چشمان علی :سچشم علی

 گذارد و بالفور معالجه شد. 

 خصوصیات ویژه 
 برای او بیشتر از چھار زن مباح بود. -۱
 او را باید کشت.  ۀکنند دھنده و اھانت فحش -۲
 اند.  زنان او برای امت حرام -۳
 تواند خود را به شکل او درآورد.  شیطان نمی -۴
 کردند.  مالئکه با او در جنگ شرکت می -۵
قیامت باقی است در حالی که معجزات انبیا معجزه او (قرآن) تا  -۶

 گذشته تمام شده است. 
 اند.  ھمسران او مادران مؤمنان -۷
 ازواج او در دنیا و آخرت ھمسران وی ھستند.  -۸
 او رسول ھمه جھان و اقوام است.  -۹

 خوابید ولی دل مبارک بیدار بود.  چشم مبارک می -۱۰
 دید.  پشت سر را ھمچون روبرو می -۱۱
 ھمه روی زمین برای او مسجد قرار داده شد.  -۱۲
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 صاحب شفاعت کبری روز قیامت است.  -۱۳

 اخالق 
ثْتُ  إِنَّامَ « ِّمَ  بُعِ مَ  ألُمتَ ارِ كَ الَقِ  مَ   .»األَخْ

 ،سؤال شد ج در مورد اخالق رسول اکرم لوقتی از حضرت عایشه
  :کند و خداوند او را به بھترین صفت ستایش می ،اخالق او قرآن بود :فرمود

 ].۴/  قلم[ال ﴾٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  �نََّك ﴿
 ». ای داری و تو اخالق عظیم و برجسته«

  :فرماید ھمچنین خداوند می

ا ُكنَت  َولَوۡ ﴿ ْ َ�  بِ َقلۡ لۡ ٱ َغلِيَظ  َ�ظًّ وا   ]۱۵۹عمران:  آل[ ﴾لَِك َحوۡ  مِنۡ  نَفضُّ
ز مؤمنین ماحول تو گرامی! اگر تو قلب سختی داشتی ھرگای رسول «

 ».شدند جمع نمی
او نرم و محترم بـود.  ۀلھجترین مردم بود. صادق و امین بود.  او بخشنده

نشـین  ھا بود. باحیا و متواضع بود. حیـای او از زنـان پرده ترین انسان شجاع
قبـول  زکـات را داد. یکرد و در مقابل ھدیـه مـ بیشتر بود. ھدیه را قبول می

گرفت. امـا بـه  خورد. به خاطر نفس خود خشم و انتقام نمی کرد و نمی نمی
یافت  شد. ھر چه می شکنی دستورات الھی به شدت ناراحت می خاطر حرمت

کـرد. مریضـان را  خورد. بـا فقـرا مجالسـت می کرد. تکیه زده نمی تناول می
ولـی بـه جـز حـق  کرد شوخی میکرد.  کرد. به جنایز شرکت می عیادت می
 :فرمایـد میس زد. حضرت انس خندید ولی قھقھه نمی گفت. می چیزی نمی

را خدمت کردم. روزی به من نگفت که چرا این کـار  ج ده سال آن حضرت
نـورانی  ۀالعاده بود. چھر حیا و نجابت او فوقرا انجام دادی یا انجام ندادی؟ 

ھای خود را پـیش مـن  کرد بدی و درخشانی داشت. به اصحاب سفارش می
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خواھم با دلی آرام و خالی از کدورت شما را مالقات کـنم  بازگو نکنید زیرا می
دید با شـوخی و لبخنـد او را شـاداب و مسـرور  ای را غمگین می اگر صحابه

یمـاران را شـد. ب احـوال او میشـد جویـای  ساخت. اگر کسی غایـب می می
کرد تا او  داد. کسی که با او مصافحه می کرد. به کودکان سالم می عیادت می

کـرد. ھرگـز شـکم سـیر  دست او را رھا نمی ج کشید پیامبر دستش را نمی
کـرد. بـا دسـتان  زد. کفش خـود را پینـه می نخورد. لباس خود را وصله می

کـرد. خـوش  دوشـید. مایحتـاج خـود را تھیـه مـی مبارک خود گوسفند می
 برخورد بود. انسانی به تمام معنا بود.

 عبادت 
بعضـی اوقـات  ج حضرت رسول اکـرم« :فرمایند می لحضرت عایشه

چـرا خـود  :گفتم کرد. می ورم میکرد که پاھای  نماز را به قدری طوالنی می
 .اندازید؟ در حالی کـه خداونـد شـما را معـاف کـرده اسـت را به مشقت می

کـرد.  ھا تـا صـبح عبـادت می بسا شب» شکرگزار نباشم؟ ۀآیا بند :فرمود می
. بـا »نماز سـردی چشـم مـن اسـت« :فرمود ایستاد و می ھمواره به نماز می

به خاطر سپاسـگزاری  ،اینکه خداوند گناھان اول و آخر او را معاف کرده بود
کـرد. او نـه راھـب بـود و نـه  از این نعمت بیشتر از ھمه خدا را عبـادت می

شـد آنھـا را تشـویق بـه  عبادت. از احوال اقتصادی مردم جویا می پروا به بی
 کرد از تنبل بیکار بیزار بود.  عبادت و ھمچنین به کسب حالل می
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