
گزیده ای از سیره پیامبر اکرم� 
در کتاب کنز الکراجی روایت شده که رسول خدا� فرمود: پروردگارم مرا به این هفت خصلت 

دستور داده است. تمام کارهای آشکار و پنهانم را تنها برای خدا انجام دهم، از آن که بر من ستم 

می کند، در گذرم، به هر که مرا محروم می سازد، بخشش نمایم، هر کس با من قطع رحم کرد، با او 

صله رحم کنم، برای تفّکر، سکوت اختیار کنم و نگاه کردنم، برای پند گرفتن باشد.

)بحاراالنوار ، ج 10 ص554(

به رسم ادب و قدردانی و بزرگداشت مقام واالی حضرت ختمی مرتب محمد مصطفی� به گوشه 

هایی از زندگی فردی و اجتماعی و سیره آن بزرگوار در این مجال کوتاه می پردازیم.

تعلیم  چگونه زیستن  
امام صادق� می فرماید: رسول خدا� بیشتر اوقات رو به قبله می نشست.  )کافی، ج 2 ص661(

امام  علی� درباره حضرت می فرماید:

1- هرگز نشد رسول خدا� با کسی دست بدهد و آن حضرت جلوتر از طرف، دست خود را از 

دست وی بکشد، )آنقدر صبر می کرد( تا این که طرف، دست آن حضرت را رها می کرد.

2- هرگز نشد که با کسی در کاری همکاری کند و آن حضرت پیش از طرف مقابل از کار دست بکشد. 

3-و نشد کسی با آن حضرت سر صحبت  باز کند و او پیش از طرف سکوت نماید.

4-دیده نشد پیش روی کسی پای خود را دراز کند.

5-و هرگز بین دو کار اختیاری نشد مگر این که دشوارترین کار را اختیار کرد.

6-در ظلمی که به او می شد، به مقام انتقام در نمی آمد، مگر این که محارم خدا هتک شود، که در 

این صورت خشم می کرد و خشمش هم برای خدای تعالی بود.

7-تا زنده بود در حال تکیه دادن، غذا میل نفرمود.

8-و چیزی از آن حضرت در خواست نشد که پاسخ رد بدهد.

9-و هرگز حاجت سائلی را رد نکرد، تا جایی که ممکن بود، حاجت او رابرمی آورد وگرنه به زبان نرم 

و شیرینی او را راضی می ساخت.

10-نمازش در عین تمام بودن از همه نمازها سبک تر و خطبه اش از همه خطبه ها کوتاه تر و از 

ویـــــــــژه نامــــــــــه 17 ربیــــــــــع األولکوتاه و خواندنݡی 
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان



بیهوده گریی برکنار بود.

11-اشخاص آن حضرت را به بوی خوشی که از وی به مشام می رسید، می شناختند.

12- و چون با دیگران بر سر سفره می نشست، اول کسی بود که شروع به غذا خوردن می کرد و 

آخرین کسی بود که از غذا دست می کشید. ) و هیچگاه از سر سیری آروغ نزد( و هنگام غذا خوردن 

از جلوی خود میل می فرمود.

13-تنها در موقع خوردن رطب و خرما بود که دست به جانب دیگر هم می برد.

14- آشامیدنی را به سه نفس می آشامید و آن را می مکید و نمی بلعید.

15-و دست راستش اختصاص داشت برای خوردن و آشامیدن و گرفتن و دادن، جز با دست راست 

چیزی نمی داد و چیزی نمی گرفت. و دست چپش برای کارهای دیگرش بود. 

16-در جمیع کارهای خود َتیاُمن )به ُیمن آمدن( را دوست داشت.

17-در لباس و کفش پوشیدن و در شانه کردن مو، وقتی کسی را صدا می زد، سه بار تکرار می کرد، 

ولی در کالم خود تکرار نداشت و اگر اذن دخول می گرفت، اجازه ورود را سه بار تکرار می نمود. 

کالمش روشن بود، به طوری که هر شنونده ای آن را می فهمید و چون تکلم می کرد، سفیدی 

دندان هایش برق می زد. و دندان های ثنایایش)دندان های پیش( به طور جالبی از هم جدا 

بود، ولی فاصله نداشت.

18-نگاه کردنش کوتاه بود و به کسی خیره نمی شد.

19- با هیچ کس سخنی که مورد پسند طرف نبود ایراد نمی کرد.

20- هنگام راه رفتن مانند کسی که بر زمین شیب دار راه می رود، قدم ها را بر می داشت.

21-می فرمود: بهترین شما خوش اخالق ترین شماست.

22-هیچ خوراکی را مذمت و یا تعریف نمی کرد.

23-اصحابش در حضور حضرت در امور مربوط نزاع نمی کردند.هرکس که موفق به درک حضورش 

شده بود، می گفت: هیچ کس مانند آن حضرت تا به حال ندیده ام و نخواهم دید.)مکارم،ج 1 ص22(

در کتاب  محاسن  آمده است که: هنگام  رسیدن میوه ها  رسول خدا� دستور می داد که دیوار 

باغ را بخوابانند تا دیگران هم از میوه های باغ استفاده نمایند.                                                           )ص 436(

دیلیمی روایت کرده است که رسول خدا�

1-بر زمین می نشست و بر دراز گوش سوار می شد)یعنی وسیله سواری ارزان قیمت( و دیگری را هم 

ترک خود سوار می کرد،

2-بدون این که خجالت بکشد، مایحتاج خانه اش را از بازار تهیه می کرد و به سوی اهل خانه حمل 



می فرمود

3-و با ثروتمند و فقیر یکسان مصاحفه می کرد و دست خود را نمی کشید تا طرف دست خود را 

بکشد،

4-به هر کس می رسید، چه توان گر، چه درویش و چه کوچک و چه بزرگ سالم می کرد.

5-اگر به خوردن چیزی دعوت می شد، آن را کوچک نمی شمرد؛ هر چند خرمای خشک و پوسیده 

بود.

6-مخارج زندگی آن حضرت سبک بود و دارای طبعی بزرگ و خوش معاشرت و خوش رو بود.

7-بدون این که بخندد، همیشه تبسمی بر لب داشت و بدون این که چهره اش را در هم کشیده 

باشد، اندوهگین به نظر می رسید. بدون این که از خود ذلتی نشان دهد، همواره متواضع بود و 

بدون اینکه اسراف بورزد، بخشنده بود.

8- دل نازک و به همه مسلمانان مهربان بود.

9-هرگز از روی سیری آروغ نزد و هرگز دست طمع به سوی چیزی دراز نفرمود.

)ارشاد القلوب، دیلیمی، باب 32 ص 155(

آراستگی 
 از امام علی� روایت شده که فرمود: رسول خدا� موی خود را شانه می زد و اغلب با آب صاف 

می کرد و می فرمود: آب برای خوشبو کردن مؤمن کافی است.                                             )جعفریات ،ص156(

از ایوب بن هارون روایت شده که گفت: به امام صادق� عرض کردم: آیا رسول خدا� از 

وسط موی سرش)فرق( باز میکرد؟ فرمود: نه زیرا رسول خدا� هنگامی که موی سرش بلند        

می شد از نرمه گوش تجاوز نمی کرد.                                                                                                    )کافی ج 6 ص485(

رعایت راستگویی  در کالم و پرهیز از توهین به دیگران
 از امام صادق� نقل شده که فرمود: مؤمنی نیست مگر این که از مزاح و شوخی بهره ای دارد. و 

رسول خدا� مزاح و شوخی می فرمود و جز مطالب حق، چیزی نمی گفت. )رواه فی المستدرک ج 2 ص 76(

از معمر بن خالد روایت شده که گفت: از حضرت رضا� پرسیدم: قربانت گردم، انسان در میان 

جمعی قرار گرفته و سخنی پیش می آید، مزاح می کنند و می خندند! فرمود: مانعی نیست، اگر 

)توهین( نباشد. راوی گوید: من یقین کردم منظور حضرت فحش دادن و ناسزا گفتن است. بعد 

فرمود: مرد عربی پیش رسول خدا� می آمد و برای حضرت هدیه می آورد، و همان جا می گفت، 



پول هدیه مرا مرحمت کن. رسول خدا� می خندید. و آن حضرت هر وقت غمناک می گردید،  

می فرمود: اعرابی چه شد، کاش می آمد.                                                                                       )کافی ،ج2 ص663(

طلب یاری از خدا در همه حال 
از امام علی� روایت شده هنگامی که رسول خدا� چیزی را فراموش می کرد، پیشانی خود را 

در میان کف دستش می نهاد، سپس می گفت: بار الها ستایش و حمد برای تو است، ای بیاد آورنده 

هر چیز و فاعل آن، بیاد آور آنچه را فراموشم گشته است.                                               )کتاب جعفریات،ص217(

رعایت دقیق تمام حدود الهی
از امام باقر� روایت شده که فرمود: رسول خدا� از چیزی که هدیه بود، میل می کرد ولی از 

صدقه نمی خورد.

امانت داری
از امام صادق� روایت شده که فرمود: در امانت خیانت نکنید، زیرا رسول خدا� اگر نخ و 

سوزنی را هم به او می سپردند آن را به صاحبش رد می کرد.                                    )الورام ج1ص12، کافی ج2،ص636(

حفظ حرمت  افراد
ازامام علی� روایت شده که فرموده: اگر کسی پیش آنحضرت سخن دروغی می گفت، آنجناب 

لبخند می زد و می فرمود: سخنی است که وی گوید.                                                          )کتاب جعفریات، ص169(

وفای به عهد
 رسول خدا�  با مردی قرار گذاشت که در کنار صخره معینی منتظر آن مرد بماند تا باز گردد. شدت 

گرمای آفتاب رسول خدا� را می آزرد . اصحاب به ایشان عرض کردند، چه می شود که به سایه 

منتقل شوید؟ رسول خدا� فرمود: وعده گاه ما همین جاست و اگر او نیامد، خلف وعده از آن او

ست.                                                                                                                                            )مکارم االخالق ج1ص24(

مردم داری 
درکتاب مکارم االخالق آمده است که رسول خدا� هنگامی که سواره بود، نمی گذاشت کسی 



پیاده با آن حضرت حرکت کند و او را با خود سوار می کرد. چنانچه طرف قبول نمی کرد، می فرمود: 

جلوتر برو و در فالن جا منتظر باش.                                                                                                         )مکارم، ج1 ص22(

عیادت بیمار
رسول خدا� اگر سه روز یکی از اصحاب خویش را نمی دید، از حال وی جویا می شد. اگر در 

مسافرت بود، در حقش دعا می کرد و اگر در خانه و منزل بود، به دیدارش می رفت. و اگر مریض 

بود، به عیادتش تشریف می برد.                                                                                                             )مکارم، ج1 ص18(

مدار با  افراد
از  انس بن مالک نقل شده که گفت: نه سال خدمت گزاری رسول خدا� را می کردم، هرگز به 

یاد ندارم در این مدت به من فرموده باشد: چرا فالن کار را انجام دادی! و هرگز در کارها به من 

ایراد نمی گرفت.                                                                                                                                           )مــــکارم ،ج 1ص 15(

مناظره  با  معاندین
از امام حسن عسکری� روایت شده که فرمود: به پدر بزرگوارم عرض کردم: وقتی یهود و 

مشکرین با رسول خدا � عناد و لجاجت می کردند، آیا حضرت با آنان مناظره و احتجاج میکرد؟ 

پدرم فرمود: آری مکرر این کار واقع می شد.                                                                                         ) احتجاج، ص10(

برنامه ریزی دقیق،
تعیین ضوابط،

نظارت بر اجرای صحیح امور حکومتی
ریان بن صلت از امام رضا� روایت کرده که هنگامی که رسول خدا� لشکر می فرستاد، پس از 

آنکه امیری بر آن معین می کرد، یک نفر از معتمدین خود را با آن می فرستاد تا اخبار مربوط را رسیدگی 

کند.                                                                                                                                                            )قرب االسناد،ص185(

 از امام صادق� روایت شده که فرمود: چون رسول خدا� می خواست لشکر بفرستد امیر را 

بخصوص، و بطور عموم همه لشکر را امر به تقوی و ترس از خدا می کرد ، سپس می فرمود: به نام 

خدا و در راه خدا بجنگید با هرکس که کافر است بجنگید ولی نیرنگ نزنید، خیانت نکنید، گوش و 

دماغ مقتولین را قطع نکنید کودکان و کسی را که در کوه عبادت می کند نکشید، درخت خرما را قطع 

نکنید و آن را در آب غرق نکنید و درختان میوه دار را قطع نکنید، زراعت ها را آتش نزنید، چه میدانید 



شاید به آنها نیاز پیدا کردید، چهارپایان حالل گوشت را پی نکنید، مگر آنچه به خوردن آن ها ناچار 

شدید، وقتی با دشمن مسلمان روبرو شدید، آنان را به یکی از سه چیز فرا خوانید: مسلمان شدن، 

جزیه دادن، دست از جنگ کشیدن اگر هرکدام را پذیرفتند از آنان بپذیرید و دست ازجنگ بردارید.

)کافی،ج 5 ص29 والدعائم ص 377( 

از جابر بن عبداهلل در حدیثی روایت شده که: رسول خدا� در غزوات آخر همه مردم حرکت           

می فرمود، برای آنان دعا میکرد، و چنانچه ضعیف و ناتوانی از رفتن باز مانده بود او را ردیف خود 

سوار می کرد و با رفق و مدارا به لشکر می رساندش.                                                                     )مکارم  ج1 ص18(

احکام: 
جهر و اخفات )بلند و آهسته خواندن( در قرائت چیست؟

جهر در قرائت یعنی حمد و سوره در رکعت اول و دوم  نماز صبح  و مغرب و عشا با صدای بلند خوانده 

شود.

 اگر نمازگزار مرد است:
باید بلند بخواند.

و اگر نمازگزار زن است:
می تواند بلند یا آهسته بخواند، ولی اگر نامحرم صدایش را می شنود بهتر است آهسته بخواند.

اخفات در قرائت یعنی:
نماز ظهر و عصر را باید آهسته بخواند غیر از »بسم اهلل«، چه نمازگزار مرد باشد و چه زن.

نمازی که قرائت آن بلند خوانده نشده باشد، چه حکمی دارد؟
بر مردان واجب است که حمد و سوره را در نمازهاى صبح و مغرب و عشا بلند بخوانند. اگر سهوًا یا 

جهاًل آهسته بخوانند نماز صحیح است، ولی اگر از روى عمد باشد، نماز باطل است.



آیا اگر قصد خواندن قضای نماز صبح را داشته باشیم باید آن را بلند بخوانیم یا آهسته؟
واجب است که قرائت حمد و سوره در نمازهاى صبح و مغرب و عشا چه ادا باشد و چه قضاء در هر 

حالی بلند باشد، حتی اگر قضاى آنها در روز خوانده شود، و اگر عمدًا بلند خوانده نشود، نماز باطل 

است.

اگــر شــخص بخواهــد عــالوه بــر هفــده رکعت نمــاز واجــب روزانه، هفده رکعت نمــاز قضاء احتیاطی 
هــم بخوانــد، آیــا قرائــت دو رکعــت اول و دوم نمازهــای صبــح و مغــرب و عشــا را بایــد بلنــد بخوانــد 

یا آهســته؟
در وجوب جهر و اخفات در نمازهاى واجب فرقی بین نماز ادا و قضا وجود ندارد، هرچند نماز قضا 

احتیاطی باشد.

سوال:
وقایعی که هنگام والدت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله  اتفاق افتاد چه بود؟ و چه پیامی برای ما 

دارد؟

info@labbayk.ir    ایمیل نمائید. ݢ    و یا     لطفا نظرات خود را به آدرس  amoozesh@labbayk.irݢ


