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 امارت اســـــالمی افغانســـتان                   

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف                       

 ریاست ارشاد و انسجام مساجد                         
 

 موضوع خطابت روز جمعه و                                                                      

 تقریر وبیان تحریر شده که به متام خطباء مرکز و والیات

 به هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال میګردد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه۱40۱/میزان/۱۵ق مطابق  ـه۱444ربیع االول/ /۱۱

 میالد با سعادت رسور کائنات حرضت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم 
 

 والحكمـ  الكتـا  ويعلمهم ويزكيهم آياته عليهم يتلو أنفسهم من رسوال فيهم بعث إذ املؤمنني عىل من یالحمد لله الذ

ن محمـدا  عبـده أ شهد أو  ،ال الله وحده الرشیک له فی خلقه وملکهآلإله إن أ شهد أو ، مبني ضالل لفي قبل من كانوا وإن

 :وبعد جمعین .أ مام املتقین صلی الله علیه وسلم وعلی آله واصحابه إورسوله املبعوث بالدین القویم رحم  للعاملین و 

لَْعالَِمنيَ قال الله سبحانه وتعالی:}   (107) ء:نبیاال  {َوَما أَْرَسلَْناَك إِالا َرْحَم   ل ِّ

 شاعر میگوید:

 دردل مسلم مقام مصــــــــــــطفی است       آبروی مازنام مصـــــــــــــــــطفی است                        

 درشبستان حــــــــــــراخلوت گــــــزید        قوم وآیین وحــــــــــــــــــکومت آفرید                     

    روز محشــــــــــر اعتــــــــبار ماست او        درجهان هــــــــــــــم پرده دار ماست او                             

 " اقبال الهوری"  

 هموطنان گرامی وشنوندگان محرتم!

وصـفات او را  برای هر امت یک شخصیت بزرگ میباشد که تاریخ مناقب اورا مینویسـد، کـه اعـال اورا  بـت میکنـد

مینویسند، مبارزاتش را  بت، شجاعت، دالوری واخالقش را مینویسند، وبه قوم وملت خود کدام خدمتی کـرده باشـد 

آن را ضبط منوده تا اینکه به نسل های آینده مشعل راه باشد ونسل های آینـده بـراه وی ر روان شـوندوبه وی اقتـداء 

 کنند.

ی ما پیشوای بزرگ ورهنا حرضت محمد صلی الله علیه وسلم را به حیـث پیـام  احسان بزرگ پروردگار است که از برا

 فرستاده که ما همه امت وپیروان او هستیم .
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به نزد صحابه کرام تاریخ رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی مهم بود، از این جهت وقتیکه رسول الله صلی الله علیه 

که برای مسلانان تاریخ را ایجاد منایند همه به این اتفاق داشتند که رسول اللـه وسلم وفات کرد صحابه کرام خواستند 

 صلی الله علیه وسلم اساس تاریخ باشد ولی در این اختالف داشتند که از کجا رشوع کنند.

امام رسخسی رحمه الله میگوید:)وكتب التاريخ يف زمن عمر ريض الله تعاىل عنه فإنه شاور الصحاب  رضوان اللـه علـيهم 

يف التاريخ من أي وقت يعت ونه فمنهم من قال من مولد رسول الله صىل الله عليه وسلم ومنهم مـن قـال: مـن وقـت 

اريخ من وقت الهجرة وهو املعروف الذي يتعامل عليه النـاس إىل مبعثه ومنهم من قال من وقت موته  م اتفقوا عىل الت

 يومنا هذا(. املبسوط. 

}حرضت عمررضی الله عنه درزمان خالفت خود؛ همرای صحابه مشوره کرد در مورد تاریخ که از کدام وقت رشوع 

ول الله صلی الله علیه وسلم کنیم، برخی گفتند که از میالد رسول الله صلی الله علیه وسلم وبرخی گفتند از بعثت رس

وبرخی گفتند ازوفات رسول الله صلی الله علیه وسلم رشوع کنیم  ودر اخیر همه به این اتفاق کردند که از هجرت 

 ین تعامل کرده اند از آن وقت تا امروز .اپیام صلی الله علیه وسلم رشوع کنیم ، واین معلوم است  ومردم هم به 

علوم میشود که پیدایش ووفات رسول الله صلی الله علیه وسلم هر دو به نزد صحابه کرام مهم ازعبارت فوق به وضاحت م

بود وبه همین اساس صحابه کرام  شخصیت مبارک اورا اساس ومبدأ تاریخ گردانیدن ، ما همچنان امروز تاریخ، 

به نقش  وره  خود را بشناسند شخصیت وسیرت اورا بیان مکنیم تا نسلهای آینده  از شخصیت پیام  خود آگاه شوند

 . قدم وی قدام بگذارید

 والدت رسول الله صلی الله علیه وسلم :

تاریخ دانان وتاریخ نویسان به این اتفاق دارند که در روز دوشنبه ماه ربیع االول درسال دوم عام الفیل در شعب بنی 

اریخ ربیع االول بوده ، بعضی میگویند در هشتم هاشم چشم به جهان گشود البته در این اختالف دارند که در کدام ت

ربیع االول، بعضی میگویند در نهم ربیع االول، بعضی میگویند در دهم ربیع االول، بعضی دیگر به این نظر اند که در 

(میالدی ، بیستم یا بیست یکم ماه اپریل 571است که مطابق سال) وراجح  دوازدهم ربیع االول واین قول مشهور

 [الفصول يف اختصار سرية الرسول البن کثیر، إمتاع الساع للمقریزی] میباشد

) َذلَِك يَوٌم ُولِْدُت ِفيِه ، از رسول الله صلی الله علیه وسلم در باره روزه روز دوشنبه سوال شد پیام علیه السالم فرموند:

 َويَوٌم بُِعْثُت ، أَْو أُنِْزَل َعََلا ِفيِه ( رواه مسلم .

شیرخوارگی چنانچه دراحادیث صحیح آمده است به قبیله بنی سعد سپرده شد که مادر رضاعی او بنام سپس جهت 

حلیمه سعدیه به اوشیردادودر مدتیکه نزد حلیمه سعدیه بود شق صدریا شگافنت سینه وی در هانجا برایش پیش آمد 

وی بدوش جدش عبداملطلب واگزار شد پس از پایان شیرخوارگی حلیمه سعدیه اورا به مادرش برگرداند ورسپرستی 

ودر سن هشت سالگی جدش وفات  منود ورسپرستی اوبه کاکایش ابوطالب تعلق گرفت وابوطالب رسپرستی اورا 

پذیرفت وازوی محافظت ومواظبت میکرد ودرسن دوازده سالگی وی را کاکایش با خود در یک سفر تجارتی  به شام 

 از وی را میکند.برد که این خود نشان دهنده محافظت 
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 میالد رسول اکرم )صلی الله علیه سلم( رصف یک آگاهی از وقایع تاریخی ونقل نکات جالب یاجمالتی از داستان ها

ویاحوادث نیست، بلکه هدف مجسم  منودن کامل حقیقت  اسالم درشخصیت واالی حرضت محمد)صلی الله علیه 

 وسلم(است.  

 ترین ، بهرتین، گرانبها ترین وگرامی ترین گوهرصدف هستی است .محمد )صلی الله علیه وسلم( پاکیزه 

درپاک ترین دود مانها ازپاکیزه ترین گوهرها، با پاک ترین سیرت هاچشم به جهان گشود، اودر دامانی پاک رشدکرد 

، فرزند وبه جوانی رسید ودرپرتو اندیشه وجهان بینی اجداد بزرگوارش)فرزند زادگان فرزند اساعیل علیه السالم

ابراهیم علیه السالم  ازرشک وبت پرستی بی زاری جسته وبا ضمیرآگاه وبیدارخویش به وحدانیت خدای یگانه ایان 

باحسن اخالق ورفتار، راستی ودرستی گفتار وکردار، پاکی اورده، ودرغایت زیبائی جال به کال معنوی رسیده 

ام وعالقه واطمینان مردم شهر ودیارش راجلب کرده وبه ونجابت، صداقت وامانت خود، درسالهای زندگی با احرت 

 مرحله ای، به مقامی، فرازی قدم نهاد که تنها اومیتواند پای بگزارد .

 پیدایش رسول الله صلی الله علیه وسلم برای مسلانان بزرگرتین نعمت است:

گ  محمد صلی الله علیه وسلم را فرستاده تا الله جل جالله برای انسانها بزرگرتین احسان منوده که برای ما پیغم ی بزر 

اینکه برای ما آیات الله تعالی را بیان مناید، ومارا از عادات وصفات زمان جاهلیت پاک مناید ومارا از تاریکی ها بیرون 

آورده سنت خویش را برای ما نشان دهد که درحقیقت فرستادن محمد صلی الله علیه وسلم نعمت بزرگ است که اللـه 

لََقْد َمنا اللاُه َعىَل الُْمْؤِمِننَي إِْذ بََعَث ِفيِهْم َرُسوال  ِمْن أَنُْفِسـِهْم يَْتلُـوا }:الی از این نعمت به ما  یاد آوری میکنید ومیفرمایدتع

 (164) {آل عمرا:َضالٍل ُمِبنيٍ َعلَْيِهْم آياتِِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم الِْكتاَ  َوالِْحكَْمَ  َوإِْن كانُوا ِمْن َقْبُل لَِفي 

واقعا  الله برمومنان احسان منود چون در میان آنها از خودشان پیغم ی فرستاد که آیات اورا بر آنهـا میخوانـد  -ترجمه:

 وبه این وسیله آنها را پاک میسازد وبه آنها کتا   ودانش می آموزد یقینا  آنها پیش از این در گمراهی آشکاری بودند .

قتاده در تفسیر این آیت میگوید : الله تعالی باالی مومنین احسان کرد که بـرای آنهـا از جـنس خودشـان پیـام   امام

پیام  فرستادوالله تعالی  این پیام  را پیام  رحمت گشـتاند بخـاطر آنان الله تعالی برای  آنهافرستاد بدون درخواست 

ها را دعوت مناید، وبه ایشان سنت را نشـان بدهـد آنن کند وبراه درست اینکه اینهارا از تاریکی ها بسوی روشنائی بیرو 

اگر که اینها قبل از این در گمراهی آشکار روان بودند الله تعالی پیام خود را به قومی فرستاد که آنها از علم بـی بهـره 

 د، اد  بیاموزد..]تفسري الط ي[نآنها را علم بیاموزد وکسانی که اد  ندار  تابودند 

از)من انفسکم( دوم معنی این است که حرف فاء در)انفسکم( به فتحه است یعنی ازشا بهرتوارشف ترپیغم ی فرسـتاد، 

لََقْد جاءَكُْم َرُسوٌل ِمْن أَنُْفِسكُْم َعِزيٌزَعلَْيِه ما َعِنتُّْم َحِريٌص َعلَـْيكُْم {در آیه دیگری الله تعالی ازاین نعمت یاد آوری میکند: 

 ( 128: ){ التوب ِننَي َرُؤٌف َرِحيمٌ ِبالُْمْؤمِ 

یقینا  بسوی شا پیغم ی از خودتان آمد که رنج های شا بروی سخت است وبه هدایت شا بسیار عالقـه منـد  -ترجمه:

 است نسبت به مومنان بسیار بامحبت ومهربان است .
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پیغم صلی الله علیه وسلم بـه طـور انعـام یـاد آوری حافظ ابن کثیردرتفسیراین آیت میفرماید: الله تعالی به مومنان از 

 میکند که ازجنس شا رسول فرستاده است.]تفسیرابن کثیر[

شا انسان هـا  سپیام ی که از جن-1در این صورت الله تعالی پنج صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم را بیان کرده :

بر مومنان نرم دل وبه  – 5،  4یا وآخرت شا حریص میباشد؛به خیر دن -3به تکلیف ومشقت شا ناراحت میشود؛ -2است

ارسال رسول الله صلی الله علیه وسلم به طـور نعمـت یـاد  درجای دیگری از.   عام مردم مهربان میباشد..]تفسیر کبیر[

يِّنَي َرُسوال  ِمْنُهْم يَْتلُوا َعلَْيهِ  ْم آياتِِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم الِْكتاَ  َوالِْحكَْمَ  َوإِْن آوری میکند ومیفرماید:}ُهَو الاِذي بََعَث يِف اْلُمِّ

 (2الجمع : ){كانُوا ِمْن َقْبُل لَِفي َضالٍل ُمِبنيٍ 

دان از خودشان پیغم ی فرستاد کـه آیـت هـای او را بـرای شـان ااست که در میان بی سو  ذاتی الله تعالی  -ترجمه:

 آنها درس قرآن وحکمت می آموزد هرچند پیش از این درگمراهی آشکاری بودند. میخواند وآنهارا پاک میسازد وبه

.]التحریر میدهـد یعنی تنها این نعمت نیست که الله تعالی به ایشان رسول فرستاده است بلکه اینها را از گمراهی نجات

 والتنویر[

این نعمت حرضت محمد مصطفی صـلی اللـه قرطبی در تفسیر)عن النعیم ( میگوید، که مراد  از الامام محمد بن کعب و 

 .]الط ی[ علیه وسلم است

امام ابن رجب حنبلی رحمه لله  میگوید: از جمله نعمت های بزرگ الله تعالی باالی این امت ظـاهر سـاخنت حرضـت 

ِمِننَي إِْذ بََعَث ِفيِهْم َرُسوال  محمد صلی الله علیه وسلم وبعثت آن است،طوریکه الله تعالی میفرماید:}ََقْد َمنا اللاُه َعىَل الُْمؤْ 

ِمْن أَنُْفِسِهْم{،فرستادن پیام علیه السالم به این امت از نعمت آسان، زمین، آفتا ، مهتا ، هوا، شب، روز، بـاران ، 

 اعت وغیره بزرگرت است .]تفسري ابن رجب الحنبَل[ر نباتات، ز 

ان اصل همه نعمت ها اند، پیام ان ورسوالن هدایت وروشـنائی از پیام  کرده دیگر بزرگرت نعمت نیست چرا که پیام  

 اند، اگر پیام  منی بود انسانها در جهل وتاریکی افتیده میبودند، خو  وبد را منی دانستند.

 وبشارت حرضت عیسی علیه السالم است: علیه السالم رسول الله صلی الله علیه وسلم نتیجه دعای ابراهیم

السالم بیت الله را آباد میکرد واساعیل علیه السالم همرا اوبود  از برای سـاکنین مکـه اینطـور دعـا  وقتیکه ابراهیم علیه

البقـرة:  }َحِكيمُ كِّيِهْم إِناَك أَنَْت الَْعِزيُز الْ کرد:} َرباَنا َوابَْعْث ِفيِهْم َرُسوال ِمْنُهْم يَْتلُو َعلَْيِهْم آيَاتَِك َويَُعلُِّمُهُم الِْكَتاَ  َوالِْحكَْمَ  َويَُز 

(129) 

ای پروردگار ما در میان آنان از خودشان پیغم ی بفرست تا آیت های تورا بر آنهـا بخوانـد وبـه آنهـا کتـا   -ترجمه:

 واحکام رشع را بیاموزد وآنان را پاک سازد، حقا که تو توانا ودانائی.

 یم حرضت محمدصـلی اللـه علیـه وسـلم اسـت.متام مفرسین میگویند که مراد از این )رسول ( در دعای حرضت ابراه

 (82/ 3ت أحمد شاكر )-ط الرسال -تفسري الط ي
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امام جریرط ی میگوید:دعای ابراهیم واساعیل علیهم السالم فقط درحق رسول الله صلی الله علیه وسلم است .]تفسیر 

 ابن جریر[ 

یکرد اینچنین برایشان گفت:}َوإِْذ َقاَل ِعيََس ابُْن همچنان حرضت عیسی علیه السالم وقتیکه به قوم خود وعظ ونصیحت م

ق ا لَِا بنَْيَ يََديا ِمَن التاْوَراِة َوُمَبّشِّ   ا ِبَرُسوٍل يَأِِْت ِمـْن بَْعـِدي اْسـُمُه أَْحَمـُد َمْريََم يَا بَِني إِرْسائيَل إِِّنِّ َرُسوُل اللاِه إِلَْيكُْم ُمَصدِّ

 ([6{الصف:)

مانی را که عیسی پرسمریم گفت : ای بنی ارسائیل یقینا  من از جانب الله بسوی شا فرستاده شـده ام بیاد آور ز  -ترجمه:

را که پیش از من است ومژده دهنده ام شارا به پیغم ی که بعداز من می  آید  ونـامش احمـد  توراتیباور دارنده ام 

 است.

ی میاید که نام او احمد میباشد وشا به او ایان بیاوریـد حرضت عیسی علیه السالم به قوم خود گفت: بعد از من پیام  

 ودیگر اینکه در این آیت معجزه عیسی علیه السالم ذکرشده است .

ـاَلم لَُمنْ  از همین يِف َجـِدٌل جهت رسول الله صلی الله علیه وسلم میگفت:)إِِّنِّ َعْبُد اللاِه لََخاتَُم الناِبيِّنَي َوإِنا آَدَم َعلَْيِه السا

 ْت(. مسند أحمد، املستدرکِطيَنِتِه َوَسأُنَبُِّئكُْم ِبأَواِل َذلَِك َدْعَوُة أَِِب إِبَْراِهيَم َوِبَشارَُة ِعيََس ِِب َوُرْؤيَا أُمِّي الاِتي َرأَ 

خـ   من بنده الله تعالی در ازل خاتم النبیین بودم وآدم علیه السالم در زمین افتیده بود درعجین خاک، من -ترجمه:

میدهم شارا به این سخن که من  در مرحله اول  دعای جد من ابراهیم علیه السالم وبشارت حرضت عیسی وخوابی کـه 

 مادرم دیده بود، هستم.

در یک روایت صحیح آمده است: سأل النبي صىل الله عليه وسلم اليهود فقال: أسالكم بكتـابكم الـذي تقـرءون، هـل 

 مريم أن يأتيكم رسول اسمه أحمد؟ فقالوا: اللهم وجدناك يف كتابنا.]تفسري الط ي[  تجدون به قد بّش ِب عيَس ابن

رسول الله صلی الله علیه وسلم از یهود پرسید وگفت: ازشا سوال میکنم در کتابی که آن را میخوانید آیا شا  -ترجمه:

لی که نام آن احمد اسـت وایشـان گفتنـد: در آن یافته اید که در باره من عیسی ابن مریم بشارت داده که می آید رسو 

 قسم به پروردگار است که ما دریافتیم  تورا درکتا  خود. 

 بنام شاهد ومبّش توصیف منوده : را الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم 

ا َوُمَبّشِّ ا َونَ {الله تعالی میفرماید:  ( (45االحزا :{ِذير ايَا أَيَُّها الناِبيُّ إِناا أَْرَسلَْناَك َشاِهد 

 ای پیغم  ما تورا به عنوان گواه ومژده رسان وبیم دهنده فرستاده ایم . -ترجمه:

در روایت دیگری آمده است: عن عطاء بن يسار، قال: لقيت عبد الله بن َعْمرو بن العاص، فقلـت: أخـ ِّن عـن صـف  

إنه ملوصوف يف التوراة بصفته يف القرآن: يا أيها النبي إنا رسول الله صىل الله عليه وسلم يف التوراة. فقال: أجل، والله 

ا ومبّش ا ونذير ا، وحرز ا لألميني( مسند احمد.سأر  لناك شاهد 
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عطا ابن یسار میگوید: من مالقات کردم با عبدالله ابن عمر ابن العاص وگفتم خ  بده مرا از صفت رسـول اللـه  -ترجمه:

وگفت بلی: بلی قسم به پروردگار که این موصوف اسـت در تـورات وآن صـفتی کـه در صلی الله علیه وسلم در تورات  

ا ومبّش ا ونذير ا}قرآن ذکرشده:  .((45االحزا : {يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهد 

 ترجمه: ای پیغم  ما تورا به عنوان گواه ومژده رسان وبیم دهنده فرستاده ایم .

ُسـوُل َعلَـْيكُْم َوكَ}همچنان درآیه دیگری آمده است:  َذلَِك َجَعلَْناكُْم أُما   َوَسط ا لَِتكُونُـوا ُشـَهَداَء َعـىَل الناـاِس َويَكُـوَن الرا

ا  . (۱43{البقرة:)َشِهيد 

 گردانیدیم تا شا برمردمان گواه باشید وپیغم  برشا گواه باشد. گروهی میانه روا همینگونه شار  -ترجمه:

 :تعهدگرفتهو الله تعالی ازانبیاء گذشته در رابطه به ایان آوردن به رسول الله صلی الله علیه وسلم ونرصت کردن 

ٌق لَِا َمعَ الله جالله میفرماید:}َوإِْذ أََخَذ اللاُه ِميَثاَق الناِبيِّنَي لََا آتَْيُتكُْم ِمْن ِكَتاٍ  َوِحكَْمٍ   ُما َجاءَكُْم رَ  كُْم لَُتـْؤِمُننا ُسوٌل ُمَصدِّ

اِهِدين ِبِه َولََتْنرُصُناُه َقاَل أَأَْقَررْتُْم َوأََخْذتُْم َعىَل َذلِكُْم إرِْصِي َقالُوا أَْقَررْنَا َقاَل َفاْشَهُدوا َوأَنَا  (81)آل عمران: }  َمَعكُْم ِمَن الشا

بخاطر بیاورید هنگامی را که الله از پیام ان پیان گرفت هرگاه برای شا کتا  ودانشی دادم، سپس پیغم ی  -ترجمه:

)تصدیق کننده(باوردارنده آنچه را که با شا است بسوی شا بیاید  البته به او ایان بیاورید واورا یاری دهید گفت آیـا 

برخی به ید، گفتند اقرار منودیم وپیان تورا پذیرفتیم،گفت شا برخی به این موضوع اقرار منودید وپیان مرا پذیرفت

 گواه باشید ومن با شا از گواهانم.

قاضی عیاض رحمه الله میفرماید: الله از پیام ان وعده محکم گرفته به ذریعه وحی ، هیچ پیام ی نیامده مگر اینکه از 

وصفات آن را به او بیان منوده است واز آن وعده محکـم گرفتـه محمد صلی الله علیه وسلم به او یاد آوری شده است 

اگر شا زمان حرضت محمد صلی الله علیه وسلم را دریافتید به او ایان بیاورید وبه قوم خود حاالت اورا بیـان کنیـد، 

ه در بـاره حرضت علی رضی الله عنه میفرماید: الله از حرضت آدم به این طرف هـیچ پیـام ی را نفرسـتاده مگـر اینکـ

حرضت محمد صلی الله علیه وسلم ازاو وعده گرفته وبه او گفته شده اگر شا زنده  بودید  واو فرستاده شد به او ایـان 

 آورده واو را نرصت منائید در باره آن از قوم خود عهد بیگیرد  .] الشفا بتعريف حقوق املصطفى[

 ز ارواح آنها پیان گرفت.]الشفاء[ یعنی وقتیکه الله تعالی ارواح پیام ان پیدا کرد ا

میفرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:)كُْنُت أَواَل اْلَنِْبَياِء يِف الَْخلْـِق ،  عنه حرضت قتاده رضی الله تعالی

 َوآِخرَُهْم يِف الَْبْعِث( الط ی

الله علیه وسـلم فرمود:بـودم اولـین پیـام  در  از حرضت قتاده رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی -ترجمه:

 خلقت یعنی) عامل ارواح( وآخرین پیام دربعثت.

بعضی از مفرسین گفته اند الله تعالی متام پیام ان را بنام هایشان خطا  کرده است وحرضت محمـد صـلی اللـه علیـه 

 بنام رسول ونبی خطا  کرده است.]الشفاء[را وسلم 

  ازمتام مخلوقات بهرت وافضل تر است: لیه وسلمرسول الله صلی الله ع
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 ازهمه انسان ها حتی از پیام ان بهرت وافضلرت است.رسول الله صلی الله علیه وسلم 

ِتي َعـىَل الَُمـِم، َوأََحـلا : )میفرمایدرسول الله صلی الله علیه وسلم  لَِني َعىَل الَنِْبَياِء، أَْو َقـاَل:أُما لََنـا الَْغَنـائَِم( اِنا اللاَه َفضا

 الرتمذي

الله تعالی مرا فضیلت داده باالی انبیاء ویا گفته امت مرا باالی دیگر امت ها فضـیلت داده وحـالل گردانیـده  -ترجمه:

 برای ما غنایم را.

ق ( )با  تفضيل نبينا صىل الله عليه وسلم عـىل جميـع الخالئـامام مسلم رحمه الله در صحیح خود بابی را منعقد کرده 

:)أنا سيد ولد آدم يوم القيام  وال فخر وبيدى لواء الحمد وال فخر ومـا مـن ودر این با  حدیث ذیل را ذکر کرده است

نبى يومئذ آدم فمن سواه إال تحـت لـواو وأنـا أول مـن تنشـق عنـه الرض وال فخـر وأنـا أول شـافع وأول مشـفع وال 

 وابن ماجه -حسن  -فخر(.أحمد ، والرتمذى 

من رسدار اوالد آدم استم در روز قیامت، فخرنیست وبدست من بیرق میباشد ومن اولین شفاعت کننده هستم  -ترجمه:

 واولین شفاعت پذیرفته شده استم وفخرنیست.  

ا إَِذا بُِعُثوا، َوأَنَا َخِطيـُبُهْم إَِذا َوَفـُدوا، َوأَنَـا ُمبَ درحدیث دیگری آمده است ـُهْم إَِذا أَِيُسـوا، لِـَواُء : )أَنَا أَواُل النااِس ُخُروج  ُ ّشِّ

 الَحْمِد يَْوَمِئٍذ ِبَيِدي، َوأَنَا أَكْرَُم َولَِد آَدَم َعىَل َرِبِّ َواَل َفْخَر( سنن الرتمذي 

من اولین مردم هستم دربرانگیخته شدن هنگامی برانگیخته شوند ومن سخنگوی آنها هستم وقتیکه آنها جمـع  -ترجمه:

استم وقتیکه مأیوس میشوند وبیرق حمد بدست من اسـت ومـن گرامـی تـر اوالد آدم بـه نـزد شوند ومن مژده دهنده 

 پروردگار استم وفخر نیست.

بود  اینها به یک راهب روبرو شدند، او وقتیکه ابوطالب به سفرشام رفت وحرضت محمد صلی الله علیه وسلم هم همراه 

ها از معبد خود برآمد  که قبل از این مسـافرینی کـه از ایـن راه آنها بارهای خود را پائین کردند راهب به پیش روی آن

عبور میکردند راهب از معبد خود به پیش آنها منی برامد وقتیکه بارهای خود را خالص کردند راهب از میان اینها برامد 

ُه :)َهَذا َسيُِّد الَعالَِمنَي، َهَذا رَ وبه طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد وچنین گفت ُسوُل رَ ِّ الَعـالَِمنَي، يَْبَعُثـُه اللـا

 َرْحَم   لِلَْعالَِمنَي( سنن الرتمذي 

این رسدار عاملیان است ، این فرستاده ر  العاملین است الله تعالی ایـن را ازبـرای عاملیـان پیغم رحمـت  -ترجمه:

 مبعوث کرده است.

 تربود:حسب ونسب رسول الله صلی الله علیه وسلم هردواز همه پاک 

َه دریک حدیث رشیف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است ُد بُْن َعْبِد اللاِه بِْن َعْبـِد املُطالِـِب، إِنا اللـا : )أَنَا ُمَحما

،  ُما َجَعلَُهْم ِفرَْقَتنْيِ َفَجَعلَِني يِف َخـرْيِِهْم ِفرَْقـ    ،  ُـما َجَعلَُهـْم َقَبائِـَل، َفَجَعلَِنـي يِف َخلََق الَخلَْق َفَجَعلَِني يِف َخرْيِِهْم ِفرَْق  

،  ُما َجَعلَُهْم بُُيوت ا َفَجَعلَِني يِف َخرْيِِهْم بَْيت ا َوَخرْيِِهْم نََسب ا( اخرجه الرتمذي وقال:   َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.َخرْيِِهْم َقِبيلَ  

بعد از ، را خلق کرد ومن را دربهرتین او قرار داد من محمد فرزند عبدالله فرزند عبداملطلب، الله تعالی مخلوقترجمه: 

 بعد از آن گردانیده ایشان را قبایل ومرا گردانیده  ؛ گروهاین دو  آن گردانیده ایشان را دو گروه وگردانیده مرا دربهرتین 
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ایشـان اسـتم از روی در بهرتین قبیله بعد از آن گردانیده ایشان را خانه ها وگردانیده مرا در بهرتین خانه ومن بهـرتین 

 نسب.

: )َولَْم يُِصْبِني ِمْن َزْعِم الَجاِهلِياِ ، وَخرْجُت ِمْن نِكَاحٍ َولَْم أَْخُرْج ِمْن ِسَفاحٍ، ِمْن لَـُدْن در یک حدیث دیگری آمده است 

 هقی فی الدالئل.آَدَم حتاى انَْتَهْيُت إىَِل أَِِب وأُمِّي، َوأَنَا َخرْيُكُْم نَْفسا  وَخرْيُكُْم أَب ا( البی

به من گان های جاهلیت نرسیده ومن از نکاح پیداشده ام واز زنا پیدانشده ام از حرضـت آدم علیـه السـالم  -ترجمه:

 رشوع تا پدر ومادرم من به اعتبار نفس از شا کرده بهرت هستم  وهم به اعتبار پدر بهرت هستم .

 بخاری:)كَْيَف نََسُبُه ِفيكُْم؟ ُقلُْت ُهَو ِفيَنا ُذو نََسٍب( صحيح از مناینده قریش پرسان کرد هرقل

 نسب رسول الله صلی الله علیه وسلم درمیان شا چطور است، من گفتم او درمیان ما بهرتین نسب را داراست.

 :باالی مارسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق 

، وقتیکه الله تعالی ایان را در نصیب ما کـرد هـر آنچیـزی را کـه حقوق رسول الله صلی الله علیه وسلم برما این است

رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما فرموده، برباالی ما فرض است که بدون کدام چون وچرا او را قبول منوده وبـر 

ع پـذیرفنت بایـد از آن ایان بیاوریم واز متام اوامر وی اطاعت منائیم واز متام نواحی او خود داری منائیم، ایـن نـو 

 قلب وتسلیم شدن کامل وبه رضایت کامل باشد.

عالوه بر این بر باالی ما از رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگر حقوق هم میباشد)که از جمله وجود ما، مادر وپدر مـا 

 فدای او باشد( که به نکات ذیل از او یاد آور میشویم:

که رسول  الله  صلی  الله  علیه  در این مـورد  :اوالد ومتام مردم  میباشد ،اهل ،محبت  داشنت با اوبیشرتاز نفس -:او ل

 بخاريمیفرماید:)) اَل يُْؤِمُن أََحُدكُْم َحتاى أَكُوَن أََحبا إِلَْيِه ِمْن َوالِِدِه َوَولَِدِه َوالنااِس أَْجَمِعنَي( صحيح ال

است که  رسول الله  صلی الله  علیه  وسلم  فرمود:سـوگند بـه  انکـه  از ابوهریرة  رضی  الله  تعالی عنه  روایت  -ترجمه:

نفس من بدست اوست مومن بوده  منتیواند  کسی  از شا تا  انکه رسول الله صلی علیه وسلم نـزد او محبـوبرت از پـدر 

 (. واز متام مردم وپرسش  باشد

ازسنت او تبلور میابد وکسیکه  ازسنت او متابعـت   بدیهی است که  صداقت  در دعوای  محبت با اودر متابعت مخلصانه 

  .منیکند  به هیچ صورت  در دعوای  محبت  ودوستی  با ایشان  صادق  منیباشد

 :است  رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض اطاعت  -دوم:

کنیم،چـرا کـه بـدون برما الزم است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کنیم واز رهنائی های وی پیـروی 

 پیروی واطاعت رسول الله علیه وسلم ایان مسلان ناقص میباشد.

ُسوَل{  {:میفرمایدالله تعالی   ( ترجمه: بگو اطاعت منائید الله ورسولش را.32 )آل عمران:ُقْل أَِطيُعوا اللاَه َوالرا

ُسوَل لََعلاكُْم تُرَْحُموَن{آل عمران: :در یک آیه دیگری میفرماید   ۱32}َوأَِطيُعوا اللاَه َوالرا

 واطاعت کنید الله ورسولش را تا اینکه بر شا ترحم کرده شود. -ترجمه:
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}َوإِْن در یک آیت مبارک دیگری آمده است که اطاعت وپیروی از رسو الله صلی الله علیه وسلم متضمن هدایت است:

 واگرشا اطاعت کنید رهیا  میشوید. ترجمه: (۵4) النور: {َتُدواتُِطيُعوُه تَهْ 

ُسوَل َفَقْد أَطَاَع اللاَه{النساء: .در اطاعت رسول الله صلی الله وسلم اطاعت الله نهفته است   (80) } َمْن يُِطعِ الرا

 کسیکه اطاعت رسول الله را بکند یقینا  اطاعت الله را کرده .-ترجمه:

های  رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت از وی میباشد :اگر کسی میخواهد که از رسول الله صلی  پیروی  از سنت

الله علیه وسلم اطاعت کند باید از سنت های او پیروی کند وسنت های پیام صلی الله علیه وسـلم را در خـود عملـی 

 کند.

:)َمْن أَطَاَعِني َفَقْد د پیام صلی الله علیه وسلم میفرمایدبدون اطاعت پیام صلی الله علیه وسلم مسلان به کال منی رس

 أَطَاَع اللَه َوَمْن َعَصاِِّن َفَقْد َعََص اللَه( صحیح البخاري.

 کسی که مرا اطاعت کرد درواقع خدا را اطاعت کرد وکسی که مرا نافرمانی کرد او درواقع خدارا نافرمانی کرد. -ترجمه:

 واجب است: رسول الله صلی الله علیه وسلم نت های از س اطاعت وپیروی -:سوم 

حق رسول الله صلی الله علیه وسلم برما این است که از سنت های او پیروی کنیم وسـنت هـای اورا در زنـدگی خـود 

  3۱{آل عمران: َويَْغِفْر لَكُْم ُذنُوبَكُمْ ُقْل إِْن كُْنُتْم تُِحبُّوَن اللاَه َفاتاِبُعوِِّن يُْحِبْبكُُم اللاُه }:عملی کنیم .الله تعالی میفرماید

بگو ای محمد اگر شا الله را دوست دارید  از من پیروی کنید تااینکه الله شارا دوست میدارد وگناهان شارا  -ترجمه:

 می بخشد.

تان رسول اللـه  درآیت دیگری الله تعالی میفرماید: شا مومن کامل شده منی توانید تا وقتیکه در فیصله ها واختالفات

 6۵النساء: {َفاَل َوَربَِّك اَل يُْؤِمُنوَن َحتاى يَُحكُِّموَك ِفيَا َشَجَر بَْيَنُهمْ  }صلی الله علیه وسلم را به حیث حکم قرار ندهید:

 سوگند به پروردگارت که مومن منیشوند  تا آنکه داور بگردانند تورا در اختالفی که درمیانشان  واقع شود. -ترجمه:

 تا وقتیکه شا به فیصله های پیام  گردن ننهید مومن شده منی توانید.

 باید در امور زندگی به فیصله های پیام صلی الله علیه وسلم تسلیم باشیم واحکام اورا در خود عملی کنیم .

 ):االحـزا {لَِمْن كَاَن يَرُْجو اللاَه َوالَْيْوَم اآْلِخرَ  لََقْد كَاَن لَكُْم يِف َرُسوِل اللاِه أُْسَوٌة َحَسَن ٌ }:در آیه دیگری الله تعالی میفرماید

2۱)  

حقا که برای شا در زندگی وشیوه رفتار وگفتار فرستاده ای الله رسمشق نیکو است برای کسیکه  وا  ورحمت  -ترجمه:

 الله وروز آخرت را امید وار باشد.

الله علیه وسلم، اقتداء کردن به او وپیروی منودن از سنت های امام حکیم الرتمذی میگوید:که اسوه بودن پیام صلی 

 .]الشفاء[او است وخود داری کردن ازمخالفت  قول وفعل او
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همه هدایت دراتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم وپیروی ازسنت های او وخود داری کردن ازمخالفت او میباشـد، 

َ لَُه الُْهَدى َويَتاِبْع َغرْيَ َسِبيِل الُْمْؤِمِننَي نَُولِِّه َما تََوىلا َوَمْن يَُشاِقِق الرا }:الله تعالی میفرماید   (۱۱۵ ){النساء:ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تََبنيا

وهرکس  بعد از آنکه  راه حق برایش  معلوم گردد، از پیغم  مخالفت ورزد وراه  غیر مومنان را پیروی کند اورا  -ترجمه:

 ن راهی  که خود  انتخا   کرده است.دراین جهان  به ها

 عزت واحرتام رسول الله صلی الله علیه وسلم درحین حیات وبعد از رحلت او : -:چهارم

عزت واحرتام رسول الله صلی الله علیه وسلم در حین حیات وبعد از وفات او برما فرض است، باید ما شخصیت پیام  ، 

 منائیم.رهنمود ها واحادیث اورا زیاد احرتام 

ُروُه َوتَُوقُِّروُه{الفمیفرمایدالله جل جالله  ا َوُمَبّشِّ ا َونَِذير ا لُِتْؤِمُنوا ِباللاِه َوَرُسولِِه َوتَُعزِّ  ( 9 -8تحِ::} إِناا أَْرَسلَْناَك َشاِهد 

فرسـتادیم تـا بـه اللـه واقعا  ماتورا گواه ومژده رسان وبیم دهنده فرستادیم؛ای مومنان ما پیغم  را بسوی شا  -ترجمه:

 ورسولش ایان آورید ودین اورا نرصت دهید واورا تعظیم کنید.

 .]الشفاء[قاضی عیاض رحمه الله میگوید: الله تعالی عزت واحرتام رسول الله صلی الله علیه وسلم را برما واجب کرده 

 .]ابن کثیر[را میگویند توقروه از توقیر گرفته شده احرتام ، اکرام وبزرگ شمردن:میگویدابن کثیر رح 

عزت واحرتام رسول الله صلی الله علیه وسلم بدست واجب است مثلیکه دفاع از شخصیت پیام صلی الله علیه وسلم با 

شمشیر واجب بود، بعداز وفات پیام صلی الله علیه وسلم از دین وسنت های او توسط دست وزبان دفاع کردن واجب 

 است.

ُموا بنَْيَ يََدِي اللاِه َوَرُسولِِه َواتاُقوا اللاَه إِنا اللاَه َسِميٌع عَ میفرمایدالله تعالی  لِيٌم . يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمُنوا :}يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمُنوا ال تَُقدِّ

ِر بَْعِضـكُْم لِـَبْعٍ  أَْن تَْحـَبَط أَْعَالُكُـْم َوأَنْـُتْم ال تَْشـُعُروَن ال تَرَْفُعوا أَْصَواتَكُْم َفْوَق َصْوِت الناِبيِّ َوال تَْجَهُروا لَُه ِبـالَْقْوِل كََجْهـ

ای کسانیکه ایان آورده اید در برابر الله ورسولش پیش دستی نکنید واز اللـه برتسـید یقینـا   ( ترجمه: 2-۱{الحجرات:)

بلند نکنید وبا او به آواز بلند سـخن نگوئیـد شنوا وداناست؛ ای کسانیکه ایان آورده ایدآوازهای تان را بر آواز پیغم  

 چنان که با یکدیگر به آواز بلند سخن میگوئید تا اعال تان برباد نشود در حالیکه شا خ  ندارید.

ا{النور:در آیه دیگری میفرماید:} ُسوِل بَْيَنكُْم كَُدَعاِء بَْعِضكُْم بَْعض    63اَل تَْجَعلُوا ُدَعاَء الرا

 پیغم  را در میان تان هانند خواندن برخی شا برخی دیگری را قرار ندهید. خواندن -ترجمه:

ابومحمد مکی در تفسیر این آیت میگوید: که در ا نای صحبت با پیام صلی الله علیه وسلم قبل از سـخنان وی سـخن 

را بنـام هـای تـان مگوئید ودر صحبت با او سختی نکنید ، اورا به اسم محضـه صـدا نکنیـد مثلیکـه یکـی دیگـر تـان 

 !]الشفاء[صدامیکنید، بلکه اورا عزت واحرتام کنید واو را به بهرتین القا  صدا کنید مثل یارسو الله یا نبی الله .

ازآیات فوق معلوم میشود که درا نای صحبت قدر واحرتام رسول الله صلی الله علیه وسلم را رعایت کردنـد برمسـلان 

 واجب است.
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بَْعَد َمْوتِِه ، َوتَْوِقريَُه ، َوتَْعِظيَمُه اَلزٌِم كََا  -َصىلا اللاُه َعلَْيِه َوَسلاَم  -)َواْعلَْم أَنا ُحرَْمَ  الناِبيِّ : میفرمایدلله  عیاض رحمه اقايض 

ِه ، َوُسناِتِه ، َوَسَاعِ اْسِمِه ، َوِسريَتِِه ، َوُمَعاَملَِ  آلِِه ، َوِذكِْر َحِديثِ  -َصىلا اللاُه َعلَْيِه َوَسلاَم  -كَاَن َحاَل َحَياتِِه ، َوَذلَِك ِعْنَد ِذكْرِِه 

 ، َوِعرْتَتِِه ، َوتَْعِظيِم أَْهِل بَْيِتِه ، َوَصَحابَِتِه( الشفاء بتعریف حقوق املصطفی

ن حیات الزم بدانید  حرمت، احرتام وتعظیم پیام  صلی الله علیه وسلم بعد ازوفات الزم است طوریکه در حی -ترجمه:

بود واین احرتام در وقت یاد کردن آنحرضت صلی الله علیه وسلم وذکر احادیث وسنتهای او وشنیدن نـام پیام صـلی 

 الله علیه وسلم، سیرت وتعظیم اهل بیت وصحابه کرام میباشد.

بر هر مسلان واجب است وقتیکه نام رسول الله صلی الله علیه وسلم  را میگیرد ویا در :میگویدامام ابو ابراهیم التجیبی 

حضور آن نام از رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفته میشود باید خشوع ،حضوع  وحالت وقار وسکون را اختیار کند، 

 الشفاء[شد واو را احرتام میکند. هیبت  وجالل پیام  صلی الله علیه وسلم را اختیار کند مثلیکه  او زنده  با

یک روز ابوجعفر منصور همراه با امام مالک در مسجد نبوی مناظره کردند امام مالک رحمه اللـه بـه او گفـت ای امیـر 

ْم اَل تَرَْفُعـوا أَْصـَواتَكُ) املومنین در این مسجد آواز خود را بلند مکن یقینا  الله تعالی قومی را در این ارتباط تأدیب منود

) وصفات آن مردم را بیان کـرده کـه آواز هـای خـود را در نـزد رسـول اللـه صـلی اللـه علیـه وسـلم َفْوَق َصْوِت الناِبيِّ

 پست)آهسته( میکردند.

وَن أَْصَواتَُهْم ِعْنَد َرُسوِل اللاِه ()  علیـه ومذمت قوم دیگری را بیان کرده که به حضور رسول الله صلی اللـه إِنا الاِذيَن يَُغضُّ

یقینا  عزت واحـرتام رسـول )إِنا الاِذيَن يَُناُدونََك ِمْن َوَراِء الُْحُجَراِت أَكََْثُُهْم اَل يَْعِقلُوَن( وسلم صدای خود را بلندمیکردند

 الله صلی الله علیه وسلم بعداز وفات الزم است مثلیکه در حالت حیات باشد، بعد از این ابوجعفر منصور آرام شد.

الرحمن ابن مهدی وقتیکه احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را میخواند امر میکرد که خـاموش باشـید امام عبد 

( :ومیگفت  یعنی او آیت اینطورمعنی میکرد طوریکه درا نای صحبت کردن رسـول )اَل تَرَْفُعوا أَْصَواتَكُْم َفْوَق َصْوِت الناِبيِّ

 .]الشفاء[همچنان در وقت خواندن احادیث سکوت نیز واجب استالله صلی الله علیه وسلم سکوت واجب بود 

يِّدِ  ُمتَابََع َ  اُْرزُْقَنا اللاُهما  يِقنيَ  الناِبيِّنيَ  ِمنْ  َعلَيِْهمْ  أَنَْعْمت الاِذينَ  َمعَ  زُْمرَتِهِ  يِف  َواْحُّشْنَا الُْمِبنيِ  السا دِّ َهَداءِ  َوالصِّ الِِحنَي. َوالشُّ  َوالصا

 .العاملني ر ا  يا أبدا   بعَدها نظأْم ال رشب    منه وأسِقَنا حوضه وأْورْدنا نبيِّنا شفاع َ  ارزقنا اللُهما 

 .أجمعني وأصحاِبه آلِهِ  وعىل محمدٍ  ونبيِّك عبِدك عىل وباركْ  وسلِّم صلِّ  اللُهما 

 


