دانستنی ها در مورد پیامبر اکرم(ص)

آن حضرت در آسمانها به نام احمد و در زمین به نام محمد و
محمود و ابوالقاسم معروف است.
به فرمایش امام محمد باقر(ع) پیامبر اکرم(ص) هزار نام داشتند.
حضرت محمد(ص) در عام الفیل (سالی که ابرهه با لشکر فیل
سوارش به مکه حمله کرد) متولد شدند.
هنگامی که آن حضرت به دنیا آمدند ندای «جاءالحق و زهق
الباطل ان الباطل کان زهوقا» از آسمان ها به گوش رسید.

سلسله نسب پیامبر(ص) با  ۴۴واسطه به حضرت آدم(ع) می

قرآن کریم در شب قدر به صورت یکجا به قلب نازنین

رسد.

پیامبر(ص) نازل شد

حضرت محمد(ص) در جوانی به «محمد امین» معروف بود

معجزه ی جاودانه و همیشه زنده ی پیامبر اکرم(ص) قرآن کریم

آن حضرت  ۵۲ساله بود که با حضرت خدیجه(س) ازدواج کرد.

است

پیامبر اکرم(ص) تنها پیامبری بود که برقوم خود نفرین نکرد.

به شبی که حضرت علی(ع) به خاطر حفظ جان پیامبر(ص) در

تنها پیامبری که خداوند در قرآن کریم به جان او سوگند یاد

بستر ایشان خوابیدند «لیله المبیت» می گویند

نموده حضرت محمد(ص) است

مبدا تاریخ اسالم هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه است

آن حضرت در  ۴۴سالگی به پیامبری مبعوث شد.

داستان معراج پیامبر در سوره ی اسرا بیان شده.

به روز برگزیده شدن پیامبر اسالم(ص) «روز مبعث» می گویند.

جبریل(ع) ۵۴هزار مرتبه بر پیامبر(ص) نازل شدند.

پیامبر اکرم مدت  ۳سال مخفیانه و مجموعا  ۵۳سال مشغول

به احادیثی که از پیامبر(ص) نقل شده «حدیث نبوی» می

تبلیغ دین اسالم و آیین یکتاپرستی بود.

گویند.

بعثت حضرت محمد(ص) مصادف با پادشاهی خسرو پرویز بود.

به مجموعه ی گفتار و رفتار پیامبر اکرم(ص) سنت و سیره می

نقش نگین انگشتری پیامبر(ص) «اشهد ان ال اله اال اهلل و ان

گویند.

محمدا رسول اهلل» بود.

دو هدیه ی گرانبهایی که پیامبر اسالم(ص) برای مسلمانان به
یادگار گذاشتند «قرآن کریم و عترت ایشان» می باشد.

شیطان هنگام تولد حضرت محمد(ص) از سر خشم فریاد

به آخرین حج پیامبر(ص) «حج الوداع» می گویند.

بلندی کشید

به شبی که حضرت محمد(ص) به معراج رفت «لیله االسراء»

هنگام تولد آن بزرگوار اتفاقات زیر در جهان رخ داد:

می گویند.

دریاچه ی ساوه خشک شد.

مرکبی که پیامبر(ص) با آن به معراج رفت «بُراق» نام داشت

آتشکده ی فارس خاموش شد.

اولین جنگ آن حضرت با دشمنان «بدر» و آخرین جنگ

بت های کعبه فرو ریخت.

ایشان «تبوک» نام داشت.

ایوان مدائن شکاف برداشت.
عبد اهلل پدر حضرت محمد(ص) قبل از تولد ایشان در بازگشت

آن حضرت مدت  ۳سال با یاران و خاندان خود در دره ای به

از سفر شام در مدینه در گذشت و مادرش آمنه درحالی که تنها

نام دره ی شعب ابیطالب در محاصره ی اقتصادی قرار گرفتند.

 ۶سال از عمر آن حضرت گذشته بود در گذشت

نام موذن آن حضرت «بالل» بود.

مدت  ۴سال در کودکی زنی به نام «حلیمه سعدیه» به عنوان

شاعر معروف آن حضرت «حسان بن ثابت» نام داشت.

«دایه» سرپرستی آن بزرگوار را به عهده گرفت

خادم آن حضرت «انس ابن مالک» بود

به سالی که حضرت ابوطالب(ص)و حضرت خدیجه وفات کردند
«عام الحزن» (سال غم و اندوه) می گویند.
به جنگ هایی که پیامبر اکرم(ص) شخصا در آن ها حضور
داشتند «غزوه» و به جنگ هایی که در آن ها شرکت نداشتند.
به غیر از حضرت فاطمه(س) تمامی فرزندان دختر و پسر
پیامبر(ص) در زمان حیات آن حضرت از دنیا رفتند.

نسل حضرت محمد(ص) توسط فرزند گرانقدرش حضرت

همسایه از دست او در امان نباشد ،ایمان ندارد و کسی که به

حضرت رسول می فرماید « شستن دستها پیش و پس از غذا،

زهرا(س) ادامه یافت.

خدا و روز قیامت یقین دارد ،به همسایه آزار نمی رساند».

شفایی برای تن و مایه برکت در روزی است .شستن دستها پیش

پیامبر اکرم(ص) در روز هجدهم ذیحجه سال دوم هجرت هنگام

بیشترین خوراکی که پیامبر میل می کردند «خرما» بود و اگر

از غذا ،فقر را دور می کند و شستن دستها پس از غذا ،اندوه را

بازگشت از آخرین حج خود ،در منطقه ای به نام غدیر خم و در

سر سفره چندین غذا موجود بود ابتدا از خرما آغاز می کردند و

می راند و چشم را سالمت می دهد .ایشان غذای داغ نمی خورد

حضور  ۰۴۴هزار نفر از مسلمانان حضرت علی(ع) را به جانشینی

در این باب می فرمایند  :برشما باد خرما ،چرا که خستگی را

و می گفت  :غذای داغ بی برکت است و خداوند آتش را غذای

خود و امامت مسلمین منصوب فرمودند .اما پس از رحلت آن

میبرد ،در برابر سوز سرما گرمی میدهد در برابر گرسنگی سیر

ما قرار نداده است  ،غذا را سرد کنید.

حضرت با مکر و حیله ی عده ای  ،مردم به سوی افراد دیگری

میکند و درآن  2۵باب شفا است و نیز فرمودند« :به زنان خود

پیامبر به مصرف عسل تاکید فراوان داشت و همیشه می گفتند

رفتند و سرانجام پس از قتل خلیفه ی سوم ،با امام علی(ع)

در دوره نزدیک زایمان خرما بدهید؛ زیرا در این صورت کودک

از عسل  ۰۴۴۴خاصیت برمی آید که در  ۰۴۴۴درمان از آن

بیعت کردند و آن حضرت در سال  ۳۲هجری با اصرار مردم

وی بردبار و پاک خواهد شد و خوراک مریم(س) ،هنگامیکه

استفاده می شود .ایشان فرمودند «عسل  ،درمان است»  « ،بر

خالفت را قبول کردند.

عیسی را به دنیا آورد ،همین بود در حالیکه اگر خدا غذایی

شما باد دو درمان؛عسل و قرآن» .

در قرآن کریم نام پیامبر  ۲بار آمده است ۴ :بار با نام «محمد»

بهتر از خرما برای او سراغ داشت همان را به وی میخوراند»

و  ۰بار با نام «احمد» .به شرح زیر:
آیات ۰۴۴ ،سوره ی آل عمران –  ۴۴سوره ی احزاب –  ۵سوره
ی محمد –  ۵۲سوره ی فتح ،با نام «محمد» و آیه ی  ۶سوره
ی صف ،با نام «احمد

نکات جالبی از سبک زندگی حضرت محمد(ص)
اسالم یک دین علمی و مخصوص سالمتی مردم است.
پیامبراکرم فوق العاده شخص تمیزی بودند و اکثرا لباس های
سفید بر تن می کردند حتی عمامه ایشان هم سفید بود .عطر
جزئی از زندگی پیامبر بود ،آن حضرت خود را با مشک خوشبو
می کرد ایشان آن قدر خوشبو بودند که هر جا عبور می کرد تا

پیغمبرخدا مردم را از خوردن چیزی های داخل شکم

پیامبر اسالم موهای سرش را با سدر می شست و می فرمود «

حیوانات(جگر ،سیرابی و )..نهی می کرد و همیشه غذاهایی را

کسی که سر خود را با سدر بشوید خداوند وسوسه شیطان را از

می خوردند که تازه باشد .حضرت تند تند و با عجله غذا نمی

او دور می کند و چنین کسی مرتکب معصیت نمی شود و هر

خوردند و همچنین لقمه ها را کامال می جوید.

کس معصیت نکند وارد بهشت می شود» .همچنین می فرمایند

مدت ها بوی خوش از آنجا به مشام می رسید.
پیامبر در برخوردهای اجتماعیشان تعامل خوبی داشتند و بسیار
بر حق همسایگی تاکید می کردند.

«حنا خضاب اسالم است بر ثواب عمل مومن می افزاید  ،سردرد
رسول خدا قبل از غذا خوردن وضو می گرفتند و گاهی با نمک

را از میان می برد  ،چشم را تیز بین میکند  ،و مهمترین گیاهان

شروع به خوردن می کردند .زیرا عقیده داشتند « هر کسی که

خوش بو در دنیا و آخرت است».

رسول اکرم (ص) در خصوص حدّ همسایگی فرموده اند « تا

غذای خود را با نمک آغاز کند و با نمک به پایان ببرد ،از 2۵

 ۴۴خانه از رو به رو ،پشت سر ،طرف راست و سمت چپ،

درد که جذام و برص(پیسی) از آن جمله است ،در امان می

تهیه و تنظیم:خانم فارسی-آموزگار پایه پنجم

همسایه محسوب می گردند ».همچنین می فرمایند « کسی که

ماند».

تایید شده توسط خانم رضایی-معاون آموزشی

