
 ؟ شود می یاد اهلل رسول لقب با بعد و عبد لقب با ابتدا اکرم پیامبر از چرا

  شد؟می اطالق کسانی چه به عبد( ص) پیامبر حیات زمان در است؟ مفهوم چه به عبد

 اين شود؟نمی دارجريحه ما غرور بگويند( ص) اکرمنبی زمان در رايج مفهوم همان به عبد ما به اگر

 در ار معتبري روايت النبیسنن کتاب در طباطبايی عالمه مرحوم. است بررسی و تعمق قابل موضوع

 کفويت و شأنیت آيا. است بوده گونه عبد مردم با ايشان برخورد که کندمی نقل پیامبر اخالق و حاالت

 آيا. [اندبوده کنیز شیعیان( ع) معصوم امام شش يا پنج مادر بینممی است؟ نبوده مطرح پیامبر براي

 کنیز لیو است نفسش مالك کلفت زيرا نیست معلوم خیر؟ يا بوده کلفت مفهوم به زمان آن در کنیز

 است؟ نبوده مطرح امامان براي کفويت و شأنیت آيا اهلل معاذ]. نیست اينگونه

 . است بودن عبد است شده داده نسبت پیامبر به قرآن در که عناوينی و القاب از

 ( حوله بارکنا الذي االقصی المسجد الی الحرام المسجد من لیالً بعبده اسري الذي سبحان)

  است؟ شده حل ما فعالیت حیطه در اخالق اين آيا

 هم ما شايد گیريم قرار آزاد و باز فضاي در و يابیم رهايی درونی شیطان بندهاي از بتوانیم اگر

 . کنیم پیدا خصوصیتی چنین

 اب ارتباطی چه است( ص) اکرم پیامبر مخصوص ويژگی، اين که باشد مطرح سئوال اين است ممکن

 ما ايبر خصوص به] حسنه اسوه اهلل رسول فی لکم کان لقد[ است اسوه پیامبر: گفت بايد دارد؟ ما

 ]. البالغ اال الرسولعلی ما و[ بود مبلغ پیامبر که همانگونه. مبلغیم که

 گفتارمان ؤيدم بايد ما رفتار بلکه نیست گفتار با تنها پیام رساندن. السنتکم بغَیر النّاسِ دعاه کونوا

 . باشد



 در ما زندگی نحوه و دارند توجه حال و گذشته در ما رفتار به مردم گوئیممی( ع)الصادققال وقتی

 و قرآن در که( ص) پیامبر القاب داشتن لذا. کندمی خطور ذهنشان به خانوادگی و اداري محیط

( ص) پیامبر که نمائیم توجه. است الصدور قطعی که قرآن خصوص به. است ضروري شده، ذکر روايات

 .است بوده خوبی مبلغ آنها، بودن دارا با که داشته خصوصیاتی چه

 

 اما از القاب پیامبر رسول اهلل هم بوده چرا پیامبر بعد از عبد اهلل بودن رسول اهلل شده.

خدايی  ايد مسئولتیبرسول اهلل به معناي کسی که رسالتی از جانب خداوند بر عهده اوست و کسی که 

را انجام بدهد. پس از مبعوث شدن محمد به پیامبري وي از جانب خدا مسئول تبلیغ دين اسالم 

 گرديد.

 :پرداخت رسالت ابالغ به مرحله سه در اکرم پیامبر

 بود ايشان دعوت مرحله اولین که سري دعوت

 آن در و. است معروف الدار يوم به و گرفت صورت انذار آيه نزول با که نزديکان و خويشان دعوت

 خابانت خود جانشینی به را( السالم علیه) علی حضرت ،( سلم و آله و علیه اهلل صلی) خدا رسول روز

 .کرد

 علنی دعوت

 اسالم در سابقین

 ام ايشان همسر ، آورد ايمان( سلم و آله و علیه اهلل صلی) اسالم پیامبر به که زنی تخستین

 بیا بن علی آورد، ايمان که مردي نخستین ايشان از پس و بود( علیها اهلل سالم) خديجه المؤمنین

 .است بوده( السالم علیه) طالب



 اسالم پیامبر با قريش اشراف مبارزات

 :ردک بندي تقسیم بخش چهار در توان می( سلم و آله و علیه اهلل صل)خدا رسول با قريش مبارزات

 تطمیع و سازش

 روانی برخوردهاي

 جسمانی آزارهاي

 علمی برخوردهاي

محمد با تالش بسیار پیام هاي الهی را به گوش مردم می رساند و رسالت خود را به بهترين نحو 

ممکن اجرا میکیرد وي همچنان که عبداهلل )به معناي عبد خدا بود( رسول اهلل به معناي کسی که 

 م بود.رسالتی بزرگ بر دوش دارد ه

 بر اين حضرت محمد از عبد اهلل به لقب رسول اهلل ياد میگردد.بنا

 


