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محمد حضرت اسالم، گرامی پیامبر شخصیت دربارهی اسالمی انقالب رهبر خامنهای، آیتهللا حضرت
صلیهللاعلیهوآلهوسلممیفرمایند:پیغمبربزرگواراسالماّولشخصوبرترینانساِنمخلوِقپروردگاراست؛
ازهمهیانبیا،ازهمهِیاولیا،نبّیمکّرماسالمبرتروباالتروباعظمتتراست...پیغمبراسالممعلمهمهی
نیکیهاومعلمعدالت،انسانیت،معرفت،برادریورشدوتکاملوپیشرفتدائمیبشرتاانتهایتاریخبود...
زندگیپیغمبررامیلیمتریبایدمطالعهکرد...مامسلمانهابررویشخصیتپیغمبراکرماگرتمرکزودقت

کنیم،بخواهیمدرسبگیریم،برایدینودنیایماکافیاست.«
بخشزن،خانوادهوسبکزندگیKHAMENEI.IR)ریحانه(درکتاب»نیکوترینالگو«بهبازخوانیبیانات
رهبرانقالبدربارهیسبکزندگیپیامبرگرامیاسالمپرداختهوسپسبااشعاریکودکانه،ویژگیهایاخالقی

حضرتمحمد)ص(رابازگومیکند.



حضرت آیت اهلل خامنه ای :
ج  که در تاریخ بشری نظیرش را نمی شود نشان داد. چنان استقامتی به خر استقامت حضرت محمد )ص( استقامتی بود 
با  بود؟  ممکن  استقامت،  بدون  مگر  کند.  پایه گذاری  است،  ابدی  که  را  خدایی  مستحکم  بنای  این  توانست  که  داد 

استقامت او ممکن شد. با استقامت او، یاراِن آن چنانی تربیت شدند.

استقامت
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اتل متل یه قصه ی واقعی 
قصه ی پیغمبرمون محمد

 همون که بین همه ی آدما
 قصه ی خوبیاش شده زبونزد

 نمیشه دونه دونه شو بشمریم
 بس که صفات خوب اون زیاده

 یکیش همین بوده که محکم بوده
 تا پای جون روی حرف و اراده

گه ماه و بدن دست چپ  میگفت ا
 خورشیدو هم بدن به دست راستم

 حتی واسه یه لحظه هم محاله
 کوتاه بیام از اونی که می خواستم

 خواسته ی پیغمبر خوب اسالم 
چیزی نبود به غیر تبلیغ دین

 خیلیا سنگ سر راهش شدن
 ولی نذاشت حرف خدا رو زمین

 وقتی که با سختی مواجه می شد 
 می گفت خدا به سختیا غالبه
 یه وقتایی سختی میون جنگه

یه وقتی هم شعب ابیطالبه

                     حاال ما که عاشق دین مونیم
                      باید شبیه قرآن و روایت

                      مثل خود رسول مهربونی
                      همیشه باشیم اهل استقامت

                          نفیسه سادات موسوی 
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حضرت آیت اهلل خامنه ای :
حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله خوش سخن بود؛ تلخ زبان و گزنده گو نبود.

خوش سخن بودن
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پیغمبر خوب ما 
بسیار خوش سخن بود 

زیبایی کالمش 
الگوی مرد و زن بود 

عطر گالب میداد 
لبخند مهربانش 

وقتی شکفته می شد 
گلواژه* بر لبانش 

با مهر و با محبت 
با واژه های شیرین 
می داد درس ایمان 

می گفت قصه ی دین 

دریای نور می دید 
پیغمبر امین را 

هر کس که گوش می داد 
آن صوت* دلنشین را 

ما هم همیشه هر جا 
با هر که رو به روییم 

باید شبیه ایشان 
زیبا سخن بگوییم 

سمانه رحیمی
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حضرت آیت اهلل خامنه ای :
ع و گریه و استغفار و دعا می گذرانید. با خدای  حضرت محمد )ص( بخش عمده ای از شبها را به بیداری و عبادت و تضّر
متعال راز و نیاز و استغفار می کرد. غیر از ماه رمضان، در ماه شعبان و ماه رجب و در بقیه اوقات سال هم، یک روز در 
گناهی نداری؛ این همه دعا و عبادت و استغفار  که  کردند: یا رسول اهلل! تو  میان روزه می گرفت. اصحاب او به او عرض 

چرا؟! می فرمود: آیا بنده سپاسگزار خدا نباشم که این همه به من نعمت داده است؟!

عبادت و بندگی پیامبر
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خلوت شب، نجوای عاشقانه
عطر گل محمدی می پیچید
رسول مهربان به وقت نماز

باغ قشنگ آسمان ها رو دید

وقت مناجات و نیایش می شد
پر می کشید با خدا صحبت می کرد

تنها توی غار حرا ، می نشست
خدای یکتا رو عبادت می کرد

رکوع و سجده ها چه طوالنی بود
صوت قشنگش دل عالم رو ُبرد

تالوت دعا و قرآن او
از همه ی خلق خدا،غم رو ُبرد

عاشق مسجد و عبادت حق
عطر حضورش چه لطافتی داشت

 نزول هر آیه به جان رسول،
همراه خود،چشمه ی رحمتی داشت

وقت سحر ،دست دعا به باال
اشک نیاز و راز او جاری بود

با عشق و سوز و معرفت،دعاهاش
مکتِب عرفانِی بیداری بود

امید و رستگاری و بندگی
توی تالوت های قرآن اوست

خلوت عاشقانه اش با خدا
صیقل و نوِر تازه ی جان اوست

عارفه دهقانی
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حضرت آیت اهلل خامنه ای :
که دیگران از شنیدنش بی تاب می شدند، در آن بزرگوار  که چیزهایی  بردباری حضرت محمد )ص( به این اندازه بود 
بی تابی به وجود نمی آورد. بعد از اسالم، گاهی مسلمانان سر قضیه ای، از روی غفلت و یا جهالت، جمله اهانت آمیزی به 
گاهی بعضی افراد به مسجد می آمدند، پاهای خودشان را دراز می کردند و به  پیامبر می گفتند؛ اما ایشان سکوت میکرد. 

پیامبر می گفتند ناخنهای ما را بگیر! پیامبر هم با بردبارِی تمام، این جسارت و بی ادبی را تحمل می کرد.

بردباری
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بر لبانش داشت لبخند
قلب او مانند دریا

مهربان مانند خورشید
پاک همچون آسمونها

هیچ کس هرگز نمی دید
اخم بر پیشانی او

با تمام مردمان بود
هرزمان آرام و خوشرو

دشمنان هربار گفتند
حرف های تند، اما

هیچ کس نشنید از او
حرف دشنامی به آنها

او سکوتی ساده می کرد
با دلی غرق محبت

قلب پرنور و خدایی ش
به صبوری داشت عادت

مثل او رفتار من هم
کاش باشد خوب و زیبا

چون که صبر و بردباری  ست
شیوه ی پیغمبر ما...

نعیمه آقانوری
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حضرت آیت اهلل خامنه ای :
حضرت محمد )ص( اهل نظافت و تمیزی ظاهر بود؛ لباس، نظیف؛ سروصورت، نظیف؛ رفتار، رفتار با نظافت...

پیامبر از دوران کودکی، موجود نظیفی بود. برخالف بچه های مکه و برخالف بچه های قبایل عرب، نظیف و تمیز و مرّتب 
که از  کرده؛ بعد از اسالم، در دورانی  کرده؛ بعد در دوران جوانی، محاسن و سر شانه  بود. در دوران نوجوانی، سرشانه 
گوشش می رسید، تمیز؛  که تا بنا گیسوان عزیزش  کاماًل مقید به نظافت بود.  گذشته بود و مرد مسنی بود،  جوانی هم 
 عمامه و محاسن را مرتب 

ً
محاسن زیبایش تمیز و معطر. وقتی می خواست نزد مسلمانان و رفقا و دوستانش برود، حتما

و تمیز می کرد، بعد بیرون می آمد. همیشه با عطر، خود را معّطر و خوشبو می کرد. در سفرها با وجود زندگی زاهدانه، با 
ک، به  ک می کرد. دیگران را هم به همین نظافت، به همین مسوا خودش شانه و عطر می برد. هر روز چند مرتبه مسوا

همین ظاهِر مرّتب دستور می داد. لباس پیامبر وصله زده و کهنه بود؛ اما لباس و سر و رویش تمیز بود. 

نظیف و پاکیزه بودن
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15

رسول مهربون ما محمد)ص(
فرستاده ی آخر خدا بود 

اومده بود یاد بده خوبیا رو
به فکر روح پاک آدما بود

با حرفایی که می زد از خوبیا
مردمو آشنا کرده بود با اسالم

پیامبر پاکی و مهربونی
همیشه پیشقدم می شد تو سالم

نه تنها توو عبادت و محبت
همیشه اولین و بهترین بود

کیزه بود و زیبا  ظاهرشم پا
خوشبوترین گِل روی زمین بود 

 

ریش و موهاش تمیز و شونه کرده
عطر گل محمدی رو تنش

زبونزد مردم کوچه بازار
تمیزی وسفیدی  پیرهنش 

می گفت که ظاهر مسلمون باید
مرتب باشه چون نشوِن دینه

هر کی بخواد مسلمونو بشناسه 
اول میره ظاهرشو می بینه

می گفت به حضرت علی)ع(: علی جان
مسواک بزن با هر وضو همیشه
وقت نماز با خدا حرف می زنی

دهان که خوشبو باشه بهتر می شه

وقتی که اصل دینمون پاکیه
وقتی پیامبر خدا نظیفه 

ما هم باید تمیز و خوشبو باشیم
از دین ما دوره هر کی کثیفه

نصیبا مرادی



حضرت آیت اهلل خامنه ای :
که  که می شد، آن وقت غمها و حزنهایی  با مردم، رفتار خوش بود. در جمع مردم، همیشه بّشاش بود. تنها  رفتارش 
کسی  گر  داشت، آن جا ظاهر می شد. غمهای خودش را جلوی مردم آشکار نمی کرد. بّشاش بود. به همه سالم می کرد. ا
کسی  او را آزرده می کرد، در چهره اش آزردگی دیده می شد؛ اما زبان به شکوه باز نمی کرد. اجازه نمی داد در حضور او به 
دشنام دهند و از کسی بدگویی کنند. خود او هم به هیچ کس دشنام نمی داد و از کسی بدگویی نمی کرد. کودکان را مورد 

مالطفت قرار می داد؛ با زنان مهربانی می کرد؛ با ضعفا کمال خوشرفتاری را داشت؛ با اصحاِب خود شوخی می کرد.

خوش رفتاری
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تابید بر زمین
نوری از آسمان

عطر محمدی
پیچید در جهان

با صد سبد بهار
آمد به سوی ما

با یک پیام سبز
پیغمبر خدا

لبخند زد به روز
خورشید دیده شد

لبخند زد به شب
ماه آفریده شد

گل با محبتش
از خاک سر کشید
پروانه جان گرفت

از پیله پر کشید

دست سخاوتش
آموزگار باغ

او بود خوش زبان
با سار* با کالغ

می کرد او سالم
بر پیر و بر جوان
بی تاب دیدنش
همواره کودکان

دارد همیشه از
احوال ما خبر

او مهربانتر است
از مادر و پدر

ای کاش هر کجا
کار و گفتگو در 

سرمشق ما شود
رفتار خوب او

اعظم سعادتمند 
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سار:پرنده ای کوچک و خوش آواز



حضرت آیت اهلل خامنه ای :
حضرت محمد )ص( بسیار مهربان و پر گذشت و فروتن و اهل عبادت بود.

مهربانی
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خنده ی مهربون تو
جلوه ای از سخاوته

مهربونی تو دین تو
خودش یه جور عبادته

وقتی به دشمن خودت
موندی و لبخند زدی 

به کوچه های بی چراغ
خورشید و پیوند زدی

تو عاشقی و می دونیم
عاشقا مهربون ترن

حبیب و یار دین عشق
فرشته ها دوِست دارن

عطرتو میشناسن گال
رنگ بهشته خنده هات

باغ گل محمدی 
شکوفه میده پیش پات

پونه نیکوی
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حضرت آیت اهلل خامنه ای :
که دشمنان شخصی خود را مورد عفو و اغماض قرار می داد.  حضرت محمد )ص( جوانمرد بود.جوانمردی او طوری بود 

گر در جایی ستمدیده ای بود، تا وقتی به کمک او نمی شتافت، دست برنمی داشت. ا
یک نفر غریب وارد مکه شد و جنسش را فروخت. کسی که جنس را خریده بود، مرد گردن کلفِت قلدری از اشراف مکه بود. 
جنس را که خرید، پولش را نداد. آن مرد غریب به هرکس مراجعه کرد، نتوانست کمکی دریافت کند. لذا باالی کوه رفت و 
فریاد زد: به من ظلم شده است. پیامبر و عمویش زبیر بن عبدالمطلب آن فریاد را شنیدند؛ لذا دور هم جمع شدند و تصمیم 
گرفتند که از حق او دفاع کنند. بلند شدند پیش آم مرد قلدر رفتند و گفتند پولش را بده؛ او هم ترسید و مجبور شد پولش را 
بدهد. این پیمان بین اینها برقرار ماند و تصمیم گرفتند هر بیگانه ای وارد مکه شد و مکی ها به او ظلم کردند، اینها از او دفاع 

کنند. بعد از اسالم، سالها گذشته بود، پیامبر می فرمود که من هنوز هم خود را به آن پیمان متعّهد می دانم. 

جوانمردی
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وقتی که رسول ما
در اوج جوانی بود

در بین جوانمردان
الگوی جهانی بود

مردی یمنی روزی
برخاست به حق خواهی

پیغمبر از او پرسید 
ای مرد چه می خواهی

من یاور مظلومان
همراه غریبانم

هر جا ستمی باشد
آرام نمی مانم

تا مرد غمش را گفت
در جمع جوانمردان

صد قفل و گره واشد
با لطف خدا آسان

چون ماه امین آمد
در آینه ی ایمان

پایان ستم ها شد
پیمان جوانمردان

نغمه مستشارنظامی
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حضرت آیت اهلل خامنه ای :
کرده بودند و  که در دوران جاهلیت او را به »امین« نامگذاری  امین بودن و امانتداری حضرت محمد )ص( چنان بود 
مردم هر امانتی را که برایش بسیار اهمیت قائل بودند، دست او می سپردند و خاطرجمع بودند که این امانت به آنها سالم 
گرفت، در همان احوال هم  که دعوت اسالم شروع شد و آتش دشمنی با قریش باال  گشت. حتی بعد از آن  برخواهد 
گر می خواستند چیزی را در جایی امانت بگذارند، می آمدند و به پیامبر می دادند! لذا شما شنیده اید  باز همان دشمنها ا
گذاشت تا امانتهای مردم را به آنها برگرداند. معلوم  کرد، امیرالمؤمنین را در مکه  که وقتی پیامبر اکرم به مدینه هجرت 
می شود که در همان اوقات هم مبالغی امانت پیش آن بزرگوار بوده است؛ نه امانت مسلمانان، بلکه امانت کّفار و همان 

کسانی که با او دشمنی می کردند!

امین بودن
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امروز دیدم همسایه
گفت به مامان "بیزحمت

این بسته رو نگه دار
باشه پیشت امانت"

رفتم پیش مامان جون:
مامان، میدیش دست من؟

حاال امانت چی هس؟
مال خودم شه اصال

مامانی با خنده گفت
قربون این قیافت

به این کار زشت میگن
خیانت در امانت

شاید شنیده باشی
پیغمبر آخرین 

بس که امانتدار بود
بهش میگفتن امین

تاجرا پول هاشونو
دست او میسپردن 

درددل هارو مردم
پیش ایشون میبردن

خدا میدونست امین
قابل اعتماده

برا همین قرآنو
به ایشون هدیه داده

میشیم مثل پیامبر
تو خوبیا زبانزد

حاال بخون با مامان
صلوات بر محمد

رباب کالمی
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حضرت آیت اهلل خامنه ای :
بخشنده بود؛ هم بخشنده مال، هم بخشنده انتقام؛ یعنی انتقام نمی گرفت؛ گذشت و اغماض می کرد... بارها با دشمناِن 
مغلوب خود رفتاری کرد که برای آنها قابل فهم نبود. در سال هشتم هجری، وقتی که پیامبر مکه را با آن عظمت و شکوه 

فتح کرد، گفت: امروز، روز گذشت و بخشش است؛ لذا انتقام نگرفت. 

سخاوت و بخشنده بودن
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آهای آهای بچه ها
یه قصه ی آشنا

قصه ی قلبی پاک و 
بخشنده مثل دریا

پیامبر مهربون
بخشنده، با سخاوت

هی چی که داشت، به مردم
هدیه می  داد چه راحت

تو کوچه ها، تو مسجد
هر جا به هر کی می دید

با دست باز و لبخند
هر چی می خواست می  بخشید

مثل درخت سبزی
که سربلنده تو باغ

شبیه خورشیدی که 
می تابه چون چلچراغ

رو تن داغ کویر
می باره مثل بارون

قلب سخاوتگره
رسول بخشنده مون

آهای آهای بچه ها
قصه به سر رسیده

پیش خدا عزیزه
هرکی چیزی بخشیده

مرضیه فرمانی
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