
گذری بر زندگانی پیامبر اکرم؟ص؟
االول  بیـع  ر  17 در  روایـات  از  بسـیاری  بنابـر  محمـد؟ص؟  حضـرت  تولـد 

پـدر   . داد  روی  عربـی  یـم  تقو در  مـاه  همـان   12 روایتـی  بـه  یـا  م(   570( عام الفیـل 
پیامبـر ؟ص؟ ، عبـداهلل فرزنـد عبدالمطلـب و مـادرش آمنـه دختـر وهب و هر دو از قبیلـة بزرگ قریش 
كه بزرگان آن از نفوذ فراوانی در مكه برخوردار بودند و بیشـتر به بازرگانی اشـتغال  بودند ؛ قبیله ای 
داشـتند . عبـداهلل ، پـدر پیامبـر ؟ص؟اندكـی پیـش از تولـد فرزنـدش بـرای تجـارت بـا كاروانـی بـه 
كـه در مكـه رایـج بـود  شـام رفـت و در بازگشـت بیمـار شـد و درگذشـت . بنابـر رسـمی 
، محمـد ؟ص؟ را بـه زنـی بـه نـام حلیمـه سـپردند تـا در فضـای سـاده و پـاك بادیـه 
یشـان به یثـرب )مدینه( رفـت ، اما آمنه نیز در بازگشـت ،  رش یابـد . وی 6 سـاله بـود كـه همـراه مـادر بـرای دیـدار خو پـرو
بیمـار شـد و درگذشـت. محمـد ؟ص؟ از ایـن پـس در كنـف حمایـت جـدش عبدالمطلـب قـرار گرفـت ، امـا او نیـز در 8 

گـذارده شـد. یـش ابوطالـب  سـالگی وی درگذشـت و سرپرسـتی محمـد ) ص( بـر عهـدة عمو
یاهـای صادقـه بـوده اسـت، امـا آنچه  گفته انـد نخسـتین نشـانه های بعثـت پیامبـر ؟ص؟ بـه هنـگام 40 سـالگی او ، رؤ
در سـیره بـه عنـوان آغـاز بعثـت شـهرت یافتـه ، شـبی در مـاه رمضـان ، یـا مـاه رجـب اسـت كـه فرشـتة وحـی در غـار حرا 

بـر پیامبـر ؟ص؟ ظاهـر شـد و بـر او نخسـتین آیـات سـورة علـق را برخوانـد .
رد ، همســرش  ــه او ایمــان آو كــه ب كســی  كــرد و اول  ــوادة خــود آغــاز  پیامبــر ؟ص؟ دعــوت بــه توحیــد را نخســت از خان
ــر  ــر ؟ص؟ ب ــتی او را پیامب ــگام سرپرس ــه در آن هن ك ــود  ــب ؟ع؟ ب ــی طال ــن اب ــی ب ــش عل ی ــر عمو ــردان ، پس ــه و از م خدیج
رد و دعــوت  گــرد آو ــدان قریــش  ــا همــگان را از خان عهــده داشــت. 3 ســال پــس از بعثــت، پیامبر؟ص؟دســتور یافــت ت

گســترده تر مطــرح ســازد. توحیــد را در ســطحی 
كه زنی یهودى   سـرانجام آن حضرت در سـال 28 صفر یازدهم هجرى، در سـن 63 سـالگی، در مدینه بر اثر زهرى 

یـان نبرد خیبـر به آن حضرت خورانیـده بود،رحلت نمودند. ینـب در جر بـه نـام ز

گذری بر زندگانی امام صادق؟ع؟
ز جمعـه  بیـع االول سـال 83 هجـری رو امـام جعفـر صـادق ؟ع؟ در هفدهـم ر
در هنـگام طلـوع فجـر مصـادف بـا میـاد حضـرت رسـول چشـم بـه جهـان گشـود، 

پـدرش امـام محمـد باقـر ؟ع؟ و مـادرش "ام فـروه "دختـر قاسـم بـن محمـد بـود.
جعفـر  بـه  منسـوب  اسـت  مشـهور  جعفـری  فقـه  بـه  كـه  امامیـه  شـیعه  فقـه 
بـر طبـق مذهـب  یـرا قسـمت عمـده احـكام فقـه اسـامی  ز صـادق؟ع؟ اسـت. 



كـه از آن حضـرت نقـل شـده اسـت از هیـچ یـك از اهل بیـت؟مهع؟ نقـل  شـیعه امامیـه از آن حضـرت اسـت و آن انـدازه 
كـرده انـد بـه 4000 شـخص بالـغ دانسـته انـد. كـه از او روایـت  یـان ثقـه  نگردیـده اسـت. اصحـاب حدیـث، اسـامی راو

آن حضـرت در نهایـت در سـال 148 قمـری در 65 سـالگی بـا دسیسـه منصـور دوانیقـی بـه وسـیله انگـور زهرآلـود بـه 
كنـار سـه امـام دیگـر، امـام حسـن ؟ع؟ ، امـام سـجاد ؟ع؟ و امـام باقـر ؟ع؟ بـه  شـهادت رسـید و در قبرسـتان بقیـع در 

ک سـپرده شـد. خـا

پرسش ها
کدام قبیله عرب بودند؟ 1( پدر و مادر پیامبر اکرم ؟ص؟ از 

ج( خزرج الف( بنی هاشم    ب( قریش   

2( پیامبر اکرم ؟ص؟ در چه روزی و چه سالی متولد شد؟

بیع 550 میادی بیع 600 میادی  ج( 19ر بیع 570 میادی   ب( 17 ر الف( 17 ر

3( امام صادق ؟ع؟ در چه روزی و چه سالی متولد شد؟

بیع 70 هجری ج( 15ر بیع90هجری   بیع83 هجری   ب( 17ر الف( 17ر

که راوی روایت امام بودند چند نفر بوده اند؟ گردان امام صادق ؟ع؟  4( تعداد شا

گرد ج( 5000 شا گرد    گرد    ب( 9000 شا الف( 4000 شا

5( نام مادر امام صادق ؟ع؟ چه بوده است؟

ج( سمانه الف( ام فروه          ب( آسیه    
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نام و نام خانوادگی:

شماره تماس:


