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 ٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

D  C  B    A  
  

  هديه به بزرگواران و تشكر و قدرداني از آنان
هميشه عادتم بر اين بوده كه اين هديه را به صاحبان فضل تقديم كنم و از آنان 

توانم آنان را فراموش كنم و اين به  ا قسم هرگز نميبه خد. تشكر و قدرداني نمايم
 :)1(»من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا«: فرمايد است كه مي صخاطر فرموده پيامبر محبوب

  .»هركس از مردم تشكر و قدرداني ننمايد، خداوند را سپاسگزاري نكرده است«
   :به كنم پيش از همه مردم، اين هديه را تقديم مي

  ـ ! ـ خداوند وي را مورد مرحمت خويش قرار دهد مادر محبوبم
اي كسي كه به خاطر من همه ... كنم  چگونه تو را فراموش ! اي مادر محبوبم

چيز را فدا كردي، چگونه بخشش و فداكاري و دلسوزي و شفقت تو را فراموش 
توانم  به خدا قسم، اگر هزار كتاب هم بنويسم و آن را به تو هديه كنم نمي. كنم 

خداوند بهترين پاداش را به تو عطا : گويم به همين خاطر مي. حق تو را ادا كنم
تواند در هر دو جهان پاداش بزرگي را به تو عطا  فرمايد؛ چون خداوند سبحان مي

خواهم كه تو را مورد رحمت واسعه خويش قرار دهد و  پس از وي مي. فرمايد
م كارهايم را در ترازوي هاي بهشت قرار دهد و تما قبرت را باغي از باغ

  !هايت قرار دهد و مرا در بهشت كنار تو قرار دهد نيكي
  ـ! ـ خداوند وي را حفظ كند به پدر محبوبم

نمايم كه زود شفايت دهد و عمرت را با بركت  از خداوند متعال مسألت مي

                                                 
آن ) 6541(« صحيح اجلامع«لبانی در كتاب اند, و آ امحد و ترمذی و ضياء از ابوسعيد آن را روايت كرده −)١(

 .را صحيح دانسته است
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خداوند ... گرداند و عاقبت خيري را نصيب تو و من و ساير مسلمانان گرداند 
پاداش را به تو عطا فرمايد؛ چون تو همواره و هميشه بهترين پدر دلسوز و  بهترين

  .مهربان براي من بودي و هستي
  :به علماي فاضل امت اسالمي

به كساني كه از آنان، پيش از علم، مهرباني و دلسوزي و اخالق نيكو ياد 
  .گرفتم

  .به جناب دكتر زكي محمد ابوسريع
  .به آقاي شيخ محمد حسان

  .اي شيخ ابواسحاق حوينيبه آق
  به جناب دكتر سيدحسين عفاني

  !خداوند بهترين پاداش را به شما عطا فرمايد
  به آقاي شيخ مصطفي محمد و خالد صقر

در اين صورت ! خداوند در علم و عمل شما بركت و خير فراوان قرار دهد
از . داست كه دعوت، مفيد و پرثمر خواهد بود و خير فراوان، ثمره آن خواهد بو

هاي شما قرار دهد و  ـ خواهانم كه همه آنها را در ترازوي نيكي خداوند ـ 
پاداش جزيل را در دنيا و آخرت به شما عطا فرمايد و مرا همراه شما در بهشت و 

  !قرارگاه رحمت خويش محشور گرداند
  امام عرفه و عبدالعاطي عرفه و عادل عرفه: به برادران گرامي

چقدر . نظير در اين زمان كشان بي دمتگزاران و زحمتبه برادران صادق، خ
ـ  هاي مؤمن با محبت خالص و درست به خاطر خداوند ـ  زيباست كه دل

  .همراه باشد
بنديم كه اگر خداوند نعمت شفاعت در روز قيامت را  از همين حاال پيمان مي

يامت ما خدايا، روز ق. به هركس عطا فرمايد، آن فرد براي برادرانش شفاعت كند
را در زمره كساني قرار بده كه به خاطر جالل و عظمت تو همديگر را دوست 
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اي جز  دهي در روزي كه هيچ سايه دارند، كساني كه آنان را در سايه خود قرار مي

  .سايه تو نيست
  )عمار و هاجر و ساره(به پسرانم 

ان و خواهم كه شما را حفظ نمايد و بركت و خير فراو ـ مي از خداوند ـ 
. ثابت را در شما قرار دهد و شما را از بندگان مخلص و فرمانبردار خود قرار دهد

هايم قرار  و شما را براي ياري دينش به كار گيرد و اعمال شما را در ترازوي نيكي
  !و مرا همراه شما در بهشت و قرارگاه رحمت خويش قرار دهد. دهد

  به هر برادر و خواهر مسلمان
ا را براي شما در نمازم ـ در حالي كه در پيشگاه خدا سر به به خدا قسم، دع

ام، پس شما هم مرا از دعاي خير خود فراموش  گذارم ـ فراموش نكرده سجده مي
كه دعا كنيد خداوند گناهانم را ببخشايد و اخالص در قول و عمل را  اين. نكنيد

ر بهشت خود در همراه شما د ، و عاقبت به خيرم گرداند، و مرانصيب من گرداند
خداوند بهترين . نشينيم، قرار دهد ها روبروي هم مي حالي كه برادرانه بر تخت

  !پاداش را در دنيا و آخرت به شما عطا فرمايد
  نيازمند بخشش پروردگار

  محمود مصري
  )ابوعمار(
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  )حفظه اهللا(مقدمه شيخ محمد حسان 
علی آله وصحبه ومن وااله هللا والصالة والسالم علی رسول اهللا و بسم اهللا واحلمد

 :اما بعد
ترين اسباب قوت و توان در  اند كه زن مسلمان از بزرگ دشمنان دين ما دانسته

كشند تا حركتش را تباه و  جامعه اسالمي است، از اين رو شب و روز نقشه مي
  .فلج نمايند و او را دچار فتنه و فساد سازند

ماي عامل و مجاهدان راستين را به بر آنان دشوار بود كه زن مسلمان از نو، عل
امتش تقديم كند، از اين رو تمام سعي و تالششان اين شده كه زن مسلمان را 

  .هويت و دور از دين، به وجود نياورد فايده سازند تا جز نسلي بي عقيم و بي
ست، دشمنان براي فاسد كردن زن هر راهي را براي رسيدن به اين هدف پ

  .اند ها را كشيده هاند و همه نقش پيموده
كنند كه  اند؛ و ادعا مي را مطرح كرده» قضيه حقوق زن«اي به نام  پس، قضيه

حقوق زن نياز به مناقشه و بررسي و دفاع دارد و زن مسلمان، مظلوم است و 
رسد، زيرا مرد  فايده است و به حقوقش نمي اثر و پنهان و بي كار و بي موجودي بي

طور نيست، و در همان وقت از هر  گزيند و زن اين يچيز را براي خود برم  همه
دهند و او را به  كنند و زن را با شعار آزادي فريب مي راهي با حجاب مبارزه مي

خوانند تا وي را دچار  سوي اختالط و آميختگي نامعقول و زشت و ناپسند فرا مي
  .رذيلت و فتنه سازند با اين ادعا كه تربيت، اصل است

  .نان از همه مردم، فاسدتر و بيمارترنددر عين حال اي
   :اند هاو را دست و پا بسته به دريا انداخت و به او گفت

  !مواظب باش غرق  نشوي
سازد اين است كه اين  سازد و درون را اندوهگين مي چه دل را دردمند مي آن

نقشه خبيث بر بسياري از مردان و زنان مسلمان پياده و عملي شده و بسياري از 
اند كه زن فقط  كنند و فراموش كرده مانان اين سخنان پوچ و باطل را تكرار ميمسل
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  .آورد در اسالم، ارزش و احترام و كرامت واقعي خود را به دست مي

چون زن از نظر فرد يوناني و روماني و از نظر هندوها و يهوديان و از نظر 
  !!!ارزشي بود كه حق زندگي نداشت عرب در جاهليت، موجود بي

بلكه حتي امروزه زن در كشورهاي غربي، ابزار و وسيله خوشگذراني بيش 
هاي  نيست كه در هنگام جواني و طراوتش، مورد لهو و لعب و سوء استفاده

هاي  گيرد و در نهايت در اوان پيري و سالخوردگي به آسايشگاه جنسي قرار مي
  .شود سالمندان فرستاده مي

ستي به آن جايگاه واال، بلند گرداند و او را پس اسالم آمد تا وي را از اين پ
همتاي مرد قرار دهد و نيكي كردن به مادران را بر نيكي كردن به پدران مقدم 

او را به عنوان همسر و شريك زندگي مرد تكريم نمود و حتي براي . نمود
بلكه حتي ارزش دادن اسالم به زن در . ها نيز ارزش و حقوق قائل شد دختربچه
هاي طوالني قرآن را به  اي كامل از سوره ي پيدا كرده كه قرآن كريم سورهاين تجل

  .نام نهاده است» نساء«زنان اختصاص داده و آن را سوره 
اكنون وقت آن رسيده كه زن مسلمان اين حقايق را بداند و از نو با چشم و 

ن و هاي پاك و صالح و پاكدامن از مادران مؤمنا دلش به الگوهاي واال و سرمشق
اين كتاب، تاليف برادر گرامي و محبوب، . القدر بنگرد زنان صحابي و تابعي جليل

شيخ محمود مصري ـ خدا او را حفظ نمايد و اعمال صالح را از ما و او قبول 
كند كه ما امروز آن را به هر خواهر مسلماني  ـ در همين راستا بحث مي!فرمايد

  .كنيم تقديم مي
به ... ها و مربي مردان  به سازنده نسل... ف و حيا به اصل و اساس عزت و شر

كسي كه در قرون گذشته بر عرش حيايش به چهارزانو نشسته، با دست راستش 
به در ... لرزاند  هاي كفر را مي دهد و با دست چپش كرسي گهواره را تكان مي

م و مصون و مرواريد پوشيده، با اين اميد كه دوباره همراه مردان و زنان پيشقد
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 :پيشين، مردان و زنان صادق و مؤمن، اين گفته جاويد و باارزش را تكرار نمايد
 {�   ~¡    ¥  ¤  £  ¢z )285 :بقرهال(.  

و  ؛)داريم(آمرزش تو را ) انتظار! (پروردگارا. ما شنيديم و اطاعت كرديم«
  . »به سوى توست) ما(بازگشت 

 وصلی اهللا علی نبينا حممد وعلی آله وصحبه وسلم
  )ابواحمد(محمد حسان 

  ق. هـ 19/2/1422: منصوره
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F  
  

  مقدمه
هللا تعالي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا تعالي من شرور  ن الحمدإ

وأشهد . من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له. أنفسنا وسيئات أعمالنا
  .ورسولهاهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده  أن ال إله إالّ

 {  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tz )آل عمران: 
آن گونه كه حق تقوا و پرهيزكارى است، از ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده« .)102

بايد گوهر ايمان را تا ! (و از دنيا نرويد، مگر اينكه مسلمان باشيد! خدا بپرهيزيد
  .»!)پايان عمر، حفظ كنيد

 { E  D  C  B  A Q  P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  FR  
X   W   V  U  T  SY    _  ^  ]   \  [  Zz )از ! اى مردم« .)1 :نساءال

 ؛همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد! پروردگارتان بپرهيزيد) مخالفت(
در (و از آن دو، مردان و زنان فراوانى  ؛از جنس او خلق كرد) نيز(و همسر او را 

همگى به عظمت او (و از خدايى بپرهيزيد كه . منتشر ساخت) روى زمين
) و نيز! (بريد خواهيد، نام او را مى هنگامى كه چيزى از يكديگر مى) و ؛معترفيد

  .»زيرا خداوند، مراقب شماست! خويشاوندان خود، پرهيز كنيد) از قطع رابطه با(
 {   £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ¤¥  

  ¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦z )71-70 :حزابألا(.  
تا  .تقواى الهى پيشه كنيد و سخن حق بگوييد! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

و هر كس اطاعت خدا و  ؛خدا كارهاى شما را اصالح كند و گناهانتان را بيامرزد
  .»!عظيمى دست يافته است) و پيروزى(رسولش كند، به رستگارى 
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اصالح وضعيت اسالم معاصر تنها با پيروي از همان روشي كه  :بعد اما
  .مسلمانان صدر اسالم بر آن بودند ميسر خواهد شد

بررسي تاريخ اسالمي به طور عام و تاريخ مردان و زنان صحابي به طور 
گذارد؛  خاص، گام بزرگي را در راه انتخاب و گزينش امت اسالمي، به نمايش مي

كند تا بار ديگر برخيزد و غبار غفلت را كنار  مسلمان را بيدار مي زيرا اين امر زن
هايش را برگرداند و بار ديگر برگردد تا همه جهان را به خير  نهد تا مجد و بزرگي

  .دنيا و آخرت هدايت نمايد
بهترين نسلي هستند كه تمام بشريت آن را شناخته  ص اصحاب و ياران پيامبر

ـ بهترين ! رسوالن ـ درود و سالم خداوند بر آنان باداست، و پس از پيامبران و 
قومي كه خداوند، آنان را براي مصاحبت و همراهي پيامبرش . مردمان هستند
تر داشتند و از همه  آنان از همه مردمان، قلبي نيكوتر و فكري عميق. برگزيده است

را بشناسند، به آيندگان بايد فضل و برتري گذشتگان و پيشينيان . تر بودند آاليش بي
  .كنيم كه زنان الگو و صالح نداريم دليل اينكه ما در روزگاري زندگي مي

اين بزرگان و كنار زدن پرده از صفحات روشني   به همين خاطر نوشتن درباره
اند، از واجباتي است كه اين عصر بر ما الزم  كه بر پيشاني تاريخ با نور نوشته

افكار و ناسازگاري موازين و دوستي با كافران گردانيده، عصري كه ما در اختالف 
  .خورد بسيار به چشم مي

ها بدين خاطر است كه امت اسالمي از منبع عزت و سرچشمه شرف  همه اين
و ياريگر كرامتش دور شده است، در نتيجه خداوند اين امت را ذليل و خوار 

صحيح  راه و روش صدر حالي كه وقتي اصحاب پيامبر محبوب... نموده است 
  .و مطابق قرآن و سنت را پي گرفتند، خداوند آنان را عزيز و موفق گرداند

اينك ما از خالل اين سطور، همراه با باقيمانده بوي خوش زندگي و روش 
سفري كه جاي جاي آن . كنيم ـ سفر مي! زنان صحابي ـ خداوند از آنان راضي باد

هاي سيرت را  ساني كه كتاببه عطر دل انگيز اين بزرگواران معطر شده است، ك
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  .اند با سيرت مباركشان عطرآگين نموده

رويد، و هنگامي كه  هر زن صحابي به مثابه گُلي است كه در مزرعه اسالم مي
بيني كه از خالل دو  اين گل با ابر ايمان بيايد آبياري شود، آنگاه آن گُل پاك را مي

و آن موقع عطر و . دشو ـ تغذيه مي صچشمه صاف ـ يعني قرآن و سنت پيامبر
  .تا همه هستي پر از عطر ايمان و توحيد شود شدهبوي خوش آن پراكنده 

را به پايان بردم ـ كتابي كه خداوند » صاصحاب الرسول«كه كتاب  من پس از آن
آن را مورد قبول دلهاي برادرانم از طالبان علم و دعوتگران و علما قرار داد ـ الزم 

صحابي هم گذري داشته باشم تا تصوير مبارك آن جامعه  ديدم كه بر زندگي زنان
  .ها تكرار نخواهد شد، كامل گردد نظير كه هرگز در طول عصرها و زمان بي

هاي زنان هم از لحاظ كيفي  هرچند الگوهاي رفتاري مردان زيادند، اما نمونه
در زن مسلمان در صدر اسالم، از مردان ثبات و پايداري كمتري . اهميت نيست كم

اش، فداكاري و بذل و بخشش كمتري نداشت و در  دينش نداشت و در راه عقيده
زن مسلمان در صدر اسالم همه اموال و . توان يافت اين زمينه الگوهاي بسياري مي

اش هرگونه ظلم و شكنجه و  اش را به خاطر اسالم فدا كرده و در راه عقيده دارايي
  .مرگ را ناچيز دانسته است

كيفيت؛ اما از لحاظ كميت هم معلوم است كه زن از لحاظ تعداد  اين از لحاظ
دهد، و اگر در نظر بگيريم كه زن، نصف ديگر جامعه  نصف جامعه را تشكيل مي

آورد، آن وقت به اهميت زياد زن و نقش بزرگش در ساختن  را به وجود مي
  .بريم جامعه پي مي

اش  وظيفه و هدف اصليزن شمشير دو لبه است، هرگاه به درستي عمل كند و 
  .را ادا نمايد، در ساختمان جامعه اسالمي، خشتي خوب است

بينيم كه اسالم براي زن اهميت زيادي قائل شده و به تربيت و  به همين خاطر مي
سرپرستي او خيلي اهميت داده، و حقوقي را برايش قرار داده كه با فطرت و سرشتش 

  .ها آن را به خود نديده است زمانسازگار است؛ چيزي كه هيچ امتي در طول 
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با اين اهتمام زياد، اسالم زن مسلمان را ساخته است؛ زني كه پشت سر آن 
نظير ايستاده است، كساني كه زمين را پر از حكمت و عدل نمودند و  بزرگان بي

شمشيرشان را در قلب آسيا و شمال آفريقا و اطراف اروپا برافراشتند و دين و 
ها از آنها  كساني كه دل. علم و ادبياتشان را به جا گذاشتندشريعت و زبان و 

پشت هر مرد «: اند و از قديم گفته... گيرند  ها با آنها آرام مي كنند و نَفَس پيروي مي
  .)1(»...بزرگي، زن بزرگي هست

پس زنان صحابي، همان مادراني هستند كه بامداد اسالم به وسيله آنان روشن 
به وسيله آنان، اوج گرفت و قوت و توان اسالم به وسيله  گرديد، و عظمت اسالم

هاي اسالم انتشار  قوت و توان آنان آشكار گرديد، و به وسيله آنان مكارم و ارزش
و اين چنين مادر در عصرهاي درخشان و . هايش استوار گرديد ها و ستون يافت و پايه

  .)2(و عزت و مجد بود عيب اسالم، محل فرود آمدن شرف و آزادگي ايام سالم و بي
   :شاعر راست گفته است

سازي، ملتي را كه داراي رگ و  اي است كه اگر او را آماده مادر مدرسه«
  .»كند هاي پاك است، آماده مي ريشه
مادر باغي است كه اگر حيا با صورت نيكو و خوب از آن مواظبت نمايد، «
  .»آورد هاي سبز و زيبا را به بار مي برگ
هايشان تمام مناطق و  اساتيد پيشينيان است كه مفاخر و بزرگواري مادر استاد«

  .»گوشه و كنار زمين را پر نموده است
پس به هر زن مؤمني كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد اين باقيمانده بوي 

كنم تا هر خواهري با قلبش همراه  نظير را تقديم مي خوش از زندگي اين نسل بي
اي كه بوي خوشش   گي كند و بر الگو و سرمشق حقيقياين سيرت عطرآگين زند

  .شدت يافته و عطرش منتشر شده، اطالع حاصل نمايد
                                                 

 .9نساء حول الرسول, ص  −)١(
 .2/212عودة احلجاب, حممد اسامعيل,  −)٢(
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گيرند و چراغي هستند  هايي هستند كه مورد اقتدا و پيروي قرار مي آنان نمونه

از . يابد و انسان به وسيله آن هدايت مي ،دنگردان كه پيش پاي انسان را روشن مي
شوند و با پيروي از  ها زنده مي ي بر احوال و اوضاع آنان، دلراه شناخت و آگاه

شود و با شناخت سيرت و مناقبشان، الگو و سرمشق با  آنان، خوشبختي حاصل مي
  .آيد ها و كردار شريف به وجود مي هاي زيبا و مفاخر و بزرگواري خصلت

زنان ما ـ قسم به كسي كه آسمان را برافراشته ـ به خواندن سيرت مردان و 
نظير و  صحابي، نياز شديد و مبرمي داريم، زيرا آشكار نمودن تاريخ اين نسل بي

دقت در بررسي آنچه كه آنان در راه حمل امانت دعوت به سوي خدا انجام دادند 
و مصائب و مشكالتي كه در اين راه متحمل شدند، در فهم و درك منزلت و 

و در اين صورت است كه به وسيله  جايگاه اين بزرگواران بيشترين تأثير را دارد
آيد  ترين الگو براي جوانان ما به وجود مي و آنگاه بزرگ. يابيم اين نسل عزت مي

  .كند دارش ارتباط پيدا مي در نتيجه امت حاضر با گذشته ريشه
پس به سوي اين آبادي سرسبز بشتابيد تا در كنار اين زنان صادق لحظاتي را به 

اميد است كه خداوند . قت و ايمانشان را استشمام نمائيمسر بريم و بوي خوش صدا
  .صداقت و اخالص در دنيا، و بهشت و خشنودي در آخرت را نصيب ما گرداند

هاي خواهران  دل  نمايم كه اين كتاب را مورد قبول از خداوند متعال مسألت مي
ه وسيله مسلمانم قرار دهد و به وسيله اين كتاب، به آنان نفع و فايده بخشد و ب

و از خداوند منان . چه كه در اين كتاب است، عمل صالح را نصيب آنان گرداند آن
  .هايم قرار دهد خواهم كه اين كار را در ترازوي نيكي مي

. أتوب إليکستغفرک وأنت أ ن ال إله إالّ أشهد أسبحانک اللهم وبحمدک 
 .وصلی اهللا علی سيدنا حممد وعلی آله وصحبه وسلم

  )ابوعمار(محمود مصري 
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  فضائل زنان قريش
خري نساء ركبن «: فرمودند صروايت شده است كه رسول اهللا س از ابوهريره

 حناه علی يتيم يفأ) نساء قريش: وقال اآلخر. صالح نساء قريش: قال أحدمها(اإلبل 
اند  بهترين زناني كه سوار شتر شده«: )2)(1(»ذات يده زوج يف رعاه عىلأو, صغره

اند و  زنان خوب قريش: ي اين حديث يعني بخاري و مسلم گفتهيكي از دو راو(
ترين و  اش، مهربان يكودككه بر يتيم در زمان ) اند زنان قريش: ديگري گفته

اند و بيشتر از همه زنان حقوق شوهرشان در امور اضافي مربوط  ترين زنان مشفق
  .»كنند به وي را مراعات مي

 صابوهريره گفت، از رسول اهللاز سعيد بن مسيب روايت شده است كه 
 طفل, وأرعاه عىل نساء قريش خري نساء ركبن اإلبل, أحناه عىل«: فرمود شنيدم كه مي

. اند زنان قريش بهترين زناني هستند كه سوار شتر شده«: »ذات يده زوج يف
ترين زنان بر كودك هستند و بيشتر از همه زنان حقوق  ترين و مشفق مهربان

                                                 
ن يتخري أوما يستحب  ,النساء خري يوأ ,من ينكح ىلإ«بخاری آن را در مبحث نكاح, باب . متفق عليه −)١(
من فضائل نساء قريش, «مبحث فضائل صحابه, باب  ; ومسلم در)5082(, »طفه من غري إجيابلن
 .روايت نموده است) 200/2527(
 خري نساء ركبن اإلبل نساء قريش أحناه علی ولد يف«: ص در اين فرموده پيامرب: گويد امام نووی می −)٢(

ند ها كه عبارت و فضيلت و خوبی اين خصلت. فضيلت زنان قريش هست» ذات يده صغره وأرعاه علی زوج يف
مهربانی و شفقت و دلسوزی بر فرزندان و تربيت خوب آنان و رسپرستی آنان زمانی كه يتيم باشند و امثال : از

نگهداری آن و رعايت كردن امانت در آن, و به جا مرصف كردن  رعايت كردن حق شوهر در مالش,: آن از قبيل
از اين رو ابوهريره پس از اين حديث  زنان عرب است و» ركبن االبل«و معنای ... مال شوهر و حفظ آن و 

و منظور از عبارت » مريم دخرت عمران هرگز سوار شرت نشد«: »قط مل تركب مريم بنت عمران بعرياً « :گويد می
. يعنی شأن و كار اضافی مرد» ذات يده«و . دناين است كه زنان قريش هبرتين زنان عرب هست» ركبن االبل«
و مادر مشفق بر فرزندش كسی است كه در زمان يتيم بودن آن فرزند, از وی . وزترتر و دلس يعنی مهربان» حناهأ«

كند, چون اگر ازدواج كند ديگر مشفق  مواظبت ناميد و او را رسپرستی و بزرگ كند پس اين مادر ازدواج نمی
 )].120−16/119(صحيح مسلم برشح النووی . [نيست
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  .»كنند مور اضافي مربوط به وي را مراعات ميشوهرشان را در ا

مريم دختر عمران هرگز سوار شتر «: گويد ابوهريره پس از اين حديث مي
  .)1(»دنش

  
  فضائل زنان انصار

از صفيه شنيدم كه از : ويدگ مياز ابراهيم بن مهاجر روايت شده است كه 
نمود، و آن سئوال  ص عايشه نقل كرد كه اسماء راجع به غسل حيض از پيامبر

ا فتطهر فتحسن الطهور, ثم تصب حداكن ماءها وسدرهتإتأخذ «: حضرت فرمودند
تبلغ شئون رأسها, ثم تصب عليها املاء ثم تأخذ  ىشديداً حت رأسها فتدلكه دلكاً  عىل
» حان اهللا تطهرين هباسب«: وكيف تطهر هبا? فقال: فقالت أسامء» هبا فتطر ةممسك ةفرص

: وسألته عن غسل اجلنابة فقال. تتبعني هبا أثر الدم) ذلک يختفهنا أك«: ةفقالت عائش
تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور, ثم تصب علی رأسها فتدلكه حتی «

نصار مل نعم النساء نساء األ: ةفقالت عائش» ثم تفيض عليها املاءتبلغ شئون رأسها 
  .)2(»الدين يكن يمنعهن احلياء أن يتفقهن يف

ريزد  كند، سپس بر سرش آب مي دارد و خوب خودش را پاك مي ا برميآب ر«
سپس آب . هاي سرش برسد دهد تا آب به تمامي قسمت و آن را خوب مالش مي

دارد و با آن خودش را  گاه پنبه يا پشم معطر را برمي ريزد، آن را روي بدنش مي

                                                 
 .آن را روايت كرده است) 201/2527(» فضائل نساء قريش« مسلم در مبحث فضائل صحابه, باب). صحيح( − )١(
 استحباب استعامل املغتسلة من احليض فرصه من مسک يف«مسلم در مبحث حيض باب ). صحيح( −)٢(

; ابن ماجه 314, شامره »االغتسال من احليض«; ابوداود در مبحث طهارت, باب 332, شامره »موضوف الدم
آن را  24621; و امحد به شامره 642, شامره »احلائض كيف تغتسل يف«در مبحث طهارت و سنن آن, باب 

 .اند روايت كرده
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سبحان «: رمودف صد؟ پيامبركن چگونه با آن پاك مي: اسماء گفت. »كند پاك مي
با ) با صداى آرام به او گفتم كه اينكار بكن(: عائشه گفت. »كند ، با آن پاك مياهللا

و اسماء راجع به غسل جنابت از . بريد آن پنبه و پشم عطري اثر خون را از بين مي
دارد و خودش را خوب  آب را برمي«: پرسيد، آيا حضرت فرمودند ص پيامبر

دهد تا آب به تمامي  ريزد و آن را مالش مي ب ميكند، سپس بر سرش آ پاك مي
زنان : عائشه گفت. »ريزد سپس آب را روي بدنش مي. هاي سرش برسد قسمت

  .»انصار خوب زناني هستند كه حيا آنان را از شناخت احكام دين منع نكرد
  

  ص فضيلت همسران پيامبر
 ª  ©  ¨®  °  ¯  z  »  ¬}  :فرمايد خداوند متعال مي

و همسران  ؛پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است«. )6 :بحزاألا(
  .»شوند محسوب مى) مؤمنان(او مادران آنها 

}  |  {  ~  �   ¡            ¢   £  ¤  }  :فرمايد در جاي ديگري مي
   ²   ±  °  ¯                ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥

¼  »   º  ¹     ¸  ¶  µ  ´     ³   z )29-28 :حزابألا(.  
اگر شما زندگى دنيا و زرق و برق آن را «: به همسرانت بگو! اى پيامبر«
مند سازم و شما را بطرز نيكويى رها  اى شما را بهره خواهيد بياييد با هديه مى

خواهيد، خداوند براى  و اگر شما خدا و پيامبرش و سراى آخرت را مى! سازم
  .»آماده ساخته است نيكوكاران شما پاداش عظيمى

اش، زندگي ساده و به حد كفايت برگزيد نه  براي خود و خانواده صپيامبر
زندگي كرد تا  صبه خاطر ناتواني از به دست آوردن امكانات مادي؛ چون پيامبر

زماني كه سراسر زمين برايش فتح شد و غنايم و خراج و ماليات آن زياد شد و 
با اين وجود يك ماه . نياز شدند اي نداشتند، بي كساني كه قبالً هيچ مال و توشه

در عين حال به ديگران  ،شد آتشي روشن نمي صگذشت و در خانه پيامبر مي
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ولي اين نوع زندگاني را برگزيد تا متاع زندگي دنيوي . داد صدقه و هبه و هديه مي

رغبت كسي كه . چه نزد خداست رغبت و تمايل داشته باشد را كنار نهد و به آن
كند و خود را برتر از متاع زندگي دنيوي  اما غفلت پيشه مي ،مالك همه چيز است

از  صالزم به ذكر است كه رسول اهللا. گزيند داند و زندگاني ناچيزي را برمي مي
اش  لحاظ عقيده و شريعتش مكلف نبود كه چنين معيشتي را براي خود و خانواده

هاي حالل و پاك، حرام نبود و اختيار كند، چون در عقيده و شريعت او، چيز
بود و به طور  حد اشرافيت نمي شد اگر در زماني كه چيزي به او بخشيده مي

كه هميشه چنين باشد و  گرفت، ـ نه اين اتفاقي و تصادفي در اختيار او قرار مي
چنين امتش را مكلف  و هم. كرد دائماً مشغول آن باشد ـ آن را بر خود حرام نمي

اي را   زندگي كنند مگر كسي كه به دلخواه خود چنان زندگاني نكرد كه مثل او
اختيار كند تا بر لذايذ و متاع دنيوي تسلط يابد و از اسارت آن نجات يابد و به 

  .)1(آزادگي كامل از تمايالت و اميال نفساني برسد
½  ¾  ¿  À  } : فرمايد مي صباز خداوند متعال راجع به همسران پيغمبر

 Ä  Ã   Â  Á     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ    Æ  Å  B
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  q  p   o  nm  l  k  j  i  h  g   f  e  d

   _  ~  }     |  {    z  y  x      w  vu  t  s  r
  g    f  e   d  c  b  a  `          n  m    l  kj  i  h

   q  p  oz )34- 30: حزابألا(.  
هر كدام از شما گناه آشكار و فاحشى مرتكب شود، ! اى همسران پيامبر«
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١٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

و هر كس از شما . و اين براى خدا آسان است ؛عذاب او دوچندان خواهد بود
ندان براى خدا و پيامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دو چ

شما ! اى همسران پيامبر. ايم خواهيم ساخت، و روزى پرارزشى براى او آماده كرده
اى  پس به گونه ؛نان معمولى نيستيد اگر تقوا پيشه كنيدزهمچون يكى از 

انگيز سخن نگوييد كه بيماردالن در شما طمع كنند، و سخن شايسته  هوس
در ميان (جاهليت نخستين  هاى خود بمانيد، و همچون دوران و در خانه! بگوييد
ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را ) مردم

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و  خداوند فقط مى ؛اطاعت كنيد
هاى شما از آيات خداوند و حكمت و  آنچه را در خانه. كامال شما را پاك سازد

  .»!خداوند لطيف و خبير است ؛شود ياد كنيد مى دانش خوانده



  

٢٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  سرور زنان جهانيان خديجه بنت خويلد

  
هاي نبوي با رمز پاكي و عفاف و پاكدامني و  همراه با اولين ستاره از مجموعه ستاره

اي كه عطر و بوي خوشش سرازير شده و تمام  با شكوفه. كنيم پرهيزگاري ديدار مي
وش ايمان و فداكاري و بذل و بخشش و فداكاري پر هاي هستي را با بوي خ قسمت

  .كرده است
اولين كسي كه . همراه با اولين كسي كه از ميان زنان به خداوند ايمان آورد

 صاولين كسي كه از او فرزند نصيب پيامبر. نماز خواند صهمراه رسول اهللا
ولين ا. به بهشت مژده داده شد صاولين كسي كه از ميان همسران پيغمبر. شد

اولين زن صديقه و راستين از ميان زنان . كسي كه پروردگارش به او سالم كرد
 صكسي كه به پيامبر. وفات نمود صاولين زني كه از ميان زنان پيامبر. مؤمن

را تصديق نمود  صو پيامبر ،گاه كه مردم به او ايمان نياوردند ايمان آورد آن
مواسات  صاش با پيامبر مال و داراييو با  ،گاه كه مردم وي را تكذيب نمودند آن

گاه كه مردم مال و دارايي را از او دريغ داشتند، و كسي كه  آن ،و همدردي نمود
  .كرد صخداوند فرزنداني از او نصيب پيامبر

خديجه زن عاقل و خردمند و هوشيار و بزرگوار بود كه در جاهليت به 
  م چگونه بايد باشد؟معروف بود پس در سايه اسال) زن پاكدامن(» طاهره«

را كمك و ياري كرد و  صبود، كسي كه پيامبر صوي آرامش دهنده پيامبر
كه وي دعوت و رسالت پروردگارش را به مردم ابالغ  ماند تا اين صهمراه پيامبر

و . تمامي اسباب خوشبختي و راحتي را فراهم نمود صو براي پيامبر محبوب. نمايد
را همراهي و ياري نمود  صسختي و رنج پيامبرترين و شديدترين اوقات  در سخت

ـ از باالي هفت  تا جايي كه كامالً اين استحقاق را يافت كه از جانب خداوند ـ 
اي در بهشت از تارهاي طال و نقره كه  طبقه آسمان، به وي سالم شود بلكه مژده خانه

  .هيچ بانگ و فرياد و هيچ رنج و سختي در آن نيست به او داده شود



  
٢١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

ها  ها و مكان ها در تمامي زمان سرور زنان جهانيان و همسر سرور همه انسان او
اش در عالم ايمان و پاكي و  او خديجه است، كسي كه ستاره. تا روز قيامت است

همانا ستايش و تمجيد به . عفاف و پاكدامني و نجابت و بخشش و وفا، درخشيد
هايي كه انسان  فضائل و بزرگواريآيد، بلكه تنها به وسيله  وسيله مال به دست نمي

ها با ياد آن جان تازه  ماند و زنده  گذارد و عطرش در طول زمان مي به جا مي
ها با  شوند و عقل ها با به خاطر آوردن آن، پاك و صاف مي گيرند و درون مي

آيا اين زن قله سيادت و : تو را به خدا به من بگو. يابند سيرت آن رشد مي
  !و مرگ نيست؟ سروري در زندگي

همانا صديقه نخست زنان مؤمن، خديجه تنها مادر مؤمنان نيست و بس، بلكه 
. هاست و تا روز قيامت بر گردن هر موحدي فضل و حق دارد مادر همه فضيلت

  .)1(!توانيم كه جزئي از حق مادرمان را نفي كنيم؟ آيا مي
ها و صيقل  به خدا قسم، شرح حال و اوضاع و زندگاني خديجه، دواي قلب

هاست، و الگوي زماني است كه نزديك است  ها از آلودگي و عيب دهنده سرسينه
شوند  ها زنده مي با آگاهي بر سيرت و زندگاني او، دل. الگوها در آن ناپديد شوند

شود و با شناخت سيرت و  هاي او خوشبختي حاصل مي و با پيروي از گام
ها و كردار  و مفاخر و بزرگواريهاي زيبا  مناقبش، الگو و سرمشق با خصلت

  .آيد شريف به وجود مي
ترين مادر در تمام هستي زندگي  هايمان همراه بزرگ پس بيائيد با هم با دل

بشناسيم و با  صكنيم تا قدر و منزلت و جايگاهش را در نزد خدا و رسول خدا
ترين الگو و  سيرت عطرآگينش خوشبخت شويم؛ سيرتي كه از خالل آن، بزرگ

  .كنيم مشق را به زنان و دختران و خواهران و بلكه مادرانمان تقديم ميسر
  .هايمان را با سيرت مباركش معطر گردانيم پس بشتابيد تا دل
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٢٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  خديجه كيست؟
مادر قاسم، دختر . او مادر مؤمنان و سرور زنان جهانيان در زمان خود بود

مادر . يفه أسد بودخويلد بن أسد بن عبدالعزي بن قصي بن كالب، قريشي و از طا
ايمان آورد و قبل از هر  صو اولين كسي كه به پيامبر صفرزندان رسول اهللا

  .كس او را تصديق نمود
زني خردمند، گرامي، . او از زنان كامل بود. مناقب و فضايل خديجه بسيارند

او را مورد  صو پيامبر. عاليقدر، متدين، بااخالق، بزرگوار و از اهل بهشت است
داد، و  داد و وي را بر ساير مادران مؤمنان برتري مي ستايش قرار مي تمجيد و

: گفت داد تا جايي كه عايشه مي نهايت او را مورد احترام و بزرگداشت قرار مي بي
او را  صكه رسول اهللا ام به خاطر اين هبر هيچ زني همانند خديجه رشك نبرد

  .)1(كرد ميبسيار ياد 
اين است كه آن حضرت  صديجه بر پيامبراز جمله كرامت و بزرگواري خ

از خديجه چندين  صو پيامبر. قبل از خديجه با زن ديگري ازدواج نكرده بود
گاه با زن  هيچ صفرزند داشت، و تا زماني كه خديجه در قيد حيات بود، پيامبر

با از دست دادن  صپيامبر. ديگري ازدواج نكرد تا زماني كه خديجه از دنيا رفت
. س خأل بزرگي كرد، چون خديجه براي او بهترين همنشين بودخديجه احسا

براي او  صكرد و پيامبر را تأمين مي صخديجه از مال خود مخارج پيامبر
  .نمود تجارت مي

و . مشهور بود» طاهره«خديجه در زمان جاهليت، به : گويد زبير بن بكار مي
  .مادرش، فاطمه دختر زائده عامريه بود

هاله بن زراره تميمي بود سپس بعد از او زن عتيق بن عابد خديجه ابتدا زن ابو
                                                 

خدجيه وفضلها, شامره » ص تزويج النبی«بخاری در مبحث مناقب, باب . اين حديث, صحيح است −)١(
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٢٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .شد صبن عبداهللا بن عمر بن مخزوم و پس از او زن پيامبر
در سن بيست و پنج سالگي با خديجه ازدواج نمود و او پانزده سال  صپيامبر

  .)1(دبو صتر از پيامبر بزرگ
  .الفيل به دنيا آمد تقريباً پانزده سال قبل از عام) مكه(خديجه در ام القري 

  
  اي با نفس وقفه

اين خديجه است، بانوي خوش قلب و پاكدامن و خوب سيرت، كه با خود 
او در دنياي تجارت به لطف خدا موفقيت چشمگيري به ..... ندك يها را مرور م گذشته

هاي  فرستاد به تنهايي با ديگر قافله اي كه به شام مي دست آورده بود تا جايي كه قافله
كرد، زيرا قلبش به  رد، اما با اين وجود احساس خوشبختي نميك ييش برابري مقر

آن توشه، توشه . تواند زنده بماند اي نياز داشت كه هيچ قلبي بدون آن توشه نمي توشه
با وجود اينكه او قلبا خواستار . براي خديجه به ارمغان آورد صايمان است كه پيامبر

محبت و فداكاري و بخشش بود، اما چند بار در  زندگي زناشويي آرام و سرشار از
   .ازدواج كرد صازدواج با ناكامي مواجه شد، تا اينكه با رسول اهللا 

كرد كه  او ابتدا با ابوهاله بن زراره تميمي ازدواج كرد و با تمام وجود سعي مي
شوهرش در ميان قوم خود، سربلند باشد اما مرگ اين آرزو را قطع كرد، پس 

بعد از اينكه از او صاحب دختري به نام (وت كرد و از اين دنيا كوچ كرد شوهرش ف
سپس بعد از مدتي مردي از اشراف قريش به نام عتيق بن عابد بن عبداهللا ). هند شد

او با خديجه ازدواج نمود اما اين ازدواج زياد . مخزومي به خديجه پيشنهاد ازدواج داد
او كسي بود كه . ن قريش بدون شوهر مانددر نتيجه خديجه سرور زنا. طول نكشيد

كرد كه  اشراف و بزرگان قوم آرزوي ازدواج با او را داشتند اما از ته دلش احساس مي
هاي گذشته را از  تقدير براي او حادثه بزرگي تدارك ديده است كه رنج و سختي

  .گرداند برد و خوشحالي و خوشبختي را نصيبش مي يادش مي
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٢٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  گيرد ي جوزاء را به آغوش ميها رؤيايي كه ستاره
خديجه زني بلندهمت، پرعاطفه، بلندنظر و متدين و پاك و پاكدامن بود تا 

در اين  او. )1(بودمشهور » طاهره«جايي كه ميان همساالن و ميان زنان قريش به 
  .و منزلت خاصي داشت  اي رسيد كه در ميان زنان قريش بزرگي زمينه به درجه

ايات پسرعمويش ورقه بن نوفل درباره پيامبران و به احاديث و رو خديجه
هاي بالدارش در  آمد كه خواب و بسيار پيش مي. داد درباره دين زياد گوش مي

اي كه آرزوهاي هم عصرانش از مردان و زنان  هاي بلند از فضيلت و بزرگي آسمان
  .داد گشود و حركت مي هايش را مي رسيد، بال به آن نمي

كه چندين بار كعبه را طواف  اني، خديجه پس از آن در شبي تاريك و ظلم
نمود به خانه بازگشت و در حالي كه عاليم خشنودي و لبخند بر لبانش نقش 

كه به پهلو  بسته بود، با آسودگي خيال و آرامش به بسترش رفت و به محض اين
  .دراز كشيد، خوابش برد و در نهايت آرامش به خواب رفت

بزرگي از آسمان مكه فرود آمد و در خانه خديجه  در خواب ديد كه خورشيد
هاي خانه را پر از نور و درخشندگي كرد، و آن نور اطراف خانه  و گوشه. مستقر شد

ها را مات و  اي بپوشاند كه درون را فرا گرفت تا تمامي اطراف خانه را با روشنايي
  .و مبهوت كنداش مات  ها را از شدت روشنايي كه ديده كند قبل از آن مبهوت مي

خديجه از خواب پريد و با بهت و حيرت به اطرافش نگريست، و ديد كه 
خانه در تاريكي فرو رفته و اثري از آن خورشيد درخشان در دنياي واقع نيست، 
در حالي كه آن نوري كه در خواب او را متحير كرده بود هنوز در ضمير و اعماق 

  .درونش درخشان و روشن بود
بسترش را ترك نمود و هنگام طلوع خورشيد و روشنايي  صبحگاه، خديجه

هستي در صبح زود، خديجه طاهره به خانه پسرعمويش، ورقه بن نوفل روانه شد 
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٢٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .تا شايد نزد وي براي خواب زيبايش در شب گذشته تعبيري بيابد
اي از  وارد شد ديد كه ورقه مشغول خواندن صحيفه» ورقه«وقتي خديجه بر 

وي صبح و شب سطور آن صحيفه . ني است كه دلباخته آن بودهاي آسما صحيفه
هايش صداي خديجه را احساس كرد، به  كه گوش به محض اين. خواند را مي

  !طاهره؟! خديجه؟: پيشواز او رفت و با تعجب گفت
  .بله، بله: خديجه گفت

  جا آورده است؟ اين وقت چه چيزي تو را به اين: ورقه با تعجب گفت
چه را كه در خواب ديده بود، حرف به حرف و  به آرامي آنخديجه نشست و 

  .مكان به مكان برايش بازگو نمود
اي كه  داد به گونه ورقه با اهتمام هرچه بيشتر به سخنان خديجه گوش مي

اي را كه در دستش بود فراموش كرد، و گويي چيزي احساسش را بيدار  صحيفه
  .گوش دهدكرد و باعث شد كه تا پايان به آن خواب  مي

كه خديجه سخنانش را به پايان برد، چهره ورقه درخشان گرديد  به محض اين
: سپس به آرامي و وقار به خديجه گفت. و لبخند خشنودي بر لبانش نقش بست

اگر خداوند خوابت را راست و درست به تو نشان دهد، . مژده بده! اي دختر عمو
اهللا . شود پيامبران از آن لبريز ميات خواهد شد و نور خاتم  نور نبوت داخل خانه

اي از  گويد؟ خديجه چند لحظه شنود؟ پسرعمويش چه مي خديجه چه مي... اكبر 
اي به بدنش وارد آمد و عواطف افروخته لبريز از  ترس زبانش بند آمد، و لرزه
  .اش فوران يافت آرزو و مهرباني و اميد در سينه

ديده بود، كماكان زندگي  خديجه بر پشتي آرزو و بوي خوش خوابي كه
كرد، شايد خوابش تحقق يابد و سرچشمه خير براي بشريت و سرچشمه نور  مي

ها بود، و عقلش تمامي  قلب بزرگ خديجه منبع خيرات و نيكي. براي دنيا شود
اش  اي كه با زندگي گرفت به گونه برش را در بر مي و حوادث و رويدادهاي دور
  .هماهنگ و سازگار باشد



  

٢٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
آمد، او را با  اش مي ه هرگاه بزرگي از بزرگان قريش به خواستگاريخديج

مقياس خوابي كه ديده بود و تعبيري كه از پسرعمويش، ورقه بن نوفل شنيده بود، 
اش آمده  سنجيد؛ اما تاكنون صفات خاتم پيامبران بر كساني كه به خواستگاري مي

كرد و به آنان  آنان را رد مي از اين رو خديجه با احترام. بودند، منطبق نشده بود
كرد كه تقدير الهي، چيز دلپسند  او احساس مي. داد كه قصد ازدواج ندارد خبر مي

كرد كه  داند آن چيست؟ اما احساس مي و نيكويي را برايش آماده كرده كه او نمي
  .)1(كند آن چيز آرامش را وارد قلبش مي

  
  ازدواج مبارك

ر خويلد، زني تاجر و صاحب شرف و مال و خديجه دخت: يد گو يابن اسحاق م
بست يعني مال را به  كرد و با آنان عقد مضاربه مي مردان را اجير مي. دارايي بود

داد تا با آن تجارت نمايند و درصدي از سود آن مال را برايشان  آنان قرض مي
ق هنگامي كه راستگويي و امانتداري و اخال. قريش قومي تاجر بودند. داد قرار مي

فرستاد و به  صبه خديجه رسيد، كسي را نزد پيامبر صستوده و نيك رسول اهللا
مالش را براي تجارت به شام » ميسره«او پيشنهاد كرد كه به همراه خدمتكارش 

ببرد و براي اين كار دستمزدي بيشتر از آنچه كه به ديگر تاجران داده به او 
جا برد و خدمتكار  به آن پيشنهادش را پذيرفت و مالش را صپيامبر. دهد مي

  .كه وارد شام شدند خارج شد تا اين صخديجه، ميسره همراه پيامبر
راهب، . در سايه درختي نزديك دير راهبي از راهبان منزل كرد صرسول اهللا

اين مردي كه زير اين درخت نشسته كيست؟ : ميسره را شناخت و به او گفت
جز پيامبر : راهب به او گفت. تمردي از قريش از اهالي مكه اس: ميسره گفت

                                                 
 ., با اندكی ترصف19− 16نساء اهل البيت, ص  −)١(



  
٢٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .)1(هرگز كس ديگري زير اين درخت منزل نكرده است
. خواست، خريد چه را كه مي كااليش را فروخت و آن صسپس رسول اهللا

پندارند ـ در راه  گونه كه مي ميسره ـ آن. سپس به همراه ميسره به مكه بازگشت
را از گرماي  صكه پيامبربيند  سفر و هنگام شدت يافتن گرما دو فرشته را مي

سوار بر شترش حركت  صبرند در حالي كه پيامبر خورشيد زير سايه خود مي
هنگامي كه به مكه نزد خديجه آمد و مال و كاالهاي خريده شده را براي . كرد مي

اش دو برابر يا چيزي نزديك آن  او آورد، خديجه آنها را فروخت و مال و دارايي
را زير  صاي كه محمد اهب و ماجراي آن دو فرشتهو ميسره سخنان آن ر. شد

خديجه زني دورانديش و شريف و . سايه خود بردند، براي خديجه بازگو نمود
  .)2(نجيب و محترم بود

 صبه سخنان ميسره راجع به محمد. اين سخنان فكر خديجه را مشغول كرد
اين امت و سخن پسرعمويش، ورقه را به ياد آورد كه محمد، پيامبر . انديشيد
آيد تا در  و خوابي كه در آن ديده بود كه خورشيد از آسمان مكه فرود مي. است

اي دختر «: خانه او جاي گيرد، تمام افكارش را در برگرفت، و اين صداي ورقه
مژده بده كه اگر خداوند خوابت را راست و درست به تو نشان دهد، نور ! عمو

در اعماق » شود يامبران از آن لبريز ميشود و نور خاتم پ ات مي نبوت وارد خانه
  .شد درونش تكرار مي

كرد،  خديجه از سيل خياالت و سخنان به واقعيتي كه در آن زندگي مي
  .بازگشت و درباره محمد به فكر فرو رفت

دالئل و قرائن در نزد خديجه همه حاكي از آن بود كه محمد، همان خاتم پيامبران 
  !كه همسر او شود اما راه اين كار چگونه است؟است؛ از اين رو اميدوار بود 

                                                 
و اسنادش ضعيف . آن را روايت كرده است از طريق واقدی 1/129, »الطبقات«ابن سعد در كتاب  −)١(

 .است, چون واقدی مرتوک است و روايتش مقبول نيست
 .166−1/165ابن هشام,  −)٢(



  

٢٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
خديجه زني با نسب و ثروتمند بود، و به دورانديشي و خرد معروف بود و 

دانست  خديجه بسياري از مردان را ناقابل مي. امثال او آرزوي بزرگان قريش بود
شان به دنبال ثروت وي بود  زيرا آنان خواستار مال بودند نه خواستار جان، و چشم

  .اگرچه ازدواج عنوان اين طمع بود
مردي را ديد . را شناخت، نوع ديگري از مردان را ديد صاما زماني كه محمد

و شايد اگر خديجه با كس ديگري غير . كند كه نيازمندي وي را خوار و پست نمي
كرد، حرص و طمع و فريب در وي  از محمد در تجارتش، حساب و كتاب مي

اش از حد  مد، مردي را ديد كه كرامت و بزرگوارييافت؛ اما با ديدن مح مي
مسئوليت خود را به درستي . گذشته بود، او به مال و زيبايي خديجه نظري نداشت

  .انجام داد و به دنبال زندگي خود رفت
  .)1(خديجه گمشده خويش را يافته بود

شد و در كنارش  غرق در حيرت و اضطراب، دوستش نفيسه بنت منبه بر او وارد 
نفيسه از خالل صحبتهاي خديجه به راز درون . نشست و با هم به صحبت پرداختند 

  .پرده برداشت صاش براي ازدواج با محمد  او پي برد و خديجه از عالقه
و خاطرنشان ساخت كه . خديجه را دلداري داد و او را آرام نمود» نفيسه«

اي صدق خديجه صاحب شرف ثابت و كرامت و نسب و مال جمال است و بر
  .اند اش اين چنين استدالل كرد كه مردان بزرگي خواستگار وي بوده گفته

روانه شد و از او  صكه از نزد خديجه رفت، به سوي پيامبر نفيسه به محض اين
كني؟  اي محمد، چرا ازدواج نمي: خواست كه با خديجه طاهره ازدواج كند و گفت

  .»ندارم كه با آن ازدواج كنمچيزي « :»ما أتزوج به يما بيد«: فرمود صمحمد
اگر به سوي زني صاحب مال و جمال و شرف و كفائت : نفيسه گفت

  دهي؟ فراخوانده شوي آيا جواب مثبت مي
                                                 

 .89−88فقه السريه, اثر غزالی, ص  −)١(



  
٢٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  آن فرد، كيست؟: پرسيد صپيامبر
  .خديجه دختر خويلد: نفيسه فوراً گفت

پذيرم و حاضرم  اگر او موافقت كند، من اين پيشنهاد را مي: فرمود صپيامبر
  .او ازدواج كنمبا 

به عموهايش اطالع داد  صو پيامبر. نفيسه روانه شد تا به خديجه مژده دهد
سپس ابوطالب و حمزه و كساني ديگر نزد . كه مايل است با خديجه ازدواج كند

 صاش براي محمد هعموي خديجه، عمرو بن اسد رفتند و از برادرزاد
  .خواستگاري نمودند و مهريه را به نزد او بردند

ابوالعباس . اي را ايراد كرد در آن مجلس مبارك، ابوطالب برخاست و خطبه
سپاس براي خدايي : اش چنين گفت اند كه ابوطالب در خطبه مبرد و ديگران آورده

و . قرار داد» مضر«و از تبار » معد«كه ما را از فرزندان ابراهيم و اسماعيل، و اصل 
اي آرام و  و براي ما خانه. قرار داداش و نگهدارنده حرمش  ما را سرپرست خانه

ام،  اما بعد؛ اين برادرزاده. من قرار داد و ما را حاكمان بر مردم قرار دادآحرمي 
محمد بن عبداهللا با هر مردي مقايسه شود از لحاظ خوبي و فضل و بزرگي و 

  .شرف و خرد و مجد و عظمت و نجابت بر او برتري دارد
اي از بين رونده و  ، بايد دانست كه مال سايهاگر مال و دارايي اندكي دارد

محمد كسي . شود اش بازگردانده مي عاريه و امانتي است كه به صاحب اصلي
گاه  آن. دانيد او كيست دانيد و نيز مي است كه شما خويشاوندي او با خود را مي
خواستگاري نمود و تمام دار و  صابوطالب از خديجه دختر خويلد براي محمد

: در روايت ديگري آمده است. كه بيست ماده شتر جوان بود به خديجه دادندارش 
به عنوان مهريه ) در حدود هشتاد و هفت و نيم مثقال طال(دوازده و نيم اوقيه طال 

به خدا قسم، محمد پس از اين، به : سپس ابوطالب گفت. رداخت كردپبه خديجه 
پس خديجه را به . خبري مهم و شرف و منزلت وااليي دست خواهد يافت

  .)1(ازدواج وي درآورد
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٣٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
و . وقتي كه عقد تمام شد، حيوانات ذبح شدند و آن را بر فقرا پخش كردند

  .خانه خديجه پر از اقوام و خويشان شد
  .جواني بيست و پنج ساله بود صخديجه طاهره چهل سال سن داشت اما محمد

ش، و مادري مهربان در اين ازدواج مبارك، خديجه طاهره همسر باوفا در محبت
  !خداوند از وي راضي باد. بود  در نهايت دلسوزي و شفقت و عطوفت و نيكي

  
  حكمت و خرَد سرشار خديجه

كند اين  چه بيشتر بر حكمت و زيركي و خرد سرشار خديجه داللت مي آن
آن  صكه پيامبر رغم اين را به عنوان شوهر انتخاب كرد علي صاست كه پيامبر
و خديجه ثروتمندي بود كه ثروتمندان و بزرگان قومش چشم به  موقع فقير بود

كه خديجه  دهد  يو اين نشان م. دنبال وي بودند اما او از ازدواج با آنان امتناع كرد
با حكمت و عقل خالصش پي برده بود كه كمال مردانگي و جوانمردي و شرافت 

  .فاني استو سرشت سالم چيزي غير از ثروتمندي مادي و مال و دارائي 
نيازي  كه آن هم بي. نيازي و ثروتمندي است خديجه به دنبال نوع ديگري از بي

ها  و همه اين. روئي با مردمان است خوئي و خوش نفس و ثروتمندي درون و نرم
يابد؟ بعضي از نويسندگان بر اين  در كجا مي صرا به صورت كامل غير از محمد

ازدواج كند و وي را بپسندد،  صپيامبر چه باعث شد كه خديجه با باورند كه آن
خوش معامله بودن و تجارت خوب انجام دادن و صداقت و امانت در تجارت 

اين خصوصيات و صفات اگرچه از اسبابي است كه اگر در : بود، در جواب گوييم
مردي باشد، هر زني آن را دوست دارد و بدان متمايل است به ويژه براي صاحب 

اما در عين . خديجه كه نياز دارد تا كسي برايش تجارت كندمال و دارايي مثل 
اي  شايد صفات و خصوصيات مذكور از اسباب و عوامل ظاهري: گوييم حال مي

است كه خديجه به ظاهر آن دوست داشت تا با محمد ازدواج كند در حالي كه او 
آن موقع بيست و پنج  صتر از خديجه بود چون محمد از لحاظ سني كوچك



  
٣١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

كه مال و  نظر از اين صرف. كه خديجه چهل ساله بود سن داشت و حال آنسال 
فقط خديجه، صداقت . ثروت كمي داشت و جايگاه و موقعيت آن چناني نداشت

را ديد كه باعث شد،  صدار بودن محمد و امانتداري و تجارت خوب و ريشه
  .خديجه ازدواج با او را بپسندد
 صيقي و اصلي ازدواج خديجه با محمدسبب حق  اما با اين وصف ما درباره

خديجه در سن چهل سالگي يعني در سن كمال عقل و رشادت . تحقيق كرديم
سبب حقيقي . عقل  كند پس او نه جواني نادان بود و نه پيرزني كم ازدواج مي

مردانگي با تمام . كه او به دنبال مردانگي كامل بود ازدواجش با محمد اين بود
اخالق نيكو، جوانمردي و مروت، ايثار و فداكاري و خوي و اش از قبيل  معاني

  .هاي واال خصلت
هاي  خرد سرشار و زيركي و هوشياري خديجه و خصلت صاگر محمد

بزرگ و واال و كردار ستوده و پاكدامني و سالم بودن اصل و نسبش و اصالت 
تمام مال  كرد هرچند ديد هرگز ازدواج با خديجه را قبول نمي خانوادگي او را نمي

و هرچند از لحاظ زيبايي از تمام زنان  ،بود هاي روي زمين را هم دارا مي و ثروت
  .بود دنيا بهتر و برتر مي

هر دو مايل بودند كه با  صها بود كه خديجه و محمد پس به خاطر همه اين
  .هم باشند

او بهترين همسر و بهترين پشتيبان . درباره خديجه درست بود صگمان محمد
ايمان  ص عقل سرشار و زيركي و هوشياري خديجه سبب شد كه او به محمد .بود

روزي به خانه  صپيامبر. پيروي نمايد صآورد و در تمامي امور ديني از محمد
. به او ياد داده بود كه چگونه نماز بخواند ؛ خديجه آمد در حالي كه جبرئيل

چه را كه  نشان بده آن به من: خديجه گفت. هم اين خبر را به خديجه داد صپيامبر
  .يعني به من ياد بده كه چگونه جبرئيل نماز را به تو ياد داد. اي ديده

وضو  صخديجه همانند وضوي پيامبر. نماز را به او ياد داد صپس پيامبر



  

٣٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
دهم كه تو فرستاده  گواهي مي: گرفت و سپس همراه او نماز خواند و گفت

  .)2)(1(خدايي
  

  صادق و امين است ص محمد
دانست و از مكارم و فضائل  را خوب مي صادر ما، خديجه اخالق پيامبرم
چنين جايگاه  هم. آن قدر شنيده بود كه دل را پر از شادي و سرور كند صپيامبر
دادند و براي حل  را ميان قومش كه او را صادق و امين لقب مي صپيامبر
گرفتند،  و كمك ميداد از ا ترين مشكالتي كه ميانشان روي مي ترين و سخت بزرگ

  .دانست به خوبي مي
يكي از اين مشكالت كه براي قريش پيش آمد اين بود كه قبائل قريش براي 

و بنا به  ،سوزي و بنا به قولي بر اثر آتش ،ها بازسازي كعبه كه بر اثر آمدن رودخانه
اين واقعه بنا . كن خراب شده بود، گردهم آمدند قول بعضي ديگر بر اثر سيل بنيان

اي جز بازسازي  قريش چاره. بود صبه قول راجح پنج سال قبل از بعثت پيامبر
  .كعبه نداشتند

روايت كرده كه  ك احاديث صحيح به اين موضوع اشاره دارند؛ بخاري از عائشه
هايي كه  هآيا نديدي كه قوم تو زماني كه كعبه را بر پاي: به او گفت صرسول اهللا

آيا كعبه را بر اساس ! صاي رسول اهللا: گفتم. ا نكردند؟ابراهيم آن را بنا كرده بود بن
 كني؟ پيامبر يهايي كه حضرت ابراهيم كعبه را بر آنها برافراشت، تجديد بنا نم پايه
. كردم نبودند اين كار را مي)و ضعيف االيمان(اگر قومت تازه مسلمان: فرمود ص
را  ص ده بود، پيامبرشني صاين را از رسول اهللا كاگر عائشه: گويد مي  عبداهللا

                                                 
ترين گفته خدجيه است كه نشان دهنده  اين رصيح: دگوي می 4/274, »اإلصابه«حافظ ابن حجر در كتاب  −)١(

 .اسالم آوردنش است
 ., اثر دكرت عبداحلميد هنداوی»ص رجال و نساء حول الرسول«به نقل از كتاب  −)٢(



  
٣٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

كعبه براساس . قرار دارند، لمس نكند» حجر«ديدم كه دو ركني كه در پايان  نمي
  .)1(هايي كه حضرت ابراهيم كعبه را بر آنها برافراشت، ساخته نشد پايه

هاي حالل را در بازسازي كعبه صرف نمودند، زيرا آنان  قريش پول و هزينه
صرف بناي كعبه نشود؛ مهريه حرام و اموالي  شرط كردند كه جز مال پاك و حالل

كه از طريق ربا به دست آمده و مالي كه به ناحق به دست آمده، نبايد صرف بناي 
  .كعبه شود

ها را براي بناي كعبه جمع  گاه قبايل قريش سنگ آن: گويد ابن اسحاق مي
را در  نمود سپس آنها ها را جمع مي اي، به طور جداگانه سنگ هر قبيله. نمودند

در اين . كه ساختمان كعبه به مكان حجراالسود رسيد نهاد تا اين ديوار كعبه مي
خواست خودش آن  موقع ميان آنان درگيري و اختالف پيش آمد، هر قبيله فقط مي

جا به  اين درگيري تا آن. را در جايش قرار دهد و اين افتخار نصيب خودش شود
بحث نمودند و براي  و گفتند و جرطول انجاميد كه آنان رودرروي هم سخن 

را آوردند و با بني عدي  قبيله بني عبدالدار كاسه پر از خوني. مبارزه آماده شدند
بن لؤي بر سر مرگ پيمان بستند و دستشان را در خون آن كاسه داخل بن كعب 

پنج شب بر اين  يا قريش چهار. نام نهادند) كاسه خون( »لعقة الدم«كردند و آن را 
سپس در مسجد جمع شدند و راجع به اين قضيه مشورت و تبادل . بودندحال 

  .نظر نمودند
شود، را به  اولين كسي كه داخل اين مسجد مي! اي جماعت قريش: گفتند

اولين كسي كه داخل . عنوان داور و حكم تعيين كنيد تا ميان شما قضاوت كند
اين : ديدند، گفتندرا  صوقتي كه پيامبر. بود صالحرام شد، رسول اهللا مسجد

 وقتي كه پيامبر. اين فرد محمد است. امين است، ما به قضاوت او راضي هستيم
اي را برايم  پارچه«: به سوي آنان رفت و آنان قضيه را به او گفتند، فرمود ص

                                                 
; و مسلم در مبحث 1583فضل مكة وبنياهنا, شامره «بخاری در مبحث حج, باب . حديثی صحيح است −)١(

 .اند آن را روايت كرده 1333, شامره »نقض الكعبة وبنائها«حج, باب 



  

٣٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
حجراالسود را برداشت و آن را در  صگاه پيامبر پارچه آورده شد، آن. »بياوريد

اي از پارچه را بگيرد سپس همگي آن  هر قبيله گوشه«: پارچه قرار داد سپس فرمود
گاه  آن. كه آن را به جايش رساندند آنان اين كار را كردند تا اين. »را بلند كنيد

  .)1(دادبا دستانش حجراالسود را در جاي خويش قرار  صپيامبر
  

  زند ترين خانه پر مي هايش بر باالي بزرگ خوشبختي با بال
خديجه طاهره . زند پر مي كيش بر باالي خانه خديجهها خوشبختي با بال

خو، خوش اخالق، نيك  ديد كه محمد امين بهترين شوهر است، او انساني نرم مي
. شوند اي شيفته اخالقش مي سيرت است و هر انسان و هر موجود زنده و غير زنده

صبرش مثل . اخالق محمد از فطرتش به صورت هماهنگ و متكامل برخاسته بود
اش  اش، بردباري شجاعتش، شجاعتش مثل كرم و سخاوتش، سخاوتش مثل بردباري

اش بود و خصائص و صفات  اش مثل جوانمردي اش، و مهرباني مثل مهرباني
  .وااليش بسيار بودند

آن قدر باوفا بود كه هرگز، آن زن بزرگي كه پس از مادرش  صبلكه پيامبر
وقتي كه به خانه زوجيت  صپيامبر .برايش به منزله مادر بود را فراموش نكرد

رفت، أم أيمن را با خود برد و او را اكرام نمود و مورد مهرباني و دلسوزي خود 
آن قدر از رقت و مهرباني لبريز بود كه به  صقلب بزرگ پيامبر. قرار داد

هند پسر خديجه، نزد مادرش پس از . هاي پسر خديجه هم سرايت كرد قلب
نهايت خوشبخت بود كه در  بي صنوان پسر زن پيامبر، به عصازدواج با محمد

خوترين و  شان از لحاظ عهد و پيمان، نرم دامان راستگوترين مردم، باوفاترين
                                                 

آن را روايت  1/458, » مستدرک«; و حاكم در 113خود, به شامره » مسند«ابوداود طيالسی در  −)١(
اين حديث بنا بر رشط مسلم صحيح است و مسلم آن را روايت نكرده و شاهد صحيحی : حاكم گويد. اند كرده

 .او موافق است مبنی بر تطابق با رشط مسلم دارد و ذهبی با



  
٣٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .شان بزرگ شود ترين خوش قلب
زيد بن حارثه را در بر گرفت؛ آن جواني كه توسط حكيم  صمحبت محمد
. اش، خديجه بخشيد عمهخريداري شد و حكيم او را به » عكاظ«بن حزام از بازار 

با زيد خيلي صميمي و دوست شدند، زيد محمد را آن قدر دوست  صمحمد
خديجه اين حب و دوستي . داشت كه قبل از او كس ديگري را دوست نداشت

او را آزاد  صپدر را درك نمود از اين رو زيد را به همسرش بخشيد و پيامبر
كه قبالً از او سلب شده بود را به او  اي و تنها به اين اكتفا نكرد كه آزادگي. كرد

چنان شريف و بزرگ و بلندپايه نمود كه او را به خود  بلكه او را آن ،بازگرداند
  .گفت نسبت داد و به او زيد بن محمد مي

را آن قدر دوست داشت كه تمامي ابعاد  صهمسرش، محمد كخديجه
سبت به شوهر حب و دوستي همسر ن. وجود و احساساتش را در بر گرفته بود
خديجه به مرور زمان و . هاي بزرگ بود بزرگوارش كه نمونه اخالق واال و فضيلت

اش  شد كه مردي را كه به عنوان شريك زندگي روز به روز بر يقينش افزوده مي
انتخاب كرده، اصلح مردم امتش و بلكه اصلح مردم روي زمين براي اداي رسالت 

  .الهي است
 و آسايش و همه امكانات را براي رسول اهللا همه اسباب راحتي كخديجه

داشت و با  اش را از وي دريغ نمي همچنين اموال و دارايي. كرد آماده مي ص
بلكه حتي نسبت به كسي كه . عواطف و احساسات و اموالش سخاوتمند بود

داشت و براي او احترام و  داشت، چيزي را دريغ نمي شوهرش را دوست مي
  .)1(دش ارزش خاصي قائل مي

  
  خديجه، صاحب قلب مهربان

. كرد با خديجه صحبت مي صدر نشستي كه مملو از انوار رباني بود محمد
                                                 

 .با اندكی ترصف 31−30نساء أهل البيت, ص  −)١(



  

٣٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
كرد و آن حكمتي كه از بين  اش تارهاي قلب خديجه را لمس مي صداي گرفته

آمد، روح خديجه را با خوشبختي سرشار و بالداري كه باالي  لبانش بيرون مي
  .گرفت كرد فرا مي راني زندگي ميشد و در افق نو جسمش بلند مي

حليمه دختر ! اي سرور من: در آن لحظات، بنده آزاد شده خديجه آمد و گفت
نام  صوقتي كه رسول اهللا. خواهد داخل شود عبداهللا بن حارث سعديه آمده و مي

حليمه سعديه را شنيد، قلبش پر از مهرباني و دلسوزي شد و خاطرات دوست 
سعد  خاطراتي دوست داشتني كه بيابان بني. تداعي شد داشتني و خوب در ذهنش

اي سرشار از احساسات  لحظه. جا به ياد آورد اش را در آن و دوران شيرخوارگي
تر از آن، دوران  اي كه با يك چشم به هم زدن يا حتي سريع لحظه. لطيف بود

  .اش و دوراني كه در دامان حليمه بزرگ شد را زنده كرد يكودك
راجع به محبت و  صپيامبر. است تا حليمه را به داخل بياوردبرخ كخديجه

شفقت و كرامت و بزرگواري و دلسوزي حليمه زياد سخن گفت و هنگامي كه 
را شنيد كه با اشتياق و  صچشمش به او افتاد، خديجه صداي زيباي محمد

  .»!مادر! مادر«: آورد مهرباني بانگ برمي
كه او ردايش را براي حليمه گسترانده و نگاه كرد، ديد  صخديجه به رسول اهللا

دستش را در نهايت دلسوزي و مهرباني بر سر حليمه كشيد، و خديجه شادماني 
خوشحالي زيادي در چشمانش موج . احساس كرد صسرشاري را در چهره پيامبر

زد، گويي كه در دامان مادرش، آمنه دختر وهب قرار گرفته و او از قبرش زنده  مي
  .شده است

حال و اوضاعش را  صو حليمه، پيامبر صگرماگرم ديدار بين رسول اهللادر 
 پرسيد، او از سختي و دشواري زندگي كه در بيابان بني سعد پيش آمد به پيامبر

دستي و معيشت سخت و تلخي فقر با  سپس راجع به تنگ. شكايت برد ص
  .هم، به او كمك و بخشش زيادي نمود صپيامبر. ل كردد درد ص پيامبر

به خاطر  صـ با تأسف ـ راجع به دردي كه پيامبر صپس از آن پيامبر



  
٣٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

اي كه شامل  اش، حليمه كشيد و گرفتاري و سختي دستي و فقر و نداري دايه تنگ
سراسر قلب . حال حليمه و قومش شده بود، با همسرش خديجه صحبت كرد

حليمه خديجه پر از عطوفت و مهرباني شد و از ته دل چهل رأس گوسفند را به 
چنين مخارج و  هم. داد و به همراه آن شتري را براي حمل و نقل آب به او بخشيد

اش  به طور مداوم همه اموال و دارايي كخديجه. هاي برگشتش را به او داد هزينه
نيز از او  صداد و پيامبر به او مي صرا جهت راضي كردن شوهرش، محمد

چه را  رفت تا آن اش، حليمه مي ايهنمود سپس نزد د نهايت تشكر و قدرداني را مي
  .)1(كه خديجه به او بخشيده بود در اختيارش قرار دهد

  
  ذريه مبارك

 اين چنين اين خانه مبارك بر مودت و رحمت و محبت پابرجا بود و خديجه
از هيچ كوششي براي داخل كردن خوشبختي و خوشحالي به قلب پيامبر  ك

به خانه برگشت و  صوزها پيامبردر روزي از ر. ردك يدريغ نم ص محبوب
قلب پيامبر . همسر مهربانش مژده بزرگي را به او داد؛ به او خبر داد كه حامله است

  .به خاطر آن مژده بزرگ از خوشحالي جنبيد صمحبوب
كرد  خديجه در نهايت خوشحالي و شادماني و خوشبختي بود، زيرا احساس مي

رگي خواهد داشت؛ از اين رو جايگاه بز صكرد كه شوهرش و بلكه يقين مي
لحظه . فرزندي را به او عطا نمايد صكرد كه خداوند از محمد خديجه آرزو مي

 اي كه در آن خديجه اولين فرزند را براي پيامبر محبوب انتظار به سر رسيد، لحظه
. اين كنيه را به او داد ـ بود صنام اين فرزند، قاسم ـ كه پيامبر. به دنيا آورد ص

مد و پس از قاسم، زينب و ام كلثوم و فاطمه به آمبارك پشت سر هم  سپس ذريه
قبل از ) يعني قاسم و زينب و ام كلثوم و فاطمه(والدت اين چهار فرزند . دنيا آمدند

                                                 
 .32−31نساء أهل البيت, ص  −)١(



  

٣٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
سپس بعد از نبوت، عبداهللا ـ كسي كه مشهور به . بود صنبوت حضرت محمد

  .طيب و طاهر بود ـ از خديجه متولد شد
خديجه : گويد از خديجه طاهره را آورده و مي صرسول اهللا ابن عباس فرزندان

هاي قاسم، عبداهللا، فاطمه، ام كلثوم،  دو پسر و چهار دختر به نام صبراي رسول اهللا
همگي  صپسران پيامبر. بود ك اما ابراهيم از ماريه قبطيه. )1(زينب و رقيه به دنيا آورد
م را درك كرده و اسالم آوردند و و دخترانش همگي دين اسال. در كودكي فوت كردند

زينب همسر ابوالعاص . رقيه و ام كلثوم با عثمان بن عفان ازدواج كردند. هجرت نمودند
  .)2(ـ بود نطالب ـ  بن ابي بن ربيع بن عبد شمس بود و فاطمه همسر علي

وفات يافتند و  صبه جز فاطمه در زمان حيات پيامبر صهمه دختران پيامبر
  .از دنيا رفت صاه پس از وفات پيامبر فاطمه نيز شش م

شان زندگي آرام و  همه. كرد با سينه باز به خانواده مباركش نگاه مي صپيامبر
  .زيبا در نهايت صفا و صميميت و خوشبختي داشتند

دانست كه چگونه خوشبختي را داخل قلب  مي. اي بود همسر نمونه كخديجه
 صاش با پيامبر محبوب دگيو فرزندانش گرداند و هر اندازه زن صشوهرش
شد و بيشتر او را  اش نسبت به او زياد مي يافت، محبت و دوستي ادامه مي

عابد و زاهدي بود كه قلب و اعضايش با  صپيامبر. كرد خوشحال و شادمان مي
و از اين خانه مبارك، فاطمه بيرون آمد؛ كسي كه . ـ تعلق بسته بود خداوند ـ 

و همسر ) سروران جوانان بهشتي(مادر حسن و حسين بعداً سرور زنان بهشتي و 
چه خانه مباركي كه بر تمام هستي بركت و . شد) علي(يكي از عشره مبشره 

  .خير را منتشر كرد و همه هستي را با ايمان عطرآگين كرد
  

                                                 
 .2/70دالئل النبوة, اثر بيهقی,  −)١(
 .1/26هتذيب األسامء و الصفات,  −)٢(



  
٣٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  بخشش و ايثار
چه را كه  داشت هر آن در نهايت بخشش و كرم بود و دوست مي كخديجه

 صو به خاطر خوشبخت كردن شوهرش. داشت ت ميدوس صشوهرش، محمد
اش،  سرپرستي عموزاده صزماني كه پيامبر محبوب. اش را فدا كرد تمام دارايي

طالب را به عهده گرفت، در خانه خديجه پاك و مهربان، قلبي مهربان و  بن ابي علي
كرد كه او احساس  رفتار مي سخديجه آن چنان با علي . مادري دلسوز يافت

  .د مادرش را بازيافته استكر مي
برده آزاد  صكرد كه پيامبر محبوب احساس  كچنين زماني كه خديجه هم
بخشيد؛ در نتيجه به  صدارد، او را به پيامبر اش، زيد بن حارثه را دوست مي شده

  .باال رفت صخاطر همين كردار، منزلت و جايگاه خديجه در درون پيامبر
  

  گزينم من هرگز كسي را به جز تو برنمي
اي ديد  را به گونه صخديجه محبت و دوستي زيد نسبت به پيامبر محبوب

  .كند چه كه در آن است با اين محبت و دوستي برابري نمي كه دنيا با تمام آن
سواران  اسب. ي همراه مادرش براي ديدار قومش خارج شدكودكزيد در ايام 

. او را فروختند» عكاظ«زار بر آن قوم يورش بردند و زيد را با خود بردند و در با
پدر . اش، خديجه با قيمت چهارصد درهم خريد حكيم بن حزام او را براي عمه

كه قلبش از اندوه و  گشت تا اين زيد پيوسته در سراسر كره زمين به دنبال او مي
و از روي حزن و اندوه براي زيد شعر اندوهناكي . حزن براي زيد شكافته شد

   :گويد جا كه مي شود؛ آن ن شكافته ميسرود كه جگرها براي آ
براي زيد گريستم و ندانستم چه بر سرش آمده، آيا زنده است تا اميدوار باشم «
  .»كه مرده است يا اين
يا كوه  ،آيا پس از من زاغ تو را ربوده: پرسم دانم و من مي به خدا قسم، نمي«

  .»تو را ربوده است



  

٤٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
آورد و ياد او هنگام غروب  ميخورشيد هنگام طلوعش او را به ياد من «

  .»شود خورشيد از من دور مي
شتران را براي گشتن بر روي زمين خواهم برانگيخت و از گشتن در سراسر «

  .»شوم هرچند شتران خسته شوند زمين خسته نمي
كه مرگ به سراغم بيايد؛ چون  ام مگر اين كنم تا زماني كه زنده اين كار را مي«

  .»چند آرزوهاي زيادي داشته باشدميرد هر هر انساني مي
الحرام كردند  چند نفر از اقوام و خويشان زيد آهنگ بيت )1(در يكي از ايام حج

. بينند آوردند ناگهان روبرويشان زيد را مي و موقعي كه طواف كعبه را به جا مي
و . پرسي كردند زيد را شناختند و زيد هم آنان را شناخت و از همديگر احوال

شان را انجام دادند و به شهرشان برگشتند، جريان را براي حارثه  مناسك زماني كه
  .بازگو كردند

اش را آماده كرد و مقداري از مال را با خود برد و  تر سواري حارثه هرچه سريع
  .)2(برادرش، كعب او را همراهي كرد و هر دو به سرعت به طرف مكه حركت كردند

آن دو . در مسجد است صگفتند كه پيامبررا گرفتند، به آنان  صسراغ پيامبر
شما اهالي ! اي پسر سرور قومش! اي پسر هاشم: وارد شدند و گفتند صبر پيامبر

كنيد و اسير را خوراك  و همسايگان حرم خدا هستيد، درمانده را دستگيري مي
ما به دنبال پسرمان كه نزد توست اينجا آمديم، پس با آزاد كردن او بر ما . دهيد مي
 پيامبر. دهيم اش به تو مي ت نه و به ما نيكي كن، ما پول زيادي را براي آزاديمن
كار : فرمود صگاه رسول اهللا آن. زيد بن حارثه: او كيست؟ گفتند: فرمود ص

اگر شما : او را صدا كنيد و مخيرش كنيد: چه كاري؟ فرمود: ديگري نكنيم؟ گفتند
اگر مرا اختيار كرد، به خدا قسم، من را اختيار كرد، بدون هيچ پولي براي شما، و 

                                                 
 .اين امر در زمان جاهليت بود −)١(
 .219−218صور من حياة الصحابة, اثر دكرت عبدالرمحن پاشا, ص  −)٢(



  
٤١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

منصفانه با ما : آن دو گفتند. كنم  كسي را عليه كسي كه مرا اختيار كرده، اختيار نمي
  .رفتار كردي و در حق ما نيكي كردي

بله، : شناسي؟ گفت آيا اينان را مي: زيد را صدا زد و فرمود صگاه پيامبر آن
من هم كسي هستم كه مرا : فرمود صپيامبر. اين پدرم است و اين هم عمويم

. اي، پس اينك من يا آن دو را اختيار كن اي و محبتم را نسبت به تو ديده شناخته
تو براي من به منزله پدر و عمو . كنم من كسي را به جز تو اختيار نمي: زيد گفت

آيا بردگي را بر آزادگي و بر پدر و عمو و ! واي بر تو اي زيد: آن دو گفتند. هستي
ام كه حاضر  بله، من چيزي را از اين مرد ديده: گزيني؟ زيد گفت ات برمي انوادهخ

اين را ديد، زيد را  صوقتي كه رسول اهللا. نيستم هرگز كسي را به جز او برگزينم
اي كساني كه حضور داريد، گواه باشيد كه زيد : كنار حجر االسود برد و فرمود
وقتي كه پدر زيد . برم از او ارث مي برد و من هم پسر من است و از من ارث مي

  .و عمويش اين را ديدند، دلشان آرام شد و روانه ديار خود شدند
. كه خداوند دين اسالم را آورد شد تا اين زيد به نام زيد بن محمد صدا زده مي

وقتي كه زيد . زينب دختر جحش را به ازدواج او درآورد صگاه رسول اهللا آن
باره سخن گفتند و  منافقان در اين. با او ازدواج كرد صمبرزينب را طالق داد، پيا

گاه اين آيه  آن. محمد با زن پسرش ازدواج كرد: طعنه زدند و گفتند صبه پيامبر
Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  » º  ¹Å    È  Ç  Æ}  :نازل شد

   Ë  Ê  Éz )40 :حزابألا(.  
ولى رسول خدا و  ؛پدر هيچ يك از مردان شما نبوده و نيست صمحمد «
  .»و خداوند به همه چيز آگاه است ؛كننده و آخرين پيامبران است ختم

  .)5 :ألحزابا( h  gz   }  :فرمايد و مي
  . »آنها را به نام پدرانشان بخوانيد«

  .شد از آن به بعد، زيد بن حارثه صدا زده مي
  



  

٤٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  سرور اولين و آخرين
هاي ميان طبقات  و ويژگي اش جامع بهترين امتيازات در جواني صپيامبر

مردم بود و سبك وااليي از فكر درست و رأي محكم و درست داشت و بهره 
وافري از هوشياري و انديشه اصيل و درست و وسيله و هدف راست و درست 

از آوازه نيكش براي تأمل طوالني و انديشه مستمر و غالب  صپيامبر. داشت
فطرت پاكش، اوراق زندگي و و با عقل خالص و . گرفت كردن حق كمك مي

از . داد امورات مردم و اوضاع جوامع مختلف را مورد مطالعه و بررسي قرار مي
. كرد تمامي خرافات و كارهاي ناپسند ميان مردم به دور بود و از آنها اجتناب مي
كرد؛  سپس با بصيرت و آگاهي در امور مربوط به خود و مردم با آنان زندگي مي

ديد،  كرد و اگر نيكي در آن نمي ديد در آن مشاركت مي مي هر امر نيكي را
ها قرباني  نوشيد، گوشت حيواناتي كه براي بت وي شراب نمي. كرد گيري مي گوشه
ها حضور پيدا  خورد، در روزهاي عيد و مناسبات مختلف براي بت شد، نمي مي
تنفر و بيزار اش از اين معبودهاي باطل م كرد، بلكه وي در همان اوايل جواني نمي

ها نبود و حتي بر  تر و ناپسندتر از اين بود تا جايي كه چيزي در نظرش مبغوض
  .)1(بود كرد و حاضر به شنيدن آن نمي نميشنيدن سوگند به الت و عزي صبر 

هنگامي كه كعبه بازسازي : گويد بخاري از جابر بن عبداهللا روايت كرده و مي
. ا را بياورند و در ديوار كعبه قرار دهنده و عباس رفتند تا سنگ صشد، پيامبر

. ها محفوظ شوي ات را بر گردنت نه تا از سنگ جامه: گفت صعباس به پيامبر
بر زمين افتاد و چشمانش به آسمان خيره شد سپس به  صپيامبردر اين هنگام 

اش را محكم بست، در روايت  پس جامه» ام ام، جامه جامه«: هوش آمد و گفت
  .)2(دپس از آن ديگر عورتش ديده نش: ستديگري آمده ا

                                                 
 .1/128ابن هشام, : سخنش با بحريای راهب بر آن داللت دارد; نگا −)١(
 =; و مسلم در مبحث حيض, باب 3829, شامره »بنيان الكعبه«بخاری در مبحث مناقب, باب . متفق عليه −)٢(



  
٤٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

در ميان قومش با بهترين فضايل و مكارم اخالق متمايز بود، او  صرسول اهللا 
بهترين قومش در جوانمردي، حلم، راستگويي، پاكدامني، نيكوكاري، وفاي به عهد 
و امانتداري بود، تا جايي كه قريش وقتي اين مكارم و محاسن را در او ديدند، او 

تو صله : ايشان همانگونه بود كه أم المومنين خديجه فرمود. لقب دادند »أمين« را
يتيمان را  آوري و راستگو هستي و  رحم و پيوند خويشاوندي را به جاي مي

نوازي  كني و مهمان كني و براي بينوايان و مستمندان طلب معاش مي حمايت مي
  .)1(كني كني و ياران و طرفداران حق را كمك و ياري مي مي

  
  جا بود شروع از اين

. كرد تا ماه رمضان را در غار حرا، سپري كند هر سال مكه را ترك مي صمحمد
هاي مشرف بر  كه در باالي كوهي از كوه» صاخبه«غار حراء چند مايل از روستاي 

روستايي بود كه بخاطر دوري از مكه، » صاخبه«روستاي . مكه واقع شده، فاصله دارد
شد و سكوت  بيهوده مردم و شرك و خرافات در آنجا منقطع مي سخنان باطل و

روز را  توشه چندين شبانه صمحمد. فراگير بر آن روستا و اطرافش حاكم بود
بريد و با قلبش با حالت شور و شوق فراوان به  داشت و سپس از جهانيان مي برمي

ه، انسان بزرگي در اين غار ترسناك و پوشيد. كرد سوي پروردگار جهانيان حركت مي
ها و تجاوز و ظلم را كه در دنيا موج  ها و دشمني قرار داشت كه از باالي آن فتنه

پيچيد؛ زيرا  يكرد و سپس از روي حسرت و شگفتي به خود م زد، نظاره مي مي
  .دانست يافت و راه عالج و درمان آن را نمي گريزي از آن نمي

يافتگان  خواستار ميراث هدايت در اين غار دور، چشم تيز و حسابگري بود كه
ديد كه فلزات  نخستين از پيغمبران خدا بود، و آن را مثل يك معدن تاريك مي

=
                                                 

 .اند آن را روايت كرده 13727; و امحد به شامره 340اإلعتناء بحفظ العورة, شامره «
, باب اإليامن; و مسلم در مبحث 4, شامره »بدء الوحي«, باب بدء الوحيدر مبحث  بخاری. متفق عليه −)١(
 .اند آن را روايت كرده 160, شامره صبدء الوحي إىل رسول اهللا «



  

٤٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
آيد و گاهي خاك با ريزه طال و  گرانبها جز با تالش و رنج فراوان از آن بيرون نمي

  .تواند آن را از خاك جدا كند شود و انسان نمي نقره آميخته مي
داد و روحش را  كرد و قلبش را صيقل مي دت ميعبا صدر غار حراء محمد

گرفت تا به حق نزديك شود و از  كرد و تمام تالش خود را به كار مي پاك مي
هاي غيب بر  كه به مرتبه وااليي از صفا و پاكي برسد كه اشعه باطل دور شود تا اين

اي شد كه هيچ خوابي را  به گونه صمحمد. اش انعكاس يابد صورت نوراني
  .آمد كه همانند روشنايي صبح پيام آن خواب برايش پيش مي ديد مگر اين نمي

  .با مالء أعال ارتباط داشت صدر اين غار، محمد
را ديده بود كه از مصر با  صقبل از آن، سينه صحرا برادري از برادران محمد

كه امنيت   كرد تا اين آب و علف عبور  هاي بي ترس و وحشت فرار كرد و از بيابان
آرامش و هدايت را براي خود و قومش به دست بياورد، در اين هنگام از كنار و 

دره، آتش محسوسي برايش درخشيد، وقتي كه قصد آن آتش كرد، ناگهان نداي 
N   M      L   K  J  I  H  G  }  :كرد مقدسي را شنيد كه احساسش را تحريك مي

  R  Q  P  Oz )جز من بحق  معبودى ؛هستم»  اهللا«من « .)14 :طه
  .»مرا بپرست، و نماز را براى ياد من بپادار! نيست

كه باري ديگر در  ها عبور كرده تا اين اي از اين آتش در طي قرن همانا شعله
كند و  اطراف غار روشن شود، غاري كه در آن مردي قرار گرفته كه عبادت مي

اما اين شعله، . كند هاي جاهليت پاك مي ها و بدي جسم و روح خود را از پليدي
آتشي نبود كه بيننده را به سوي خود جلب كند بلكه نوري بود كه از وحي مبارك 

گرديد و به وسيله الهام و هدايت و ثابت قدمي و عنايت بر قلب پاك  مشعوف مي
داد  با تعجب و بهت زده به صداي فرشته گوش مي ص آنگاه محمد. درخشيد مي

: »ما أنا بقاريء«: دهد جواب مي صمحمد» ...ان بخو«...) اقرأ (: گفت كه به او مي
كه بعد از  شود تا اين اين درخواست و جواب تكرار مي. »من درس خوانده نيستم«



  
٤٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .)1(كريم نازل شدآن اولين آيات سوره علق از قرآن 
  

  ترين لحظه بر اين هستي گذشت همانا با عظمت
لحظه جاوداني كه راجع به آن  : نويسنده كتاب في ظالل القرآن، سيد قطب

  :گويد فرود آمد، مي صبار بر رسول اهللا وحي براي اولين 
هاي سيرت و تفسير آن را  ي كه بارها در كتابجا در برابر اين رويداد اين
ايم يا كمي در آن توقف  ايم و تركش كرده ايم، سپس آن را تكرار كرده خوانده

  .ايم، مكث كردم نموديم و سپس از آن گذشته
و امروز هر اندازه بكوشيم كه عظمتش . رويدادي بسيار عظيم است به راستي

توانيم چون جوانب زيادي دارد كه از تصور و شناخت ما  را درك كنيم، باز نمي
  .خارج است

به راستي آن رويداد، با حقيقت و داللت و آثارش در زندگي همه بشريت، عظيم 
ترين و  فتاد، ـ بدون مبالغه ـ بزرگاي كه اين رويداد در آن اتفاق ا و اين لحظه. است

اش بر اين كره  شود كه در طول تاريخ طوالني اي محسوب مي ترين لحظه باعظمت
  .زمين گذشته است

  حقيقت اين رويدادي كه در آن لحظه اتفاق افتاد، چيست؟
حقيقت اين است كه خداوند بزرگ و جبار و قهار و متكبر و مالك همه 

اي كه نامش انسان است و در قسمتي از  اين خليفههستي، احسان نموده و به 
با برگزيدن يك نفر   هستي مانده و خسته است، نظر لطف افكنده، و به اين خليفه

كه يك نفر نور خدايي را ببيند و حكمتش را  از آنان احسان و لطف نموده تا اين
  .درك كند و كلمات و سخنانش بر او فرود آيد

جوانب عظمتش وقتي كه انسان به . يت بزرگ استنها اين حقيقت، حقيقتي بي

                                                 
 .99− 98فقه السرية, اثر غزالی, ص  −)١(



  

٤٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
اش تأمل كند، حقيقت الوهيت مطلق و ازلي و ابدي را كشف  اندازه توانايي

و انسان در سايه آن، حقيقت عبوديت محدود و حادث و فاني را تصور . كند مي
كند و  سپس وقوع اين عنايت رباني به اين مخلوق انساني را احساس مي. كند مي

و با خشوع و سپاسگزاري و شادي و التماس آن . چشد اين احساس را ميشيريني 
هاي همه هستي به  كند كه جنبنده او كلمات خدا را تصور مي. كند را دريافت مي

  .دهند جاي انسان در اين قسمت از هستي، به آن جواب مي
  پيام اين رويداد چيست؟

فضل واسع و  پيامش ـ به نسبت خداوند متعال ـ اين است كه او صاحب
رحمت زياد، و بزرگوار و بخشنده و منت نهنده است، بدون سبب و علت 

كند به عالوه بخشش و سرازير كردن آن،  بخشش و رحمت خويش را سرازير مي
  .قسمتي از صفات ذاتي و ستوده خداست

پيامش ـ به نسبت انسان ـ اين است كه خداوند متعال كرامت و لطفي را در 
گونه كه بايد  تواند خداوند را آن ه قابل تصور نيست و انسان نميحق انسان كرده ك

تواند به خاطر آن  سپاسگزاري كند و همين نعمت كرامت به تنهايي، انسان نمي
خداوند را سپاسگزاري كند هرچند تمام عمرش را در ركوع و سجود سپري 

او را در اين كرامت و لطف اين است كه خداوند يادي از انسان كرده و . نمايد
اي را برگزيده و كلمات و سخنان  ها، فرستاده نظر گرفته و از جنس خود انسان

و زمين مسكن اين وحي و محل نزول اين كلمات و . خود را به او وحي كرد
هاي هستي در نهايت خشوع و خضوع و فروتني  سخناني است كه تمام جنبنده

حيات همه بشريت از همان لحظه اما آثار اين رويداد عظيم در . بدان جواب دادند
در تغيير دادن مسير تاريخ و در تغيير دادن مسير ضمير انساني . اول شروع شد

دوزد و  از آن موقعي كه جهتي را تعيين نمود كه انسان بدان چشم مي. شروع شد
از اين . دارد ها و موازين و معيارهايش را از آن دريافت مي تصورات و ارزش

شان اين حقيقت استقرار يافته، در پناه و  زمين كه در درونلحظه مردمان روي 



  
٤٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

اي زندگي كردند كه در  به گونه. حمايت مستقيم و آشكار خداوند زندگي كردند
و زير . دوختند تمامي كارهايشان كوچك يا بزرگ، مستقيماً به خداوند چشم مي

  .)1(كردند مينظر خداوند احساس و حركت 
  

  دايستادگي در برابر تندبا
اولين چيزي كه از : گويد يروايت شده است كه م كالمؤمنين عايشه از ام

وي هر خوابي . شروع شد، خواب راست و درست بود صوحي براي رسول اهللا
سپس خلوت برايش . شد ديد مثل روشنايي صبح برايش نمايان مي را كه مي

ايي چند ه جا شب كرد و آن از اين رو در غار حراء خلوت مي. دوست داشتني شد
برد، سپس  كرد و براي اين مدت توشه و مواد خوراكي براي خود مي عبادت مي

در غار حراء حق وي را غافلگير كرد؛ كه ناگهان  گشت تا اين نزد خديجه برمي
محمد . »من درس خوانده نيستم«: فرمود صمحمد. »بخوان«: جبرئيل آمد و گفت

كه نزديك  آغوش گرفت تا اينپس جبرئيل مرا گرفت و مرا بشدت در : گويد يم
من درس «: ، من هم گفتم»بخوان«: ه مرا رها كرد و گفت بود خفه شوم آن گا

كه نزديك بود خفه شوم  پس دوباره مرا در آغوش گرفت تا اين. »خوانده نيستم
پس . »من درس خوانده نيستم«: ، من هم گفتم»بخوان«: گاه مرا رها كرد و گفت آن

كه نزديك بود خفه شوم سپس مرا  فت و مرا پوشاند تا اينبراي بار سوم مرا گر
  .)2-1 :علقال( u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  kz  } : رها كرد و گفت

آفريد، همان كس كه انسان را از خون ) جهان را(بخوان به نام پروردگارت كه «
  .»اى خلق كرد بسته
شت در حالي كه با اين حالت و وضعيت به خانه برگ صگاه رسول اهللا آن

كه بر خديجه بنت خويلد داخل شد و  تا اين. لرزيد تمامي اعضاي بدنش مي

                                                 
 .3937−6/3936ظالل القرآن, سيد قطب ,  يف −)١(



  

٤٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
كه  وي را پوشانيدند تا اين. »مرا بپوشانيد، مرا بپوشانيد« :», زملوينزملوين«: فرمود

اي خديجه، مرا « :»?يل , ماةخدجي يأ«: ترسش از بين رفت، سپس به خديجه گفت
 :»نفيس لقد خشيت عىل«: بازگو كرد و سپس فرمود و ماجرا را برايش» چه شده؟

به خدا قسم، خداوند  ،مژده بده! نه هرگز: خديجه به او گفت. »بر خودم ترسيدم«
كند؛ زيرا تو صله رحم و پيوند خويشاوندي را به جاي  هرگز تو را خوار نمي

مندان كني و براي بينوايان و مست آوري و راستگو هستي و يتيمان را حمايت مي  مي
كني و ياران و طرفداران حق را كمك و  نوازي مي مهمانكني و  طلب معاش مي

  .)1(»كني ياري مي
) كه عموزاده خديجه بود(را با خود نزد ورقه بن نوفل  صخديجه، محمد

مسيحي ) يعني قبل از رسالت محمد(ورقه مردي بود كه در زمان جاهليت . برد
وي . نوشت نجيل را به زبان عبراني مينوشت و ا ، و كتاب عبراني ميه بودشد

به ! اي پسرعمو: خديجه به او گفت. اي بود و نابينا شده بود پيرمرد سالخورده
! اي برادرزاده: گفت صورقه به محمد. گوش بده) محمد(ات  سخنان برادرزاده

                                                 
اين است كه  ك معنای سخن خدجيه: گويند ـ می! آنان راضی بادعلامء ـ خداوند از : گويد : امام نووی −)١(

های نيک را در تو قرار  آيد; چون خداوند اخالق واال و كريامنه و خصلت امر ناخوشايندی برايت پيش نمی
 .هايی از آن را ذكر نمود داده, و خدجيه نمونه

های خوب, سبب سالمتی از چيزهای بد و  تكه اخالق واال و كريامنه و خصل و در اين گفته داللتی است بر اين
توان به اين رسيد كه انسان در بعضی حاالت به  چنني در اين گفته, از روی تأمل و نظر می هم. ناخوشايند است

چنني در آن, دجلوئی كردن كسی كه ترسی برايش پيش آمده مژده  هم. شود خاطر مصلحت مدح و ستايش می
و رأی  ك ترين دليل و برهان بر كامل خدجيه و در آن, بزرگ. باشد او می دادنش و ذكر اسباب سالمتی برای

 »اجلاهلية وكان امرأ تنرص يف«: گفته خدجيه . درست و قوت نفس و ثبات قلب و درک و فهم زيادش وجود دارد
اين . است صقبل از رسالت حممد» جاهليت«و . به اين معناست مردی بود كه در زمان جاهليت نرصانی شد

مسلم . (زد و كامًال آشكار بود دت بدين خاطر به جاهليت موسوم بود كه جهالت و نادانی در آن موج میم
 ).2/265برشح النووی, 



  
٤٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

ورقه . چه را كه ديده بود برايش بازگو نمود آن صگاه رسول اهللا بيني؟ آن چي مي
اي كاش آن . اين همان شريعتي است كه خداوند بر موسي نازل كرد: فتبه او گ

بودم آن موقعي كه قومت تو را بيرون  اي كاش زنده مي. بودم موقع جوان مي
رج«: فرمود صرسول اهللا. كنند مي » آيا آنان مرا بيرون خواهند كرد؟« :»هم يَّ أو خمُ

دوش نگرفته، مگر اينكه  بله، هيچ مردي چنين دعوت و رسالتي را بر: ورقه گفت
اگر هنگام ابالغ رسالتت زنده باشم تو را . مورد اذيت و آزار قرار گرفته است

را  ص اما ورقه وفات يافت و ايام وحي بر پيامبر. كردكمك و ياري خواهم 
  .)1(درك نكرد

گويا آن چهل سال به مانند يك روز گذشته بود، و وحي در صبح روز جديد 
  .رسيد ي حق و حقيقت به مشام عقلهاي كنجكاو و جستجوگر ميبو. شروع شده بود

كم شروع به  بختي و پريشاني و گرفتاري، كم و سينه تنگ و سنگين به خاطر نگون
  .آن، نبوت بود. احساس كردن خنكي يقين و فراخي اميد و پروازي درازمدت نمود

امدهايي ها و پيش و مصيبت! آگاه باشيد اين فضل و لطف آمده چقدر زيباست
  !آيد، چقدر بزرگ است پيش مي صكه در زمان نبوت، براي محمد

گيري خديجه در برابر رسول  و موضع. به همين خاطر فورا به خود بازگشت
هايي است كه يك زن در طول تاريخ  گيري ترين موضع خدا، از بهترين و باعظمت

نگراني  بشريت در مقابل همسرش اتخاذ كرده است؛ چرا كه خديجه به هنگام
محمد او را آرامش داد، به هنگام سختي و مشقت او را آسايش و راحتي داد، و 

هاي نيك محمد را به او گوشزد نمود و تأكيد  ها و خصلت تمامي فضائل و برتري
شوند و همانا  هاي خوبي مانند او هرگز خوار و شكست خورده نمي كرد كه انسان

و مناقب و فضائل واال را در سرشت هاي نيك  خداوند وقتي كه اخالق و خصلت
دهد، حتماً او را مورد حمايت و پشتيباني و لطف و احسان خود  كسي قرار مي

                                                 
 .ختريج آن قبًال گذشت. متفق عليه −)١(



  

٥٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
و به خاطر اين رأي درست و قلب سالم و پاك، خديجه مستحق اين . دهد قرار مي

  .)1(به وسيله جبرئيل به او سالم و درود بفرستدشد كه پروردگار عالميان 
با وي  صشنيده بود كه قوم پيامبر كمؤمنين خديجهال با وجودي كه ام

خواهند جنگيد و وي را بيرون خواهند كرد و خديجه هم صالبت و قدرت قريش 
شناخت، با اين وجود خديجه تصميم گرفت كه در برابر تندباد شديدي كه  را مي

در پيش بود ايستادگي نمايد و به خاطر راه خدا پذيرفت كه انواع اذيت و آزار و 
مشقت را تحمل نمايد و اين كار دشوار را قبول كند كه آن هم ايستادگي در برابر 

ها براي زنان مؤمن راستين است كه به  ترين سرمشق اين كار از بزرگ. قريش بود
اقتدا كنند كه او انواع مشقت و سختي و اذيت و آزار را  كالمؤمنين خديجه ام

مايد و پشت سرش بايستد تا او را ياري ن صتحمل كرد تا شوهرش، رسول اهللا
به توفيق خداوند بتواند دعوت اسالم را ميان قوم خود و سپس در سراسر جهان 

  .)2( حكومت اسالمي را برپا كندانتشار دهد و 
  

  درنگي كوتاه
. اي توقف كنيم هاي آن كلمات زيبا و نيك چند لحظه توانيم زير سايه مي

گيري  اتي ناشي از ثبات و يقيني كه موضعكلم. كلمات نوراني كه خديجه ابراز كرد
ترين و  اي كامل! اي ابوالقاسم: گويي خديجه خواست بگويد. او را مشخص كرد
ترسي كه مبادا نتواني رسالت  اگر بر نفس پاك و وااليت مي! راستگوترين مردمان

جاوداني كه خداوند به وسيله آن، تو را گرامي و مكرم نموده تحمل كني، نگران 
  .هرگز به تو نخواهد رسيد  ، هيچ ضعف و سستيمباش

راجع به انجام وظايف تبليغ امر الهي و رساندن رسالت خدايي ! اي ابوالقاسم
                                                 

 .102فقه السرية, اثر غزالی مرصی, ص  −)١(
 .71إهنا اجلنة يا أختاه, اثر نگارنده, ص  −)٢(



  
٥١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

هرگز ناتوان نخواهي ماند، چون خداوند متعال است كه تو را براي آن برگزيده و 
داند كه رسالت و پيام خود را  تو را مخصوص آن كار قرار داده است، و او مي

  .گونه به مردم برساندچ
خداوند تو را بهترين انسان روي كره زمين خلق ! به راستي تو اي ابوالقاسم

ها و اخالق را در سرشت تو قرار  نموده و بهترين و واالترين فضائل و خصلت
كند و قلب بزرگ و سالم تو به سبب دچار شدن  داده، پس هرگز تو را خوار نمي

و بر خود بترسي، هرگز اندوهگين نخواهد شد؛ زيرا به چيزي كه تو را نگران كند 
هاي كامل خدادادي، و اخالق نيك و پسنديده، و فضائل واال و  تو داراي خصلت

هاي واال، و برترين مكارم اخالقي هستي كه  پسنديده، و بهترين خو و خصلت
كنند و پيروزي و نجات و  رستگاري و سربلندي و سرافرازي را برايت تضمين مي

ات خواهي رسيد، و رسالتت را ادا  سازند، و به خواسته ح را برايت محقق ميصال
هاي ستوده و صفات  پس تو داراي خصلت. كني، و نامت جاودانه خواهد ماند مي

  .گرداند هاي وااليي هستي كه تو را براي هميشه جاودان مي و ويژگي
م و تو صله رح: گفت مي صكه به محمد كو در سايه سخن نخست خديجه
خواست  كنيم؛ گويي خديجه مي آوري توقف مي پيوند خويشاوندي را به جاي مي

آوري و با  صله رحم و پيوند خويشاوندي را به جاي مي! تو اي ابوالقاسم: بگويد
افراد دور و نزديك خوش رفتار و خوش برخورد هستي و بيگانگان را به سوي 

و اين . كاري و دوستي را مي شويي، و الفت ها را مي كني؛ و كينه خود جلب مي
فضيلت و لطفي است كه محبت و دوستي را ميان خويشاوندان محكم و استوار 

و اين صله . گرداند ها را پر از صفا و صميميت و دوستي مي گرداند و قلب مي
  .هاي توست رحم اصلي از اصول اخالقي است كه جزو خو و خصلت

تو راستگو : گفت مي صمحمدتوانيم زير سايه سخنان دومش كه به  و مي
اي، تو  تو راستگو و تصديق شده: خواست بگويد هستي، توقف كنيم؛ خديجه مي

پس راستگويي براي تو يك خصلت است و جزء الينفك . راستگو و امين هستي



  

٥٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
اي : گويند شخصيت توست؛ اگر چيزي بگويي، موجودات دور و بر تو و دنيا مي

رغم لجاجت و  و قوم تو ـ علي. شوي يراست گفتي و تصديق م! ابوالقاسم 
صدا زدند و اين لقب را علني كردند و اين خصلت » امين«شان ـ تو را   بدي

: شريف، يعني خصلت راستگويي را براي تو قائل بودند و گواهي دادند و گفتند
  .ايم دروغي را از تو نديده

، توقف كني يتيم را حمايت مي: گفت و زير سايه سخنان سوم خديجه كه مي
كني،  تو يتيم را حمايت مي: كنيم؛ منظور خديجه از اين سخن اين بود كه مي

. كني ها و روزها او را از پاي درآورد، حمايت و پشتبياني مي ضعيفي را كه شب
نفس بخشنده و قلب مهربانت راضي نيستند ضعيفي را ببينند كه زندگي پشتش را 

اي كه از خالل آن، به روحش جان  هكني به گون شكانده، پس تو به وي نيكي مي
  .كند دهد و اميدها را در درونش زنده مي تازه مي

براي بينوايان و مستمندان : گفت و معناي سخنان دلنشين چهارم خديجه كه مي
  : كني، اين است طلب معاش مي

چيزان كمك و  با بخشش و ايثار خود به بينوايان و بي! همانا تو اي ابوقاسم
به راستي خداوند سخاوت و بخشندگي را در سرشت و نهاد تو . نيرسا فايده مي

بلكه تو از باد رحمت هم بيشتر . ترين مردمان هستي تو بخشنده. قرار داده است
  .رساني خير و فايده مي

 »املواهب اللدنية باملنح املحمدية«در كتاب گرانقدرش،  : امام قسطالني
خاطر خدا و به خاطر كسب  تماما به صبخشش و سخاوت پيامبر: گويد مي

بخشيد، گاهي در راه خدا  او گاهي مال را به فقير يا نيازمندي مي. رضايت خدا بود
كرد، و گاهي به خاطر به دست آوردن دل كساني كه با اسالم آوردنشان،  انفاق مي

كرد كه  اي بخشش مي به گونه صپس پيامبر. كرد شد، خرج مي اسالم قوي مي
و خود همانند فقيران . ماندند ي و قيصر از آن ناتوان ميپادشاهاني مثل كسر
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شد و در منزلش آتشي روشن  كرد؛ يك ماه و دو ماه بر او سپري مي زندگي مي
  .)1(بست سنگ را بر شكمش ميشد و چه بسا از شدت گرسنگي  نمي

نوازي  مهمان: گفت مي صو زير سايه پنجمين سخن خديجه كه به محمد
خداوند ! همانا تو اي ابوالقاسم: خواست بگويد م؛ خديجه ميكني كني، توقف مي مي

ترين فضائل  نوازي و اكرام مهمان از بزرگ كند، چون مهمان هرگز تو را خوار نمي
ها و رام كردن  ها و به دست آوردن دل انساني است كه تأثير بزرگي در جذب قلب

اين محيط، . ارددر آن بزرگ شده بود، د صها، به ويژه در محيطي كه محمد نفس
ها و  حريص بر متطلبات معيشت و وسائل زندگي به خاطر وجود صحراها و كوه

  .ها بود ها و بيابان دره
و پيروان و طرفداران حق را : گفت منظور خديجه از عبارت ششمش كه مي

هاي  همانا يكي از خصوصيات و ويژگي! تو اي ابوالقاسم: كني، اين است ياري مي
اين فطرتي است كه . كني يروان و طرفداران حق را ياري ميتو اين است كه پ

خداوند تو را بر آن سرشته است و خُلق و خصلتي است كه در نهاد تو قرار داده 
ترين اخالق، و  ياري دادن پيروان و طرفداران حق، بهترين فضيلت و نيك. است
  .ترين موارد و مصادر خير و نيكي است جامع

آيا : گويد گيري زيباي خديجه مي راجع به اين موضععائشه دختر عبدالرحمن 
توانست چنين جو باصفايي براي تأمل و انديشيدن  زن ديگري غير از خديجه مي

كند؟ و آيا زن ديگري غير از او آن قدر بخشش و ايثار در  فراهم  صرسول اهللا 
  دارد كه او را براي ابالغ رسالت آسماني آماده گرداند؟ صحق پيامبر
 صمسر ديگري غير از خديجه هست كه دعوت و نداي تاريخي پيامبرآيا ه

نظير و عطوفتي شديد و ايماني  از غار حراء را به مانند او از ته دل و با مهرباني بي
كه كمترين ترديدي در او راه يابد، يا خللي به يقينش راه  راسخ بپذيرد بدون اين
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٥٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  كند؟ را خوار نمي صـ هرگز رسول اهللا كه خداوند ـ  يابد در اين

آيا در توان زن شريف و ثروتمند و با رفاه ديگري غير از خديجه هست كه با 
رضايت و به ميل و رغبت خود از هرگونه راحتي و خوشي و آسايش بگذرد تا 

باشد و او را در انواع اذيت و  صترين اوقات رنج و سختي كنار پيامبر در سخت
ه خاطر راهي كه به حقانيتش ايمان داشت؟ آزار و شكنجه احتمالي ياري رساند ب

بلكه خديجه تنها كسي بود كه خداوند بر او منت نهاد كه شريك زندگي مردي 
و خداوند او را پناهگاه . باشد كه به پيامبري وعده داده شده، و اولين مسلمان باشد

  .)2)(1(قرار داد ص خاطر و وزير رسول اهللا دهنده و اطمينانو آرامش 
  

  قلبي كه با اسالم طپيدنخستين 
كند و  اسالم، منزلت زن را تا دورترين جايي كه خيال زن تصورش مي

و آياتي از قرآن كريم را در شأن او نازل كرد . كند، باال برد آرزويش بدان ميل مي
كه روشنايي آن ديده او را روشن كرد و برهانش، نفس او را به دست آورد، و 

زن به توصيف خداوند . ا به سوي خود جذب كرداش، قلب او ر بالغت و شيوايي
از رحمت و عزتش، بهشت و دوزخش و پاداشش براي نيكوكاران و مومنان 

پس اين آيات عاطفه زن را برانگيخت و وجدانش را بيدار كرد . گوش جان سپرد
از اين رو حق بود كه حب و دوستي اين . اش را نوراني نمود و بصيرت و بينائي
هاي  ن برسد، و در خونش جريان يابد و به جوانب استخوانآيات به قلب ز
  .پهلويش بپيچد

گونه بود؛ زيرا نخستين قلبي كه با اسالم طپيد و  وضعيت زنان عرب هم بدين
اين زن كسي نبود جز مادر قاسم، . با نور آن درخشان شد، قلب زني از آنان بود
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٥٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .، سرور زنان جهانيان در زمان خودكخديجه بنت خويلد
خديجه بنا به اتفاق مسلمانان، اولين كسي «: گويد مي : امام عزالدين بن اثير

  .)1(»هاي خداوند اسالم آورد كه از ميان مخلوقات و آفريدهبود 
اين زن با ديگر زنان برابر نبود، چون حكمت زياد و دورانديشي به اصالت 

اش  دستيابيچيزي كه . خانوادگي و نجيب بودن و قلب هوشيارش اضافه شده بود
پس خديجه، دين را به عنوان ياري همسرش . براي اكثر مردان دشوار است

  .)2(بلكه آن را از روي خودآگاهي و احساس عالقه و باور انتخاب نمودبرنگزيد، 
  

  اي مبارك خانه
دخترانش نيز از نخستين مسلمانان . اولين مسلمان بود كاين چنين خديجه 

خانه مبارك بودند، از جمله اولين افرادي بودند كه براي  بلكه كساني كه در اين. بودند
  .ن طالب و زيد بن حارثه بن ابي داخل شدن به دين اسالم شتافتند، مانند علي

سرور زنان (خديجه ... پس اين خانه، بهترين خانه در تمام اين هستي بود 
و قبل از . از اين خانه بيرون آمدند) سرور زنان بهشتي(و دخترش فاطمه ) عالميان
نازل شد و سرور  صها، در اين خانه وحي بر پيامبر محبوب، محمد همه اين

  .اولين و آخرين در آن زندگي نمود
، از آن )يكي از ده نفري كه به بهشت مژده داده شدند(طالب  بن ابي و علي

چنين زيد بن حارثه از آن خانه بيرون آمد؛ كسي كه خداوند  هم. خانه بيرون آمد
w  v  u   }  :فرمايد ابي ديگري غير از او را در قرآن ذكر نكرده و مينام صح

  z  y  xz )37 :حزابألا(.  
، ما او را به )و از او جدا شد(هنگامى كه زيد نيازش را از آن زن به سرآورد «
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٥٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .»همسرى تو درآورديم

، پس از مسجدالحرام برترين و كمحب طبري آورده كه خانه خديجه
و  صو شايد اين امر به سكونت طوالني پيامبر. ها در مكه است ترين مكان افضل

  .در آن، برگردد صنزول وحي بر پيامبر
المؤمنين، خانه خديجه بنت  امام فاسي آورده كه خانه مبارك در مكه، خانه ام

است؛ چون فاطمه سرور زنان جهانيان و خواهرانش در اين خانه به دنيا  كخويلد
خديجه را به اين خانه آورد و خديجه در اين  صبر گراميو آورده كه پيام. آمدند

تا زمان هجرت به مدينه منوره در اين خانه  صخانه وفات يافت، و پيامبر گرامي
طالب آن را در اختيار  به مدينه، عقيل بن ابي صپس از هجرت پيامبر. سكونت كرد

ه ـ فروخت و گرفت، سپس آن را به معاويه پسر ابوسفيان ـ در زمان حكومت معاوي
  .)1(شد معاويه هم آن را به عنوان مسجد قرار داد و در آن نماز خوانده مي

  
  صدر كنار پيامبر محبوب 

او مستقيماً . بود صسال مالزم و همراه پيامبر محبوب 25حدود  كخديجه
شد، از سنت و راه و روش و راهنمايي و  از سرچشمه صاف و خالص سيراب مي

پس خديجه در . گرفت سرمشق مي صو دلسوزي پيامبر اخالق و علم و مهرباني
حدي بود كه قلم از وصف آن ناتوان است، بلكه كلمات در مقابل  خوشبختي بي

  .گريزند آن از روي شرم و حياء مي
خواند؛ البته نمازي كه آن موقع، يعني پيش از  نماز مي صاو همراه پيامبر

آن هم دو ركعت در صبح و و . فرض شدن نمازهاي پنجگانه در شب معراج بود
  .دو ركعت در شب بود

: گويد روايت شده است كه عايشه مي كاز عروه بن زبير و او هم از عايشه
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٥٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

نماز ابتدا دو ركعت بود، سپس اين دو ركعت در سفر به عنوان نماز سفر باقي 
  .)1(حضر به چهار ركعت تبديل شدماند و در 

كه نمازهاي پنجگانه فرض  اينقبل از  كاين هم بدين خاطر بود كه خديجه
راجع  صبن عبداهللا روايت شده است كه از رسول اهللا شود، از دنيا رفت؛ از جابر

كه نمازهاي پنجگانه و احكام و تكاليف  به خديجه سئوال شد كه آيا او قبل از آن
هنر من أهنار  برصهتا عىلأ«: فرمود صشرعي فرض شوند، وفات يافت؟ رسول اهللا

هاي  اي از رودخانه او را بر رودخانه«: »ال نصبفيه ومن قصب ال لغو  بيت اجلنة يف
  .»اي از طال و نقره كه هيچ سختي و ناراحتي در آن نيست، ديدم بهشت در خانه
راجع به ابوطالب سئوال شد كه آيا به او نفعي رساندي؟ در  صو از پيامبر
ا از قعر جهنم به او ر« :)2(»ضحضاح منها أخرجته من جهنم إىل«: جواب فرمود

  .»جاي كم عمقي از آن خارج كردم
عباس بن عبدالمطلب دوست : گويد از عفيف كندي روايت شده است كه مي

خريد و در ايام حج آن را  كرد و عطر مي من بود، او به يمن رفت و آمد مي
هنگامي كه من در مني كنار عباس بودم، مردي نزد او آمد و وضوي . فروخت مي

گاه زني بيرون آمد و وضو  آن. ، سپس برخاست تا نماز بخواندكاملي گرفت
سپس پسر نوجواني بيرون آمد و وضو . گرفت، سپس برخاست تا نماز بخواند
اين چه ديني ! واي بر تو اي عباس: گفتم. گرفت، سپس برخاست تا نماز بخوند

خداوند  كند ام است كه گمان مي اين دين محمد بن عبداهللا، برادرزاده: است؟ گفت
طالب است كه  ام علي بن ابي او را به عنوان فرستاده مبعوث كرده، و اين، برادرزاده
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٥٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
 كند، و آن ديگري، زن محمد ايمان آورده و از او پيروي مي صبه دين محمد

  .، يعني خديجه است كه از دين او پيروي كرده استص
هارمين نفر اي كاش من چ: گفت كه به دين اسالم گرويد، مي عفيف پس از آن

  .)1(!بودم مي
  

  مكه بر اثر خشم و عصبانيت منفجر شد
شروع به دعوت قوم و بستگانش به سوي توحيد و يكتاپرستي  صپيامبر

  .نمود
p  o  }  :هنگامي كه آيه: گويد روايت شده است كه مي از ابوهريره

  r  qz )214 :شعراءال(.  
  .»و خويشاوندان نزديكت را انذار كن«

! اي پسران كعب بن لؤي: قريش را فراخواند و فرمود صسول اهللانازل شد، ر
خودتان را از آتش ! اي پسران مره بن كعب. خودتان را از آتش دوزخ نجات دهيد

. خودتان را از آتش دوزخ نجات دهيد! اي پسران عبدشمس. دوزخ نجات دهيد
! شماي پسران ها. خودتان را از آتش دوزخ نجات دهيد! اي پسران عبدمناف

خودتان را از آتش ! اي پسران عبدالمطلب. خودتان را از آتش دوزخ نجات دهيد
زيرا من از . خودت را از آتش دوزخ نجات بده! اي فاطمه. دوزخ نجات دهيد

توانم براي شما كاري كنم فقط من خويشاوند شما هستم و پيوند  جانب خدا نمي
  .)2(»به جاي خواهم آوردخويشاوندي را 
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٥٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

ركان تصميم گرفتند كه از مبارزه با اسالم و اذيت و آزار كساني كه به جا مش اين
ها و اذيت و آزارها از هيچ  گروند و رويارويي با آنان با انواع شكنجه دين اسالم مي

دعوت به سوي خدا را علني  صو از زماني كه رسول اهللا. كوششي دريغ نورزند
ا كه از آباء و اجدادشان به ارث چه ر كرد و اعالم كرد كه قومش گمراه است و آن

اند، باطل است، مكه بر اثر خشم و عصبانيت منفجر شد و ده سال تمام  برده
شدند و زمين زير  كنندگان قلمداد مي مسلمانان به عنوان نافرمانان و شورش

پاهايشان لرزيد، و در حرم امن الهي، خون و مال و ناموسشان مباح گرديد و 
  .تم و عذاب و شكنجه شدندمتحمل انواع ظلم و س

ور با مبارزه از طريق تمسخر و تحقير به منظور خوار كردن  هاي شعله اين كينه
  .)1(شان، همراه شد شكست دادن مسلمانان و كاستن نيروهاي معنويو 

  
  صبر و پايداري

 صديد كه انواع اذيت و آزار و تمسخر متوجه پيامبر محبوب مي كخديجه
كرد و آالم و  اش را تقويت مي نمود و روحيه او همدردي ميشود، از اين رو با  مي

خديجه با اين كارش، نمونه عظيم و شخصي . كاست دردها و فشار مردم را مي
نظير بود و بلكه الگو و سرمشقي براي هر خواهر مسلمان ـ كه شوهرش دعوتگر  بي

زده  ا شگفتبيند و انسان بردبار ر هايي كه مي باشد تا بالها و مصيبت است ـ مي
برايش  ك كه در طول زندگي خديجه  هاي مصائبي از نمونه. كند، از او بكاهد مي

  .رساندند مي صپيش آمده بود، اذيت و آزاري بود كه مشركان به پيامبر محبوب
در مسجدالحرام نماز  صروايت شده است كه پيامبر از عبداهللا بن مسعود

: گاه به يكديگر گفتند آن. نشسته بودند جا خواند و ابوجهل و يارانش هم در آن مي
آورد و آن را بر پشت محمد وقتي  كدام يك از شما الشه حيوان فالن طايفه را مي
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٦٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
منتظر ماند . ترين قوم بلند شد و آن را آورد نهد؟ بدبخت رود، مي كه به سجده مي

يش ها گاه آن را بر پشت پيامبر ميان شانه به سجده رفت، آن صكه پيامبر تا اين
توانستم از او  آمد، اي كاش مي كردم و كاري از دستم برنمي نهاد و من هم نگاه مي

 صآنان شروع به خنديدن كردند، و رسول اهللا: عبداهللا بن مسعود گفت. دفاع كنم
كه فاطمه نزد او آمد و آن الشه را  در حال سجده بود و سرش را بلند نكرد تا اين

سرش را بلند كرد و سه بار  صگاه رسول اهللا نآ. از روي پشت مباركش كنار نهاد
آنان  صوقتي كه پيامبر» خدايا، قريش را نابود كن« :»اللهم عليک بقريش«: فرمود

آنان معتقد بودند كه : گويد عبداهللا بن مسعود مي. را نفرين كرد، بر آنان دشوار آمد
نام برد آنان را يكي يكي  صسپس پيامبر. شود دعا در آن سرزمين، مستجاب مي

بن ربيعة, وشيبة بن ربيعة, والوليد  جهل, وعليک بعتبة اللهم عليک بأيب«: و فرمود
خدايا، ابوجهل را نابود كن، و «: »...معيط  يبأمية بن خلف, وعقبة بن أبن عتبة, و

عتبه پسر ربيعه، و شيبه پسر ربيعه، و وليد پسر عتبه، و اميه پسر خلف و عقبه پسر 
راوي . نفر هفتمي را هم ذكر كرد اما من او را به ياد ندارم. »كنابومعيط را نابود 

 صسوگند به كسي كه جانم در دست اوست، تمام كساني كه رسول اهللا: گويد مي
  .)1(همگي در چاه بدر افكنده شدندنام برد را ديدم كه 

اش را  آيا محمد چهره: ابوجهل گفت: كهسلم از ابوهريره روايت كرده است م
گاه ابوجهل  آن. گفتند بله: گويد يسايد؟ ابوهريره م شما به زمين ميدر حضور 

كند، گردنش را  سوگند به الت و عزي، اگر او را ببينم كه چنين كاري مي: گفت
گاه رسول  آن: ابوهريره گفت. غلطانم اش را در خاك مي كنم يا چهره لگدكوب مي

داشت بر گردنش لگد ابوجهل قصد . آمد و شروع به خواندن نماز كرد ص اهللا
                                                 

مل تفسد عليه  ةعلی ظهر املصلی قذر أو جيف يإذا ألق«, باب »وضوء«بخاری در مبحث . متفق عليه −)١(
, »من أذی املرشكني واملنافقني صي النب يما لق«, باب »اجلهاد والسري«; و مسلم در مبحث 240, شامره »صالته

 .اند آن را روايت كرده 1794به شامره 



  
٦١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

گردد و  ييارانش حيرتزده ديدند كه او با ترس و وحشت برم: گويد يراوي م. بزند
حكم؟ الاي ابو  تو را چه شده: به او گفتند. صورتش را با دست پوشانده است

گودالي از آتش و چيزي ترسناك و بالهايي مانند  صميان من و محمد: گفت
شد،  اگر ابوجهل به من نزديك مي: رمودف صرسول اهللا. بالهاي مالئكه بود

  .)1(ردندك يمفرشتگان بدنش را تكه تكه 
از ابن عمرو بن العاص : گويد ياز عروه بن زبير روايت شده است كه م

كردند را  صترين كاري كه مشركان در حق پيامبر خواستم كه بدترين و سخت
كعبه نماز  در داخل حجر صهنگامي كه پيامبر: برايم بازگو كند، او گفت

انداخت و  صخواند، عقبه بن ابي معيط آمد و لباسش را در گردن پيامبر مي
گاه ابوبكر آمد و شانه عقبه را  آن. فشرد تا جايي كه نزديك بود او را خفه كند

 p   o  n  m  l  kz  }  :دور كرد و گفت صگرفت و او را از پيامبر
پروردگار من : گويد خاطر اينكه مىخواهيد مردى را بكشيد ب آيا مى«. )28 :غافر(
  .)2(»است»  اهللا«

مورد شديدترين انواع شكنجه و اذيت و آزار قرار  صهمچنين اصحاب پيامبر
  .گرفتند

آمدم در  صنزد پيامبر: گويد ياز خباب بن ارت روايت شده است كه او م
جه حالي كه او در سايه كعبه ردايش را زير سرش قرار داده بود ـ و آزار و شكن

آيا خداوند را فرا ! اي رسول اهللا: مشركان براي ما طاقت فرسا شده بود ـ گفتم
لقد كان من «: اش قرمز شده بود و فرمود خواني؟ او نشست در حالي كه چهره نمي

دون عظامه من حلم أو عصب ما يرصفه ذلک عن  قبلكم ليمشط بمشاط احلديد ما
                                                 

إن االنسان ليطغی أن رآه  :قوله«, باب »صفة القيامة واجلنة والنار« مسلم در مبحث. حديثی صحيح است −)١(
 .آن را روايت كرده است 2797, به شامره »استغنی

 3856, به شامره »وأصحابه صي النب يقل ما«, باب »املناقب«بخاری در مبحث . حديثی صحيح است −)٢(
 .آن را روايت كرده است



  

٦٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
اثنني ما يرصفه ذلک عن دينه وليتمن اهللا مفرق رأسه فيشق ب دينه, ويوضع املنشار عىل

پيش از «: )1(»اهللا حرضموت ما خياف إالّ  هذا األمر حتی يسري الراكب من صنعاء إىل
شدند و گوشت و پوست و  يشما افرادي در راه دين با آهن تفته شكنجه م

شان باز  ها، آنان را از دين و عقيده يسوخت، اما اين سخت ياستخوانشان م
شان  هنهادند و دو نيم ، و كساني بودند كه اره را بر فَرق سرشان ميداشت نمي

قطعاً خداوند كار . داشت شان باز نمي ردند، و اين كار آنان را از دين و عقيدهك يم
دعوت دينش را به سرانجام خواهد رساند، و روزي را خواهيد ديد كه مسافري 

  .»ترسد از كسي جز خدا نمي كند و يتنها، سواره از صنعاء تا حضرموت مسافرت م
كند  منظور اين است كه حكمت خداوند متعال اقتضا مي: گويد مي : ابن قيم
هاي ناپاك  هاي پاك را از نفس ها را بيازمايد، و با اين آزمايش، نفس كه نفس

متمايز كند، كساني كه لياقت ياري و كرامتش را دارند، از ديگران جدا كند، و 
قد را از ديگران تشخيص دهد، همانگونه كه طال جز با انسانهاي مخلص و معت

شود و طالي خالص و گرانبها  يها پاك نم يگداختن و آزمايش از ناخالص
چون نفس در اصل، جاهل و ظالم است، و چيزهايي از جهل و ناداني . گردد نمي

و ظلم و ناپاكي بر آن عارض شده كه از بين بردن آنها نياز به تهذيب و پاكسازي 
. شود ها در اين دنيا پاك شد، چه بهتر و گرنه داخل جهنم مي اگر نفس از اين. دارد

نفاق و معصيت و ظلم، تهذيب و پاك شد، پس هرگاه، بنده خدا از مظاهر كفر و 
  .)2(داجازه داخل شدن به بهشت را دار

شان پس از  همانا پابرجا بودن مؤمنان بر عقيده: گويد دكتر مصطفي سباعي مي
توزان و گمراهان انواع شكنجه و اذيت و آزار را متوجه  كه بدخواهان و كينه ن آ

                                                 
; و 3852, شامره »أصحابهو صي النب يلق ما«, باب »املناقب« بخاری در مبحث. حديثی صحيح است −)١(

 .اند آن را روايت كرده 5/109امحد, 
 .3/18زاد املعاد,  −)٢(



  
٦٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

آنان كردند، دليلي است بر صدق و راستي ايمان و اخالصشان در عقيده و واال 
اي كه آرامش درون و اطمينان خاطري كه داشتند،  بودن نفس و روحشان، به گونه

تر از  را بسيار بزرگو اميدي كه به رضايت و خشنودي پروردگار داشتند 
  .)1(ددانستن اذيت و آزار جسمي ميمحروميت و شكنجه و 

  
  ابرهاي اندوه، و هجرت به حبشه

 شد، پيامبر از آنجايي كه اذيت و آزار مشركان به مسلمين روز به روز بيشتر مي
  .به يارانش اجازه داد كه به حبشه هجرت نمايند ص

ا اواخر سال چهارم بعثت بود كه در آغاز اذيت و آزارهاي مشركان در اواسط ي
شد تا اين كه در اواسط  ابتدا ضعيف بود، سپس روز به روز و ماه به ماه زياد مي

اي بينديشند تا از  كه به فكر افتادند كه چاره سال پنجمِ بعثت شدت يافت تا اين
در اين لحظات بسيار سخت، سوره . اين عذاب و شكنجه دردناك نجات يابند

پرسيدند، نازل شد؛ اما  مي صسخ به سئواالت مشركان كه از پيامبركهف در پا
اين سوره مشتمل بر سه داستان است كه در آن اشاراتي بليغ از خداوند متعال به 

اي است به هجرت از مراكز  بندگان مؤمنش هست؛ داستان اصحاب كهف اشاره
A   C  B }  :كفر و دشمني به هنگام ترس فتنه بر دين، با توكل به خدا

   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J   I   H  G  F  E  D
Tz )16 :كهفال(.  
گيرى  پرستند كناره هنگامى كه از آنان و آنچه جز خدا مى:) به آنها گفتيم(و «

و در اين  ؛گستراند رحمتش را بر شما مى كه پروردگارتان ؛كرديد، به غار پناه بريد
  .»سازد امر، آرامشى ب شما فراهم مى

دهد كه ظروف و شرايط هميشه بر حسب  و داستان خضر و موسي نشان مي
                                                 

 .49السرية النبوية دروس و عرب, ص  −)١(



  

٦٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
دهد، بلكه چه بسا قضيه كامالً برعكس ظاهر  شود و نتيجه نمي ظاهر جاري نمي

اي  اي دقيق است به اين كه جنگ عليه مسلمانان نتيجه در اين داستان اشاره. باشد
گر ايمان نياورند ـ در كامال برعكس خواهد داد، و اين سركشان و مشركان ـ ا
  .برابر آن مسلمانان ضعيف و ناتوان شكست خواهند خورد

دهد كه زمين از آنِ خداست و خداوند هر يك از  و داستان ذوالقرنين نشان مي
گرداند؛ و رستگاري فقط در راه ايمان است نه  بندگانش را كه بخواهد وارث آن مي

كند  ر هر زماني ـ كساني را مبعوث ميكفر؛ و خداوند پيوسته از ميان بندگانش ـ د
ترند كه زمين را به  فا اقدام كنند؛ و تنها بندگان صالح خدا شايستهعتا براي نجات ضُ

  .ارث برند
دارد كه  كند و اعالم مي سپس سوره زمر نازل شد كه به هجرت اشاره مي

ß    Þ  Ý  Ü  Û   Úà   ã  â  áä     å}  :سرزمين خداوند تنگ نيست
  æ    ë  ê  é  è  çz )10 :زمرال(.  
و زمين خدا ! اند پاداش نيكى است براى كسانى كه در اين دنيا نيكى كرده«

كه صابران اجر و ) اگر تحت فشار سران كفر بوديد مهاجرت كنيد(وسيع است، 
  .»دارند حساب دريافت مى پاداش خود را بى

ي عادل است و نزد دانست كه نجاشي پادشاه حبشه، پادشاه مي صرسول اهللا 
شود؛ از اين رو به مسلمانان دستور داد كه  وي احدي مورد ظلم و ستم واقع نمي

  .)1(شان از فتنه به حبشه هجرت نمايند خاطر نجات دين و آئينبه 
. در ماه رجب سال پنجم بعثت، اولين گروه صحابه به حبشه هجرت نمودند

. سرپرستي عثمان بن عفان بوداين گروه، متشكل از دوازده مرد و چهار زن به 
درباره عثمان و  صهم به همراه عثمان بود، و پيامبر صرقيه دختر رسول اهللا

                                                 
 .1/213ابن هشام,  −)١(



  
٦٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

: )1(»إسبيل اهللا بعد إبراهيم ولوط  إهنام أول بيت هاجر يف«: رقيه فرموده است
اي هستند كه در راه خدا  اولين خانواده إ آنان پس از خانواده ابراهيم و لوط«

  .)2(»نمودندهجرت 
ماند و از دخترش رقيه و شوهرش،  صهمراه رسول اهللا كمادرمان، خديجه

ها  ولي با همه اين. شد خداحافظي كرد و اشكش از رخسارش سرازير مي معثمان 
كرد كه همه  كرد، چون از اعماق دلش آرزو مي صبر و شكيبايي و پايداري پيشه مي

هرچند آن چيز، بسيار باارزش  چيز را در راه نصرت و ياري اين دين عظيم فدا كند
پس هر چيزي مادام كه براي به دست آوردن رضايت و خشنودي پروردگار . باشد

  .باشد، هيچ است
  

  نوشته ظالمانه و قطعنامه عمومي
اسود و زهري و موسي بن عقبه : گويد امام محمد بن يوسف صالحي شامي مي

به منطقه  صامبرقريش وقتي كه ديدند اصحاب پي: گويند و ابن اسحاق مي
اند، و نجاشي اجازه نداده كه  جا به امنيت و راحتي رسيده اند و در آن ديگري رفته

كسي از قريش به سوي او بيايد، و از آن طرف، عمر هم مسلمان شده كه مرد 
به وسيله او و حمزه از شكنجه  صشجاع و قدرتمندي بود و اصحاب رسول اهللا

و  صدند و عمر و حمزه همراه رسول اهللاو اذيت و آزار قريش در امان مان
اصحابش بودند و دين اسالم به تدريج ميان قبائل مختلف منتشر شد؛ از اين رو 

محمد پسران و زنان : متفق القول شدند و گفتند ص همگي بر كشتن رسول اهللا
از ما ديه مضاعف : گفتند صما را گمراه و منحرف كرده است، به قوم پيامبر

ه دهيد مردي از غير قريش او را بكشد و اينگونه خيال خود را بگيريد و اجاز
                                                 

ت كرده و در رواي» معجم الكبري«طربانی آن را در : گويد می 9/84, »جممع الزوائد«هيثمی در كتاب  −)١(
 .شناسم و ديگر راويان حديث, ثقه و مورد اعتامدند اسناد آن, حسن بن زياد برمجی است كه او را نمی

 .92−91, ص »الرحيق املختوم«به نقل از كتاب  1/61رمحة للعاملني,  −)٢(



  

٦٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
هاشم از اين كار امتناع كردند و فرزندان عبدالمطلب بن عبدمناف  بني. راحت كنيد

  .نيز از اين تصميم حمايت كردند
مورد ) هاشم يعني بني(توسط قومش  صوقتي كه قريش دانستند كه رسول اهللا

مشركان قريش متفق شدند كه آنان را از مكه به حمايت قرار گرفته، از اين رو 
اي را بنويسند كه با  شعب ابوطالب تبعيد كنند و همگي متفق شدند كه قطعنامه

مطلب قطع رابطه شود، از آنان زن گرفته نشود و به آنان زن داده  هاشم و بني بني
ان رحم نشود، با آنان خريد و فروش نشود، از آنان صلحي پذيرفته نشود، و به آن

  .را براي قتل تحويل قريش دهند صكه رسول اهللا نشود تا اين
اي را نوشتند و سپس همگي بر  وقتي كه براي اين كار جمع شدند، عهدنامه

كه مفاد آن را رعايت كنند، سپس نامه را در  آن، پيمان و عهد مؤكد بستند بر اين
و بازارها را از آنان . داخل كعبه به خاطر تأكيد بر اجراي مفاد آن آويزان كردند

ديدند، بالفاصله به  قطع نمودند و هرگونه مواد خوراكي و نان و كااليي را كه مي
وقتي كه قريش اين كار را . فروختند شتافتند و آن را به ديگران مي سوي آن مي
هاشم و  هاشم و بني مطلب را به ابوطالب ملحق كردند و همه افراد بني كردند، بني

و ابولهب از . من و كافرشان، همراه ابوطالب به شعب او درآمدندمطلب مؤ بني
  .هاشم بيرون آمد و به صف قريش پيوست و آنان را پشتيباني و ياري كرد ميان بني

مشركان هر نوع . محاصره شدت يافت و همه مواد و كاالها از آنان قطع شد
شتافتند و  وي آن ميشد، بالفاصله به س مواد خوراكي و كااليي را كه وارد مكه مي

اين محاصره اقتصادي كماكان ادامه داشت تا جايي كه به نهايت . خريدند آن را مي
حتي از آن . ها پناه بردند ها و پوست سختي و مشقت رسيدند و به خوردن برگ

شد كه از گرسنگي آه و ناله  طرف شعب، صداي زنان و كودكان شنيده مي
آنان براي خريد . يد مگر به صورت مخفيانهرس كردند و چيزي به آنان نمي مي

و از . شدند هاي حرام از شعب خارج مي شان فقط در ماه مايحتاج زندگي
شد اجناس و كاالها و مواد  هاي شتر كه از خارج مكه، وارد مكه مي كاروان



  
٦٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

هاشم و  افزودند تا بني خريدند، اما اهل مكه به قيمت كاالها مي خوراكي مي
  .ند خريد كنندمطلب نتوان بني

يك بار . برد مي كاش، خديجه حكيم بن حزام گاهگاهي گندم را براي عمه
گاه  اش را گرفت تا او را از اين كار منع كند، آن ابوجهل به او برخورد كرد و يقه

ابوالبختري ميان آنان ميانجيگري كرد و حكيم بن حزام را كمك كرد تا گندم را 
  .اش ببرد براي عمه

بود، وقتي كه مردم به بستر  نگران و مضطرب  صت به رسول اهللابوطالب نسب
كه  كرد كه در بستر او بخوابد تا اين را امر مي صرفتند، رسول اهللا خوابشان مي

داشتند از اين امر مطلع شدند، آن  صافرادي كه قصد سوء به جان رسول اهللا
كه در بستر رسول  كرد هايش را امر مي وقت يكي از پسران يا برادران يا عموزاده

  .كرد كه در بستر يكي از آنان بخوابد را امر مي صبخوابد و رسول اهللا ص اهللا
شدند و با مردم  و مسلمانان در ايام حج از شعب خارج مي صرسول اهللا
  .كردند كردند و آنان را به اسالم دعوت مي برخورد مي
ن قطعنامه را سپس افرادي از قريش سعي كردند كه آ: گويد مي : ابن كثير

نقض كنند، براي اين كار هشام بن عمرو بن ربيعه بن حارث بن حبيب بن جذيمه 
بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي برخاست و نزد مطعم بن عدي و جماعتي از 

  .اش را اجابت نمودند قريش رفت و آنان هم خواسته
قطعنامه به قوم خويش خبر داد كه خداوند موريانه را براي آن  صرسول اهللا

اين طور . فرستاده و موريانه هم آن را خورده و تنها نام خدا را باقي گذاشته است
رغم مخالفت ابوجهل  مطلب به مكه برگشتند و علي هاشم و بني سپس بني. هم بود
  .)1(هاشم و بني مطلب برقرار شد بن هشام، صلح ميان قريش و بنيعمرو 

ماند و او را تقويت و  صسول اهللاچنان همراه ر هم كمادر ما، خديجه طاهره
                                                 

يد , حتقيق وتعليق حممد الع91−90, اثر حافظ ابن كثري, ص صاختصار سرية الرسول الفصول يف −)١(
 .خطراوی و حميی الدين مستو



  

٦٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
از جانب قومش با كمال ميل و  صكرد و در تحمل اذيت و آزار پيامبر ياري مي

كه تقدير خداوند به قطعنامه ظالمانه و تلخي  نمود تا اين رضايت با او مشاركت مي
 شدگان و مؤمنان به رسالت محمد هاي محاصره كه به مانند شمشير بران بر گردن

  .د، پايان دادآخته بو ص
با موفقيت و پيروزي ـ كه  كالمؤمنين، خديجه طاهره محاصره تمام شد و ام

بود و خديجه آن را در  صاش بر پيروي از رسول اهللا ثمره صبر و پايداري
زندگي به عنوان همسري امانتدار در سايه وفا و ايمان راستين و صبر نيكو پياده 

ه خاطر پايداري مسلمانان بر اين سختي و ب. كرده بود ـ از اين محاصره خارج شد
آور بود كه خداوند، آنان را از صاحبان مقام واال در  فرسا و سرسام مشقت طاقت

و اين، جزاي صبركنندگان و . آخرت، و سروران و بزرگان زمين در دنيا قرار داد
  .پاداش سپاسگزاران است

كردند، پاداش داد و خداوند آنان را در بهشت جاويد به خاطر صبري كه پيشه «
  .)1(»اين از طرف خدا، بهترين پاداش است

  
  كند خداوند متعال به خديجه سالم مي

كه خديجه هم  صجبرئيل نزد پيامبر: گويد ياز انس روايت شده است كه م
: كند، خديجه گفت همانا خداوند به خديجه سالم مي: در كنارش بود آمد و گفت

سالم بر جبرئيل و سالم و رحمت و بركات  همانا خداوند، خودش سالم است، و
  .)2(!بر تو بادخداوند 

ماشاءاهللا به اين مادر دانا و زيرك كه ادب را به تمامي ياد گرفت و با آن، در 
زندگي كرد؛ پيامبري كه خداوند همه فضائل و مناقب و  صخانه پيامبر

                                                 
 .26نساء مبرشات باجلنة, ص  −)١(
 .روايت كرده, و اِسناد آن حسن است 254, شامره »فضائل الصحابة«نسائی آن را در مبحث  −)٢(
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m     l  k  }  :فرمايد ها و اخالق واال را در او جمع گردانيده و مي بزرگواري
   o  nz )اى دارى و تو اخالق عظيم و برجسته«. )4 :قلمال«.  

  
  پاداش از جنس عمل است

آمد و  صجبرئيل نزد پيامبر: گويد يروايت شده است كه م از ابوهريره
اي رسول خدا، اين خديجه است كه با ظرفي از نان يا خوراك يا نوشيدني : فرمود

و آمد، از طرف پروردگارش و از طرف من بر او آيد، پس هرگاه نزد ت دارد مي
اي در بهشت از طال و نقره كه هيچ داد و فرياد  سالم كن و او را مژده بده به خانه

  .)1(رنجي در آن نيستو سختي و 
اي از تارهاي طال و نقره براي  پس بياييد با هم بدانيم كه چرا مژده به خانه

  ذكر شده است؟) و نقرهتارهاي طال (خديجه آمد و چرا ذات قصب 
منظور از آن، : گويد به فتح قاف، ابن تين مي» قصب«: گويد ابن حجر مي

نزد طبراني در : گويم. مرواريد توخالي و وسيع مانند قصر بلند و مرتفع است
از طريق ديگري از ابن ابي اوفي، به معناي تارهاي مرواريد » معجم األوسط«كتاب 
اي از  خانه«از حديث ابوهريره، به معناي » م الكبيرمعج«و نزد او در كتاب . است

و نزد . و اصل آن حديث در صحيح مسلم آمده است. است» مرواريد توخالي
گفتم : گويد ياز حديث فاطمه آمده كه فاطمه م» معجم األوسط«طبراني در كتاب 

اي از  در خانه« :»بيت من قصب يف«: فرموداي رسول خدا، مادرم خديجه كجاست؟ 
ال من القصب املنظوم بالدر واللؤلؤ «: گفتم آيا از همين ني است؟ فرمود. »ين

نه، از تارهايي كه با در و مرواريد و ياقوت و چيزهاي گرانبها به «: »والياقوت
  .»صورت بسيار منظم و زيبا شكل گرفته است

                                                 
; و 3820به شامره » كخدجيه وفضلها  ص تزويج النبی«, باب »املناقب«بخاری در مبحث . متفق عليه −)١(

 .اند آن را روايت كرده 2432به شامره » كفضائل خدجية ام املؤمنني «, باب »ل الصحابةفضائ«مسلم در مبحث 



  

٧٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
 »من لؤلؤ«: اي هست و نفرمود نكته »من قصب«در فرموده «: گويد يسهيلي م

كه خديجه ني مسابقه  مناسبتي هست و آن اين» القصب«اين است كه در لفظ  نكته
كنند و هر يك از سواران زودتر  ياي كه در آخر مسافرت اسب دواني نصب م ني(

را احراز كرده از آن جهت كه وي قبل ) است  برسد و آن را بردارد مسابقه را برده
يگران ربود، و به همين خاطر از همه به سوي ايمان شتافت و گوي سبقت را از د

  .)1(»مناسبت در همه الفاظ حديث مذكور وجود دارداين 
هايش وجود دارد، و  در ني، مناسبت ديگري از جهت راست بودن اكثر شاخه

خديجه هم، نوع خاصي از راست بودن را داشت كه ديگران نداشتند، چون او بر 
و هرگز رفتار و  با تمام توانش حريص بود صرضايت و خشنودي پيامبر

را ناراحت كند اما غير خديجه چنين نبودند  صبرخوردي از او سر نزد كه پيامبر
  .ردك يرا ناراحت م صو گاهاً رفتار و برخوردي از آنان سر زده كه پيامبر

: يد گو مي» فوائد األخبار«ابوبكر اسكاف در كتاب  ,»ببيت«اما راجع به عبارت 
بر ثواب و پاداشي است كه خداوند براي خديجه اي اضافه  منظور از آن، خانه

يعني خديجه  ;»ال نصب فيه«: آماده كرده، و به همين خاطر در حديث آمده است
  .بيند به سبب آن، رنج و سختي و خستگي نمي

معناي ظريف و دقيقي وجود دارد، زيرا  »بيت«در آمدن كلمه «: گويد سهيلي مي
اسالم بود كه غير از خانه خديجه، خانه اي در زمان  خديجه پرورش يافته خانه

ديگري نبود كه اسالم وارد آن شده باشد و خانه اسالم تنها منحصر به خديجه بود، 
مبعوث شد، خانه اسالم به جز خانه خديجه بر  صپس در اولين روزي كه پيامبر

روي زمين نبود، و اين فضيلتي است كه غير خديجه در آن مشاركتي ندارد و 
  .يجه استمخصوص خد

                                                 
 .172− 7/171فتح الباری,  −)١(
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شود، هرچند آن  و پاداش عمل غالباً با لفظ آن عمل ذكر مي: وي در ادامه افزود
در حديث  »بيت«تر از پاداش هم باشد و به همين خاطر لفظ  عمل بسيار بزرگ

  .»نيامده است» قصر«آمده و لفظ 
به معناي قصر است و تسميه كل با اسم جزء در زبان  »بيت«: گويد مناوي مي
ال صخب فيه «: صو پاداش از جنس عمل در اين فرموده پيامبر. م استعرب معلو
به معناي داد و فرياد و درگيري و » صخب«كامالً آشكار است، چون  )1(»وال نصب

  .هم به معناي رنج و خستگي است» نصب«اختالف با صداي بلند است، و 
ياد، و يعني درگيري و داد و فر(مناسبت نفي اين دو صفت «: گويد سهيلي مي

زماني كه به سوي اسالم دعوت كرد،  صاين است كه پيامبر» رنج و خستگي
را وادار به بلند كردن  صخديجه با ميل و رغبت دعوتش را اجابت نمود و پيامبر

صدا و درگيري و رنج و خستگي در آن ننمود، نه تنها اين كار را نكرد بلكه تمام 
هر سختي و مشقتي او را ياري و  ها را از او دور كرد و در ها و رنج خستگي

و هر سختي را بر او آسان نمود؛ پس جا دارد كه منزلي كه  ،همدردي نمود
  .)2(»داده، با صفت مقابل عملش باشدخداوند به خديجه مژده 

  
  )سال غم و اندوه(عام الحزن 

كم به دست  شان را كم مسلمانان از شعب بيرون آمدند و شور و نشاط گذشته
و هنوز مسلمانان از شدت و مشقتي كه با آن روبرو شده بودند نفس  آوردند مي

، ابوطالب صراحتي نكشيدند كه با وفات خديجه و سپس وفات عموي پيامبر
  .پيش آمد صمصيبت بزرگي براي پيامبر

  .اش دچار مصيبت شد در زندگي خصوصي و عمومي صيعني پيامبر
                                                 

 .يعنی داد و فرياد و رنج و سختی در آن نيست −)١(
, نياجلزاء من جنس العمل, اثر دكرت سيد حس«; فيض القدير, اثر مناوی, به نقل از 7/172فتح الباری,  −)٢(
2/61−62. 
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بود، او محمد را  صمدهاي بزرگ خداوند براي مح همانا خديجه از نعمت

او را در ابالغ رسالتش ياري كرد و  ترين اوقات تقويت و كمك كرد و در سخت
هاي تلخ با او مشاركت نمود و با جان و مالش او را ياري  ها و گرفتاري در سختي

تواني قدر اين نعمت را احساس كني كه بداني بعضي از  تو زماني مي. كرد
اند، و  نان خيانت كرده و به شوهرانشان ايمان نياوردههمسرانِ پيامبران به رسالت آ

_  `  }  :اند ه به همراه مشركان قوم و خاندانشان، با خدا و رسول خدا جنگيد
g f e d c b ah    o  n  m  l k  j  i

   {    z  y    x  w  v  u  t  s   r  q  pz )10 :تحريمال( .
همسر نوح و همسر لوط مثَل زده است، اند به  خداوند براي كساني كه كافر شده«

آن دو تحت سرپرستي دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولي به آن دو خيانت 
) در برابر عذاب الهي(سودي به حالشان ) پيامبر(كردند، اما ارتباط با اين دو 

  .»شوند وارد آتش شويد همراه كساني كه وارد مي: نداشت، و به آنها گفته شد
ه، راستگوي زنان بود، هنگام اضطراب و نگراني بر شوهرش مهرباني اما خديج

اش از آثار وحي مرطوب و  پيشاني. كرد، و نَفَس سالمت و آرامش و نيكي بود
هم  صپيش از رسالت پيامبر. ماند صو يك چهارم قرن همراه پيامبر. خيس بود

از رسالت،  گذاشت و پس گيري و كردار و رفتار او احترام مي به تأمل و گوشه
هاي دعوت را  هاي محاصره و خستگي حيله و نيرنگ دشمنان و دردها و رنج

پنجاه سال سن داشت و او  صو زماني وفات يافت كه پيامبر. كرد تحمل مي
در طول حيات مباركش  ص و پيامبر. سال سن داشتبيشتر از شصت و پنج 

  .)1(كرد همواره او را ياد مي
  

                                                 
 .143فقه السرية, اثر غزالی مرصی, ص  −)١(
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  وفا اين چنين است
براي وفات خديجه بسيار اندوهگين و ناراحت شد، چون او بهترين  صپيامبر

همسر شكيبا و مخلصي بود كه پيامبر را در طول حياتش تقويت و ياري كرد و به 
بهايي را بخشيد، از اين رو  خاطر نصرت و ياري اين دين هر چيز با ارزش و گران

ايي داشت كه قلم از هرگز نتوانست او را فراموش كند و نسبت به او وف صپيامبر
  .وصف آن عاجز است
دهد  است كه خديجه را مورد ستايش و تمجيد قرار مي صاين پيامبر محبوب

آسية امرأة فرعون ومريم  كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إالّ «: فرمايد و مي
 النساء كفضل الثريد عىل ـ وأن فضل عائشة عىل )1(بنت عمران ـ وخدجية بنت خويلد

شان  از ميان مردان، افراد زيادي به حد كمال رسيدند و شخصيت«: )2(»سائر الطعام
كامل شد ولي از ميان زنان كسي كامل نشد جز آسيه زن فرعون و مريم دختر 
عمران ـ و خديجه دختر خويلد ـ و همانا برتري عايشه بر ساير زنان همانند 

  .»برتري تريد بر ساير غذاهاست
تناسب و همگوني : گويد ه زيبايي بر اين حديث نوشته و مييكي از علما حاشي

زيبايي كه اين سه نفر را در يك سياق با هم آورده اين است كه هر يك از آنان 
اي را به عهده گرفت و همنشين خوبي براي او بود و به او ايمان  كفالت فرستاده

كه به پيامبري آورد؛ آسيه موسي را بزرگ كرد و در حق او نيكي نمود و هنگامي 
مبعوث شد به او ايمان آورد، و مريم كفالت عيسي را به عهده گرفت و او را 
بزرگ كرد و هنگامي كه به پيامبري مبعوث شد، او را تصديق نمود، و خديجه 

                                                 
 و. »وخدجية بنت خويلد«: اين عبارت اضافی از ابن مردويه از حديث قره بن إياس به طور مرفوع است −)١(

 .گفته است 3/129, »البداية والنهاية«اِسناد آن صحيح است مهان طور كه ابن كثري در 
منوا آللذين  رضب اهللا مثالً و: (قول اهللا تعالی «, باب »يث األنبياءأحاد«بخاری در مبحث : متفق عليه  −)٢(

, باب »فضائل الصحابة«; و مسلم در مبحث 3411, شامره »)وكانت من القانتني(قوله  إىل) امرأت فرعون
 .اند آن را روايت كرده 19029 , وامحد در مسند به شامره2431 , به شامره»ك املؤمنني فضائل خدجية ام«



  

٧٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
را تشويق و ترغيب نمود و با جان و مالش او را ياري كرد و همنشين  صپيامبر

اولين كسي بود كه او را  صر پيامبرخوبي براي او بود و هنگام نزول وحي ب
  .تصديق نمود و به او ايمان آورد

پيش از خديجه اصالً ازدواج نكرده بود، بلكه تا زمان وفات خديجه  صپيامبر
  .با هيچ كس ازدواج نكرد

تا زمان وفات خديجه با  صپيامبر: گويد يروايت شده است كه م كاز عائشه
  .)1(كس ازدواج نكرد هيچ

اه خديجه زيباترين روزهاي عمر را در مودت و رحمت و همر صپيامبر
محبت و عبادت خداوند و دعوت براي دين خدا سپري كرد و پس از وفات 

روز به روز از محبت و وفاي به خديجه زياد  صخديجه روزهاي عمر پيامبر
داد و دوستداران  شد و هميشه خديجه را مورد ستايش و تمجيد قرار مي مي

داشت كه ببيند يا بشنود كسي را كه  داشت، و دوست مي ميخديجه را دوست 
  .كند يادي از خديجه و روزهاي مبارك و معطر او مي

از عبداهللا بن جعفر : گويد ياز هشام بن عروه از پدرش روايت شده است كه م

                                                 
, به شامره »كاملؤمنني  فضائل خدجية أم«, باب »فضائل الصحابة«مسلم در مبحث . حديثی صحيح است −)١(

 .اند آن را روايت كرده 1473, و عبد بن محيد به شامره 2436
اين حديث بر قدر و منزلت واال و : گويد می 7/137, »فتح الباری«حافظ ابن حجر عسقالنی در كتاب 

چه  نياز نمود و دو برابر آن را از ديگران بی ص كند, زيرا خدجيه پيامرب داللت می ص فضيلت خدجيه نزد پيامرب
كه با خدجيه ازدواج نمود,  پس از آن ص كه ديگران در آن سهيم باشند, خمتص به خدجيه بود, زيرا پيامرب

يعنی در كل دو  وهشت سال زندگی كرد كه از اين مقدار بيست و پنج سال مربوط به زندگی با خدجيه بود, سی
و در اين مدت طوالنی, قلب خدجيه از حسد و كج خلقی كه چه . سوم از اين مقدار به خدجيه اختصاص داشت

داد, مصون و به دور بود, و اين  با ديگر زنان برايش پيش آمد و او را آزار می صبسا در طول زندگانی پيامرب
 .فضيلتی است كه ديگران در آن با خدجيه سهيم نيستند



  
٧٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر
كرد كه آن حضرت  روايت مي صشنيدم كه از پيامبر م طالب بن علي بن ابي

بهترين زنان «: )1(»يم بنت عمران, وخري نسائها خدجيةخري نسائها مر«: فرمودند
  .»بهشت، مريم دختر عمران و خديجه است
چهار خط را بر  صرسول اهللا: گويد ياز ابن عباس روايت شده است كه م

صحابه » دانيد كه اين چيست؟ مي« :»تدرون ما هذا؟«: روي زمين كشيد و فرمود
أفضل «: فرمودند صگاه رسول هللا آن .دانند خدا و رسولش بهتر مي: عرض كردند

نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون 
  .)2(»اهللا عنهن أمجعني ـ ومريم ابنة عمران ـ ريض

بهترين زنان بهشتي، خديجه دختر خويلد، و فاطمه دختر محمد، و آسيه دختر «
  .»ـ! شان راضي باد ـ خداوند از همه. باشد ن ميمزاحم زن فرعون، و مريم دختر عمرا

حسبک من نساء العاملني «: فرمود صروايت شده است كه پيامبر از انس
از «: )3(»مريم ابنة عمران وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد وآسية امرأة فرعون

ميان زنان جهانيان، مريم دختر عمران، و خديجه دختر خويلد، و فاطمه دختر 
  .»د، و آسيه زن فرعون، تو را بس استمحم

سيدات «: فرمودند صگويد، رسول اهللا ياز ابن عباس روايت شده است كه م
  .)4(»نساء أهل اجلنة بعد مريم بنت عمران فاطمة وخدجية وآسية امراة فرعون

                                                 
, به »)وإذ قالت املالئكة يا مريم إن اهللا اصطفاک«, باب »أحاديث األنبياء«بخاری در مبحث : متفق عليه −)١(

; و 2430, به شامره »ك املؤمنني فضائل خدجية أم«, باب »فضائل الصحابة«; و مسلم در مبحث 3432شامره 
 .اند آن را روايت كرده 3877ترمذی به شامره 

 .اند و اِسناد آن صحيح است آن را روايت كرده 11928; و طربانی به شامره 1/293خود ,امحد در مسند  −)٢(
آن را  3/157; و حاكم, 3/135; و امحد در مسند خود, 3878ترمذی, در صحيح خود به شامره  −)٣(

 .اند و اِسناد آن صحيح است روايت كرده
 .ايت كرده و اِسناد آن حسن استآن را رو 12179, به شامره »معجم الكبري«طربانی, در  −)٤(



  

٧٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
سروران زنان بهشتي پس از مريم دختر عمران، فاطمه و خديجه و آسيه زن «

  .»باشند فرعون مي
به خديجه طاهره، رويدادي است كه  صجمله داليل واضح براي وفاي پيامبراز 

و شوهر  صگاه كه ابوالعاص بن ربيع، داماد پيامبر محبوب در غزوه بدر رخ داد، آن
. اش خديجه به اسارت مسلمانان درآمد  دخترش زينب، دختر همسر باوفا و گرامي

بوالعاص براي مسلمانان فرستاد، و اي را براي آزاد كردن شوهرش ا زينب با وفا فديه
در ميان فديه، گردنبندي بود كه مادر زينب، خديجه در شب زفافش به او بخشيده 

گردنبند را ديد، به شدت متأثر  صبود و به گردن او انداخت، وقتي كه رسول اهللا
إن «: گرديد و همسر مبارك و باوفايش، خديجه به يادش آمد و به يارانش فرمود

اگر نظرتان اين باشد كه «: »تطلقوا هلا أسريها وتردوا عليها قالدهتا فافعلوا رأيتم أن
  .»ابوالعاص را آزاد كنيد و گردنبند زينب را به او برگردانيد، اين كار را بكنيد

 صصحابه كرام ـ رضوان اهللا عليهم ـ بالفاصله براي استجابت پيامبر گرامي
، ام المؤمنين خديجه ـ رضوان اهللا كه احساسات يادآوري صديقه باوفا و طاهره

اين طاهره بخشنده مادر ما خديجه كه دين . عليها ـ او را تحريك كرد، شتافتند
ـ خداوند از او . بزرگي بر گردن هر زن و مرد مسلماني دارد، عجب انساني بود

  .)1(ـ ! را راضي و خشنود گرداندراضي باد و او 
  

  فضيلت بزرگ
انجام داد ذكر كرده و  ككارهايي كه خديجه طاهرهاولين  : امام ابن كثير

  : گويد مي
و اولين كسي كه  ،ازدواج كرد، خديجه بود صاولين كسي كه با رسول اهللا -

                                                 
 .31نساء مبرشات باجلنة, ص  −)١(



  
٧٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .)1(او ايمان آورد، بنا به قول صحيح خديجه بودبه 
  :انجام داد عبارتند از كاز جمله اولين كارهايي كه خديجه -
 .ز خواندنما صاولين كسي كه همراه رسول اهللا -
 .شد صاولين كسي كه از او فرزند نصيب پيامبر -
 .، مژده بهشت به او داده شدصاولين كسي كه از ميان همسران پيامبر -
 .اولين كسي كه پروردگارش به او سالم كرد -
 .اولين زن صديقه و راستگو از ميان زنان مؤمن -
 .كه وفات كرد صاولين زن پيامبر -
 ).براي دفن خديجه(مكه داخل آن شد در  صاولين قبري كه پيامبر گرامي -

  ...اولين كسي بود كه به خدا ايمان آورد  كخديجه: گويد مي : امام زهري
اش روانه شد و بر هر  خانه  رسالت پروردگارش را دريافت كرد و به صپيامبر

سالم  صگذشت، آن درخت و صخره بر پيامبر اي كه مي درخت و صخره
كنت  يأرأيتک الذ«: خديجه داخل شد فرمود بر صكردند و وقتي كه پيامبر مي

آيا آن كسي را كه « :»ريب , أرسله إىلاملنام, فإنه جربئيل استعلن يل رأيته يف أحدثک أين
به تو گفته بودم كه در خواب ديدم، به تو نشان دهم؛ او جبرئيل است كه برايم 

را به اطالع سپس ماجراي وحي . »آشكار گرديد و پروردگارم او را نزد من فرستاد
مژده بده، چون قسم به خدا، خداوند در حق : گاه خديجه گفت خديجه رسانيد، آن

پس كسي را كه از جانب خدا نزد تو آمده، . كند تو جز خير و نيكي كاري نمي
  .)2(آورد حق است و پيام حق را براي تو ميپذيرا باش، چون او 

  م رشك بردن عايشه بر خديجه
 با سوده دختر زمعه و سپس با عايشه صول اهللارس كپس از وفات خديجه

                                                 
 .243الفصول, ص  −)١(
 .1/128تاريخ اإلسالم, اثر ذهبی,  −)٢(



  

٧٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
كرد به خاطر  يمادر ما عايشه كمي احساس رشك و حسادت م. ازدواج كرد م
داد و او را زياد ياد  خديجه را زياد مورد ستايش و تمجيد قرار مي صكه پيامبر آن
  .بود صو اين امر از فرط محبت عايشه نسبت به رسول اهللا. كرد مي

بر هيچ يك از زنان پيامبر جز خديجه : گويد يت شده است كه ماز عايشه رواي
سپس . نبودم صرشك نبردم در حالي كه در زمان حيات خديجه، من زن پيامبر

: فرمود كرد مي گوسفندي را ذبح مي صهر وقت رسول اهللا: عايشه افزود
عايشه . »آن را براي دوستان خديجه ببريد«: »أصدقاء خدجية أرسلوها هبا إىل«
 گاه رسول اهللا آن! خديجه چرا: ناراحت شدم و گفتم صروزي از پيامبر: گويد يم

زقت حبها إين«: فرمود ص حب و دوستي خديجه در اعماق قلبم «: )1(» قد رُ
  .»سرايت كرده است

هاله دختر خويلد، خواهر خديجه : گويد يباز از عايشه روايت شده است كه م
دانست كه  يم صازه خواست، پيامبراز وي اج صبراي آمدن نزد رسول اهللا

خديجه قبالً براي آمدن او خدمت رسول اهللا از ايشان اجازه خواسته بود از اين رو 
خدايا، اين هاله دختر « :»اللهم هالة بنت خويلد«: خيالش راحت شد و فرمود

كني كه  پيرزني از پيرزنان قريش را ياد مي: پس رشك بردم و گفتم» خويلد است
  .)2(»!و خداوند بهتر از او را به تو عنايت كرده است فوت كرده،

 بر هيچ يك از زنان پيامبر: گويد يروايت شده است كه م كچنين از عايشه هم
 كه پيامبر گونه كه بر خديجه رشك بردم، كسي كه قبل از آن ام آن رشك نبرده ص
از  اين رشك و حسادت بدين خاطر است كه. با من ازدواج كند از دنيا رفت ص

                                                 
; و 2435, به شامره »كفضائل خدجية أم املؤمنني «, باب »فضائل الصحابة«مسلم در مبحث . متفق عليه −)١(

 .اند آن را روايت كرده 5229, به شامره »غرية النساء ووجدهن«, باب »النكاح«بخاری به طور خمترص در مبحث 
, به »كفضائل خدجية أم املؤمنني «فضائل الصحابة, باب «مسلم در مبحث . اين حديث صحيح است −)٢(

 .اند آن را روايت كرده 3821; و بخاری به طور معلق به شامره 2437شامره 



  
٧٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

كرد و خداوند به او امر كرد كه خديجه را  شنيده بودم كه او را ياد مي صپيامبر
گوسفندي  صاي از تارهاي طال و نقره و مرواريد مژده دهد، و اگر پيامبر به خانه

  .)1(داد كرد، آن را به همه دوستان خديجه هديه مي ذبح ميرا 
 كرد سپس فند را ذبح ميو چه بسا گوس...  )2(در روايتي از بخاري آمده است

. فرستاد كرد و سپس آنها را براي دوستان خديجه مي اعضاي آن را تكه تكه مي
 گاه پيامبر انگار در دنيا زني جز خديجه نيست؟ آن: گفتم بعضي اوقات به او مي

او چنين و چنان بود و من «: »منها ولد إهنا كانت وكانت وكان يل«: فرمود مي ص
  .»از او فرزندي دارم

وقتي كه خديجه را ياد  صرسول اهللا: گويد ياز عائشه روايت شده است كه م
عايشه . داد كرد، او را به بهترين صورت مورد تمجيد و ستايش قرار مي مي
كني، خداوند  هر زني را كه زياد ياد مي: روزي حسادت ورزيدم و گفتم: گويد يم

قد آمنت !! منها اهللا خرياً  يلنأبد«: فرمود صپيامبر! بهتر از او را به تو عوض داد
الناس,  يبامهلا إذ حرمن يالناس, وواستن يإذ كذبن يالناس, وصدقتن إذ كفر يب يب

خداوند بهتر از او را به من عوض «: )3(»أوالد الناس يحرمناهللا أوالدها و يورزقن
د گاه كه مردم به من كفر ورزيدند، و مرا تصديق نمو او به من ايمان آورد آن!! دهد
گاه كه مردم مرا از  گاه كه مردم مرا تكذيب نمودند، و با مالش مرا ياري كرد آن آن

گاه كه مرا  مال و ياري محروم كردند، و خداوند از او فرزنداني نصيب من كرد آن
  .»از داشتن فرزند از ديگري محروم كرد

                                                 
; مسلم در 3816, به شامره »خدجية ص تزويج النبی«اب , ب»املناقب«بخاری در مبحث . متفق عليه −)١(

آن  3875; و ترمذی به شامره 2435, به شامره »ك فضائل خدجية أم املؤمنني«, باب »فضائل الصحابة«مبحث 
 .اند را روايت كرده

 3818, به شامره »خدجية صي تزويج النب«, باب »املناقب«بخاری در مبحث . اين حديث صحيح است −)٢(
 .را روايت كرده استآن 

 .امحد آن را روايت كرده و اِسناد آن, حسن است: گويد می 15281, شامره »جممع الزوائد«هيثمی در  −)٣(



  

٨٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
 صرسول اهللا: گويد، عايشه گفت ياز عبداهللا بهي روايت شده است كه م

كرد، اصالً از ستايش و تمجيد وي و طلب مغفرت  ي كه خديجه را ياد ميوقت
  .شد براي او خسته نمي

خداوند به : روزي او را ياد كرد و رشك و حسادت به من دست داد و گفتم
ديدم كه : گويد يعايشه م! جاي زن بزرگسالي كسي ديگر را به تو عوض دهد

خدايا، : خطور كرد و با خود گفتمبه ذهنم . پيامبر خيلي ناراحت و خشمگين شد
. كنم اگر خشم و ناراحتي پيامبرت را از من ببري، هرگز خديجه را به بدي ياد نمي

إذ  كيف قلت? واهللا لقد آمنت يب«: اين دعاي مرا ديد، فرمود صوقتي كه پيامبر
چگونه «: »يالناس, ورزقت منها الولد وحرمتموه من يإذ رفضن يآوتنوالناس,  يكذبن
گاه كه مردم مرا تكذيب  را گفتي؟ به خدا قسم، خديجه به من ايمان آورد آن اين

گاه كه مردم مرا طرد كردند، و از او فرزند نصيب من شد  نمودند و مرا پناه داد آن
 پيامبر: گويد يعايشه م» در حالي كه از داشتن فرزند از همسران ديگر محروم شدم

  .)1(شب و روز را به سر بردو دلخوري از من يك ماه با ناراحتي  ص
ترين نكاتي است كه در اين رابطه ذكر  و اين از عجيب: گويد امام ذهبي مي

  .)2(استشده 
 صبه خاطر پيرزني حسادت ورزد كه پيش از ازدواج پيامبر ككه عايشه اين

با او وفات كند، سپس خداوند عايشه را از رشك و حسادت از چند زني كه با 
 كند؛ اين از الطاف الهي به عايشه و پيامبر بودند، منع مي صبرعايشه همسران پيام

                                                 
آن را به كتاب  218−12/217اإلصابة, «و حافظ ابن حجر عسقالنی در كتاب . اِسناد آن حسن است −)١(
 .اثر دوالبی نسبت داده است» الذرية الطاهرة«
 علت حسادت, اين بود كه عايشه از رسول اهللا: گويد ای را در اين زمينه نوشته می حاشيه :نی شوكا −)٢(

دانست  دهد و منزلت و شأن او را بسيار بزرگ می شنيد كه خدجيه را مورد ستايش و متجيد قرار می می ص
 .حسادت ورزد چنان كه در رشح حال او آمد, بنابراين, هيچ جای تعجب نيست كه عايشه از اين كار هم
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به  صو شايد ابراز محبت و دوستي پيامبر. شان مكدر نشود است تا زندگي ص
خداوند از . عايشه و تمايلش به او، رشك و حسادت را از عايشه دور كرده است

  !او راضي باد و او را راضي و خشنود گرداند
هاي ديگري براي خديجه طاهره وجود  ات و بزرگواريدر خانه عايشه، كرام

 صآمد و پيامبر صداشت؛ روزي پيرزني از همنشينان خديجه طاهره نزد پيامبر
به نيكي و گرمي با او برخورد كرد و به او احترام گذاشت و عبايش را براي آن 

  .پرسيد پيرزن گستراند و او را بر آن نشاند، و پيوسته از احوال و اوضاعش مي
يا : خارج شد، عايشه گفت صپس از اين كه آن پيرزن از محضر رسول اهللا 

إهنا «: فرمود صپيامبر! ، اين چنين اقبال و احترامي به اين سياه؟صرسول اهللا 
اين پيرزن همنشين «: )1(» خدجية, وإن حسن العهد من اإليامن كانت تدخل عىل

  .»يمان استآمد، و وفاي به عهد جزو ا يخديجه بود و نزد او م
  

  توشه راه به طرف پاكي و پاكدامني
گاه كه اجلش  اين چنين آن نفس مطمئنه به سوي پروردگارش عروج نمود آن

كه در دعوت به سوي خدا و جهاد در راه خدا، نمونه بارز و   فرا رسيد، پس از آن
زندگي كرد كه در اين مدت، او  صو بيست و پنج سال با پيامبر. وااليي بود

دانا و عاقلي بود كه در راه خشنودي خدا و پيامبرش از هيچ چيز دريغ همسر 
  .ورزيد و استحقاق آن را يافت كه به بهشت مژده داده شود نمي

رحلت كرد؛ كسي كه بوي خوش  كاين چنين مادر گرانقدرمان، خديجه
اگر بخواهيم درباره او سخن برانيم، كاغذ . يابد سيرت و رفتارش هرگز پايان نمي

هاي او را كه  كه مقدار كمي از مكارم و فضائل و بزرگي شود قبل از آن م ميتما
  .بوي خوش آنها پخش شده و تمام هستي را پر كرده، بيان كنيم

                                                 
 ).2/165السري, (راويانش ثقه و مورد اعتامدند : گويد و ارناؤوط می. امحد آن را روايت كرده است −)١(



  

٨٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
فضل و برتري بزرگي بر هر زن و مرد مسلماني  كبه خدا قسم، مادرمان خديجه

ش ياري و را در راه دعوت صتا روز قيامت دارد؛ چون او بود كه پيامبر محبوب
اش او را  گاهش بود و هنگام سختي تكيه صتقويت كرد و در محنت و رنج پيامبر

  .داد كرد و به او اُنس مي اش او را آرام مي كرد و هنگام تنهايي ياري مي
كنيم تا  اش را به هر خواهر مسلماني تقديم مي اينك ما سيرت و روش زندگاني

ها وجود ندارد،  لگوها و سرمشقبداند الگو و سرمشق حقيقي در زماني كه ا
  .باشد چگونه مي

الگو و سرمشقي است كه در  كگاه باش اين مادر ما خديجه آ! اي خواهر
همانا سيرت و رفتار و كردارش همان توشه راه به . شود ها تكرار نمي گذشت زمان

  .سوي پاكي و پاكدامني و بذل و بخشش و ايثار است
كنيم، چيزي از دستمان بر  انقدر خداحافظي ميدر پايان در حالي كه از مادر گر

Z  ]     }  :فرمايد كه اين فرموده خداوند متعال را بخوانيم كه مي آيد جز اين نمي
   f  e  d  c  b   a  `  _  ^  ]  \z )55-54 :قمرال(.  

در . در باغها و نهرهاى بهشتى جـاى دارنـد  ) در روز قيامت(يقينا پرهيزگاران «
  .»!ه صدق نزد خداوند مالك مقتدرجايگامجلس و 

  
خداوند از او راضي باد و او را راضي و خشنود گرداند و بهشت برين را 

 !جايگاهش گرداند
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  حفصه بنت عمر
  

در ) ص پيامبر(دار است و همسر تو  دار و شب زنده او بسيار روزه
  بهشت است

نواده عمر شويم تا بوي خوش گُلي از گلستان خا ما بيشتر و بيشتر نزديك مي
  .را استنشاق كنيم
المؤمنين حفصه دختر عمر بن خطاب ـ خداوند از او و پدرش  قرار ما با ام

آن گُلي كه خداوند مكارم و فضايل را در او جمع گردانيده، . باشد ـ مي! راضي باد
  .مكارم و فضايلي كه قلم از وصف آن يا از صرف ذكرش ناتوان است

  .پدرش، فاروق اين امت است
توانمند در عدالت و مهرباني و محبت و . مردي بزرگ و توانمند است او

  .رحمت
العرب او را به دنيا آورده و اسالم او را تربيت كرده و  او مردي است كه جزيرة

  .پرورش داده است
او عبادتگذار و وارعي است كه عبادتش از لحاظ تحرك و ذكاوت و عمل 

  .كند فوران مي
ه بسياري از مفاهيم زندگي را تصحيح كرده و از او استاد و معلمي است ك

او پيشواي . اخالق و سلوك خود، لباس عظمت و شكوه بر تن حيات كرده است
  .متقيان است

. شود گاه كهنه نمي او مردي است كه الگو و سرمشقي به همه مردم داده كه هيچ
ربركت و الگويي كه در حاكمي بزرگ تجلي پيدا كرده كه دنيا بر آستانه درش، پ

پرخير شده و پر از غنايم و چيزهاي حالل و پاكيزه شده است؛ پس عمر به زيبايي 
چيزهاي حالل و پاكيزه دنيا . هرچه بيشتر آنها را رها كرد و بزرگوارانه به مردم داد

كند تا  دارد و چيزهاي ناپسند و گمراه كننده را از آنان دور مي را به آنان تقديم مي
كند، در  انش را از عاليق و تعلقات اين سراي فاني فوت ميجايي كه وقتي دست
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 دارد يوقت گرماي مرگبار ظهر پشت سر شتري كه از اموال صدقه است گام بر م

  .از ترس اينكه مبادا از بين رود
يب كه درد يا خميده باالي ديگ ايستاده تا مقداري غذاي پاك براي زني غر

  .زايمان به سراغش آمده
كنند،  شبِ بسيار تاريك گريه ميني كه از گرسنگي در تاريكي يا براي كودكا

  .بپزد
  .اش نازل شد او مردي است كه آيات قرآن چندين بار موافق رأي و گفته

او مردي است كه اسالم آوردنش، مايه فتح و پيروزي اسالم، هجرتش مايه 
  .نصرت و پيروزي اسالم، و خالفتش مايه عدالت براي مسلمانان بود

  .)1(روق امت اسالم، عمر بن خطاب استاو فا
عمويش، زيد بن خطاب است، كسي كه در جنگ بدر و مقاطع حساس 

 ـ و در جنگ يمامه به شهادت رسيد ـ او مردي است كه عمر. حضور يافت
قبل از من اسالم : زيد در دو كار نيكو از من پيشي گرفت: گويد اش مي درباره

باد صبا نوزيده : گويد اش مي چنين درباره هم .آورد و قبل از من به شهادت رسيد
  .كه زيد بن خطاب را به ياد من آورده است مگر اين

 القدر، عثمان بن مظعون مادرش، زينب بنت مظعون خواهر صحابي جليل
اش حضور يافت  كنار جنازه صاست؛ كسي كه وقتي وفات يافت، پيامبر محبوب

اولين كسي  و عثمان )2(...ن جاري شدعثماهايش بر رخسار  و او را بوسيد و اشك
و كسي است كه وقتي دختر رسول ... است كه در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد

                                                 
 .229مصابيح الدجی, اثر شيخ حممد حسان و عوض اجلزار, ص ائمة اهلدی و −)١(
نني  امحد در هم چ. گويد كه حديثی حسن صحيح است آن را روايت كرده و می 989ترمذی به شامره  −)٢(

و اين حديث با توجه به شاهدی كه نزد بزار دارد, حسن . آن را روايت كرده است 3/4, 6/4مسند خود, 
 .است
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بسلفنا اخلري عثامن بن  ياحلق«: به او گفت صوفات يافت، پيامبر ص اهللا
  .»به پيشينيان خير ما، عثمان بن مظعون ملحق شو«:  )1(»مظعون
او يكي از زناني است كه از پيشگامان و  .است كاش، فاطمه بنت خطاب عمه

شوهرش سعيد بن زيد يكي از ده نفري است . سابقين به سوي اسالم بوده است
  .اند كه از طرف خداوند به بهشت مژده داده شده

است؛  كبرادرش، آن عابد و زاهد و پرهيزگار و وارع و عالم، عبداهللا بن عمر
همانا عبداهللا «: )2(»إن عبداهللا رجل صالح«: فرمايد اش مي درباره صكسي كه پيامبر

  .»مردي صالح است
ام كه به اندازه عبداهللا  كسي را نديده: گويد اش مي درباره كو مادرمان عايشه
  .)3(باشدبن عمر پايبند سنت 
تواند با قلم يا زبانش از عظمت آن همه فضايل و مكارم و  پس آيا كسي مي
  !!!افتخارات تعبير كند؟

  
  كنشأت مبار

در آن بزرگ  كپس از اين مقدمه راجع به خانواده عمر كه مادرمان حفصه
توانيم تصور كنيم چگونه حفصه نشأتي مبارك داشت و در سايه محيطي  شده مي

  .توانيم نظيري براي آن بيابيم كرد كه خيلي به ندرت مي زندگي مي
اين . دكردن زماني به دنيا آمد كه قريش بناي كعبه را بازسازي مي ك حفصه

با رأي درست  صآن زماني كه پيامبر. بود صواقعه پنج سال قبل از بعثت پيامبر
                                                 

: گويد حاكم درباره آن سكوت اختيار كرده و ذهبی می. اند امحد و ابن سعد و حاكم آن را روايت كرده −)١(
 .سندش صالح است

سلم در م; و3741شامره  ممناقب عبداهللا بن عمر بن اخلطاب «: , باب»اقباملن«بخاری در مبحث . متفق عليه − )٢(
 .اند آن را روايت كرده 2478, به شامره م فقه فضائل عبداهللا بن عمر«: , باب»فضائل الصحابة«مبحث 

 .3/211سري أعالم النبالء, اثر ذهبی,  −)٣(
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العاده و درايت خاص خود، اختالف و نزاع ميان قريش بر سر قرار  و بصيرت فوق

  .در جايش، را خاتمه داد» حجر األسود«دادن 
، دختر عبداهللا» شفاء«داشت، و نوشتن را از  حفصه علم و ادبيات را دوست مي

كه يكي از  و پيوسته به دنبال علم بود تا اين. آن زن قريشي و عدوي ياد گرفت
  .زنان فصيح در ميان قريش شد

  
  همانا اسالم آوردن عمر مايه فتح و پيروزي اسالم بود

چنان  وقتي كه خورشيد اسالم بر سرزمين جزيرة العرب طلوع كرد و عمر هم
مر اسالم آورد تا شوكت و اقتداري كرد كه ع آرزو مي صبر شرك بود، پيامبر

اللهم أعز اإلسالم «: فرمود مي صپيامبر. عليه مشركان باشد و آنان را بترساند
وكان : جهل بن هشام, أو بعمر بن اخلطاب, قال بأيب: بأحب هذين الرجلني إليک

ترين اين دو مرد در نظرت عزت  اسالم را با محبوب! خدايا«: )1(»أحبهام إليه عمر
ترين آن دو مرد  محبوب: راوي گويد. ا ابوجهل بن هشام، يا با عمر بن خطابب: ده

يعني عمر بن خطاب اسالم آورد و خداوند . »در نزد خداوند عمر بن خطاب بود
  .به وسيله او اسالم را عزت و اقتدار داد

چون . اسالم آوردن عمر سبب بزرگي براي ظهور و قدرت و توان اسالم بود
قدرت و شجاعت برجسته بود، و به خاطر خدا از مالمت هيچ عمر در توان و 

  .ترسيد اي نمي مالمت كننده
همانا اسالم آوردن عمر، مايه فتح و پيروزي اسالم : گويد عبداهللا بن مسعود مي

ما . بود، و هجرتش مايه نصرت و پيروزي اسالم بود، و خالفتش مايه رحمت بود

                                                 
آن را  2907به شامره » حيح سنن الرتمذیص«آن را روايت كرده, و آلبانی در  3683ترمذی به شامره  −)١(

 .صحيح دانسته است
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پس وقتي كه عمر اسالم . ه عمر اسالم آوردخوانديم تا اين ك كنار كعبه نماز نمي
آورد، با قريش پيكار و مبارزه كرد تا اين كه كنار كعبه نماز خواند و ما هم 

  .)1(همراهش نماز خوانديم
اين چنين اسالم وارد اين خانه مبارك شد تا پناهگاهي محكم شود كه از اسالم 

  .و مسلمانان پشتيباني و حمايت كند
مبارك عمر در سايه اين دين عظيم و در كنار اين پيامبر  اين چنين، خانواده

زندگي كرد، تا از سرچشمه پاك سيراب شوند و از سنت و سيرت و  صگرامي
  .ياد بگيرند صاخالق و عبادت و سلوك و مهر و محبت پيامبر

  
  ازدواج حفصه با خُنيس 

اسالم، به سن بلوغ رسيد، يكي از پيشگامان و سابقين به سوي  كوقتي حفصه
پس . به خواستگاري او آمد م »عبداهللا بن حذافه«برادر » خُنيس بن حذافه«به نام 

و حفصه همراه او در خوشبختي زياد در سايه ايمان . خُنيس با حفصه ازدواج كرد
  .و اطاعت زندگي كرد
رقم شود، اسالم آورد ألداخل خانه ارقم بن ابوا صكه پيامبر خُنيس قبل از آن

  .بود نش به دست ابوبكر صديقو اسالم آورد
  

  به سوي خداوند بشتابيد
شدت يافت، پس  صاذيت و آزار مشركان به اصحاب پيامبر محبوب

. به اصحاب و يارانش اشاره كرد كه به سرزمين حبشه هجرت كنند صپيامبر
. خُنيس هم از جمله افرادي بود كه به حبشه هجرت كرد و سپس به مكه بازگشت

                                                 
و حاكم . اند آن را روايت كرده 84−3/83, »املستدرک«; و حاكم در 1/270, »الطبقات«ابن سعد در  −)١(

اند, و ذهبی هم با او موافقت  اسناد اين حديث صحيح است ولی بخاری ومسلم آن را روايت نكرده: گويد می
 .كرده است
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شود، همسرش  و آزار و شكنجه مشركان روز به روز زياد مي وقتي كه ديد اذيت

كه  هجرت كردند پس از آن) مدينه منوره(حفصه را با خود برداشت و به يثرب 
جا اين دو  آن. به اصحاب و يارانش اجازه داد كه به مدينه هجرت كنند صپيامبر

 امبرشان با هجرت پي زوج در كنار انصار زندگي كردند و خوشبختي و سعادت
هر چيزي در دور و بر آن نوراني  صبه مدينه ـ شهري كه با آمدن پيامبر ص

  !چه قدر زيباست صزندگي همراه پيامبر محبوب! خدايا. شد ـ زياد شد
  

  فراق دردناك
در غزوه بدر كه خداوند در آن، نصرت و عزت و پيروزي براي مسلمانان تقدير 

او از اعماق قلبش شهادت را آرزو  .كرده بود، خُنيس از قهرمانان اين جنگ بود
هاي زيادي در بدنش ايجاد شد اما با  وقتي كه در آن غزوه شركت كرد، زخم. كرد مي

كرد تا كالم و دين خداوند، غالب، و آيين كافران مغلوب  چنان مبارزه مي وجود آن هم
  .پس از پايان يافتن غزوه بدر خُنيس مجروح به مدينه بازگشت. باشد

القدر وفات يافت؛ كسي كه جان خود را در راه خداوند  جليل اين صحابي
بر او  صترين فضيلت و افتخار دست يافت؛ پيامبر محبوب باخت و به بزرگ

القدر عثمان بن  نماز جنازه خواند و او را در قبرستان بقيع كنار قبر صحابي جليل
  .مظعون به خاك سپرد

كه هنوز جوان  كچنين حفصه و اين... اين چنين فراق و دوري دردناك آمد 
اندوهگين شد تا جايي نزديك بود قلبش  و براي مرگ شوهرش بسيار . بود، بيوه شد

اي  پاره شود؛ اما او در اوج سعادت و خوشبختي بود، چون شوهرش مرگ كريمانه
  .دهند اش به خاطر خدا بود، برايش گواهي مي هايش كه همه داشت و زخم

  ن شداين چنين حفصه مادر مؤمنا
سالگي بيوه شد، متأسف و ناراحت  عمر براي دختر جوانش كه در سن هيجده



  
٨٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

ربايد و  گي، جواني حفصه را مي كرد كه بيوه اين مسأله عمر را دردمند مي. شد
شد و دخترش را اندوهگين  اش مي و هر وقت داخل خانه. مكد اش را مي زندگي

طوالني صالح ديد كه  پس از تفكر. كرد ديد، احساس درد و ناراحتي مي مي
  .)1(را برايش انتخاب كند تا در كنارش آرام گيردشوهري 

او را به عثمان . پدرش او را به ابوبكر پيشنهاد كرد اما ابوبكر جوابي به او نداد
پس عمر از آن دو . در نظر دارم اين روزها ازدواج نكنم: پيشنهاد كرد، عثمان گفت

 صبرد، پيامبر صش را نزد پيامبردلخور شد و دلش شكست، و شكايت حال
 :»خري من حفصة ييتزوج حفصة من هو خري من عثامن; ويتزوج عثامن من ه«: فرمود

كند و عثمان با كسي بهتر از حفصه  كسي بهتر از عثمان با حفصه ازدواج مي«
از حفصه خواستگاري كرد و عمر، حفصه را به  صسپس پيامبر. »كند ازدواج مي
  .)2(درآوردازدواج او 

دخترش، ام كلثوم را پس از وفات خواهرش رقيه به ازدواج  صو رسول اهللا
  .عثمان درآورد

درآورد، ابوبكر او را ديد و  صوقتي كه عمر، حفصه را به ازدواج پيامبر
از حفصه ياد  صاز من دلخور نشو، چون رسول اهللا: عذرخواهي كرد و گفت

او را رها  صو اگر پيامبر كرده بود و درست نبود كه من رازش را افشا كنم
  .)3(كردم كرد، قطعاً با او ازدواج مي مي

سال سوم هجري، قبل از جنگ اُحد با حفصه ازدواج كرد، و  صرسول اهللا
ترين اكرام و  و اين ازدواج، بزرگ. چهارصد درهم را به عنوان مهريه به او داد

  .ـ بود مافتخار و منت و احسان براي حفصه و پدرش ـ 
                                                 

 .113صور من سري الصحابيات, ص  −)١(
 .اند آن را روايت كرده 8/82, »الطبقات«; و ابن سعد در 153− 9/152, »النكاح«بخاری در مبحث  −)٢(
, »عرض اإلنسان ابنته أو أخته علی أهل اخلري«: , باب »النكاح«بخاری در مبحث . حديثی صحيح است −)٣(

 .قسمتی از حديث قبلی است و اين. آن را روايت كرده است 5122به شامره 



  

٩٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  واالي حفصهجايگاه 
اشغال كرد، بلكه جايگاه او  صجايگاه وااليي را در قلب پيامبر كحفصه

  .هم واال بود صميان همسران پيامبر
او كسي بود كه از ميان : گفت اش مي درباره كتا جايي كه مادرمان عايشه

  .)1(بود، در جايگاه و منزلت رقيب من صهمسران پيامبر
الي از برخي احساسات و عواطف خ صالبته زندگي همسران پاك پيامبر

چشمي و امثال آنها را به  بشري نبود؛ احساسات و عواطفي كه حسادت يا هم
اش را با تربيت رباني در  امور زندگي صدنبال دارد، از اين رو پيامبر محبوب

داد و همگي را به  اش همراه همسرانش و همراه ياران و امتش سامان مي خانه
  .)2(كرد يهدايت مسوي طريق صحيح 

  
  شود با يك مثال، مطلب روشن مي

سازد چگونه حسادت گاهي  گيري است كه براي ما روشن مي اين موضع
آن  صو چگونه پيامبر... شد  ظاهر مي صاوقات ميان همسران پيامبر محبوب

  .داد امور را با حكمت و تفكر و انديشه و مهر و محبت سامان مي
: آمده كه وي گويد كيت عايشهدر صحيح بخاري و صحيح مسلم از روا

من و . ماند خورد و كنار او مي نزد زينب بنت جحش عسل مي صرسول اهللا
نزد هر كدام از ما بيايد، به او بگويد  صحفصه با هم همدستي كرديم كه پيامبر

 صپيامبر. كنم اي؟ من بوي گياه مغافير را از تو احساس مي گياه مغافير خورده
قد حلفت ال الً عند زينب بنت جحش فلن أعود وأرشب عسكنت  يال ولكن«: فرمود

                                                 
 .2/227السري, اثر ذهبی,  −)١(
 .330نساء مبرشات باجلنة, ص  −)٢(



  
٩١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .)1(»بذلک أحداً  يخترب
ام، اما از اين به بعد ديگر اين كار  نه، ولي نزد زينب بنت جحش عسل خورده«

  .»دهم كه اين خبر را به كسي نگويي يكنم و تو را سوگند م را نمي
، كنيزي صاند كه رسول اهللا آورده از روايت انس )2(مو نسائي و حاك

 كه پيامبر عايشه و حفصه مدام تالش كردند تا اين. كرد داشت كه با او نزديكي مي
B  A  }  :گاه خداوند اين آيه را نازل كرد آن. آن كنيز را بر خود حرام كرد ص

H  G  F  E  D    CI  L  K    JM    Q    P    O   Nz )1 :تحريمال(.  
ر تو حالل كرده به خاطر جلب رضايت چرا چيزي را كه خدا ب! يامبرپاي «

  .)3(»كني؟ و خداوند آمرزنده و رحيم است همسرانت بر خود حرام مي
  

مسابقه  صحفصه براي به دست آوردن خشنودي پيامبر محبوب 
  دهد مي

هر . زيباترين روزهاي عمرش را گذراند صهمراه با پيامبر محبوب كحفصه
چرا زياد نشود در . شد ـ زياد مي ألروز علم و فقه و طاعتش براي خداوند ـ 

  شد؟ حالي كه او از منبع و سرچشمه زالل علم نبوي سيراب مي
اش مسابقه  براي به دست آوردن خشنودي صحفصه با همسران پيامبران

                                                 
, شامره »)يا أهيا الذين مل حترم ما أحل اهللا لک(«: , باب »تفسري القرآن«بخاری در مبحث . متفق عليه −)١(

, به شامره » ينو الطالقوجوب الكفارة علی من حرم امرأته ومل«: , باب»الطالق«; و مسلم در مبحث 4912
 .اند آن را روايت كرده 1474

, اسنادش را »فتح الباری«و حافظ ابن حجر در . آن را روايت كرده است 2/493, »املستدرک«حاكم در  −)٢(
اين حديث نزد نسائی در مبحث : گويم می. صحيح دانسته پس از آن كه آن را به نسائی نسبت داده است

 .وجود دارد 627, به شامره »التفسري«
هيچ اشكالی ندارد كه اسباب نزول يک آيه, متعدد باشد; چون ممكن است اموری چند روی دهد و آيه  −)٣(

 .شان نازل شود راجع به مهه



  

٩٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
دريغ  صاو از هيچ تالشي جهت خوشبخت كردن و مسرور كردن پيامبر. داد مي
 صحالي كه در كنار پيامبرشد در  و هر لحظه از عمرش كه سپري مي. كرد نمي

هر طاعت  صاو از پيامبر محبوب. شد بود، بيشتر و بيشتر به خداوند نزديك مي
  .و عبادتي كه او را به خداوند نزديك كند، ياد گرفته بود

شود خوشبختي بر روي خانه بال بگشايد، اين  زندگي زناشويي كه باعث مي
  .چنين است

  
  در بهشت است ص حفصه همسر پيامبر

را طالق داد، و دل حفصه  كحفصه صر روزي از روزها پيامبر محبوبد
كرد كه شوهر و محبوب  شكست و تمام دنيا در برابر چشمانش تار شد و او باور نمي

فرماني را از خداوند  ؛ناگهان جبرئيل... او را طالق داده است  صو پيامبرش
را امر كند  صبر محبوبشكافت، نازل كرد تا پيام متعال كه هفت طبقه آسمان را مي

  .كه به سوي حفصه رجوع كند و باري ديگر حفصه را نزد خود برگرداند به اين
حفصه را يك طالق داد، سپس بنا به دستور  صدر حديثي آمده كه پيامبر

امة, وه«: ، و جبرئيل گفت)1(به او، حفصه را برگرداند ؛جبرئيل امة, قوّ  يإهنا صوّ
  .»دار، و همسر تو در بهشت است دار و شب زنده روزهاو بسيار «: »اجلنة زوجتک يف

اين عجب فضيلت و افتخاري است كه تمام فضايل و مناقب در برابر آن از روي 
  .نزد خداست كاين، قدر و منزلت مادرمان حفصه. گريزند خجالت و شرمساري مي

  
  علم و فقه حفصه
ت، جايگاه و اين صفا. به علم و فقه و تقوا معروف بود كمادرمان حفصه

                                                 
حديثی :  گويد و ارناؤوط می. اند آن را روايت كرده 2016; و ابن ماجه به شامره 2283ابوداود به شامره  −)١(

 .صحيح است



  
٩٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

و همان جايگاه در عصر خالفت . داده بود صاي به او نزد رسول اهللا كريمانه
و بسيار پيش . چنان محفوظ بود راشده به ويژه در زمان خالفت پدرش، عمر هم

كرد؛ از آن جمله سئوال  آمد كه عمر به آراء و نظرات فقهي حفصه تكيه مي مي
تواند دوري شوهرش را تحمل  ميحداكثر مدتي كه زن : عمر از حفصه بود كه

  .)1(شش يا چهارماه است: گفت كحفصهكند، چه قدر است؟ 
در زمينه حديث نبوي و عبادت مرجع بسياري از صحابه  كالمؤمنين حفصه ام
پيروي  صبرادرش عبداهللا بن عمر كسي كه در همه چيز از رسول اهللا. بود
از او دريافت  ه بود،ديد صچه را كه حفصه در خانه رسول اهللا كرد، آن مي
المؤمنين حفصه را از ميان همسران  ام آن، ابوبكر صديقعالوه بر . كرد مي

آوري  انتخاب كرده بود تا حافظ قرآني باشد كه ابوبكر آن را جمع صپيامبر
شايد انتخاب حفصه براي اين كار از جانب ابوبكر به خاطر آن صفاتي . نموده بود

ده بود؛ صفاتي از قبيل تقوا، علم و دانش و باشد كه در وجود حفصه جمع ش
. البته ناگفته نماند كه حفصه در عصر خود قرائت خيلي خوبي داشت. داري روزه

مردان كمي بودند كه در قرائت و كتابت معروف شده باشند، پس در ميان زنان 
شاگرد نجيب نبوي بود كه بسياري المؤمنين حفصه،  وضعيت چگونه بايد باشد؟ ام

  .)2(حكام نبوي را به مردم رسانداز ا
  

  ص وفات پيامبر محبوب
اي از همسر باوفا و صادقي بود كه از هيچ تالشي  چنان نمونه هم كحفصه

  .كرد جهت خوشبخت كردن شوهرش دريغ نمي
خوشبختي مدام بر روي اين خانه مبارك خيمه زده بود تا اين كه آن روز آمد 

قلب حفصه به . وفات يافت صمحبوب كه تمام هستي تار شد وقتي كه پيامبر
                                                 

 .1/652; و الدر املنثور, 1/476لصحابة, حياة ا −)١(
 .336نساء مبرشات باجلنة, ص  −)٢(



  

٩٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
كسي كه شوهر و محبوب و پيامبرش بود، پر از غم و  صخاطر وفات پيامبر

  .اندوه شد
چنان عبادتگذار  در عصر خود، هم صپس از وفات پيامبر محبوب هحفصه

اش در  ـ بود تا جايي كه دور و نزديك همه به فضل و برتري ألبراي خداوند ـ 
  .دادند ينماز و عبادت گواهي م

  
  شود دار مي عمر فاروق خالفت را عهده

هيچ  كدار شد، حفصه خالفت مسلمانان را عهده وقتي كه عمر فاروق
كرد؛ روز به  چنان در زهد و پارسايي و بينوايي زندگي مي تغييري نكرد بلكه هم

شد، چون  داري به خداوند متعال نزديك مي روز به خاطر كثرت روزه و شب زنده
رساند و تنها عمل  دانست كه سلطنت پدرش به او هيچ نفعي نمي ين مياو به يق

ـ  ألرساند؛ عملي كه حفصه با آن در پيشگاه خداوند ـ  صالح و نيك به او نفع مي
  .شود حاضر مي
چنان مجد و افتخارات و زهد و پارسايي و تقوا و عدالت و  هم كحفصه

فرا رسيد كه عمر با ضربات  كه آن روز  كرد تا اين فتوحات پدرش را مشاهده مي
و عمر فاروق . ـ به قتل رسيد عليه اللعنةجنايتكارانه از شمشير ابولؤلؤ مجوسي ـ 

اش بر بستر مرگ  در لحظات آخر عمر پر از بذل و بخشش و ايثار و فداكاري
بر او داخل شد و يك ساعت به خاطر مرگش گريه  كدخترش حفصه. خوابيد

  . سپرد ي كه پدرش را به خدا ميسپس بيرون رفت در حال. كرد
  گويي؟ راجع به عمر چه مي: به عبداهللا بن عباس گفتند

به خدا قسم، او ياور و پشتيبان اسالم، ! رحمت خداوند بر ابوحفص: گفت
او كسي بود كه . گر ضعيفان، و سنگر خلفا بود يپناهگاه يتيمان، مكان ايمان، يار

با صبر و . گر مردم بود يه حق و يارپناهگا عمر. شد ها به او ختم مي نيكي



  
٩٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

پايداري و تحمل و تقوا حق خداوند را بر پاي داشت تا دين را پيروز كرد و 
هاي مرتفع برده  ها و مكان ها و كوه ها را فتح نمود، و نام خدا بر تپه سرزمين

در فراخي و تنگدستي براي خدا عظمت قائل بود و در هر آن شكرگذار . شد مي
اوند ندامت و پشيماني را تا روز قيامت شامل حال كساني گرداند كه خد. خدا بود
  .)1(هستندرنجانند و دشمن او  او را مي

  
  هاي حفصه حمل شد امانت قرآن بر دوش

او كسي بود كه . هايش حمل كرد امانت قرآن را بر دوش كمادرمان حفصه
  .كرد، نگهداري كند آوري ابوبكر وي را انتخاب كرد تا قرآني را كه زيد بن ثابت جمع

آوري شد، تا عهد خالفت عثمان  هايي كه قرآن در آن جمع و آن مصحف
  .آوري كرد كه عثمان آنها را در يك مصحف جمع چنان نزد حفصه بود تا اين هم

  
  آوري قرآن اين هم ماجراي جمع

سپاهي را به فرماندهي خالد بن وليد همراه جمع كثيري از صحابه  ابوبكر
مسلمانان . ـ تدارك ديد! ـ نفرين خدا بر وي باد» مسيلمه كذاب«با جهت پيكار 

در ضمن ... كه خداوند او را خوار كرد و كشته شد با وي به شدت جنگيدند تا اين
اي  عده. آن جنگ، تعداد زيادي از حامالن و حافظان قرآن به قتل رسيدند

د، بيشتر از هفتصد گوين اين افراد هفتصد نفر بودند و بعضي ديگر مي: گويند مي
آوري قرآن  جا انديشه جمع از اين. اين جنگ در مكاني به نام يمامه بود. نفر بودند
  .كه باقي حافظان كشته شوند، به ذهن ابوبكر رسيد پيش از آن

  .)2(شنويم ثابت مي، زيد بن صاينك ماجرا را از زبان كاتب وحي رسول اهللا
. مامه كسي را نزد من فرستادپس از جنگ ي ابوبكر صديق: گويد زيد مي

                                                 
 .1/35الرياض النرضة,  −)١(
 .205و  203ائمة اهلدی و مصابيح الدجی, اثر شيخ حممد حسان و عوض اجلزار, ص  −)٢(



  

٩٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
عمر نزد من آمد و : گفت ابوبكر صديق. ديدم كه عمر بن خطاب نزدش است

ترسم كه  اند و مي در جنگ يمامه تعداد زيادي از قاريان قرآن به قتل رسيده: گفت
ه بسياري از قرآن از بين  در جاهاي ديگري، ديگر قاريان به قتل برسند آنگا

  .آوري قرآن دستور دهي ن است كه به جمعرود، و نظر من اي مي
  !نكرده است؟ صچگونه كاري كنيم كه رسول اهللا: به عمر گفتم
  .به خدا، اين خير است: عمر گفت

ام را براي آن گشود،  كه خداوند سينه كرد تا اين پيوسته عمر به من مراجعه مي
  .و من هم نظر عمر را داشتم

) عمر(اين مرد «: ابوبكر به من گفت: دگوي زيد مي: در روايتي ديگر آمده است
مرا براي كاري فرا خوانده، و تو كاتب وحي هستي؛ اگر تو هم نظر عمر را داشته 

كنم و اگر خالف نظر او را داشته باشي و موافق من باشي،  باشي از شما تبعيت مي
  .)1(سخن عمر را برايم گفت و من آن را انكار كردم. »كنم را نميآن كار 

تو مرد جوان و خردمندي هستي و ما تو را قبول : گويد، ابوبكر گفت زيد مي
آوري  نوشتي، پس شروع به جمع مي صداريم، و تو وحي را براي رسول اهللا

  .قرآن كن
جا كنم هرگز به اندازه  كردند كه كوهي را جابه به خدا قسم، اگر مرا مجبور مي

. كند ري كنم، بر من سنگيني نميآو اند كه قرآن را جمع چه كه به من دستور داده آن
به خدا، اين : نكرده است؟ گفت صكنيد كه رسول اهللا چگونه كاري مي: گفتم

                                                 
ود, چون آن دو رسول ابتدا ابوبكر آن را انكار كرد, سپس زيد بن ثابت آن را انكار نم: گويد ابن بطال می −)١(
آوری قرآن را داشته باشد و اين كار به خاطر احتياط بيشرت برای دين بود  را نديدند كه انديشه مجع ص اهللا
اما وقتی كه عمر فايده آن كار را برايشان خاطرنشان . اين احتياط را رعايت كردند ص چنان كه پيامرب هم

آوری نشود, وضعيت در آينده تغيري  ود دارد كه اگر قرآن مجعساخت كه اين كار برای اين است كه اين ترس وج
پس ابوبكر و زيد به قول عمر, . رود كند و قاريان قرآن مهگی از بني روند آن وقت بسياری از قرآن از بني می

 .8/630رجوع كردند و آن را پذيرفتند; فتح الباری, 



  
٩٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .خير است
ام را براي كاري  كه خداوند سينه كرد تا اين و ابوبكر مدام به من مراجعه مي

آوري  از اين رو شروع به جمع. را براي آن گشود م گشود كه سينه ابوبكر و عمر
هاي خرما كه برگ را انداخته و راست و باريك شده، و از  ز روي شاخهقرآن ا

كه آخر سوره  هاي حافظان قرآن بود، نمودم؛ تا اين هاي نازك و سينه روي سنگ
آن هم اين آيات . توبه را نزد ابوخزيمه انصاري ديدم كه غير از او نزد كسي نديدم

|  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  }  :است
    ¨  §  «  ª  ©z )128 :توبهال(.  

 ؛به يقين، رسولى از خود شما بسويتان آمد كه رنجهاى شما بر او سخت است«
  .»و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است ؛و اصرار بر هدايت شما دارد

ها نزد ابوبكر تا زمان وفاتش بود، سپس نزد عمر در طول حياتش  آن صحيفه
  .)1(بود م بود، و سپس نزد حفصه دختر عمر

ها را از او بگيرد تا  در زمان عثمان، كسي را نزد حفصه فرستاد كه آن صحيفه
  .آوري كند قرآن را در يك مصحف جمع

حذيفه بن يمان نزد عثمان آمد، و : روايت شده است كه از انس بن مالك
حذيفه آن موقع با مردم شام در فتح ارمنستان و با مردم عراق در فتح آذربايجان 

اختالف مسلمانان در قرائت، حذيفه را ترسانيد از اين رو حذيفه به . كرد ميجنگ 
كه در قرآن اختالف  به داد اين امت برس قبل از آن! اي اميرمؤمنان: عثمان گفت

چنان كه يهوديان و مسيحيان در كتاب آسماني خودشان اختالف  داشته باشند هم
ها را براي ما بفرست تا  صحيفه عثمان كسي را نزد حفصه فرستاد كه آن. داشتند

حفصه آن . گردانيم آوري كنيم سپس به تو برمي آنها را در يك مصحف جمع

                                                 
; ترمذی در 4986, شامره »مجع القرآن«: اب , ب»فضائل القرآن«بخاری در مبحث . حديثی صحيح است −)١(

 .اند آن را روايت كرده 5/293, »املناقب«; و نسائی در مبحث 3103شامره » التفسري«مبحث 



  

٩٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
گاه عثمان به زيد بن ثابت و عبداهللا بن زبير و  ن آ. ها را براي عثمان فرستاد صحيفه

ها را   سعد بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام دستور داد كه آن صحيفه
عثمان به آن سه نفر . آنان نيز اين كار را كردند. آوري كنند عدر يك مصحف جم

نظر داشتيد، آن  هرگاه شما و زيد بن ثابت در چيزي از قرآن اختالف: قريشي گفت
آنان كار . را به زبان قريش بنويسيد، چون قرآن به زبان شما نازل شده است

ها را در يك  كه صحيفه آوري قرآن در يك مصحف را شروع كردند تا اين جمع
هاي قبلي را  عثمان صحيفه. برداري كردند مصحف واحد و يك قرائت واحد نسخه

آوري كرده بودند، به هر يك از  و از آن مصحفي كه جمع. به حفصه برگرداند
ف باشد، چه از قرآن در غير از اين مصح نواحي فرستاد، و دستور داد كه هر آن

  .)1(سوزانده شود
  

  رسيدهاينك زمان رحلت فرا 
احساس نزديك شدن ديدار  كالمؤمنين حفصه در سال چهل و يك هجري، ام

هنوز چند روزي از ماه شعبان همان سال نگذشته بود . با خدا و دوستان خدا كرد
  .)2(رفيق اعلي پيوستكه به 

وفات  صخبر در سراسر شهر پخش گرديد كه پاسدار قرآن همسر پيامبر
ـ براي  مآنان ابوهريره و ابوسعيد خدري ـ و صحابه كرام در پيشاپيش . يافت

  . تشييع جنازه وي آمدند
و در قبرستان . والي مدينه در آن موقع مروان بن حكم بر او نماز جنازه خواند

هايش، عاصم و سالم و  برادرش عبداهللا، و برادرزاده. بقيع به خاك سپرده شد
                                                 

, به »مجع القرآن عن انس بن مالک«: , باب »فضائل القرآن«بخاری در مبحث . حديثی صحيح است −)١(
 .آن را روايت كرده است 4987شامره 

 .8/86والطبقات,  ;2/40صفوة, صفة ال −)٢(



  
٩٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

ت و سه سال سن حفصه هنگام وفات شص. عبداهللا و حمزه بر سر قبرش آمدند
  .و راجع به مال و صدقه دادن بخشي از آن به برادرش عبداهللا وصيت كرد. داشت

پس از حياتي طوالني و پر از عبادت و بذل و  كاين چنين مادرمان حفصه
مادرمان رحلت يافت، كسي كه ابونعيم ... بخشش و ايثار و فداكاري رحلت يافت 

اش،  اعتنا به نفس لوامه دار و بي زنده و شب دار او بسيار روزه: گويد اش مي درباره
  .)1(ـ بود كحفصه بنت عمر بن خطاب، وارث صحيفه جامع قرآن ـ 

در بهشت  صحفصه رحلت يافت تا به شوهر و محبوب و پيامبرش محمد
 صاش به پيامبر درباره ؛آري، او كسي است كه جبرئيل... ن ملحق شود ارحم
امة وه«: گفت امة قوّ دار،  زنده دار و شب او بسيار روزه«: »اجلنة جتک يفزو يإهنا صوّ

  .»و همسر تو در بهشت است
  

خداوند از او راضي باد و او را راضي و خشنود گرداند و او را در همراهي 
در بهشت و جاي رحمتش قرار دهد، به راستي او سرپرست  صپيامبر محبوب

  .آن و قادر بر آن است

                                                 
 .2/50احللية  −)١(



  

١٠٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  زينب بنت جحش

  
  بر ازدواج با او از باالي هفت طبقه آسماندستور خدا مبني 

  
القدر را بنويسم، زياد مكث كردم؛  كه شرح حال اين صحابيه جليل قبل از اين

فضايل و . زني كه تمام انواع فضل و خوبي و صالح در وجودش جمع شده است
  داند چگونه بحث را شروع كند كند و نمي هايش انسان را متحير مي بزرگواري

اش  باشيم، كسي كه ذهبي درباره كاست با زينب بنت جحشاينك قرار 
زينب از لحاظ ديانت و ورع و پرهيزگاري و بخشش و كارهاي نيك و : گويد مي

  .)1(زنان بزرگ بودپسنديده، از 
  .)2(كننده راضي به امر خدا، و دلسوز بود خشوع: گويد مي اش ابو نعيم درباره

القدر، مادر مؤمنان  ه سيرت اين زن جليلهايمان همرا پس با ما بياييد تا با دل
زندگي كنيم با اين اميد كه هر خواهر مسلمان از خالل آن سطرها، بداند كه الگو 

 .و نمونه و سرمشق چگونه است
  

  اين همان افتخار حقيقي است
در محيط مكه بزرگ شد و خودش را از زنان بزرگ و بلندقدر مكه  كزينب

دار، موقعيت واال و  ست كه نسب اصيل و ريشهاو كسي ا. و پيرامون مكه ديد
زيبايي وافر در او جمع شده است و خداوند انواع فضل و نيكي را در وجود او 

  .جمع گردانيد
پدربزرگ ... است  صاش، سرور اولين و آخرين، محمد بن عبداهللا پسر دايي

يكي است كه نامش عبدالمطلب، بزرگ قريش در زمان  صزينب و رسول اهللا
                                                 

 .2/212سري أعالم النبالء, اثر ذهبی,  −)١(
 .2/51, ابونعيم, اثر حلية −)٢(



  
١٠١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .بود خود
و صاحب اولين . صدا زده شد» اميرالمؤمنين«برادرش، اولين كسي بود كه 

اين فرد كسي . پرچمي است كه در اسالم برافراشته شده و يكي از شهيدان است
  .نيست جز عبداهللا بن جحش

  .است برادر ديگرش، يكي از شاعران اسالم به نام ابواحمد بن جحش
حمزه شير خدا و . نام برد م و عباس توان حمزه هايش مي از ميان دايي

بخشيد  و عباس كسي است كه مال و دارايي را مي. است) سرور شهيدان(سيدالشهداء 
  .كرد كرد و درماندگان و بيچارگان را كمك و ياري مي و به همسايه كمك مي

حمنه بنت «خواهرش، يكي از پيشگامان و سابقين به سوي اسالم، به نام 
  .است ك »جحش

  .است ك»أميمه بنت عبدالمطلب«به نام  ص، عمه پيامبرمادرش
ـ از باالي هفت طبقه آسمان او را به  ألبلكه او تنها زني است كه خداوند ـ 

  .ازدواج پيامبر درآورد
  

  جا بود شروع از همين
سي و سه سال قبل از بعثت در مكه به دنيا آمد و در خانه شرف و  كزينب

  .حسب و نسب بزرگ شد
هاي شرك و جاهليت  ه حياتي پاك و پاكيزه و به دور از پليدينفس زينب ب

اسالم، بوهاي خوش و عطرآگينش را در مكه مكرمه   كم كم نسيم. تمايل داشت
كرد،  هاي هستي را نوراني مي كرد و كم كم خورشيد اسالم تمام قسمت پخش مي

از  صهاي پاك، با آغوش باز به استقبال نوري كه پيامبر محبوب آن وقت قلب
  .رفتند جانب پروردگارش آورده بود، مي

را قبل از بعثتش ديده بود؛ از  صعبداهللا بن جحش، برادر شقيقي زينب، پيامبر
به . كرد فراواني عقل و امانتداري و صداقت و حسن برخوردش بسيار تعجب مي

  .داشت صهمين خاطر در قلبش محبت و تقدير و احترام زيادي نسبت به پيامبر



  

١٠٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
مبعوث شد، عبداهللا اسالم  صكه پيامبر محبوب رو به محض ايناز همين 
اسالم آوردنش قبل از . اي درنگ نكرد و ترديدي به دل راه نداد آورد و لحظه

پس او از پيشگامان و سابقين به . وارد خانه ارقم شود صموقعي بود كه پيامبر
  .)1(سوي اسالم بود

  
  هجرت و صبر و پايداري و تحمل

توانست از سرچشمه  جا كه مي ، پرده دل زينب را لمس كرد، وي تا آنوقتي كه ايمان
و كم كم روز به روز به . كرد گرفت و خود را سيراب مي قرآن و سنت جرعه برمي

شد تا جايي كه احساس كرد كه او در بهشتي حقيقي زندگي  نزديك ميـ  ألـ خداوند 
  .ري را پيشه كرد ـايد صبر و فداكاكند ـ البته براي رسيدن به بهشت ب مي

كه از انتشار اسالم اطالع يافتند، برخاستند تا  كفار قريش به محض اين
 صترين عذاب و شكنجه را متوجه اصحاب و ياران پيامبر محبوب سخت

زينب و زنان قومش هم در اين اذيت و آزار كفار قريش سهيم بودند و ... گردانند 
  .آمد انواع اذيت و آزار بر سر آنان هم مي

وقتي كه خداوند اجازه هجرت به مدينه را داد، پسران جحش به رهبري عبداهللا 
بن جحش هجرت كردند و برادرش ابواحمد بن جحش هم همراه عبداهللا بن جحش 

همراه اين دو، محمد بن عبداهللا بن . ابواحمد شاعري صاحب بصيرت بود. بود
خواهيم  ه اينك ميهاي زينب بنت جحش، ك و خواهرانشان به نام. جحش هم بود

، و ام حبيب همسر مصعب بن عمير ـاش را بيان كنيم، حمنه بنت جحش ـ  زندگاني
  .بنت جحش ـ همسر عبدالرحمن بن عوف ـ رضي اهللا عنهن ـ، را با خود بردند

شان بيرون رفتند، ابوسفيان بن حرب  وقتي كه پسران جحش بن رئاب از خانه
وقتي كه اين جريان به . و بن علقمه فروختآن خانه را غصب كرد و آن را به عمر

                                                 
 .479− 2/478, اثر نگارنده, ص أصحاب الرسول −)١(



  
١٠٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

. رسانيد صپسران جحش رسيد، عبداهللا بن جحش آن را به اطالع رسول اهللا
 يا عبداهللا أن يعطيک اهللا هبا داراً خرياً منها يف أال ترىض«: به او گفتند ص رسول اهللا

اي بهتر  هآيا راضي نيستي كه خداوند در مقابل آن خانه، خان! اي عبداهللا«: »اجلنة?
  .»از آن را در بهشت به تو عطا كند؟

: »فذلک لک«: فرمود صپيامبر. چرا، راضي هستم: عبداهللا بن جحش گفت
مكه را فتح كرد،  صپس وقتي كه رسول اهللا .»پس آن خانه در بهشت براي تو«

حرف زد،  صشان با پيامبر ابواحمد ـ برادر عبداهللا بن جحش ـ راجع به خانه
همانا ! اي ابواحمد: مردم به ابواحمد گفتند. را به تأخير انداخت آن صرسول اهللا
دارد كه شما در چيزي از اموالتان كه به خاطر خدا از  ناپسند مي صرسول اهللا

دست  صپس از سخن گفتن با رسول اهللا. تان رفته، به آن رجوع كنيد دست
   :برداشت و به ابوسفيان گفت

 امةأمر عواقبه ند أبلغ أباسفيان عن
راجع به كاري كه عاقبت آن، ندامت و پشيماني است، مطلبي را ! اي ابوسفيان«

  .»رسانم به تو مي
 دار ابن عمک بعتها

 

 هبا عنک الغرامةتقيض
 

  .»اي، بايد خسارت آن را پرداخت كني ات كه آن را فروخته خانه عموزاده«
 وحليفكم باهللا رب

 

 الناس جمتهد القسامة
 

  »:كنم كه خداوند پروردگار مردم به تأكيد سوگند ياد مي براي شما به«
 ذهب هبااذهب هبا,ا

 

 )1(طوقتها طوق احلاممة
آن را ببر، آن را ببر، و همانند كبوتري كه در گردن او طوق باشد؛ آن خانه هم «

  .»پيشكش تو باشد

                                                 
 .با اندكی ترصف. 108− 2/107السرية, اثر ابن هشام,  −)١(



  

١٠٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  در كنار انصار
اش  وزهاي زندگياش از زنان انصار زيباترين ر در كنار خواهران ديني كزينب
 :فرمايد شان مي كه خداوند درباره چه بگوييم راجع به انصار پس از اين... را گذراند

 {   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸
Ï    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÐ     Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

   Ø  ×z )9 :حشرال(.  
و در سراي ايمان پيش ) ين مدينهسرزم(و براي كساني است كه در اين سرا «

از مهاجران مسكن گزيدند، هر مسلماني را به سويشان هجرت كند دوست دارند، 
كنند، و آنها را بر  و در دل خود نيازي به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمي

دارند هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند، و كساني كه از بخل و  خود مقدم مي
  .»اند، رستگارانند يش بازداشته شدهحرص نفس خو

زينب، جايگاهي عالي را ميان زنان اشغال كرد؛ او پناهگاه مستمندان و نيازمندان 
دانست كه انسان مؤمن به  بخشيد، چون به يقين مي بود، مال و كاالها را به آنان مي

  .دها را در آخرت بچين ناچار بايد نهال خير و نيكي را در دنيا بكارد تا نعمت
گرفت و  دار بود؛ روزها را روزه مي دار و شب زنده زينب، زني بسيار روزه

كرد و در پيشگاه  كرد و با پروردگارش مناجات و راز و نياز مي ها را احيا مي شب
كرد؛ خير و  و نسبت به مردم پيرامون خود، نيكي و احسان مي. كرد او گريه مي

ـ اين اهليت را به  ألي خداوند ـ داشت، گوي نيكي را براي همه مردم دوست مي
  .دهد تا بعداً مادر مؤمنان شود وي مي

  
  هيچ مرد و زن مؤمني را نسزد

L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  A   }  :فرمايد خداوند متعال مي
P  O  N  MQ    Z  Y     X  W    V  U  T  S  Rz )36 :حزابألا(.  



  
١٠٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را الزم هيچ مرد و زن با ايمانى حق «
و هر كس نافرمانى خدا و  ؛داشته باشد) در برابر فرمان خدا(بدانند، اختيارى 

  .»رسولش را كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است
نازل شده هنگامي كه  كروايت شده كه اين آيه راجع به زينب بنت جحش

وروثي را ميان جماعت مسلمانان از بين ببرد خواست امتيازات طبقاتي م صپيامبر
اي براي كسي بر  در نتيجه همه مردم يكسان و برابر باشند؛ كه هيچ فضل و برتري

آن موقع بردگان آزاد شده به نسبت صاحبان برده در . كس ديگر نباشد جز به تقوا
آزاد  تري بودند؛ از جمله اين بردگان آزاد شده، زيد بن حارثه، برده طبقه پائين

پس . بود كه پيامبر او را به عنوان پسرخوانده خود اختيار كرد صشده رسول اهللا
هاشم، خويشاوند  خواست كه با تزويج زني شريف از طايفه بني صرسول اهللا

خود به نام زينب بنت جحش، به زيد بن حارثه اين مساوات كامل را محقق سازد، 
اين امتيازات آن . اش ساقط گرداند ادهتا آن امتيازات طبقاتي خود به خود در خانو

 صدار و گسترده بود كه جز فعل واقعي از طرف رسول اهللا چنان عميق و ريشه
تا در . برد گيرند، از بين نمي كه جامعه اسالمي او را به عنوان الگو و سرمشق مي

  .نهايت تمام بشريت در اين زمينه راه او را بپيمايند
: نقل كرده است م ت كرده كه عوفي از ابن عباسابن كثير در تفسير خود رواي

رفت  صسبب نزول اين آيه اين بود كه رسول اهللا .»...وما كان ملؤمن وال مؤمنة «
به همين منظور نزد . تا براي پسرخوانده جوانش، زيد بن حارثه خواستگاري كند

: زينب گفت. رفت و او را براي زيد خواستگاري كرد كزينب بنت جحش اسديه
چرا، بايد با او « :»بلی فانكحيه«: فرمود صرسول اهللا. كنم با او ازدواج نمي من

كني؟  اي رسول خدا، آيا راجع به خودم به من امر مي: زينب گفت. »ازدواج كني
نازل  صكردند، خداوند اين آيه را بر رسول خدا هنگامي كه هر دو بحث مي

آيا تو : گاه زينب گفت آن J  I  H  G  F  E    D  C         B  A ... z} : كرد
: زينب گفت. »بله«: فرمود صراضي هستي كه او با من ازدواج كند؟ رسول اهللا



  

١٠٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
كنم و خودم را به ازدواج او در  سرپيچي نمي صدر اين صورت از رسول اهللا

  .)1(آورم مي
زيد بن حارثه ده دينار و شصت درهم، يك پيراهن زنانه، يك عدد روسري، 

يك عدد شلوار، پنجاه مد خوراك، و ده مد خرما را براي پسران يك عدد ملحفه، 
همه آنها را به زيد بن حارثه  صجحش فرستاد كه پيامبر محبوب، محمد مصطفي

  .داده بود
زندگي زناشوئي ميان اين دو زوج نزديك به يك سال ادامه داشت، سپس 

چ محبت و صفا و جا رسيد كه هي اختالفات خانوادگي ميان آنان شروع شد و تا آن
  .اي ميان آنان نماند صميميت و دوستي

: گفت هم به او مي صبرد، پيامبر مي صزيد شكايت زينب را نزد پيامبر
{g f e d cz )دار و از خدا  همسرت را نگاه« :)37: األحزاب

كرد كه زينب را نگه دارد اما  مي زيد را نصيحت و توصيه صپس پيامبر. »!بپرهيز
. »و خداوند بر كار خود، غالب و مسلط است«خواهد؛  را ميخداوند خالف آن 
باشد تا عادت و  صهمسر پيامبر محبوب» زينب«خواهد كه  پس خداوند مي

هاي قبل از اسالم با همسران  رسم پسر خواندگي را ابطال كند و چون عرب
، گاه كه نياز خود را بدانان به پايان بردند و طالقشان دادند پسرخواندگانش بدان

شكاف و . كردند؛ پس بايد به نحوي اين عادت جاهليت را از بين برد ازدواج نمي
شد تا جايي كه زندگي ميانشان  روز به روز بيشتر مي م اختالف ميان زيد و زينب

گاه دستور خداوند  آن. بايست از هم جدا شوند بست رسيد؛ پس به ناچار مي به بن
. كه با او ازدواج كند، آمد ص ه رسول اهللامبني بر اجازه طالق دادن زينب و امر ب

]  \  [  ^  _  `  e  d  c   b  a  } : خداوند متعال فرمود

                                                 
 .5/2865فی ظالل القرآن, سيد قطب,  −)١(



  
١٠٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

s  r  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h  g  ft     w  v  u
g  f  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |  {  z  y  xh  

     l  k  j  iz )37 :حزابأا(.  
ا كه به آن كس كه خداوند به او نعمت داده بود و تو زمانى ر) به خاطر بياور(«

همسرت را «: گفتى مى) »زيد«ات  به فرزند خوانده(نيز به او نعمت داده بودى 
و در دل چيزى  ؛)كردى و پيوسته اين امر را تكرار مى(» !دار و از خدا بپرهيز نگاه

ترسيدى در  ىو از مردم م ؛كند داشتى كه خداوند آن را آشكار مى را پنهان مى
هنگامى كه زيد نيازش را از آن ! حالى كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسى

، ما او را به همسرى تو درآورديم تا مشكلى براى )و از او جدا شد(زن به سرآورد 
 -هنگامى كه طالق گيرند - هايشان مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خوانده

و سنت غلط تحريم اين زنان بايد (نى است و فرمان خدا انجام شد ؛نباشد
  .»)شكسته شود

ابن ابي حاتم اين  :گويد مي» فتح الباري«ني در كتاب حافظ ابن حجر عسقال
ماجرا را از طريق سدي روايت كرده و آن را در سياق واضح و زيبايي آورده است 

حش، به ما خبر رسيده كه اين آيه راجع به زينب بنت ج«: كه لفظش چنين است
بود، و رسول  ص مادر زينب، أميمه بنت عبدالمطلب، عمه رسول اهللا. نازل شد

خواست كه زينب را به ازدواج زيد بن حارثه برده آزاد شده خود درآورد؛  صاهللا
بكند، پس  صسپس راضي شد به هر چه كه رسول اهللا. اما زينب آن را نپسنديد

ـ بعداً به  ألسپس خداوند ـ . ردزينب را به ازدواج زيد بن حارثه درآو صپيامبر
شرم  صپيامبر. پيامبرش اعالم كرد كه زينب، بعداً از همسران او خواهد شد

پيوسته ميان زيد و زينب . كه به زيد امر كند كه زينب را طالق دهد كرد از اين مي
به او دستور داد كه همسرش را  صگاه رسول اهللا داد، آن اختالف و نزاع روي مي

جويي  ترسيد كه از او عيب از مردم مي صو پيامبر. و از خدا بترسدنگاه دارد 
، زيد را پسرخوانده خود صكنند و بگويند محمد با زن پسرش ازدواج كرد، و پيامبر



  

١٠٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
ابن ابي حاتم از طريق علي بن زيد از علي بن حسين بن علي . »اختيار كرده بود

با زينب ازدواج كند، به او  صركه پيامب خداوند پيش از آن: روايتي دارد كه وي گويد
آمد و  صپس وقتي كه زيد نزد پيامبر. اعالم كرد كه زينب، زن او خواهد شد

همسرت را نگاه دار و از خدا : به او گفت صشكايت زينب را نزد او آورد و پيامبر
آورم، و تو  به تو خبر داده بودم كه زينب را به ازدواج تو درمي: بترس، خداوند فرمود

  .)1(سازد داشتي كه خداوند آن را آشكار مي را در دل پنهان ميچيزي 
  

  زينب اين چنين مادر مؤمنان شد
با او  صاش سپري شد، رسول اهللا را طالق داد، و عده كوقتي كه زيد، زينب

ترين فضيلت و افتخار در تمام هستي برسد، و  ازدواج كرد تا زينب به بزرگ
  .و مادر مؤمنان بشود صدهمسر سرور اولين و آخرين، حضرت محم

نفسك ما اهللا  يوتخفي ف(: روايت شده است كه آيه از انس بن مالك
  .)2(در شأن زينب بنت جحش و زيد بن حارثه نازل شده است )مبديه
وقتي كه عده زينب سپري شد، : روايت شده است گويد چنين از انس هم

پس : انس گويد. »او را براي من خواستگاري كن«: به زيد گفت صرسول اهللا
كه نزد زينب آمد در حالي كه زينب مايه خمير مايه درست  زيد روانه شد تا اين

ام به تنگ آمد تا جايي كه  وقتي كه زينب را ديدم، سينه: گويد زيد مي. كرد مي
پس به او . از او خواستگاري كرده است صتوانستم بنگرم كه رسول اهللا نمي

مرا نزد تو  صرسول اهللا! اي زينب: تمپشت كردم و به عقب برگشته و گف
كه  كنم تا اين من كاري را نمي: زينب گفت. كند فرستاده و از تو خواستگاري مي
                                                 

 .8/384فتح الباری,  −)١(
نفسک ما اهللا مبديه وختشی  يف يوختف: (, باب»تفسري القرآن«بخاری در مبحث . حديثی صحيح است −)٢(

آن  2/417, »املستدرک«; و حاكم در 3212; و ترمذی به شامره 4787, به شامره »)الناس واهللا أحق أن ختشاه
 .اند را روايت كرده



  
١٠٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

پس زينب برخاست و به مسجد رفت و آن آيه از . پروردگارم به من دستور دهد
انس . آمد و بدون اجازه نزد زينب رفت صگاه رسول اهللا آن. قرآن نازل شد
سپس مردم . در طول روز نان و گوشت به ما داد ص رسول اهللا: گويد، زيد گفت

پس . كردند بيرون رفتند و افرادي ماندند كه پس از صرف غذا در خانه صحبت مي
اتاق زنانش را  صپيامبر. بيرون رفت و من هم به دنبالش رفتم صرسول اهللا

! صول اهللايا رس: گفتند كرد و زنانش مي زد و بر آنان سالم مي يكي يكي سر مي
 دانم آيا من به پيامبر نمي: ات را در چه حال و وضعيتي ديدي؟ زيد گويد هخانواد
: زيد گويد. كه او به من خبر داد اند يا اين خبر دادم كه جماعت بيرون رفته ص

كه داخل خانه شد، من هم رفتم و با او داخل  روانه شد تا اين صپس پيامبر
زيد . انداخته شد و آيه حجاب نازل شد صمبرگاه پرده ميان من و پيا شدم، آن

  .آن جماعت را پند و اندرز داد صسپس پيامبر: گويد
i  h  g  f  e  }  :ابن رافع در روايت خود اين آيه را افزوده است

  z  y  x   w  v  u   t  s  r   q     p  o  n   m    l  k  j
~  }  |  {�  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡¨     ª  ©

  «®  ¬ z )هاى  در خانه! ايد اى كسانى كه ايمان آورده« .)53 :حزابألا
پيامبر داخل نشويد مگر به شما براى صرف غذا اجازه داده شود، در حالى كه 

اما هنگامى كه دعوت شديد  ؛در انتظار وقت غذا ننشينيد) قبل از موعد نياييد و(
به بحث و ) از صرف غذا بعد(و وقتى غذا خورديد پراكنده شويد، و  ؛داخل شويد

و (كند  نمايد، ولى از شما شرم مى اين عمل، پيامبر را ناراحت مى ؛صحبت ننشينيد
  .)1(»حق شرم ندارد) بيان(اما خداوند از  ؛)گويد چيزى نمى

و . ، نزول آيه حجاب به سبب وي بودكها و فضايل زينب پس، يكي از بركت
  .اش بود اين هم در صبح عروسي

                                                 
 .اند آن را روايت كرده 196−3/195; و امحد در مسند خود, 6/8079ئی, ; نسا1428مسلم به شامره  −)١(



  

١١٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  دهد االي هفت طبقه آسمان دستور به ازدواج با زينب ميخداوند از ب
بينم كه كلمات در مقابل آن فضيلت و افتخار بزرگ از  به خدا قسم، گويي مي

پس خداوند خودش از باالي هفت طبقه . كنند روي شرمساري و خجالت فرار مي
 به كو به همين خاطر مادرمان زينب. دهد آسمان دستور به ازدواج با زينب مي

  .كرد كند، افتخار مي اين فضيلتي كه دنيا با تمام امكاناتش با آن برابري نمي
از  صزيد بن حارثه آمد و پيش پيامبر: گويد ياز انس روايت شده است كه م

از خدا « :»اتق اهللا وأمسک عليک زوجک«: فرمود صپيامبر. كرد زينب شكايت مي
چيزي را كتمان  صسول اهللاگر ر: گويد انس مي. »بترس و همسرت را نگاه دار

افتخار  صزينب بر همسران پيامبر. كرد كرد، حتماً اين موضوع را كتمان مي مي
درآورده در حالي  صهايتان شما را به ازدواج با پيامبر خانواده: گفت كرد مي مي

  .)1(درآورد صكه خداوند متعال از باالي هفت طبقه آسمان مرا به ازدواج با پيامبر
شنيدم  از انس بن مالك: گويد طهمان روايت شده است كه مياز عيسي بن 

در آن روز، به  صپيامبر. آيه حجاب درباره زينب بنت جحش نازل شد: گفت مي
افتخار  صو زينب بر زنان پيامبر. خاطر ازدواج با زينب، نان و گوشت به مردم داد

  .)2(»درآورد صامبرهمانا خداوند در آسمان مرا به ازدواج با پي«: گفت كرد و مي مي
  

  ص جايگاه زينب نزد رسول اهللا
اشغال  صجايگاه وااليي را در قلب رسول خدا كپس از عايشه كزينب
و زينب كسي «: گفت و به همين خاطر مادرمان عايشه راجع به زينب مي. كرده بود

  .)3(»بودرقيب من  صبود كه از ميان همسران پيامبر
                                                 

 .اند آن را روايت كرده 3213; و ترمذی به شامره 7420بخاری به شامره  −)١(
 .اند آن را روايت كرده 3/226; و امحد در مسند خود, 7421بخاری به شامره  −)٢(
 .اند ن را روايت كردهآ 2770; و مسلم به شامره 4750بخاری به شامره  −)٣(



  
١١١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

مان مجد و عظمت، در مكاني بلند در آس كالمؤمنين زينب بنت جحش ام
پرواز كرده، و باالترين مقامات نزديكي و شرف و بزرگي را از همان لحظه 
 ورودش به خانه پاك نبوي به دست آورد و جايگاه عظيمي را نزد پيامبر گرامي

ـ با صفات واال و رفتار و اعمال زيبا كه او را  ألخداوند ـ . از آن خود كرد ص
  .نظير و يگانه ساخته، دوست و مكرم داشته است در ميان زنان بي

هاي خير  زياد اقتباس كرده، و در راه صاز اخالق رسول اهللا كالمؤمنين زينب ام
و نيكي به ويژه در زهد و دوري از چيزهاي هيچ و پوچ دنيا گام به گام به دنبال او 

سخاوتمند به همين خاطر، او بخشنده و . رفت، چون آخرت بهتر و ماندگار است مي
  .ها و روايات عطرآگيني دارد بود و در بخشش و سخاوت و زهد، داستان

كرد، از  هم اين خصلت پسنديده در همسرش زينب را درك مي صرسول اهللا
شد و او را مورد ستايش  اين رو در درون خود جايگاه بزرگي براي زينب قائل مي

گفت  به همسرانش مي. است كه او از نيكان و خوبان داد به اين و تمجيد قرار مي
  .شان دست باالتري دارد كه زينب در كارهاي معروف و پسنديده، از همه

خواند؛ قلبي خاشع و فروتن  زياد نماز مي كزينب بنت جحش، مادر مؤمنان
اين صفات عالي در او  صو رسول خدا. داشت؛ و هميشه با خداوند ارتباط داشت

بسيار  صبا پروردگار براي پيامبرداشت و نمازش و ارتباطش  را دوست مي
  .)1(بودخوشايند 

قضيه ازدواج زينب بنت جحش نزد انس : گويد از ثابت روايت شده است كه مي
ام كه به اندازه زينب، براي هيچ يك از  را نديده صپيامبر: ذكر شد، انس گفت

همسرانش غذاي وليمه داده باشد؛ در مهماني عروسي زينب بنت جحش يك 
  .)2(به ميهمانان داد راگوسفند 

نزد زينب بنت  صرسول اهللا: گويد روايت شده است كه مي كاز عايشه
                                                 

 .با اندكی ترصف. 301−300نساء أهل البيت, امحد خليل مجعه, ص  −)١(
 .اند آن را روايت كرده 3743; و ابوداود به شامره 1049; مسلم به شامره 5171بخاری به شامره  −)٢(



  

١١٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
من و حفصه با هم همدستي كرديم كه . ماند خورد و كنار او مي جحش عسل مي

اي؟ همانا من بوي  مغافير خورده: نزد هر كدام از ما آمد، به او بگويد صپيامبر
كنت أرشب عسالً  يال ولكن«: فرمود صبرپيام. كنم مغافير را از تو احساس مي

نه، ولي نزد «: )2)(1(»بذلک أحداً  يعند زينب ابنة جحش فلن أعود وقد حلفت ال خترب
اما از اين به بعد ديگر عسل را نزد زينب . خوردم زينب بنت جحش عسل مي

  .»دهم كه اين مطلب را به احدي خبر ندهي و تو را سوگند مي. نخواهم خورد
را  صش نزد پيامبر گراميا هجايگاه و مرتب كاطر زينببه همين خ

  .كرد افتخار مي صدانست، و با سه خصلت بر زنان پيامبر مي
من : گفت مي صزينب به پيامبر: گويد روايت شده است كه مي :از شعبي

: بالم كه هيچ يك از زنانت آن را ندارند تا به خودشان ببالند با سه چيز به خود مي
خداوند از آسمان مرا به ازدواج  -2. و پدربزرگ تو، يكي است پدربزرگ من -1

  .)3(دبو ؛سفير خدا، براي امر ازدواج ما، جبرئيل -3. تو درآورد
 ص است كه به جايگاه هوويش، زينب نزد رسول خدا كاين مادر مؤمنان، ام سلمه

خيلي از او  صبود و پيامبر صزينب مورد توجه رسول خدا: گويد كند، مي اشاره مي
  .)4(دار بود دار و شب زنده آمد، و زينب زني نيك و صالح، بسيار روزه خوشش مي

  
  م جايگاه زينب بنت جحش در قلب عايشه

را جريحه دار كرد، رخ داد،  كوقتي كه ماجراي افك كه قلب مادرمان عايشه 

                                                 
به » اهللا هللا لک ـ تا ـ إن تتوبا إىلمل حترم ما أحل ا ييا أهيا النب«: اين زيادت آمده است 5267نزد بخاری به شامره  − )١(

 .»بلكه عسل خوردم«:  ص به خاطر گفته پيامرب) بعض أزواجه حديثاً  إىل يوإذ أرس النب(عايشه و حفصه, 
 .اند آن را روايت كرده 2714; و ابوداود به شامره 1474; مسلم به شامره 4912بخاری به شامره  −)٢(
 .1/435, »أنساب األرشاف«; و 4/146البداية و النهاية,  −)٣(
 .2/345هتذيب األسامء و اللغات,  −)٤(



  
١١٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

گيري عظيمي اتخاذ كرد كه به همين خاطر  موضع كبينيم كه مادرمان زينب مي
  .اشغال كرد كوااليي در قلب مادرمان عايشه جايگاه

   :راي افك روايت كرده، آمده استدر حديثي كه بخاري در خصوص ماج
راجع به قضيه من از زينب دختر جحش پرسيد  صرسول خدا: عايشه گفت

» اي؟ اي يا چه ديده اي زينب چه دانسته« :»يا زينب ماذا علمت أو رأيت«: و فرمود
دارم، جز خير و نيكي  ، چشم و گوشم را نگاه ميصدااي رسول خ: زينب گفت

 صزينب كسي بود كه از ميان همسران پيامبر: عايشه گفت. ام چيزي ندانسته
ماجرا رقيب من بود، پس خداوند به سبب ورع و تقوايش، او را از فتنه اين 

  .)1(»محفوظ كرد
... «: فتگ كدر حديثي كه مسلم روايتش كرده، ـ در قسمتي از حديث ـ عايشه

 صرا نزد پيامبر صزينب بنت جحش، همسر پيامبر صپس همسران پيامبر
از لحاظ منزلت نزد رسول  صزينب كسي بود كه از ميان همسران پيامبر. فرستادند

ام كه از زينب ديندارتر، باتقواتر و  و هرگز زني را نديده. رقيب من بود صخدا
جا آورد و بيشتر صدقه دهد و بيشتر  راستگوتر باشد، و بيشتر از او صله رحم را به

  .)2(»خودش را وقف عملي بكند كه با آن به خداوند متعال نزديك شود
  

  هاي فاني آن زهد و پارسايي زينب در مقابل دنيا و زينت
كرد، بلكه  به مال يا چيزي از كاالهاي فاني دنيا توجه نمي كالمؤمنين زينب ام

ساخت،  چه را كه مي كرد و آن دوزي مي كفشكرد،  كرد؛ دباغي مي با دستش كار مي
چه به كرامت و  از جمله آن. داد فروخت و آن را در راه خدا به صدقه مي مي

اش در مال  بزرگواري زينب نزد خدا و مستجاب بودن دعايش، و زهد و پارسائي
كند  كند، چيزي است كه شاهد عيني اين چيزها نقل مي هر اندازه باشد، اشاره مي

                                                 
 .آن را روايت كرده است 4750بخاری به شامره  −)١(
 .آن را روايت كرده است 2442مسلم به شامره  −)٢(



  

١١٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
دهيم كه در اين خصوص به ما  نك به سخنان برزه بنت رافع گوش فرا مياي... 

بخشيدند، عمر بن  وقتي اموال و وسايل غنيمت را مي: گويد دهد، وي مي خبر مي
وقتي اين وسايل . فرستاد كمقداري وسايل را براي زينب بنت جحش خطاب

خواهرانم از من  غير از من ديگر! خداوند، عمر را ببخشايد: را نزدش بردند، گفت
. اش براي توست ها همه اين: گفتند. ترند كه اين وسايل برايشان باشد مستحق
: سپس به من گفت. و از ميان وسايل، لباسي را بر تنش كرد! سبحان اهللا: گفت

دستت را در اين وسايل داخل كن و چيزي را از آن بردار و آن را به فالني و 
همه وسايل را بخشيد تا جايي كه فقط . ن ـ بدهفالني ـ از خويشاوندانش و يتيما

خداوند تو را : گاه برزه بنت رافع به او گفت آن. چه زير لباس بود، باقي ماند آن
: زينب گفت. به خدا، ما هم در اين وسايل، حقي داشتيم! ببخشايد اي مادر مؤمنان

سپس . تيمپس زير لباس، هشتاد و پنج درهم ياف. چه زير لباس است، براي شما آن
خدايا، پس از امسال بخشش و : زينب دستش را به سوي آسمان بلند كرد و گفت

  .)1(گاه پس از مدتي وفات يافت آن: راوي گويد! عطاياي عمر نصيب من نشود
خدايا، : گفت ابن سعد روايت كرده كه وقتي اموال براي زينب برده شد، مي

سپس آن اموال را . تنه و بالستسال آينده اين اموال را نصيب من نكن، چون آن ف
اين : رسيد، او گفت اين خبر به عمر. ميان بستگانش و نيازمندان تقسيم كرد

به من خبر : گاه بر درش ايستاد و سالم كرد و گفت آن. زني است پرخير و بركت
رسيده كه آن اموال را ميان نيازمندان تقسيم كردي، سپس هزار درهم برايش 

ـ خداوند از وي راضي . آن مال زندگاني خود را به سر برد زينب هم با. فرستاد
  .)2(ـ! خشنود گرداندباد و او را راضي و 

شود، روايتي است كه ابن  اش در دنيا اضافه مي چه كه به زهد و پارسائي آن
                                                 

 .2/212; و السري, 49−2/48; صفة الصفوة, 110−8/109الطبقات, اثر ابن سعد,  −)١(
 .2/236حياة الصحابة,  −)٢(



  
١١٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

هيچ درهم و  كزينب بنت جحش: او گويد. سعد در طبقات خود آورده است
چه را كه در اختيارش بود، به صدقه  و تمام آنديناري را از خود به جا نگذاشت، ا

  .)1(دداد، و وي پناهگاه مستمندان و فقيران بو مي
پيامبري كه از ، در حق زينب است صاي عظيم از پيامبر محبوب اين اشاره

گويد و اين فضيلت و افتخاري بزرگ براي زينب  روي هوي و هوس سخن نمي
  .است

گويد،  روايت شده است كه مي كلمؤمنينا از عايشه دختر طلحه از عايشه ام
از ميان شما همسران من، «: »أطولكن يداً  يب اً أرسعكن حلاق«: فرمود صرسول اهللا

  .»آن كس كه دستش از همه درازتر باشد، زودتر به من ملحق خواهد شد
گرفتند كه ببينند كدام  دستشان را اندازه مي صهمسران پيامبر: گويد عايشه مي

  .»تر استيك، دستش دراز
كرد  زينب، از همه ما دستش درازتر بود، چون با دست خود كار مي: وي افزود

  .)2(داد صدقه ميو دست رنجش را به 
أطولكن  ييتبعن«: به همسرانش گفت صاز عايشه روايت شده است كه پيامبر

پس ما بعد از . آيد آن كس كه دستش از شما درازتر است، به دنبال من مي« :»يداً 
كشيديم تا ببينيم كدام يك از ما دستش  ، دستان خود را بر ديوار ميص پيامبر

وي زني . كه زينب وفات يافت داديم تا اين مدام اين كار را انجام مي. درازتر است
از آن  صآن موقع دانستيم كه مراد پيامبر. قد بود و دستش از ما درازتر نبود كوتاه

دوزي  كرد، كفش دباغي ميكرد؛  ميچون زينب كارهاي دستي . عبارت، صدقه بود
  .)3(داد صدقه ميرنجش را  كرد، و دست مي

                                                 
 .با اندكی ترصف. 167−166نساء مبرشات باجلنة, ص  −)١(
 .آن را روايت كرده است 2452مسلم به شامره  −)٢(
 4/25, »املستدرک«حاكم در . آن را روايت كرده, و سند آن قوی است 8/108, »الطبقات«ابن سعد در  −)٣(

 .آن را صحيح دانسته و ذهبی هم با او موافقت كرده است



  

١١٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  اينك زمان رحلت فرا رسيده
احساس كرد كه  كالمؤمنين زينب ميالدي، ام 641هجري برابر با  20در سال 

او براي اين ديدار مبارك هميشه آماده بود و . ديدارش با خدا نزديك شده است
شايد عمر كفن را برايم بفرستد؛ . ام دم را آماده كردهمن كفن خو: هنگام مرگ گفت

ام يا كفني  كفني كه خود آماده كرده(پس اگر كفني فرستاد، يكي از آن دو كفن را 
هرگاه صالح دانستيد كه إزار . صدقه بدهيد، اگر توانستيد) كه عمر برايم فرستاده

  .)1(دصدقه دهيد، آن كار را بكنيمرا 
روايت شده است كه وي همراه عمر، بر جنازه زينب  از عبدالرحمن بن أبزي
اولين زني است كه  صزينب از ميان همسران پيامبر. بنت جحش نماز خواند

عمر چهار تكبير نماز ميت را به جا آورد و سپس . وفات يافت صپس از پيامبر
دهيد او را به  فرستاد كه به چه كسي دستور مي صكسي را نزد همسران پيامبر

داشت كه خودش اين كار را  عمر دوست مي: ارد؟ عبدالرحمن گويدخاك بسپ
كسي را نزد عمر فرستادند كه زينب در زمان  صپس همسران پيامبر. انجام دهد

  .)2(گويند آنان راست مي: عمر بن خطاب گفت. در نظر داشتايشان را حياتش 
ت گفته كه زينب در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد، و حضر :امام نووي

و اسامه بن زيد، محمد بن عبداهللا بن . بر او نماز جنازه خواند عمر بن خطاب
جحش، عبداهللا بن أبي احمد بن جحش، محمد بن طلحه بن عبيداهللا كه 

شان محارم  پسرخواهرش حمنه بود، همگي بر سر قبرش حضور يافتند، كه همه
ين گفته مادرمان شرح حال و زندگينامه زينب بنت جحش را با ا .)3(بودندزينب 
   :دهيم خاتمه مي كعايشه

                                                 
 .8/109د, طبقات ابن سع −)١(
 .آن را روايت كرده, و اسناد آن, صحيح است 8/88» الطبقات«ابن سعد در  −)٢(
 .346−2/345هتذيب األسامء و اللغات,  −)٣(



  
١١٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

او در دنيا به بزرگواري و شرافتي رسيد كه ! رحمت خدا بر زينب: وي گويد
 صرسد؛ همانا خداوند او را به ازدواج پيامبر هيچ بزرگواري و شرافتي به آن نمي

أرسعكن «: به ما گفت صو رسول اهللا. درآورد و قرآن به تصريح آن را بيان كرد
از ميان شما همسران من، آن كس كه دستش از همه «: »اقاً أطولكن باعاً حل يب

به زينب مژده داده  صيعني پيامبر. »درازتر باشد، زودتر به من ملحق خواهد شد
  .)1(استدر بهشت  صشود و او همسر پيامبر كه خيلي زود به او ملحق مي

ـ  ألد ـ هجري وفات يافت و مادر محبوبمان كه خداون 20در سال  كزينب
درآورد، از دنيا رفت تا داخل  صاز باالي هفت آسمان او را به ازدواج رسول اهللا

هايي است كه هيچ چشمي  ن شود؛ بهشتي كه در آن نعمتابهشت خداوند رحم
  .آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و به قلب هيچ بشري خطور نكرده است

  
را  نود گرداند و بهشت برينخداوند از او راضي باد و او را راضي و خش

  !جايگاهش گرداند

                                                 
 .2/215سري أعالم النبالء, اثر ذهبی,  −)١(



  

١١٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  صفيه بنت حيي

  
و همسر پيامبر ... امبر بود عمويت پي... همانا تو دختر پيامبر هستي 

   ص محمد رسول اهللا             .                                                         هستي
  

رب ـ نه از ميان يهود ـ براي را از ميان ع صوقتي كه خداوند متعال محمد
هاي يهوديان پر از حسادت و كينه شد و كينه و خشم  پيامبري برگزيد، درون

كردند و  هايشان را خورد و به تدريج در نبوت و دين و آئينش شك مي دل
بوديم، و دين او آن ديني  محمد همان پيامبري نيست كه ما در انتظارش : گفتند مي

آمده  صچه درباره حضرت محمد ن هايشان آ و در كتاب. مخواستي نيست كه ما مي
كرد،  داللت مي صاي كه بر پيامبر بود، تحريف كردند و هر اسم يا صفت يا اشاره

آمده تا كتابي كه پيش روي آنان  صدانستند كه پيامبر تغيير دادند و اين را مي
كه نزد خودشان اي  است، تصديق نمايد و با تمام اوصاف اين پيامبر درس ناخوانده

طلبي موروثي بر  يابند، موافق است؛ ولي طبيعت برتري در كتاب تورات مي
شان غلبه پيدا كرده بود، چون بر اين اعتقاد بودند كه آنان پسران و دوستان  درون

اند، و فرستادگان و پيامبران فقط از ميان آنان  خدا و ملت برگزيده خدا در زمين
ها باشد؛ به  و دشوار بود كه اين پيامبر از ميان عربو برايشان خيلي سخت . است

ور ساختند و دشمني  شعله صتوزي را به نسبت پيامبر همين خاطر دشمني و كينه
  .هايشان نهفته بود و دعوتش از همان لحظه بعثتش، در درون صبا رسول خدا

به مدينه هجرت نمود، آنان اولين كساني بودند كه به وي  صوقتي كه پيامبر
وارد مدينه شد، با  صافر شدند، بلكه آنان از همان روز اولي كه رسول اهللاك

دشمني و مكر و حيله با او برخورد كردند و بعضي از اعراب را بر نفاق و 
تشويق و ترغيب نمودند و همديگر را به  صكننده و مبهم از پيامبر سئواالت گيج



  
١١٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .)1(كردندسفارش و اسالم  صنيرنگ و حيله هميشگي در حق پيامبر
   :گويد مي :امام ابن قيم
با وي سه دسته   گيري به مدينه آمد، كفار از لحاظ موضع صوقتي پيامبر

با آنان مصالحه نمود و با آنان عهد و پيمان بست كه  صاي، پيامبر دسته: بودند
چيني نكنند و دشمنان  توطئه صجنگ نكنند و عليه پيامبر صآنان با پيامبر

و كمك و ياري نكنند و با آنان پيمان دوستي و همياري ببندند، را عليه ا صپيامبر
. از آن طرف آنان بر كفرشان باشند و خون و مال و آبرويشان محفوظ باشد

جنگيدند و در حق وي دشمني و  صاي ديگر كساني بودند كه با پيامبر دسته
د، نه با نداشتن صدسته سوم، كساني بودند كه كاري با پيامبر. توزي ورزيدند كينه

 او مصالحه نمودند و نه با او جنگ كردند، بلكه منتظر بودند كه وضعيت پيامبر
انجامد و آنان هم به تناسب آن وضعيت  يا وضعيت دشمنانش به كجا مي ص

سپس از ميان اين كافران، كساني بودند كه در درون دوست . زندگي كنند
اي بودند كه بر  و عده بر دشمنان پيروز و غالب شود صداشتند كه پيامبر مي

بر او پيروز و غالب شوند، و  صداشتند كه دشمنان پيامبر عكس دوست مي
بودند اما در حقيقت و در باطن همراه  صاي بودند كه در ظاهر همراه پيامبر عده

اين دسته اخير، منافقان . بودند تا از هر دو طرف در امان باشند صدشمنان پيامبر
داد، با هر يك  چه كه پروردگارش به وي دستور مي ه آنبه وسيل صپيامبر. بودند

  .)2(كرد برخورد ميها  از اين گروه
با يهوديان مدينه عهد و پيمان بست و ميان او و يهوديان،  صرسول خدا

 )3(گرويددانشمند يهوديان، عبداهللا بن سالم به دين اسالم . اي نوشته شد نامه پيمان
  .كفر ماندنداكثرشان اسالم نياوردند و بر  و

                                                 
 .268رجال مبرشون باجلنة, ص  −)١(
 .3/126زاد املعاد,  −)٢(
 .7/195صحيح بخاری,  −)٣(



  

١٢٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
هر سه قبيله . بني قينُقاع، بني نضير، و بني قُريظه: يهوديان مدينه سه قبيله بودند

بر بني قينُقاع منت نهاد و آنان را آزاد كرد؛ بني  صپيامبر. جنگيدند صبا پيامبر
نضير را از مدينه بيرون كرد؛ و جنگجويان بني قُريظه را به قتل رسانيد، و كودكان 

و سوره حشر درباره يهوديان بني نضير و سوره احزاب . اسير كرد و زنانشان را
  .)1(شددرباره يهوديان بني قُريظه نازل 

  

  مان توقفي همراه ميهمان مبارك
شان به نسبت اسالم و مسلمانان را به اين  توزي اين مقدمه راجع به يهود و كينه
لي خداوند عليم و مان از يهوديان خيبر بود و خاطر ذكر كردم كه ميهمان مبارك

 صخبير خواست كه او را مادر مؤمنان و همسر بشير و نذير، حضرت محمد
به راستي خداوند بر . به خدا قسم، اين يك لطف و بخشش رباني است... گرداند

  .هر چيزي تواناست
اي حقيقي باشيم و ببينيم چگونه كه خداوند زنده را  ما قرار است همراه معجزه

كرد كه  مان ميان مردماني زندگي مي ميهمان مبارك. آورد از مرده بيرون مي
پس خداوند متعال . هايشان مرده بود، چون آنان پروردگارشان را نشناختند قلب

فوذ كند؛ خداوند متعال وزشي ايماني در قلبش انداخت تا حيات به آن ن
t  s   r  q   p  o  n  m   l  k  j  i  h  g  }  :فرمايد مي

x  w  v  uy    ¡  �          ~  }  |  {     zz )122 :نعامألا(.  
آيا كسى كه مرده بود، سپس او را زنده كرديم، و نورى برايش قرار داديم كه «

با آن در ميان مردم راه برود، همانند كسى است كه در ظلمتها باشد و از آن خارج 
و (ند، تزيين شده داد كه انجام مى) زشتى(اين گونه براى كافران، اعمال ! نگردد؟

  .»است) زيبا جلوه كرده
                                                 

 .3/65د, زاد املعا −)١(



  
١٢١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

، از اوالد و هالمؤمنين صفيه بنت حيي بن اخطب بن سعي ما قرار است با ام
ـ و سپس از  إلنواده الوي پسر پيامبر خدا، اسرائيل بن اسحاق بن ابراهيم ـ 

  .)1(باشيم ؛ نواده پيامبر خدا، هارون
داراي حسب و زيبائي و دين صفيه، زني شريف، خردمند، : گويد امام ذهبي مي

  .)2(ـ! ـ خداوند از وي راضي باد. بود
و يكي از اين زنان، زن پاك و پرهيزگار، داراي چشمي : گويد حافظ ابونعيم مي

  .)3(باشد مي صگريان، صفيه پاك، همسر پيامبر
  

  شروع چگونه بود؟
نام داشت كه بزرگ و » حيي بن اخطب«پدرش . از يهوديان خيبر بود كصفيه

صفيه همراه . شد رئيس يهوديان خيبر بود كه از دستورات و اوامرش اطاعت مي
كرد كه نعمت حقيقي  وي در فراخي و خوشي و نعمت زيست، ولي احساس مي

  .همان نعمت قلب است نه نعمت جسم
وقتي كه به سن بلوغ و رشد رسيد، بزرگان قومش خواهان ازدواج با او بودند؛ 

پس از او، كنانه بن ابي الحقيق ـ كه . ا وي ازدواج كردپس سالم بن ابي الحقيق ب
  .كنانه در جنگ خيبر به قتل رسيد. از شعراي يهود بود ـ با او ازدواج كرد

  
  و دشمني يهود... خورشيد اسالم 

چنان  وقتي كه خورشيد اسالم بر سرزمين جزيرة العرب طلوع كرد، يهوديان ـ هم
 توزي به نسبت پيامبر دي و كينه و حسادت و كينههايشان پر از پلي كه گفته شد ـ قلب

يكي از آنان باشد نه از  صكردند كه پيامبر يهوديان آرزو مي: و رسالتش شد ص

                                                 
 .2/231سري أعالم النبالء,  −)١(
 .2/232مهان,  −)٢(
 .2/54حلية األولياء,  −)٣(



  

١٢٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
نسبت به » حيي بن اخطب«اين كينه و حسدي كه از قلب پدرش،  كو صفيه. عرب
را هاي بعدي اين قضيه  گيري شايد موضع. ديد آمد، مي و يارانش بيرون مي ص پيامبر

  .به صورت واضح و آشكار براي ما روشن سازد
عبداهللا بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم برايم نقل : گويد ابن اسحاق مي

من : گويد از صفيه بنت حيي بن اخطب روايت شده است كه مي: كرد كه
هرگاه همراه با فرزندي . ترين فرزند در نزد پدرم و عمويم، ابوياسر بودم محبوب
. دادند داشتند و مرا بر فرزند ديگر ترجيح مي بودم، مرا با خود برمي مي از آنان

به مدينه آمد و در قباء ميان طايفه بني عمرو بن عوف  صوقتي كه رسول اهللا
و عمويم ابوياسر بن اخطب در تاريك و روشن » حيي بن اخطب«پياده شد، پدرم 

. تا غروب آفتاب برنگشتندآنان : صفيه گويد. رفتند صابتداي صبح نزد رسول اهللا
صفيه . حوصله و آرام آمدند گاه موقع غروب آفتاب، آنان كسل و بي آن: وي افزود

. شان رفتم من هم همانند قبل با حالت شادماني و خوشحالي به استقبال: گويد يم
  .به خدا قسم، آن قدر غمگين و ناراحت بودند كه هيچ كدام به من نگاه نكردند

آيا او : گفت ويم ابوياسر شنيدم كه به پدرم حيي بن اخطب مياز عم: وي افزود
آيا او را به خوبي : عمويم گفت. قسم آري، به خدا: همان پيامبر موعود بود؟ گفت

در درونت نسبت به او چه احساسي : عمويم گفت. بله: شناسي؟ پدرم گفت مي
  .)1(وي هستمام دشمن  به خدا، تا زنده: داري؟ پدرم گفت

  
  اند اهل نيرنگ و خيانت يهوديان

اما در عين حال . گفتيم كه يهوديان دشمن سرسخت اسالم و مسلمانان بودند
انگيزي و  اهل جنگ و زد و خورد و خشونت نبودند، بلكه اهل دسيسه و فتنه

كردند و  توزي خود را آشكار مي آنان دشمني و كينه. افكني بودند نيرنگ و توطئه
                                                 

 .127− 2/126السرية النبوية, اثر ابن هشام,  −)١(



  
١٢٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

كه  را جهت اذيت و آزار رساندن به مسلمانان بدون آنها  ها و نيرنگ انواع حيله
بردند؛ با وجودي كه ميان آنان و مسلمانان،  وارد جنگ و پيكار شوند به كار مي

پيمان و معاهده منعقد شده بود، و آنان پس از واقعه بني قينُقاع و كشته شدن 
  .كعب بن اشرف، ترسيدند؛ در نتيجه آرام و ساكت شدند

جرأت و دلير شدند و دشمني و خيانت و نيرنگ  ز واقعه بدر، بااما آنان پس ا
كم با منافقان و مشركان مكه به طور پنهاني رابطه برقرار  را آشكار كردند، و كم

  .)1(كردند ميكردند و براي جلب مصلحت و منافع آنان بر ضد مسلمانان رفتار 
ن پس از كه جرأت و جسارت و گستاخي يهوديا صبر كرد تا اين صپيامبر

چيني كردند  واقعه رجيع و بئرمعونه زياد شد تا جايي كه اقدام به دسيسه و توطئه
  .را از بين ببرند ص كه پيامبر

همراه چند نفر از يارانش به سوي  صپيامبر: تفصيل ماجرا از اين قرار است
يهوديان رفت و با آنان صحبت كرد كه راجع به ديه دو نفر از طايفه كالب كه 

و اين بنا به مفاد . (را ياري كنند صن اميه ضمري آنان را كشته بود، پيامبرعمرو ب
! كنيم اي ابوالقاسم اين كار را مي: يهوديان گفتند). معاهده بر يهوديان واجب بود

هايشان نشست  كنار ديوار خانه صپيامبر. جا بنشين تا نيازت را برآورده كنيم اين
اي از يارانش همراه  كر و عمر و علي و عدهو ابوب. و منتظر وفاي به عهدشان شد

  .)2(وي نشستند
شما هرگز اين مرد را بر اين : سپس يهوديان با همديگر خلوت كردند و گفتند

در كنار ديوار  صطور كه گفته شد رسول اهللا همان. (بينيد حالت و وضعيت نمي
ي را بر رود و سنگ پس چه كسي بر باالي اين خانه مي) هايشان نشسته بود خانه

اندازد تا از وي راحت شويم؟ يكي از آنان به نام عمرو بن جحاش بن  سر او مي
                                                 

عون املعبود (آورده است;  117 −3/116, »خرب النضري«: برگرفته از روايتی است كه ابوداود در باب  −)١(
 ).رشح سنن ابی داود

 .317املختوم, ص  الرحيق −)٢(



  

١٢٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .كنم من اين كار را مي: كعب براي اين كار حاضر شد و گفت

بيندازد، در حالي كه رسول  صپس باالي خانه رفت تا سنگي را بر سر پيامبر
. ـ نشسته بود نلي ـ ع همراه چند نفر از يارانش از جمله ابوبكر و عمر و ص اهللا
. خبر رسيد كه يهوديان قصد چنين كاري را دارند صگاه از آسمان به پيامبر آن

برخاست و به سوي مدينه برگشت و به يارانش دستور داد كه كمي  صپيامبر
رفتند، مردي را ديدند  صپس از مدتي اصحاب به دنبال رسول اهللا . درنگ كنند

او را در داخل مدينه : پرسيدند، گفت صبه پيامبر آمد، از وي راجع كه از مدينه مي
ملحق  صكه به پيامبر به طرف مدينه رفتند تا اين صگاه ياران پيامبر آن. ديدم

اند و دستور داد كه  به آنان خبر داد كه يهوديان خيانت كرده صشدند و رسول اهللا 
  .)1(آماده شوند براي جنگ با آنان و رفتن به سويشان

اي درنگ نكرد و محمد بن مسلمه را به سوي يهوديان بني  لحظه صپيامبر
به آنان دستور خروج از  صنضير فرستاد تا به آنان اطالع دهد كه رسول اهللا

  .دهد مدينه را مي
اي جز خارج شدن از مدينه را نداشتند؛ پس چند روزي خود را  يهوديان چاره

رئيس منافقان، عبداهللا بن اُبي  در اين هنگام. كردند براي كوچ كردن از مدينه آماده مي
تان خارج نشويد، چون همراه من دو  به آنان پيغام داد كه بمانيد و از خانه و كاشانه

                                                 
پس از غزوه بدر آورده, و از زهری او هم » املغازی«ماجرای هيوديان بنی نضري را در مبحث  : بخاری −)١(

 .اين ماجرا شش ماه پس از واقعه بدر و قبل از جنگ ُاحد روی داد: از عروه به صورت تعليق آورده است كه
به نظر ابن اسحاق اين ماجرا پس از واقعه : اره كرده كهنظر ابن اسحاق در اين زمينه اش چنني به اختالف هم

 .7/382فتح الباری, : نه و جنگ ُاحد روی داده است; نگابئرمعو
حممد بن شهاب زهری گامن كرده كه غزوه بنی نضري شش ماه پس از جنگ بدر روی داده : گويد ابن قيم می

چه كه شكی در آن نيست, اين است كه اين غزوه  اين گامن و توهم اوست يا دچار اشتباه شده, بلكه آن. است
غزوه . ای كه شش ماه پس از جنگ بدر روی داده, غزوه بنی قينُقاع بوده پس از جنگ ُاحد روی داده, و آن غزوه

 ).3/249زاد املعاد, (بنی قريظه پس از جنگ خندق و غزوه خيرب پس از صلح حديبيه بود; 



  
١٢٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

شوند و حاضرند به جاي شما بميرند و  هزار نفر است كه با شما داخل پناهگاهتان مي
d  c  b  a  `  _  ^  ]      \      [  Z      } :بالئي بر سر شما نيايد

e    s  r  q  p  o  n  m      l  k  j  i  h   g  f
  v    u  tz )11 :حشرال(.  

: گفتند آيا منافقان را نديدي كه پيوسته به برادران كافرشان از اهل كتاب مي«
بيرون كنند ما هم با شما بيرون خواهيم رفت، و هرگز ) از وطن(هرگاه شما را 

م كرد، و اگر با شما پيكار شود شما اطاعت نخواهي ءسخن هيچكس را درباره
  .»دهد كه آنها دروغگويانند ياريتان خواهيم نمود، خداوند شهادت مي

پيمانانتان از قبيله غطفان شما را ياري  و يهوديان بني قريظه و هم:] و گفتند[ 
  .خواهند كرد

گاه ناسازگاري يهوديان دوباره سر برآورد و بر دشمني كردن با اسالم و  آن
شان، حيي بن اخطب به سخنان رئيس منافقان طمع  ن متفق شدند و رئيسمسلمانا

ما از شهر و كاشانه خود خارج : فرستاد و گفت صكرد و نزد رسول اهللا
  .شويم، هر كاري دلت خواست بكن نمي

تكبير گفت  صرسيد، پيامبر صوقتي كه پاسخ حيي بن اخطب به رسول اهللا
. بارزه و رويارويي با يهوديان برخاستسپس براي م. و يارانش هم تكبير گفتند

همراه با يارانش به سوي  صو پيامبر. عبداهللا ابن أم مكتوم را بر مدينه گماشت
وقتي كه . طالب پرچم را در دست داشت يهوديان حركت كردند و علي بن ابي

  .نزديك يهوديان شد، دستور داد كه آنان را محاصره كنند صپيامبر
هايشان رفتند و  مسلمانان بر باالي پناهگاه. ايشان پناه بردنده بني نضير به پناهگاه

هايشان مانع و  درختان خرما و باغ. كردند ها را به سوي آنها پرتاب مي تير و سنگ
  .دستور داد كه قطع و سوزانده شوند صكمكي براي يهوديان بود، از اين رو پيامبر
فتند و عبداهللا بن ابي و گر  نضير كناره يهوديان بني قريظه از يهوديان بني

پيمانانشان از قبيله غطفان نيز به آنان خيانت كردند، و كسي نكوشيد تا نفعي به  هم



  

١٢٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
به همين خاطر خداوند متعال داستانشان را . آنان برساند يا ضرري از آنان دور كند

Å  Ä  Ã  Â  Á  }  :اين چنين تشبيه كرده و براي آن مثَل آورده است
É    È  Ç    Æ     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Êz )16 :حشرال(.  

) تا مشكالت تو را حل كنم(كافر شو : همچون شيطان است كه به انسان گفت«
گار من از تو بيزارم، من از خداوندي كه پرور: اما هنگامي كه كافر شد ؛ گفت

  .»عالميان است بيم دارم
تا ) شب ادامه داشتتنها شش شب، بنا به قولي پانزده (محاصره طولي نكشيد 

اين كه خداوند ترس و وحشت را در دلشان انداخت؛ پس شكست خوردند و 
 هايشان آماده شدند و كسي را نزد رسول اهللا براي تسليم شدن و انداختن اسلحه

اجازه داد كه آنان با  صپيامبر. رويم ما از مدينه بيرون مي: فرستادند كه ص
توانند هرگونه وسايلي كه بار يك  ه ميفرزندانشان خارج شوند و به جز اسلح

  .شتر باشد، با خود ببرند
ها را  هايشان ويران كردند تا درها و پنجره هايشان را با دست آنان پذيرفتند، سپس خانه

سپس زنان و . ها را بردند هاي سقف خانه ها و شاخه بلكه حتي برخي از آنان ستون. ببرند
اكثر يهوديان بني نضير و . ان را حمل كردندكودكان را بردند و بر ششصد شتر اين

و . بزرگانشان از جمله حيي بن اخطب و سالم بن ابي الحقيق به سوي خيبر كوچ كردند
هاي يامين بن عمرو و  و تنها دو نفر از آنان به نام. اي از آنان به طرف شام رفتند عده

  .ابوسعد بن وهب اسالم آوردند، و اموالشان را به دست آوردند
و   هاي بني نضير را به دست گرفت و بر سرزمين و خانه سالح صرسول خدا

ها، پنجاه لباس جنگي، پنجاه  كاشانه و اموالشان تسلط يافت و از ميان اين سالح
  .)1(يافتكاله جنگي، و سيصد و چهل شمشير را 

                                                 
 .319الرحيق املختوم, ص  −)١(



  
١٢٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  اي خائنانه چيني و دسيسه توطئه
واستند اسالم و جمع شدند و خ) خندق(سپاهيان كفر در غزوه احزاب 

و يهوديان بني  صاي ميان پيامبر آن موقع معاهده... مسلمانان را از بين ببرند
را دارد، مقابله ) مدينه(كه آنان با هر كس كه قصد يثرب  قريظه بود مبني بر اين

به سوي يهوديان ) پدر صفيه(اما حيي بن اخطب . كنند و مسلمانان را ياري كنند
عزتمندترين شخص زمانه و رئيس و : ايشان رفت و گفته قريظه در سرزمين بني

شما اهل اقتدار و سالح . ام بزرگ قريش و رهبران قبيله غطفان را براي شما آورده
. پس بشتابيد تا با محمد پيكار كنيم و از او نجات يابيم. و وسايل جنگي هستيد

مانه را براي ترين شخص ز بلكه به خدا ذليل: رئيس يهوديان بني قريظه به او گفت
مدام او » حيي«. زند برق مي بارد و رعد و ينزد من آمدي با ابري كه م. من آوردي
كه رئيس يهوديان بني قريظه به حيي  داد تا اين كرد و به او وعده مي يرا وسوسه م

جواب مثبت داد با اين شرط كه او هم به بني قريظه بپيوندد و هر بالئي بر سرشان 
در نتيجه يهوديان بني قريظه . اين كار را كرد» حيي«. بيايدآمد، بر سر او هم 

بيراه  و را نقض كردند و آشكارا وي را ناسزا و بد صپيمانشان با رسول اهللا
او هم كسي را فرستاد تا در اين باره تحقيق . رسيد صاين خبر به پيامبر. گفتند

كرد، ديد كه بني وقتي قضيه را پيگيري و تحقيق  صفرستاده پيامبر. بيشتري بكند
اي جماعت «: تكبير گفت و فرمود صپيامبر. اند قريظه معاهده را نقض كرده

  .»مسلمانان، اين خبر مژده خوبي است و به اميد خدا، در آن خير است
. به سوي مدينه رهسپار شد، سالحش را بر زمين نهاد صوقتي كه پيامبر

دي؟ به خدا قسم، فرشتگان آيا سالحت را بر زمين نها: جبرئيل نزدش آمد و گفت
برخيز و همراه يارانت به طرف يهوديان . هايشان را بر زمين ننهادند هم اسلحه

لرزانم و در  هايشان را مي كنم و پناهگاه قريظه برو، من هم جلوت حركت مي بني
پس جبرئيل در پيشاپيش فرشتگان حركت كرد . اندازم دلشان، ترس و وحشت مي

حركت يشاپيش مهاجران و انصار به دنبال جبرئيل هم در پ صو رسول اهللا



  

١٢٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
هيچ يك « :»قريظة يبن يف ال يصلني أحدكم العرص إالَّ «: به يارانش گفت ، و)1(كرد

را  صمسلمانان هم، دستور پيامبر. »از شما نماز عصر نخواند مگر در بني قريظه
اه نماز در ر. اطاعت كردند و فوراً برخاستند و به طرف بني قريظه حركت كردند

خوانيم مگر در بني  نماز عصر را نمي: اي از مسلمانان گفتند عصر فرا رسيد، عده
به ما دستور داد، در نتيجه در آخر شب نماز عصر را  صچنان كه پيامبر قريظه هم
اين نبود، بلكه منظورش اين بود  صمنظور پيامبر: اي ديگر گفتند و عده. خواندند

قريظه حركت كنيم، در نتيجه در راه نماز عصر را  كه ما هرچه زودتر به طرف بني
را هيچ يك از دو گروه را سرزنش نكرد و كار هر دو  صپيامبر. خواندند
  .)3)(2(پسنديد

  
  راجع به آنان، به حكم خداوند از باالي هفت آسمان حكم كردي

روز آنان را محاصره  نزد آنان آمد و به مدت بيست و پنج شبانه صرسول خدا
تي كه از محاصره به تنگ آمدند و خيلي سختي و رنج ديدند، به آنان گفته وق. كرد
مشورت » ابولبابه بن عبدالمنذر«آنان با . تن دهيد صبه حكم رسول اهللا: شد

او هم اشاره كرد كه يهوديان بني قريظه بايد . كردند كه حكم رسول اهللا چيست
به حكم سعد بن معاذ تن ما : سپس يهوديان بني قريظه گفتند. سرشان بريده شود

وي را در حالي كه روي . دنبال سعد بن معاذ فرستاد صرسول خدا. دهيم مي
بر روي االغ پالس ضخيمي از پوست درخت خرما بود و . االغي بود، آوردند

اي ابوعمر، ما هم پيمانان و : به او گفتند. قومش دور و بر او را گرفته بودند

                                                 
 .اند آن را روايت كرده 1769; و مسلم به شامره 7/313, »املغازی«خاری در مبحث ب −)١(
; ومسلم به شامره 7/313, »صالة الطالب واملطلوب راكباً «: , باب»صالة اخلوف«بخاری در مبحث  −)٢(

 .اند آن را روايت كرده 1770
 .130− 3/129زاد املعاد,  −)٣(



  
١٢٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

و رحمي به ما [داني، هستيم  كه خودت مي دوستانت و اهل چيرگي و كساني
كه  سعد بن معاذ به آنان هيچ توجهي نكرد و به آنان ننگريست تا اين]. بكن

اند كه به خاطر خدا، از  مرا آورده: نزديكشان رفت و به قومش نگاه كرد و گفت
. اي نترسم و نظر واقعي خودم را راجع به شما بگويم سرزنش هيچ سرزنش كننده

سيدكم  قوموا إىل«: فرمود ص وقتي آفتاب طلوع كرد، پيامبر: گفت ابوسعيد
: عمر گفت. »برخيزيد و به سوي سرورتان برويد و او را پايين آوريد« :»فأنزلوه

گاه  آن. »او را پايين آوريد«: فرمود صپيامبر. سيد و بزرگ ما فقط خداست
يهوديان بني (اينان  راجع به«: فرمود صرسول اهللا. مسلمانان وي را پايين آوردند

كنم كه  من راجع به آنان اين حكم را مي: سعد گفت. حكم كن) قريظه
هايشان ميان  جنگجويانشان كشته شوند، فرزندانشان اسير شوند، و اموال و داراري

حكم لقد حكمت فيهم بحكم اهللا و«: فرمود صگاه پيامبر آن. مسلمانان تقسيم شود
آن گاه اين . »م خدا و پيامبر حكم كرديراجع به آنان، به حك: »ص رسوله

} |  {  } :ظه نازل شدد متعال راجع به يهوديان بني قريفرموده خداون
  k  j  i  h  g      f  e  d  c  b  a  `  _   ~

r  q  p  o  n   m  ls    z  y   x   w  v  u  tz 
را كه از ) هبنى قريظ يهود(و خداوند گروهى از اهل كتاب « .)27-26 :حزابألا(

هاى محكمشان پايين كشيد و در  حمايت كردند از قلعه) مشركان عرب(آنان 
گروهى را به قتل ) و كارشان به جايى رسيد كه( ؛دلهايشان رعب افكند

ها و اموالشان را در  و زمينها و خانه .كرديد رسانديد و گروهى را اسير مى مى
و  ؛رگز در آن گام ننهاده بوديدزمينى را كه ه) همچنين(اختيار شما گذاشت، و 

  .»!خداوند بر هر چيز تواناست
حكم سعد خيلي عادالنه و منصفانه بود، چون يهوديان بني قريظه عالوه بر آن 
خيانت شنيعي كه مرتكب شدند، جهت نابودي مسلمانان هزار و پانصد شمشير، 

آوري  معدو هزار نيزه، سيصد لباس جنگي، و پانصد زره و سالح و چوگان را ج



  

١٣٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .شان، به آنها دسترسي پيدا كردند كرده بودند كه مسلمانان پس از فتح سرزمين

دستور داد كه يهوديان بني قريظه در خانه دختر حارث، زني  صرسول خدا
هايي در اطراف مدينه براي آنان حفر  از طايفه بني نجار بازداشت شوند و گودال

ها برده شوند و در آن  نار گودالسپس دستور داد كه اينان دسته دسته ك. شود
شان  يكي از كساني كه بازداشت بود به رئيس. هايشان زده شود ها، گردن گودال

هيچ جا تعقل : كنئد؟ گفت به نظر تو چه كاري در حق ما مي: كعب بن اسد گفت
گردد؟ به خدا، ما را  ورزيد، آيا نديدي كه هر كس از شما رفت، ديگر برنمي نمي
  .ان كه در حدود ششصد تا هفتصد نفر بودند، گردنشان زده شدآن. كُشند مي

  
  كشته شدن پدر صفيه

كن شدند؛ كساني كه پيمان مؤكد را  هاي غدر و خيانت ريشه اين چنين افعي
ترين شرايط  ها را جهت از بين بردن مسلمانان در سخت نقض كردند و تمام گروه

ن از مجرمان بزرگ جنگي و اينان به خاطر كرده خودشا. كمك و ياري كردند
  .شدند، كه مستحق محاكمه و اعدامند

 كالمؤمنين صفيه يكي از مجرمان بزرگ جنگ احزاب، حيي بن اخطب پدر ام
وي به صف يهوديان بني قريظه پيوست . همراه اين شياطين بني نضير كشته شد

اي كه در  گيري كردند؛ تا به آن معاهده وقتي كه قريش و قبيله غطفان از آنان كناره
هنگام غزوه احزاب با كعب بن اسد منعقد كرده بود و او را براي خيانت و غدر 

حيي بن اخطب را در حاليكه با طناب دستانش را به . انگيخت، وفا كند برمي
به خدا، : گفت صگردنش بسته بودند خدمت رسول اهللا آوردند، حيي به پيامبر

كنم ولي خداوند هر كس را  من خودم را به خاطر دشمني با تو سرزنش نمي
در امر خدا و قضا و ! اي مردم: سپس گفت. شود مغلوب كند، آن فرد مغلوب مي

. اسرائيل نوشته بود، هيچ اشكالي نيست قدر و فتنه و شورشي كه خداوند بر بني



  
١٣١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .)1(شدسپس نشست و گردنش زده 
  

  غزوه خيبر
و دلش آرام  از فتنه سه گروه قدرتمند نجات يافت صوقتي كه رسول خدا

به حساب  هشد و پس از صلح و آشتي، امنيت كامل و قطعي پيدا كرد، خواست ك
دو گروه باقيمانده ـ يعني يهوديان و قبائل نجد ـ برسد تا امنيت و آرامش كامل 
تحقق يابد و صلح و امنيت در منطقه ايجاد شود و مسلمانان از درگيري پيوسته 

  .خدا و دعوت به سوي خدا شوندنجات يابند و مشغول تبليغ رسالت 
چيني و  جايي كه خيبر، النه جاسوسي و فريبكاري و دسيسه و توطئه از آن

مركز تحريكات نظامي و منبع نفاق و تحريكات و برانگيختن جنگ بود، در مرحله 
  .اول شايسته آن بود كه مسلمانان به آن توجه كنند

هاي مختلف را بر ضد  فراموش نكنيم كه اهل خيبر كساني بودند كه گروه
آوري كردند و يهوديان بني قريظه را بر خيانت و نيرنگ  مسلمانان جمع

و قبيله غطفان و اعراب ) ستون پنجم جامعه اسالمي(سپس با منافقان . برانگيختند
و خودشان براي مبارزه آماده . ارتباط داشتند) جناح سوم احزاب(باديه نشين 

هاي پي در  و كارهايشان مسلمانان را به رنج و اذيت ها و با اين گستاخي. كردند مي
و از بين بردنش  صپي انداختند تا جايي كه نقشه را براي فريب دادن پيامبر

هاي يهوديان  به همين خاطر مسلمانان ناچار شدند كه پي در پي به مكان. كشيدند
م بن ابي چينان و آشوبگران مثل سال بروند و حتي ناچار شدند كه سران اين توطئه
اما بر مسلمانان واجب بود كه اين . الحقيق و اسير بن زارم را به قتل برسانند

و در اقدام به اين واجب . تر بود يهوديان را از بين ببرند كه اين از همه چيز مهم
تر از آنان ـ كه  تر و شديدتر و سرسخت درنگ كردند، چون قدرت و نيروي بزرگ

وقتي كه اين رويارويي به پايان . لمانان بودندقريش بودند ـ در رويارويي مس
                                                 

 .343الرحيق املختوم, ص  −)١(



  

١٣٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
رسيد، جو مناسبي براي حسابرسي اين مجرمان فراهم آمد و روز حساب و 

  .محاكمه آنان نزديك شد
دالن در غزوه حديبيه، كارشكني كردند و به جنگ  وقتي كه منافقان و سست

º  ¹  } : نرفتند، خداوند متعال راجع به آنان به پيامبرش دستور داد
Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »Â  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÈ    Ë  Ê  É

Ð  Ï  Î  Í  ÌÑ   Ô  Ó  ÒÕ     Ü  Û     Ú  Ù  Ø   ×  Öz  
كنيد،  حركت مى )خيبر( هنگامى كه شما براى به دست آوردن غنايم« .)15 :فتحال(

خواهند  بگذاريد ما هم در پى شما بيائيم، آنها مى: گويند مى) حديبيه(متخلفان 
 اين گونه خداوند قبل ؛هرگز نبايد بدنبال ما بياييد«: بگو ؛الم خدا را تغيير دهندك

شما نسبت به ما «: گويند آنها به زودى مى »!گفته است )رجوع ما به مدينه(از 
  .»فهمند نمى) از دين(ولى آنها جز اندكى » !ورزيد حسد مى

م كرد كه هر خواست كه به طرف خيبر بيرون رود و اعال صوقتي كه پيامبر
كس رغبت و تمايل براي جهاد دارد همراه وي خارج شود، فقط اصحاب بيعت 

  .الرضوان كه هزار و چهارصد نفر بودند، خارج شدند
كردند؛ سردسته منافقان، عبداهللا بن  منافقان برخاستند و به نفع يهوديان كار مي

به طرف شما روي  محمد آهنگ شما را كرده و: اُبي نزد يهوديان خيبر فرستاد كه
تان را آماده  آورده است، پس شما هم آماده شويد و تمام امكانات و وسايل جنگي

تان زياد است، و  كنيد و از وي نترسيد، چون تعداد شما و امكانات و وسايل جنگي
وقتي اهل . همراهان محمد عده كمي هستند، فقط كمي سالح و وسايل جنگي دارند

افتند، كنانه بن ابي الحقيق و هوذه بن قيس را به سوي قبيله خيبر از اين امر اطالع ي
پيمانان يهوديان خيبر بودند، و  غطفان فرستادند تا از آنان كمك گيرند؛ چون آنان هم

و براي قبيله غطفان شرط كردند . كردند يهوديان خيبر را بر ضد مسلمانان پشتيباني مي
  .هاي خيبر از آنِ ايشان باشد هكه اگر بر مسلمانان چيره شوند، نيمي از ميو



  
١٣٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  كند لشكر اسالم به سوي ديوارهاي دور خيبر حركت مي
مسلمانان شب قبل از حمله را در نزديكي خيبر به صبح رساندند، و يهوديان 

هر وقت شب هنگام به  صپيامبر. هيچ خبري از اين عمل مسلمانان نداشتند
وقتي صبح فرا رسيد، . شد ميرسيد، تا هنگام صبح نزديكشان ن ينزديكي قومي م

اهل خيبر با بيل . نماز صبح را زود خواند و مسلمانان سوار شدند و به راه افتادند
وقتي لشكر اسالم . هايشان بيرون آمدند و از آمدن مسلمانان خبري نداشتند و تيشه

پس به . شنبه است امروز هم پنج. را ديدند گفتند، محمد، به خدا اين محمد است
اهللا أكرب خربت خيرب, اهللا «: فرمود صگاه پيامبر آن. رشان با فرار برگشتندسمت شه

رين ا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذَ اهللا اكبر، خيبر « :»أكرب خربت خيرب, إنّ
چون ما وقتي در محوطه جماعتي پياده  ويران شد، اهللا اكبر، خيبر ويران شد،

  .)1(»!استشديم، فرداي آن جماعت چه بد 
حباب بن منذر پيش . مكاني را براي اردوگاه لشكرش انتخاب كرد صپيامبر

اي رسول خدا، آيا اين مكاني كه براي پياده كردن لشكر : آمد و گفت صپيامبر
 صانتخاب كردي، دستور خداست يا رأي شخصي خودت در جنگ است؟ پيامبر

ان به اي رسول خدا، اين مك: حباب گفت. »رأي شخصي خودم است«: فرمود
پناهگاه غوره خرما خيلي نزديك است و تمام جنگجويان خيبر در آنجا هستند و از 
احوال و اوضاع ما به خوبي خبر و اطالع دارند ولي ما از احوال و اوضاع آنان 

چنين از  هم. رسد رسد ولي تيرهاي ما به آنان نمي تيرهايشان به ما مي. خبري نداريم
به عالوه اين مكان، ميان درختان خرما و جايي گود . مهاي آنها در ايمن نيستي خانه

دادي، آن را اردوگاه  ها دستور مي اگر به مكاني عاري از اين عيب. و خطرناك است
سپس . »رأي خوب همان است كه اشاره كردي«: فرمود صپيامبر. داديم قرار مي

  .جاي ديگري را اردوگاه قرار داد

                                                 
 .اند آن را روايت كرده 84/ 1365; و مسلم به شامره 371ری به شامره بخا −)١(



  

١٣٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
لشكر . »بايستيد«: آن مسلط شد، فرمودنزديك خيبر شد و بر  صوقتي پيامبر

اللهم رب السموات السبع وما أظللن, ورب األرضني السبع «: گاه فرمود آن. ايستاد
وما أقللن, ورب الشياطني وما أضللن, فإنا لنسألک خري هذه القرية وخري أهلها, 

سم وخري ما فيها, ونعوذ بک من رش هذه القرية ورش أهلها, ورش ما فيها, أقدموا ب
و اي ! چه زير پوشش آنهاست خدايا، اي پروردگار هفت آسمان و آن«: )2)(1(»اهللا

چه  و اي پروردگار اهريمنان و آن! چه بر باالي آنهاست پروردگار هفت زمين و آن
چه در  ما خير و خوبي اين روستا و مردم آن را و آن! كنند را كه اهريمنان گمراه مي
چه در آن  و از شر اين روستا و مردم آن و آنخواهيم،  آن روستاست از تو مي
  .»به نام خداوند حركت كنيد. بريم روستاست، به تو پناه مي

  
فردا پرچم را به دست كسي خواهم داد كه خدا و پيامبرش را دوست 

  دارد و خدا و پيامبرش هم او را دوست دارند
ية غداً رجالً ألعطني الرا«: فرمود صوقتي شب ورود به خيبر فرا رسيد، پيامبر

فردا پرچم را به دست كسي خواهم داد كه «: »حيب اهللا ورسوله, وحيبه اهللا ورسوله
وقتي . »خدا و پيامبرش را دوست دارد و خدا و پيامبرش هم او را دوست دارند

كرد كه پيامبر  آمدند و هر يك آرزو مي صصبح فرا رسيد، مسلمانان نزد پيامبر
: گفتند» طالب كجاست؟ علي بن ابي«: فرمود صامبرپي. پرچم را به دست او بدهد

او را . »كسي را به دنبالش بفرستيد«: فرمود. كند اي رسول خدا، چشمانش درد مي
                                                 

و ابن خزيمه در . اند آن را آورده 8/7299, »معجم الكبري«; و طربانی در 3/792, »السرية«ابن هشام در  −)١(
اند, و ذهبی با او  آن را صحيح دانسته 1/446, » املستدرک«; و حاكم در 4/2565, »صحيح ابن خزيمه«
 5/154, »الفتوحات الربانية«چنان كه در  حافظ ابن حجر عسقالنی آن را حسن دانسته هم. وافقت كرده استم

 .آن را حسن دانسته است 353, اثر غزالی, ص »فقه السرية«چنني آلبانی در حتقيق خود بر كتاب  هم. آمده است
 .2/329السرية النبوية, اثر ابن هشام,  −)٢(



  
١٣٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

آب دهان مباركش را در چشمانش انداخت و برايش دعا  صرسول خدا. آوردند
 .گاه پرچم را به دست او داد آن. و شفا يافت گوئي اصالً دردي نداشته است. كرد

 صپيامبر. اي رسول خدا، با آنان مبارزه كنم تا مثل ما ايمان بياورند: علي گفت
اإلسالم, وأخربهم بام  تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إىل ىرسلک, حت انفذ عىل«: فرمود

اهللا بک رجالً وحداً خريٌ لک من أن يكون  يجيب عليهم من حق اهللا فيه, فو اهللا ألن هيد
ر النعم سپس آنان را . سيبرشان  كه به محوطه هسته پيش برو تا اينآ«: )2)(1(»لک محُ

به . به سوي اسالم دعوت كن و تكاليف و واجبات ديني را به اطالع آنان برسان
خدا قسم، اگر خداوند تنها يك نفر را به وسيله تو هدايت كند، اين براي تو از 

  .»شتران اصيل و نجيب بهتر است
  

  قراري با خوشبختي
هاي سر برافراشته هجوم بردند و قلعه به قلعه را ويران  قلعه مسلمانان به

 صخداوند پيروزي را براي مسلمانان رقم زده بود و رسول خدا... كردند مي
ـ كه شوهرش كنانه بن . در ميان اسيران بود كو صفيه. هاي خيبر را فتح كرد قلعه

  .ه كلبي بودابي الحقيق به قتل رسيده بود ـ او سهم صحابي جليل القدر دحي
  .اينك با ما بياييد تا بدانيم صفيه پس از غزوه خيبر چگونه مادر مؤمنان شد

من در روز خيبر پشت سر ابوطلحه : گويد ياز انس روايت شده است كه م
موقع طلوع آفتاب : انس گويد. تماس داشت صو پاهايم، با پاي رسول اهللا. بودم

را بيرون كرده بودند، و خودشان با تبر و  آنان حيواناتشان. نزد يهوديان خيبر آمديم
محمد، و روز : وقتي لشكر اسالم را ديدند، گفتند. هايشان بيرون آمدند تيشه و بيل

  .شنبه پنج

                                                 
 .اند آن را روايت كرده 3661; و ابوداود به شامره 2406/34; مسلم به شامره 2942بخاری به شامره  −)١(
 .است آن را روايت كرده 506−2/505, »غزوة خيرب«: , باب»املغازی«بخاری, در مبحث  −)٢(



  

١٣٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
ا إذا نزلنا بساحة قوم ! خربت خيرب«: فرمود صو رسول اهللا: گويد يانس م إنّ

رين ومي رسيديم، چون ما وقتي به قلمرو ق! خيبر ويران شد«: »فساء صباح املنذَ
و كنيزي زيبا در . و خداوند آنان را شكست داد. »!فرداي آن جماعت چه بد است

، آن كنيز را خريد و او را به ام سليم داد تا صپس رسول اهللا. افتاد» دحيه«سهم 
در خانه ام : كنم او گفت گمان مي(: گويد يانس م. آماده كند صاو را براي پيامبر

، در صپيامبر. نام آن كنيز، صفيه بنت حيي بود). نداش را سپري ك سليم عده
مكان وسيعي براي . اش، خرما و كشك و كره به ميهمانان داد ميهماني عروسي

آوردند و روي زمين گذاشتند و كشك و كره را  ها را ميهمانان آماده شد و سفره
انيم آيا د نمي: انس گويد، سپس مردم گفتند. نيز آوردند و مردم از آن سير خوردند

اگر او را : با او ازدواج كرده يا او را به كنيزي گرفته است؟ گفتند صپيامبر
شود كه او را  شود كه زنش است و اگر او را نپوشاند، معلوم مي پوشاند، معلوم مي

خواست سوار بر مركب شود، او را  صوقتي پيامبر. به كنيزي گرفته است
با او  صردم دانستند كه پيامبرپوشاند، و صفيه هم بر پشت شتر نشست و م

شتر را به  صوقتي مسلمانان نزديك مدينه شدند، رسول اهللا. ازدواج كرده است
انس . يمدكر يحركت در آورد و ما هم در حركت دادن شتر به او كمك م

و صفيه روي زمين  صسپس ماده شترِ گوش شكافته لغزيد و پيامبر: گويد يم
و زناني كه نزديك شده بودند . ه را پوشاندبرخاست و صفي صپيامبر. افتادند
  !نفرين خدا بر يهوديان: گفتند

هم روي زمين افتاد؟  صآيا رسول اهللا! اي ابوحمزه: گويد، گفتم يانس م
  .)1(افتادبله، به خدا سوگند، روي زمين : گفت

 و مردم پيش پيامبر. صفيه در سهم دحيه افتاد: در روايتي از انس آمده است كه

                                                 
 .آن را روايت كرده است 1365/87به شامره » النكاح«مسلم در مبحث  −)١(



  
١٣٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

در ميان اسيران : گفتند و مي: انس گويد. كردند يه ستايش و تمجيد مياز صف ص
كسي را نزد دحيه فرستاد و  صپيامبر: انس افزود. ايم كسي مانند وي را نديده

او را آماده «: سپس صفيه را به مادرم داد و گفت. هرچه دحيه خواست به او داد
وقتي صبح شد، رسول . از خيبر بيرون رفت صسپس پيامبر: گويد يانس م. »كن
مردي خرماي . »هر كس غذاي اضافي دارد، براي ما بياورد«: فرمود ص خدا

مردم از آن خوراك . اضافي و قاووت اضافي آورد تا جايي كه خوراك، زياد شد
انس  گاه آن. نوشيدند ميهاي آب باران كه در كنارشان بود،  خوردند و از حوض مي

سپس ما روانه شديم تا جايي كه . بود صاين ميهماني عروسي رسول اهللا: گفت
گاه سوار شترهايمان شديم و  آن. ديوارهاي مدينه را ديديم و به آن تكيه داديم

صفيه را پشت سرش  صو پيامبر: راوي گويد. نيز سوار شترش شد صپيامبر
و صفيه  صلغزيد و پيامبر صشتر سواري رسول خدا: وي افزود. سوار كرد

كه  هيچ يك از مردم به آنان نگاه نكردند تا اين: اوي گويدر. روي زمين افتادند
 صما نزد پيامبر: گويد يراوي م. برخاست و صفيه را پوشاند صرسول خدا

گاه داخل مدينه  آن: گويد يراوي م. »آسيبي به ما نرسيد«: آمديم، ايشان فرمود
دنش شاد كردند و از افتا بيرون آمدند و به صفيه نگاه مي صزنان پيامبر. شديم

دحيه . آوري شدند و اسيران جمع... «: در روايت سومي آمده است)1(شده بودند
، كنيزي را از اين اسيران به من صاي رسول خدا: آمد و گفت ص نزد پيامبر

دحيه هم، صفيه بنت حيي را . »برو كنيزي را بردار«: هم فرمود صپيامبر. بده
اي پيامبر خدا، صفيه : د و گفتآم صگاه مردي پيش پيامبر خدا آن. برداشت

دختر حيي، بزرگ يهوديان بني قريظه و بني نضير را به دحيه دادي؟ صفيه فقط 
دحيه را همراه صفيه «: فرمود صپيامبر. براي تو خوب است و زيبنده توست

به صفيه نگاه كرد،  صوقتي پيامبر. گاه دحيه همراه صفيه آمد آن. »صدا كنيد

                                                 
 .آن را روايت كرده است 1365/88ره , به شام»النكاح«مسلم در مبحث  −)١(



  

١٣٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
سپس صفيه را آزاد كرد و با او . »ان كنيز ديگري را برداراز ميان اسير«: فرمود

  .ازدواج نمود
 خودش؛ يعني پيامبر: اش چه بود؟ گفت مهريه! اي ابوحمزه: ثابت به او گفت

كه در راه، ام سليم، صفيه را  تا اين. صفيه را آزاد كرد و با او ازدواج نمود ص
 صپس پيامبر. ن حضرت دادآماده كرد، و در شب او را تحويل آ صبراي پيامبر

وي . سفره پهن شد: راوي گويد. »هر كس چيزي دارد، بياورد«: داماد شد و فرمود
پس . مردي كشك آورد، و يكي ديگر خرما آورد، و ديگري كره آورد: افزود

  .)2)(1(اين بود صوليمه رسول اهللا. خوراك، زياد شد
                                                 

 .آن را روايت كرده است 1365/84, به شامره »النكاح«مسلم در مبحث  −)١(
با رضايت و ميل  :اول: كاری كه دحيه كرد, دو احتامل دارد : مازری و ديگران گويند: گويد امام نووی می −)٢(

  .كه كنيز ديگری را بردارد به او اجازه داده ص و رغبت خود, كنيز را پس داده و پيامرب
كه هبرتين و برترين  به دحيه اجازه داده كه يک كنيز از اسريان كه در مرتبه پائينی است, بردارد نه اين ص پيامرب :دوم

ترين و هبرتين و برترين كنيز را از حلاظ نسب و رشف در  ديد كه دحيه, باارزش صپس وقتی كه پيامرب . آهنا را بردارد
و ديد كه اگر صفيه در نزد . زيباترين كنيز را برداشته, آن را پس گرفت; چون اين اجازه را به دحيه نداد ميان قومش و

چنني  هم. يابد آيد كه دحيه با اين كار نسبت به بقيه افراد لشكر برتری و امتياز می دحيه بامند, اين اشكال و ايراد پيش می
وجودی كه مرتبه و منزلت وااليی دارد و دخرت رئيس و بزرگ هيوديان  كه صفيه با عيب ديگری دارد و آن اين اشكال و

باز در صورت ماندن صفيه نزد . شود ارزش به وی نگاه می شود و با ديده كم و بی احرتامی می به وی بیو است, 
يش بر اين ترس را داشت كه صفيه به سبب منزلت و مرتبه واال ص دحيه, اين اشكال و عيب وجود داشت كه پيامرب

طلبی كند, و چه بسا به خاطر مهني امر, جدايی و اختالف و مواردی از اين قبيل ميان آنان پيش آيد; در  دحيه برتری
و با وجود . شوند صفيه را برای خودش بردارد, مهه اين اشكاالت و ايرادات و معايب منتفی می ص نتيجه اگر پيامرب

صفيه در سهم «: كه در روايت ديگری آمده است اين. يه به دحيه دادكنيز ديگری را به جای صف ص ها, پيامرب اين
دحيه «يعنی » صفيه در سهم او افتاد«: , اين احتامل دارد كه گفته باشد»او را خريد ص دحيه افتاد, پس رسول اهللا

معناست كه به جای  , به اين»او را خريد«: و عبارت. تا با ديگر روايات موافقت كند. »اجازه يافت كه كنيزی را بردارد
و به اين صورت . ای صورت گرفته است آن چيزهای باارزشی داد تا دل دحيه را به دست آورد نه به اين معنا كه معامله

. شود و اين نوع بخشيدن به دحيه, بر دادن غنيمت به وی محل می. شوند مهه روايات در اين زمينه متفق و سازگار می
 ).314− 9/313صحيح مسلم برشح النووی, (



  
١٣٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

اش را  رد و اين آزاديصفيه را آزاد ك صو از انس روايت شده است كه پيامبر
  .)1(قرار دادمهريه وي 

راجع به كسي كه  صرسول اهللا: گويد ياز ابوموسي روايت شده است كه م
چنين فردي دو اجر «: كند، فرمود كند و سپس با او ازدواج مي كنيزش را آزاد مي

  .)2(»دارد
، كه مهربان و صچه زيباست كه همه با هم تأمل كنيم كه پيامبر محبوب

ز و متواضع بود، با دلسوزي و مهرباني اطرافيانش را مورد خطاب قرار دلسو
چه در درونشان است، آشكار  دهد تا آن دهد و اين فرصت را به اطرافيانش مي مي

دهد  كنند، سپس در نهايت دلسوزي و مهرباني اطرافيانش را مورد خطاب قرار مي
اين چيزي است كه براي  و... تا شبهه را از بين ببرد و حقايق را اظهار دارد

  .اتفاق افتاد كمادرمان، صفيه
   :روايت شده است كه گويد م از ابن عمر

اين سبزي چيست در «: به او گفت صپيامبر. اي بود در چشمان صفيه سبزي
من در خواب ديدم كه يك ماه در اتاقم : به شوهرم گفتم: صفيه گفت» چشمانت؟

: خواهي؟ صفيه گفت پادشاهي يثرب را ميآيا : شوهرم مرا سيلي زد و گفت. افتاد
. نبود صبراي من چيزي منفورتر از كشتن پدرم و شوهرم به دست رسول اهللا

ها را بر  پدرت عرب! اي صفيه«: آورد و فرمود مدام براي من عذر مي صپيامبر
  .)3(كه اين احساس از درونم رفت تا اين» ضد من برانگيخت و چنين و چنان كرد

كه فرموده  اي را بياوريم جز اين توانيم حاشيه گيري عظيم، نمي براي اين موضع
| { ~ �  } :فرمايد جا كه مي خداوند را به ياد آوريم؛ آن

                                                 
 .آن را روايت كرده است 1365/85, به شامره »النكاح«مسلم در مبحث  −)١(
 .آن را روايت كرده است154/86, »النكاح«مسلم در مبحث  −)٢(
طربانی آن را روايت كرده و راويانش, راويان : گويد می 15373, شامره »جممع الزوائد«هيثمی در كتاب  − )٣(

 .آن را صحيح دانسته است 2793, به شامره »السلسلة الصحيحة«در كتاب و آلبانی . اند احاديث صحيح



  

١٤٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡z 
به يقين، رسولى از خود شما بسويتان آمد كه رنجهاى شما بر او « .)128 :توبهال(

و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان  ؛داردو اصرار بر هدايت شما  ؛سخت است
  .»است
  

  در خانه نبوت
ازدواج كرد،  صكه در راه بازگشت به مدينه منوره با پيامبر پس از آن كصفيه

او در نهايت خوشبختي بود؛ چون در ذهنش هم خطور ... همراه وي برگشت 
چگونه شود، حاال كه مادر مؤمنان شده، وضعيت  نكرد كه يكي از زنان مؤمن مي

  .بايد باشد
  !!!اي است كه قلم از وصف آن ناتوان است اين چه لحظه

را به اطالع آنان  صمژده دهنده به سوي مردم مدينه آمد تا آمدن رسول خدا
كه از اين غزوه بازگشته  صتمام اهالي مدينه براي استقبال از رسول اهللا. برساند

ان بود، و شادي و خوشحالي هاي افراد، شادان و شادم چهره. بود، بيرون آمدند
ها بودند،  در حالي كه زنان روي بام خانه. سراپاي فرزندان را فرا گرفته بود

  .هايشان لبريز از سرور و شادي بود قلب
كردند كه  چيزي را اظهار مي. اما منافقان در دلتنگي و اندوه وحشتناكي بودند

ه خاطر پيروزي رسول ب. داشتند شان پنهان مي خالف آن چيزي بود كه در درون
و خداوند آنان را رسوا كرد و آيين كافران را، . گلوهايشان تنگ شده بود ص خدا

  .پايين و آيين خداوند را واال گردانيد
براي استقبال از پيامبر اسالم و محبوب مسلمانان،  صهاي پيامبر زنان در خانه

هاي  ها و عزم تصميم هاي سالم، پيامبري كه خداوند به وسيله قلب. شدند آماده مي
  .هايي پاك، او را پيروز گردانيد راستين و درون



  
١٤١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر
، غيرتي شده مرسد كه مادرمان عايشه صديقه دختر ابوبكر صديق به نظر مي

با صفيه دختر حيي، پادشاه يهوديان، آن  صبود وقتي كه خبر ازدواج رسول اهللا
  .دختر جوان و زيبا، آن دختر هفده ساله، به او رسيد

من يكي از زناني : گويد يمنه دختر قيس غفاريه روايت شده است كه ماز آ
: گفت از وي شنيدم كه مي. بودم كه در شب زفاف، صفيه را به حجله فرستادم

  .)1(نداشتمرفتم، هفده سال  صروزي كه نزد رسول اهللا
ترجيح داد كه صفيه  صسواران مبارك به مدينه منوره رسيدند و رسول اهللا

همسرانش نبرد و دوست داشت كه او را در خانه صحابي نجيب، پاك را نزد 
  .پياده كند سه بن نعمان انصاريثحار

. و مادر مؤمنان در ميان زنان انصار فاش شد صخبر آمدن صفيه همسر پيامبر
آمدند و به  و آنان مرتبا مي. كه صفيه هم در صف مادران پاك مؤمنان داخل شد

  .)2(ندكرد ميجمال و كمال صفيه نگاه 
  

  صفيه، زني بخشنده و گرامي و صاحب قلبي نازك
منتقل شد، همه انواع خير و نيكي را  صهاي پيامبر به خانه كوقتي صفيه

او . ـ رضي اهللا عنهن ـ به ارمغان آورد) مادران مؤمنان(اش  براي خواهران ديني
 ك، دخترش فاطمهصهدايايي را به آنها تقديم كرد، اما از ريحانه رسول اهللا

  .شروع كرد و هديه گرانبهايي به او تقديم كرد
هايش،  صفيه آمد و در گوش: از ابن مسيب روايت شده است كه گويد

  .)3(همراه فاطمه داداو آن گوشواره را به فاطمه و زنان . گوشواره طال بود
صفيه عجب مادر خردمند و عاقلي بود كه دانست هديه، تأثير بزرگي در 

                                                 
 .4/29; و املستدرک, 8/129طبقات ابن سعد,  −)١(
 .352نساء أهل البيت, ص  −)٢(
 .راويانش, ثقه و مورد اعتامدند: گويد ارناؤوط می. آن را روايت كرده است 8/127, »الطبقات«ابن سعد در  − )٣(



  

١٤٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
به «: )1(» هتادوا حتابوا«: اند ونش دارد؛ آن حضرت فرمودههاي مردمان پيرام دل

  .»همديگر هديه بدهيد، تا همديگر را دوست بداريد
كرد، چون همسران پاك  اما صفيه با وجود اين، احساس غربت شديدي مي

توانستند اصل و ريشه او را فراموش كنند، چون او روزي از روزها  نمي صپيامبر
  .او را به نعمت اسالم، باعزت و محترم و مكرم كرديهودي بود ولي خداوند 

  
و همسر پيامبر ... عمويت پيامبر بود ... همانا تو دختر پيامبر هستي 

  هستي
: به صفيه خبر رسيد كه حفصه گفت: گويد ياز انس روايت شده است كه م

بر او داخل شد در حالي  صگاه پيامبر آن. صفيه گريه كرد. دختر يك نفر يهودي
حفصه به من گفت كه من : گفت» كني؟ چرا گريه مي«: فرمود. گريست يكه م

, ي, وإن عمک لنبأنک البنة نبي«: فرمود صپيامبر. دختر يك نفر يهودي هستم
همانا تو دختر پيامبر هستي، عمويت پيامبر «: », ففيم تفخر عليک?يوإنک لتحت نب

سپس » كند؟ ر ميپس حفصه با چه چيزي بر تو فخ. بود، و همسر پيامبر هستي
  .»از خدا بترس! اي حفصه«: )2(»ةاهللا يا حفص ياتق«: فرمود

كه او  را تحقير كرد به اين كبرخاست و صفيه كيك بار اتفاق افتاد كه عايشه
  .او را نپسنديده و برخالف ميل و رغبتش با وي ازدواج نمود صقد است و پيامبر كوتاه

بس است برايت : گفتم صپيامبربه : گويد ياز عايشه روايت شده است كه م
گاه  آن). قد است منظورش اين بود كه او كوتاه. (صفيه كه چنين و چنان است

                                                 
آن را حسن  3004, به شامره »صحيح اجلامع«ا از ابوهريره روايت كرده, و آلبانی در كتاب ابويعلی آن ر −)١(

 .دانسته است
و ارناؤوط . آن را روايت كرده اند 3894; و ترمذی در سنن خود به شامره 3/135امحد در مسند خود  −)٢(

 .اسناد آن صحيح است : گويد



  
١٤٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

سخني را بر «: )1(»لقد قلت كلمة لو مزجت بامء البحر ملزجته«: فرمود ص پيامبر
  .»دنك د، آن را تلخ ميوزبان آوردي كه اگر با آب دريا آميخته ش

 روي داد، كه پيامبر كاق از زينب بنت جحشبلكه چيزي نزديك به همين اتف
  .به خاطر همين قضيه عصباني و ناراحت شد و تا مدتي او را سرزنش كرد ص

همراه همسرانش به حج  صپيامبر: از صفيه بنت حيي روايت شده است كه
وقتي اين خبر را به . گاه صفيه گريست آن. پس شتر صفيه را برايش ذبح كرد. رفت

كرد و  هاي صفيه را با دستش پاك مي رساندند، آمد و اشك صاطالع رسول اهللا
 صپس پيامبر. كرد او را از گريستن نهي مي صكرد و پيامبر چنان گريه مي صفيه هم

براي خواهرت «: موقع شب به زينب بنت جحش گفت. در ميان مردم پايين آمد
تر شتر داشت بيش صـ زينب از همه زنان پيامبر. شتري تهيه كن تا سوار بر آن شود

  .كنم تا سوار بر آن شود ات شتر تهيه مي براي زن يهودي: ـ زينب گفت
ناراحت شد و با وي حرف نزد تا وقتي كه به مدينه برگشت و ماه  صپيامبر

تا  .محرم و صفر گذشت و نزد وي نيامد و نوبت همخوابگي برايش تعيين نكرد
  .جايي كه زينب از او نااميد شد

اي : وقتي زينب او را ديد گفت. نزد زينب رفت صل پيامبردر ماه ربيع االو
 زينب كنيزي داشت كه او را از رسول اهللا: رسول خدا، چه كار كنم؟ راوي گويد

  .آن كنيز براي تو: گاه زينب گفت كرد، آن پنهان مي ص
و بسترش برداشته شده بود، رسول . به بسترش رفت صپيامبر: رواي گويد

  .)2(راضي شداش  نهاد و از خانوادهآن را بر زمين  ص خدا

                                                 
صحيح سنن «; و 5140, به شامره »صحيح اجلامع«و آلبانی در  .اند ابوداود و ترمذی آن را روايت كرده −)١(

 .آن را صحيح دانسته است 4080, به شامره »ابی داود
شميسه يا سميه كه در سلسله سنِد روايت شده . آن را روايت كرده است 338−6/337, »املسند«امحد در  −)٢(

از طريق عفان بن  127− 8/126, »الطبقات«ابن سعد در . اند است, شناخته شده نيست, و بقيه راويانش ثقه
 .مسلم, از محاد بن سلمه, از ثابت, از شميسه از عايشه مانند آن را روايت كرده است



  

١٤٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
اين درس بزرگي براي امت اسالمي است تا همه بدانيم كه غيرت و حسادت 
در زنان جزو سرشت و طبيعت آنان است و هرگز از هيچ يك از آنان جدا 

وقتي اين حال مادران مؤمنان ـ رضي اهللا عنهن ـ است، پس حال ديگر . شود نمي
  .زنان چگونه بايد باشد

  خدا قسم، او راستگوستبه 
وقتي فطرت انسان، سالم و درونش، پاك باشد، در اين صورت صادقانه حرف 

شناسد، و مكر و حيله و دروغ هم هيچ  زند و مكر و حيله و دروغ را نمي مي
شود كه همه مردم به  و به همين خاطر، اين صفات باعث مي. آشنايي با او ندارد
  .وي احترام بگذارند

را  صداراي دروني پاك و ظاهري پاك بود، و رسول اهللا كصفيه المؤمنين ام
و كردار . اش به خاطر خدا راست و درست بود دوست داشت و در حب و دوستي

چيزي كه سبب شد وي در . آمد و گفتارش از سرچشمه صدق و راستي و وفا مي
هاي عطرآگيني كه سيرت و رفتار معطرش را در همه جا پخش  گيري برخي موضع

به صداقت و راستي مادرمان صفيه  صرسول اهللا. رد، منحصر به فرد باشدك
  .)1(ياد كردكه به آن سوگند  گواهي داده پس از آن

صفيه بنت حيي موقع درد و بيماري : از زيد بن اسلم روايت شده است كه
به خدا قسم، اي پيامبر خدا دوست : كه در آن وفات يافت، گفت صپيامبر خدا

او را مسخره  صهمسران پيامبر. ات به من برسد درد و بيماريداشتم كه  مي
. »آب را در دهان خود بگردانيد«: آنان را آگاه كرد و فرمود صپيامبر. كردند
كه وي را مسخره كرديد، به خدا قسم، او  به خاطر اين«: چرا؟ فرمود: گفتند

  .)2(»راستگوست
                                                 

 .358نساء أهل البيت, ص  −)١(
 =اند ولی حديثی  و راويانش ثقه و مورد اطمينان. آن را روايت كرده است 8/128, »الطبقات«ابن سعد در  −)٢(



  
١٤٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

كه انسان راستگويي كه است » صفيه«اين چه فضيلت بزرگي براي مادر مؤمنان 
گويد، گواهي دهد كه او راستگوست و بلكه براي  از روي هوا و هوس سخن نمي

  .كند آن سوگند ياد مي
  

  آرام باشيد، او صفيه است
 صرا در قلب پيامبر كگيري با عظمتي است كه جايگاه صفيه اين موضع

حق امتش در  صسازد و نيز ميزان شفقت و دلسوزي و مهرباني پيامبر روشن مي
  .سازد را روشن مي

شب . در حال اعتكاف بود صپيامبر: از صفيه بنت حيي روايت شده است گويد
. با وي صحبت كردم سپس برخاستم تا به خانه برگردم. نزدش رفتم تا او را ببينم

منزل صفيه در خانه اسامه بن . ام برگرداند همراه من برخاست تا مرا به خانه صپيامبر
را ديدند، به سرعت  صجا عبور كردند، وقتي پيامبر مرد انصاري از آندو . زيد بود
يی عىل«: فرمود صگاه پيامبر آن. رفتند آرام باشيد، او «: »رسلكام, إهنا صفية بنت حُ

  .اي رسول خدا! سبحان اهللا: آن دو مرد گفتند. »صفيه بنت حيي است
خشيت أن يقذف  , و إينمن اإلنسان جمری الدم يإن الشيطان جير«: فرمود صپيامبر

همانا شيطان مثل خون در وجود انسان جريان «: )2)(1(»شيئاً «: أو قال» قلوبكام رشاً  يف

=
                                                 

 .مرسل است
 .آن را روايت كرده است 2175/24، به شماره »السالم«مسلم در مبحث  -)1(
 يكی, بيان هنايت شفقت و دلسوزی پيامرب: در اين حديث چندين فايده وجود دارد: گويد امام نووی می −)٢(

او نسبت به مؤمنان, . ها و اعضايشان است بر امتش و مراعات مصاحلشان و صيانت و مصون ماندن دل، ص
و دلسوز بود, و ترسيد كه شيطان در قلب آن دو مرد, وسوسه اجياد كند در نتيجه هالک شوند; چون مهربان 

يكی . بدگامنی نسبت به پيامربان بنا به امجاع مسلامنان كفر است, و ارتكاب گناهان كبريه از پيامربان جايز نيست
. داشته باشد, كفر ورزيده است ص ديگر از فوايد حديث مذكور اين است كه هر كس چنني گامنی به پيامرب

تواند در شب يا روز از شوهر معتكفش ديدن كند, و در اين  فايده ديگر حديث مذكور, اين است كه زن می
 =صورت اعتكافش هيچ اشكالی ندارد اما زياد نشستن زن و لذت بردن از سخنان زن مكروه است تا منجر به 



  

١٤٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .»چيزي بيندازد:] فرمود[دارد، و من ترسيدم كه شيطان در قلب شما، بدي يا 

  
  چه از دست رفته است جبران آن

ي را كه از هاي كوشيد تا فرصت در طاعت و عبادت خداوند متعال مي كصفيه
اي كه محمد  كرد كه اي كاش همان اولين لحظه او آرزو مي. دست داده، جبران كند

اي را در طاعت خدا و در  آورد تا هر لحظه مبعوث شد، اسالم مي صمصطفي
  .غنيمت شمارد صكنار پيامبرش

اي از عمرش را بدون طاعت و عبادت خداوند  به خاطر همين لحظه
چه در دين و  سبب آن شده بود كه وي آن صا پيامبراش ب نزديكي. گذارند نمي

او . ياد بگيرد صرساند، در حضور پيامبر دنيايش كه به وي نفع و فايده مي
شد؛ پس از اخالق و سنت و  مستقيماً از منبع و سرچشمه پاك و صاف سيراب مي

بلكه او ... گرفت برمي صروش و مهرباني و دلسوزي و بصيرت و دانش پيامبر
 ا بيشتر و بيشتر آياتي از كتاب خدا حفظ كند و مشغول نقل سنت پيامبرنشست ت
 :فرمايد شد تا اين فرموده خداوند را عملي سازد كه مي به زنان پيرامونش مي ص

 {j  i  h   g    f  e   d  c  bk    p  o         n  m    l
   qz  )34 :حزابألا(.  

=
                                                 
يكی ديگر از فوايد حديث فوق اين . كند, نشود تكاف را باطل میمجاع يا بوسه يا چيزهايی از اين قبيل كه اع

كه  و اين. است كه دوری از دچار شدن به بدبينی درباره انسان, و عذر آوردن به عذرهای صحيح مستحب است
چه بسا انسان در ظاهر ممكن است  كار ناپسندی انجام دهد كه در واقع حق و درست است, و گاهی ممكن است 

الذكر, آمادگی برای  فايده ديگر حديث فوق. ال و وضعيتش را توضيح دهد كه بدبينی را دفع كندنتواند ح
های شيطان است, چون او مهانند خون در وجود انسان جريان دارد, پس انسان  حمفوظ بودن از مكايد و نرينگ

ام  ست تا مرا به خانهبرخا ص پس پيامرب«: در اين عبارت. شود ش آماده میها و ّرش  برای دوری از وسوسه
و در حديث نيامده كه . باشد , جواز رفتن معتكف مهراه زنش مادام كه از مسجد خارج نشود, می»برگرداند
 ).224−14/223مسلم برشح النووی, . (از مسجد خارج شده است ص پيامرب



  
١٤٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

شود  د و حكمت و دانش خوانده مىهاى شما از آيات خداون آنچه را در خانه«
  .»خداوند لطيف و خبير است ؛ياد كنيد

  
  فراقي دردناك

در بهشت  صهمراه پيامبر كايام زيبا و خوش به سرعت گذشت و صفيه
  .كرد دنيا كه ايمان تمامي جوانبش را در بر گرفته بود، زندگي مي

در آن روز  آن روز آمد كه تمام هستي. اما دوام حال، محال و غيرممكن است
بسيار اندوهگين  صو صفيه با مرگ پيامبر. تاريك شد صبه خاطر مرگ پيامبر

اما صبر و تحمل و . و ناراحت شد تا جايي كه نزديك بود قلبش پاره شود
  .پايداري كرد تا اجر و پاداش صبركنندگان را به دست آورد

  

  دارد خداوند نيكوكاران را دوست مي
اش  بر همان حالت تعهد و وفاداري كصفيه ،صپس از وفات پيامبر محبوب

دار و عبادتگذار خداوند  دار و روزه چنان شب زنده ماند؛ هم صبه دين و به پيامبر
و . دانست اش را مي قدر و منزلت و جايگاه واال و عالي ابوبكر... متعال بود

وقتي كه ابوبكر وفات يافت و عمر به خالفت رسيد، او نيز فضل و منزلت و 
  .دانست گاه وااليش را ميجاي

هاي اوست كه براي ما روشن  گيري گيري عظيم از موضع  اين يك موضع
هاي پيرامونش، مهربان و باشفقت بود و  كند كه او چگونه براي تمامي انسان مي

  .كرد خير و نيكي را در قلبش براي همه مردم حمل مي
صفيه نزد عمر بن خطاب براي ما روايت شده كه كنيزِ : گويد ابوعمر عبدالبر مي

عمر كسي را . دارد و با يهوديان ارتباط دارد صفيه، شنبه را دوست مي: آمد و گفت
راجع به شنبه بايد : صفيه گفت. دنبالش فرستاد تا در اين زمينه از وي سئوال كند

گفت، از آن زماني كه خداوند جمعه را برايم جايگزينش كرده، آن را دوست 
من در ميان آنان خويشاونداني دارم و : رد يهوديان هم بايد گفتام؛ و در مو نداشته



  

١٤٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
چه : سپس صفيه به كنيز گفت. آورم صله رحم و پيوند خويشاوندي را به جاي مي

  .)1(آزاديبرو، تو : صفيه گفت. شيطان: چيزي تو را وادار به اين كار كرد؟ گفت
وانايي را از هنگام ت كرد، توانست او را مجازات كند ولي گذشت مي كصفيه

  .ياد گرفته بود صصاحب اخالق واال، محمد بن عبداهللا
 :دهد خداوند بندگان پرهيزگارش را اين چنين مورد ستايش و تمجيد قرار مي

 {W  V   U  T  S  R  Q  P    O  NX    Z  Y
  \  [z )134 :آل عمران(.  

را فرو و خشم خود  ؛كنند مى  همانها كه در توانگرى و تنگدستى، انفاق«
  .»و خدا نيكوكاران را دوست دارد ؛گذرند و از خطاى مردم درمى ؛برند مى

  
  گيري زيباي صفيه با عثمان موضع

گيري درخشاني  موضع كمادرمان صفيه ،در زمان حيات خليفه سوم، عثمان
  .بود داشت كه حاكي از فضل و بزرگواري او و دانستن جايگاه عثمان

آزاد شده مادرمان صفيه آمده كه اين مطلب را تأييد روايتي هم از كنانه برده 
راندم تا به دنبال  من استر صفيه را كه بر آن سوار بود مي: گويد يوي م. كند مي

با صفيه برخورد كرد و صورت استرش را زد تا  )2(اشتردر راه مالك . عثمان برود
ردان و اين مرا برگ: گاه صفيه گفت آن. كه سرش را به طرف ديگر برگرداند اين

هايي را بين منزل خود و  سپس صفيه چوب: راوي گويد. چنين مرا خوار نكن
  .)3(برد عثمان ميها براي  منزل عثمان قرار داد و آب و خوراك را بر روي آن چوب

                                                 
 .13/65االستيعاب,  −)١(
در فتنه شهادت ايشان نقش  ثامن بن عفانمالک بن حارث نخعی, كه از رسان كوفه بود و در زمان ع −)٢(

 .مهمی داشت
 =; و سري أعالم 8/128طبقات ابن سعد, : و نگاه . با اندكی ترصف  4/339, »االصابة«برگرفته از  −)٣(



  
١٤٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

المؤمنين صفيه عدم رضايتش را از كساني كه به  با اين كار زيبا و انسان دوستانه، ام
و را در تنگنا قرار دادند و آب و غذا را از وي منع كردند، عثمان ظلم و ستم كردند و ا

او وظيفه خودش دانست كه بهترين ياور براي عثمان ذي النورين . دارد اظهار مي
اش و كمال عقلش كه  چنين با اين كارش، گستردگي افق و روشنفكري هم. باشد

و نووي ـ رحمهما اهللا به همين خاطر ابن اثير . كند سنجيد، بيان مي يمسائل را با آن م
و . )1(او زني خردمند از زنان خردمند است: نمايند ـ اين چنين صفيه را توصيف مي

صفيه از لحاظ : گويد او را مورد ستايش و تمجيد قرار داده و مي : حافظ ابن كثير
. عبادت و ورع و پرهيزگاري و زهد و پارسائي و نيكي و صدقه از زنان بزرگ بود

  .)2(!راضي باد و او را راضي و خشنود گرداندخداوند از او 
  

  اينك زمان رحلت فرا رسيده 
نزديك به چهل سال  صپس از وفات پيامبر محبوب كمادرمان صفيه

زندگي كرد و در تمام اين مدت مشغول طاعت و عبادت خداوند از قبيل نماز و 
  .روزه و صدقه و علم و دعوت به سوي خدا بود

دين از اول تا آخر حضور داشت و در زمان فتوحات او در دوران خلفاي راش
اسالمي در شرق و غرب زندگي كرد و تمام پيروزي و قدرت و تسلط مسلمانان 

از آنها خبر  صدر شرق و غرب زمين و در واقع در سراسر كره زمين كه پيامبر
  .داده بود، با چشمان خود ديد

ابيد تا پروردگارش بر بستر مرگ خو كدر سال پنجاه هجري، مادرمان صفيه
را در حالي كه از كرده خود در جهان و از نعمت آخرت يزدان خشنود بود و خدا 

در حالت  صكه پيامبر محبوب ن هم از او خشنود بود، مالقات كند پس از آ

=
                                                 

 .اند راويانش ثقه و مورد اطمينان: گويد ارناووط می. 2/237النبالء, 
 .2/349; و هتذيب األسامء واللغات, 6/169اسد الغابة,  −)١(
 .8/46البداية والنهاية; اثر ابن كثري,  −)٢(



  

١٥٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .رضايت و خشنودي از او وفات يافته بود

وز وفات يافت تا الگو و سرمشق وااليي براي هر خواهر مسلمان تا ر كصفيه
  .قيامت باشد

  
خداوند از وي راضي باد و او را راضي و خشنود گرداند و بهشت برين را 

  !جايگاهش گرداند



  
١٥١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  ص فاطمه بنت رسول اهللا
  
  محمد رسول اهللا           . »تو بزرگ و سرور زنان بهشتي هستي«
  

كاري بس دشوار است،  كهمانا انداختن نور و روشنائي بر سيرت فاطمه
به خدا قسم، من كه دارم . هايش خيلي زيادند فضائل و بزرگواريچون مناقب و 

من . كنم نويسم احساس خجالت و شرمساري مي راجع به سيرت و زندگاني او مي
  !!!را روايت كنم؟ صكيستم تا سيرت و زندگي دختر رسول اهللا

  .كنند كنم كه كلمات از خجالت و شرمساري فرار مي احساس مي
هاي  رين توشه براي زنان و دخترانمان است؛ چون قلبهمانا سيرت معطرش بهت

شوند و با طناب ايمان و  آورد كه با نور يقين سرازير مي اي در مي باايمان را به گونه
 صاو دختر سرور و بزرگ اولين و آخرين، حضرت محمد. شوند تقوا متصل مي

  .باشد مي كاست، و مادرش، سرور و بزرگ زنان جهانيان، خديجه
اش را شروع كنيم و از كجا شروع كنيم، چون  نه سيرت و زندگينامهپس چگو

دانيم چه  بوي خوش سيرتش سراسر هستي را پر كرده تا جايي كه ما نمي
  !!!كنيم نويسيم و چه چيزي را رها مي مي

كنيم ـ كه خود را از  چقدر نيازمنديم ـ در حالي كه با سيرت معطرش زندگي مي
اي  آن لحظات باارزش را در خانه نبوت بگذرانيم تا حيات حقيقي تعلقات دنيا رها كنيم تا

  .به سر برده، ببينيم كهمراه مادرمان خديجه و دخترش فاطمه صكه پيامبر
با ما بياييد تا آن صفحه مبارك را همراه ريحانه خانه پاك، همراه سرور و 

فاطمه بزرگ زنان جهانيان در زمان خود و سرور و بزرگ زنان بهشتي، همراه 
  .شوند، شروع كنيم ها با ياد او آرام مي كسي كه دل

  :كنم آن سيرت معطر را با اين كلمات شروع مي
 ق من ثالث مطالعَرش املجد يُ 

 

 !مهد فاطمة فام أعالهايف
 

  »!او چقدر واالست. كند مجد و بزرگي در بستر فاطمه از سه جهت طلوع مي«



  

١٥٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
 أم منيه,زوج منيه,بنت من يه

 

 الفخار أباها? يف ا يداينمن ذ
 

او دختر كيست؟ همسر كيست؟ مادر كيست؟ چه كسي در بزرگي به پاي «
  »رسد؟ پدرش مي

 ومضة من نور عني املصطفی يه
 

 الشعوب إذا تروم ُهداهايهاد
هاست وقتي كه هدايتش  او تابشي از نور چشم مصطفي، هدايتگر ملت«

  ».بخواهد
 كعبة اآلوهو رمحة للعاملني

 

 أخراها يف الدنيا ومال يف
 

و كعبه آرزوها در دنيا . رحمت و مهرباني براي جهانيان است) صپيامبر(او «
  .»و آخرت است

 من أيقظ الفطر النيام بروحه
 

 وكأنه بعد البلی أحياها
گوئي پس از . هاي خوابيده را با روح خويش بيدار كرد كسي كه سرشت«

  .»گردانيدپوسيدن و كهنگي، آنها را زنده 
 وأعاد تاريخ احلياة جديدة

 

 جديد ُحالها مثل العرائس يف
 

هاي  ها و زينت ها در لباس و تاريخ را حياتي تازه بخشيد، مانند عروس«
  .»نوشان
 »هل أتی«لزوج فاطمة بسورةو

 

 تاٌج يفوق الشمس عند ُضحاها
ز خورشيد درباره او، تاجي است كه ا» هل أتي«شوهر فاطمه با آمدن سوره «

  .»اش هم باالتر است موقع روشنائي
 املشكالتيبحصن اهللا يرم أسدٌ 

 

 بصيفل يمحو سطور ُدجاها
 

كرد و سطرهاي تارش را  شيري است كه به كمك خدا مشكالت را رفع مي«
  .»كند پاك مي
 وكنز ثرائه,يوانه كوخإ

 

 غدا بيمينه تيَّاها ,سيٌف 



  
١٥٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

اش به  آشفتگي. اش، شمشير است يياش از ني است و ثروت و دارا خانه«
  .»وسيله بركتش رفت

 روض فاطمة نام غصنان مل يف
 

 النريات سواها  يفامينجبه
 

در بوستان فاطمه دو تا شاخه رشد كرده كه در ميان زنان نوراني كسي جز «
  .»فاطمه آنان را گرامي و نجيب نياورده است

 فأمري قافلة اجلهاد وقطب دا
 

 حتاد ابناهائرة الوئام واال
  .»فرمانده قافله جهاد و قطب دايره هماهنگي و اتحاد، دو پسر فاطمه است«
 أسوة لألمهات وقدوة يه

 

 يرتسم الفخر املنري ُخطاها
هايشان فخر و بزرگي روشنائي دهنده،  او اسوه و الگوي مادران است كه گام«

  .»كنند ترسيم مي
 صان اجلامعة بعدهايحسن الذ

 

 قها حيل ُعراهاأمسی تفر
 

،  كه تفرق و چند دستگي را پس از آن حسن، كسي كه جماعت مسلمين«
  .»نمود، مصون و محفوظ نمود ياش م برهنه

 الديارترک اخلالفة ثم أصبح يف
 

 ُحسن ُعالهاإمام ألفتها و
ها و مناطق، امام و پيشواي الفت دادن و  خالفت را رها كرد سپس در سرزمين«

  .»ن شدوااليي نيك آ
 األحرار مااألبرار ووحسني يف

 

 )1(!ما أنداهاأزكی شامئله و
هايش چه قدر پاك و  و حسين در ميان نيكان و آزادگان و آزاد مردان، ويژگي«
  »!نظير است بي

  ميالد و نشأتي مبارك
به دنيا آمد در حالي كه قريش كعبه را ) شهر مكه(در ام القري  كهمفاط

                                                 
 .قسمتی از شعر متفكر اسالم, حممد اقبال −)١(



  

١٥٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
با  صپيامبر. بود صاين امر پنج سال قبل از بعثت پيامبرو . كردند بازسازي مي

تولد وي بسيار خوشحال شد و از همان لحظه نخست احساس كرد كه وي 
دختري مبارك خواهد شد، پس او را فاطمه نام نهاد و از ميان دخترانش، او بيشتر 

  .شباهت داشت صبه پيامبر
 ـ خانه پيامبر محبوب ترين خانه در تمام هستي ترين و پاك فاطمه در عظيم

آن را پر از ايمان و بركت گردانيده ـ  ألـ اي كه خداوند  خانه. ـ بزرگ شد ص
  .و با مراقبت خودش آن را ساخته است

او را غرق  كشد و مادرش، خديجه فاطمه از سرچشمه پاك نبوت سيراب مي
اش نمود و به همين خاطر ـ طبق رسم و عادت  محبت و مهرباني و دلسوزي

اي را برايش نگرفت تا به او شير دهد بلكه خودش به او  ب در آن زمان ـ دايهعر
پس فاطمه از خديجه، شير بردباري و حيا و مروت و پاكي و عفاف و . شير داد

از اين رو . پاكدامني و حكمت و ادب و خوش خُلقي و همه صفات ستوده نوشيد
سرور زنان جهانيان  كترين و برترين نشأت را داشت؛ چون مادرش، خديجه پاك

  .است صو پدرش، سرور اولين و آخرين محمد بن عبداهللا
  

  )مادر پدرش(ام ابيها 
ترين  فاطمه بر روي سفره پاكي و پاكيزگي، چشمش را باز كرد و در دامن پاك

. آمد، بزرگ شد پاكان ميان نمازها و تسبيحاتي كه از دهان پدر و مادرش بيرون مي
نظيرش ميان زنان اهل بيت ـ رضي اهللا عنهن ـ  يت بيگيري شخص و اين در شكل

چون زهرا ـ تقريباً ـ در خانه پدر و مادرش تنها بود، از آن . تأثير بزرگي داشت
ترين خواهرانش، زينب و سپس رقيه ازدواج كردند و غير از ام  جهت كه بزرگ

  .تر از فاطمه بود، كسي در خانه پدر و مادرش نماند كلثوم كه كمي بزرگ
قلب پدرش و قلب مادرش، از : هاي دو قلب بزرگ فاطمه در برترين باغ

هايشان، محبت و عطوفت و  مند بود و از شكوفه باغ شان بهره مهرباني و دلسوزي



  
١٥٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

مند شد، چون در  دلسوزي و مهرباني را چيد، و از شفقت و مهرباني آن دو بهره
  .ترين فرزند پاك بود خانه محمدي كوچك
بهشت پدر و مادرش، جايي واال مهيا كرد، و از آنان چيزهايي  فاطمه زهرا، در

گرفت؛ آياتي  را ياد گرفت كه دختر جوان ديگري در مكه يا جاهاي ديگر ياد نمي
شد، به  نازل مي صوحي كه بر رسول امين، محمد. از قرآن كريم ياد گرفت
  .عنوان باراني بر سر او بود

به همين خاطر او دروني آرام، . شد پس فاطمه زهرا در گهواره ايمان، بزرگ
شناخت و جز ايمان  قلبي قوي، باطني پاك داشت كه جز ايمان چيزي را نمي

  .شناخت چيزي او را نمي
فاطمه زهرا در آن خانه مبارك ـ به تدريج ـ دانست كه او سالله شرف و 

آيد، و سالله جايگاهي است كه از بين  اي است كه هرگز پايين نمي بزرگواري
ها، از  عالوه بر همه اين. شود ياي است كه منحرف نم رود، و سالله پاكي مين

زادگي و نيك سرشتي، صفات  دار بودن نسب، نجيب اصالت خانوادگي و ريشه
در نتيجه ميان دختران قومش و . پسنديده و ستوده، و محاسن زيبا برخوردار بود

  .نظير و يگانه بود بلكه ميان دختران سراسر دنيا، بي
پس از وفات خديجه، مادر زهرا، فاطمه زهرا امور و كارهاي خانه نبوي را 

كرد و عطوفت و محبتش را  اش مراقبت و مواظبت مي داد و از پدر گرامي انجام مي
 مادر پيامبر(» ام النبي«وي را  صكرد تا جايي اصحاب رسول اهللا نثار وي مي

  .)1(زدند ميصدا ) مادر پدرش(» ام ابيها«يا ) ص
  

  ها همدم مكارم و بزرگي
شويم؛ بوستاني كه بوي خوشش  ككه داخل بوستان فاطمه زهرا پيش از آن

پخش شد و تمام هستي را با عطر ايمان و حيا پر كرد، بياييد با هم در سايه 
                                                 

 .534−533نساء أهل البيت, ص  −)١(
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  .هايي كه از هر جانبي او را فرا گرفته، زندگي كنيم بزرگي

وي را آفريد تا رحمت پدرش، سرور اولين و آخرين است؛ كسي كه خداوند 
  .است صاو پيامبر محبوب، حضرت محمد. و مهرباني براي جهانيان باشد

او اولين فرد از ميان زنان بود كه . است كمادرش، سرور زنان جهانيان، خديجه
به ـ  ألـ نزدش آمد تا از طرف پروردگار سالم  ؛او بود كه جبرئيل. اسالم آورد

و  اي از تارهاي طال و نقره مژده خانه صمبرو او بود كه پيا. وي سالم برساند
  .اي در آن نيست مرواريد در بهشت به او داد كه هيچ داد و فرياد و سختي

  .و خود فاطمه، سرور و بزرگ زنان جهانيان در زمان خود بود
سروران جوانان بهشتي، دو ريحانه رسول  م )حسن و حسين(دو فرزندش 

  .باشند مي ص خدا
است؛ كسي كه خدا و پيامبرش را  طالب ان علي بن ابيشوهرش، امير مؤمن

به او  صكسي كه پيامبر. دوست دارد و خدا و پيامبرش هم او را دوست دارند
أال «: چنين به او گفت هم. »تو از مني و من از توام«: )1(»وأنا منک يأنت من«: گفت
آيا راضي «: )2(»يبعد يٌ أنه ليس نب بمنزلة هارون من موسی إالَّ  يأن تكون من ترىض

نيستي كه نسبت به من، به منزله هارون به نسبت موسي باشي با اين تفاوت كه 
  .»پس از من پيامبري نيست

 ، حمزه بن عبدالمطلبصعمويش، سيدالشهداء و شير خدا و شير پيامبر خدا
 بود صو برادر رضاعي پيامبر صاو عموي پيامبر. است.  

ست، كسي كه به همسايه كمك ا عموي پدرش، عباس بن عبدالمطلب
بخشيد و در رفع نيازها و مشكالت مردم خرج  كرد و مال و دارايي را مي مي
  .داد كرد و گرسنه را غذا مي مي

                                                 
 .3716; و سنن ترمذی, شامره 4251صحيح بخاری, شامره  −)١(
 .2404; و صحيح مسلم, شامره 4416صحيح بخاری, شامره  −)٢(



  
١٥٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

، آن فرد بزرگ و شهيد است؛ كسي طالب پسر عموي پدرش، جعفر بن ابي
كسي كه در بهشت همراه . كه شأن و منزلت بزرگي داشت و پرچم مجاهدان بود

  .كند گان با دو بال پرواز ميفرشت
هايي كه فاطمه را احاطه كرده، سخن  اگر بخواهيم راجع به مكارم و بزرگواري

اين كيست كه خداوند اين همه مكارم و . اش را بيان كنيم توانيم همه برانيم، نمي
  !!!ها را در او جمع گردانيده است؟ بزرگي
  

  از پيشگامان و سابقين در گرويدن به اسالم
ها و ديگر  عبادت بت كزد و فاطمه مين جزيرة العرب در كفر موج ميسرز

ديد؛ اما در همان وقت پدرش را  دادند، مي كارهاي جاهليت كه مردم انجام مي
پس فاطمه با . ديد كه هرگز براي هيچ بتي سجده نكرد و هرگز شرابي نخورد مي

كرد؛ فضايل  قلبش در سرچشمه فضايل و اخالقيات شيرين و درخشان زندگي مي
  .وزيد و اخالقياتي كه بدون تكلف از پدر و مادرش مي

ـ اجازه داد كه خورشيد هدايت بر سرزمين جزيرة العرب  ألوقتي خداوند ـ 
را با قرآني كه سعادت و خوشبختي تمام بشريت در آن  ؛طلوع كند و جبرئيل

 اولين كسي بود كه كفرستاد، مادرش خديجه صاست به سوي پيامبر محبوب
  .اسالم آورد

پس آنان به سوي . و فاطمه و خواهرانش ـ رضي اهللا عنهن ـ اسالم آوردند
  .پيشگام بودند صايمان به خدا و پيامبر خدا

براي پيشگامي و پيش دستي آنان به سوي اسالم نيازي به  :گويد امام زرقاني مي
  .نص نيست

ترين و  و مهربانترين پدر، و برترين  چون آنان در آغوش راستگوترين و گرامي
ها، و از مادرشان  ترين بزرگي دلسوزترين مادر بزرگ شدند؛ از پدرشان بزرگ

گرفتند كه عقل هيچ زني در گذشتگان و آيندگان به  دستاوردهاي عقلي را برمي



  

١٥٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .رسد نمي) عقل خديجه(پاي عقل او 

  

  بر اذيت و آزار مشركان ص صبر و پايداري پيامبر
به شكنجه و  صقريش در دشمني با رسول اهللاسپس : گويد ابن اسحاق مي

به همين . اذيت و آزار او و كساني كه همراه او اسالم آوردند، شدت بخشيدند
 تشويق و ترغيب كردند، اين نادانان پيامبر صمنظور نادانان خود را عليه پيامبر

را تكذيب كردند و او را اذيت و آزار كردند و وي را شاعر و ساحر و  ص
چنان امر و دستور  هم صو رسول خدا. كاهن و ديوانه دانستند جادوگر و

چه را كه برايشان  داشت و آن كرد و آن را پنهان نمي خداوند را آشكار مي
كرد؛ از جمله دين و آئين آنان را باطل  ناخوشايند بود، براي آنان روشن مي

كفرشان بودند،  چنان بر كرد، و از آنان كه هم گيري مي هايشان كناره دانست، از بت
  .)1(كرد ميدوري 

  .خيلي در معرض اذيت و آزار قريش قرار گرفت صپيامبر
را ديدم  صرسول خدا«: گويد يطالب روايت شده است كه م از علي بن ابي

گرفت و وي را  در حالي كه قريش او را گرفته بودند؛ يكي ناگهان او را مي
كرد و وي را  و را از جايش دور ميداد و ا كرد و ديگري او را تكان مي غافلگير مي
اي؟ علي  تويي كه خدايان را يك خدا كرده: گفتند و آنان مي. نمود مسخره مي

زد  به خدا قسم، احدي از ما نزديك نشد جز ابوبكر، كه اين يكي را مي: گويد يم
واي : گفت كرد و مي كرد، و ديگري را از جايش دور مي و آن يكي را غافلگير مي

  .)28 :غافر( u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  z } :بر شما
»  اهللا«پروردگار من : گويد خواهيد مردى را بكشيد بخاطر اينكه مى آيا مى«

  .»است، در حالى كه داليل روشنى از سوى پروردگارتان براى شما آورده است؟
                                                 

 .1/238ابن هشام,  السرية النبوية, اثر −)١(



  
١٥٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

ر پرودگار من اهللا است، د: گويد آيا مردي را خواهيد كشت بدان خاطر كه مي«
حالي كه دالئل روشن و معجزات آشكاري از جانب پروردگارتان برايتان آورده 

  . »است؟
كه ريشش خيس شد سپس  سپس علي ردايش را بلند كرد و گريست تا اين

دهم، آيا مؤمن آل فرعون بهتر است يا ابوبكر؟  شما را به خدا قسم مي: گفت
هيد؟ به خدا قسم، يك د چرا جواب مرا نمي: جماعت ساكت بودند، آن گاه گفت

باشد، چون آن  ساعت ابوبكر بهتر از هزار ساعت كساني مثل مؤمن آل فرعون مي
ايمان خود ) ابوبكر(كرد ولي اين مرد  مرد مؤمن آل فرعون ايمان خود را پنهان مي

  .)1(»استرا آشكار نموده 
 در حالي كه رسول خدا: گويد يروايت شده است كه م م از عبداهللا بن عمر

را  صدر محوطه كعبه بود، ناگهان عقبه بن ابي معيط آمد و شانه رسول اهللا ص
گرفت و لباسش را دور گردن او پيچيد و فشرد تا جايي كه نزديك بود او را خفه 

سپس . دور كرد صگاه ابوبكر آمد و شانه عقبه را گرفت و او را از پيامبر آن. كند
  .)28 :غافر( u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  z} : گفت
»  اهللا«پروردگار من : گويد خواهيد مردى را بكشيد بخاطر اينكه مى آيا مى«

  .)2(»است، در حالى كه داليل روشنى از سوى پروردگارتان براى شما آورده است؟
  

  ص دفاع فاطمه از پيامبر
كرد كه خودش را و بلكه تمام دنيا را فداي پدرش، رسول  آرزو مي كفاطمه

اين عقبه بن . همراه من در اين صحنه وحشتناك تدبر و تأمل كنيد... دكن ص اهللا
كند تا به  مي صابي معيط است كه بار ديگر اذيت و آزار را متوجه پيامبر محبوب

                                                 
 .37تاريخ اخللفاء, ص  −)١(
, به شامره »وأصحابه من املرشكني بمكة ص النبی يقلما «: , باب»مناقب االنصار«بخاری در مبحث  −)٢(

 .آن را روايت كرده است 3856



  

١٦٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .رهبران و بزرگان قريش تقرب جويد

كنار كعبه نماز  صپيامبر: روايت شده است كه از عبداهللا بن مسعود
كدام يك از شما : نش نشسته بودند، به همديگر گفتندخواند و ابوجهل و رفيقا مي

نهد وقتي كه سجده  آورد و آن را بر پشت محمد مي الشه حيوان فالن طايفه را مي
به  صصبر كرد تا پيامبر. و آن را آورد برخاست )1(ترين قوم بدبختكند؟  مي

و چيزي كردم  اش نهاد و من نگاه مي گاه آن را بر پشتش ميان شانه سجده رفت آن
عبداهللا بن مسعود . توانستم دفاعي از او بكنم آمد اي كاش مي از دستم بر نمي

شدند  يقريش شروع به خنديدن كردند و از شدت خنده خم و راست م: گويد يم
كه فاطمه  كرد تا اين در حال سجده بود و سرش را بلند نمي صو رسول اهللا

  .)2(افكندنزدش آمد و آن را از پشتش دور 
خدايا « :»اللهم عليک بقريش«: سرش را بلند كرد و فرمود صاه پيامبرگ آن

سه بار اين جمله را . »كنم و خودت به حسابشان برس قريش را به تو محول مي
                                                 

 اين 1794/108و مسلم به شامره  3185چنان كه نزد بخاری به شامره  او عقبه بن ابی معيط بود هم −)١(
 .مطلب وجود دارد

عمرو بن ميمون به من گفت : به مهني صورت يوسف از ابواسحاق آن را روايت كرده كه ابواسحاق گويد −)٢(
رسش را بلند نكرد تا  ص پيامرب«: و شعبه از ابواسحاق روايت كرده است. كه ابن مسعود به او خرب داده است

چنان كه نزد بخاری  هم. »ه اين كار را كرده بود نفرين كرداين كه فاطمه آمد و آن را از پشتش برداشت و كسی ك
 .»پس فاطمه آن را از پشتش برداشت«: آمده است 1794/108و مسلم به شامره  3185به شامره 

قريش خنديدند تا جايی كه از خنده خم و راست می شدند, پس «: ارسائيل از ابواسحاق روايت كرده است
چنان در  هم ص پس فاطمه به رسعت آمد, و پيامرب −ه دخرت كوچكى بودو فاطم − رفت ؛ كسی نزد فاطمه

. »حال سجده بود تا اين كه فاطمه آن الشه را از پشت وی برداشت و رو به مرشكان كرد و آنان را رسزنش كرد
 .هم اين مطلب وجود دارد 520چنان كه نزد بخاری به شامره  هم

كه كسی رفت و فاطمه را از  تا اين«: كريا از ابواسحاق آمده استاز روايت ز 1794/107و نزد مسلم به شامره 
پس فاطمه آن الشه را از روی پشتش دور انداخت . و فاطمه دخرت كوچكى بود. فاطمه آمد. اين امر مطلع كرد

 .»سپس رو به مرشكان كرد و آنان را رسزنش نمود



  
١٦١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .آنان را نفرين كرد صبر مشركان خيلي سخت آمد وقتي كه پيامبر. تكرار فرمود
آن سرزمين  و مشركان معتقد بودند كه دعا در: عبداهللا بن مسعود گويد

 اللهم عليک بأيب«: نام آن كافران را گفت صسپس پيامبر. مستجاب خواهد شد
أمية بن خلف, عليک بعتبة بن ربيعة, وشيبة بن ربيعة, والوليد بن عتبة, وجهل, و

ابوجهل و عتبه بن ربيعه و شيبه بن ربيعه و وليد بن ! خدايا«: »معيط عقبة بن أيبو
كنم و خودت به  بن ابي معيط را به تو محول ميعتبه و اميه بن خلف و عقبه 

عبداهللا بن . و نفر هفتمي را هم ذكر كرد اما من آن را به ياد ندارم. »حسابشان برس
اوست، آن كساني را كه رسول  دستسوگند به كسي كه جانم در : مسعود گويد

  .)1(دنامشان برد، ديدم كه در معركه بدر همگي هالك شدن ص اهللا
دستور قتلش را صادر  صي معيط در غزوه بدر اسير شد و پيامبرعقبه بن اب

را  صكرد و براي مشركان ديگر اين دستور را صادر نكرد، چون او خيلي پبامبر
  .كرد اذيت مي

اسيران بدر را يكي يكي  صرسول اهللا: از ابن عباس روايت شده است گويد
ن ابي معيط قبل از فديه صدا كرد و فديه هر فرد از آنان چهار هزار بود و عقبه ب

  .)2(رسانيدعلي برخاست و او را به قتل . كشته شد
  

  و سختي و فشار محاصره... قطعنامه عمومي 
اي ظهور يافت كه به ضرر مسلمانان  كينه و حسادت مشركان در بستن معاهده

كنند يا  اند يا بر آنان عطوفت و دلسوزي مي و كساني كه به دين و آئين آنان راضي
آنان متفق شدند كه با مسلمانان خريد و . كنند، بود از مسلمانان را حمايت مييكي 

                                                 
 .اند آن را روايت كردهو ديگران  1794بخاری بيشرت از يک جا و مسلم به شامره  −)١(
آن را روايت كرده, و راويانش, راويان احاديث » معجم االوسط«و » معجم الكبري«طربانی در  −)٢(

از طريق حديث ابن مسعود, مانند آن را روايت كرده است; » معجم االوسط«چنني طربانی در  هم. اند صحيح
 .قه و مورد اعتامدندآمده و راويانش, ث 6/89, »جممع الزوائد«چنان كه در  هم



  

١٦٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
فروش نكنند، كسي دختري را به آنان ندهد و از آنان هم دختري نگيرد، و به طور 

و اين معاهده را در كاغذي نوشتند و آن را در داخل . كلي با آنان قطع رابطه كنند
  .ان كردندكعبه به خاطر تأكيد بر مفاد آن، آويز

محاصره بر مسلمانان خيلي سخت و دشوار شد؛ كمك و ياري آنان قطع شد؛ غذا 
و خوراك كم شد تا جايي كه گرسنگي به آخرين حدش رسيده بود و گريه 

ها و فشارها به جايي  و سختي. شد طالب شنيده مي كودكانشان از آن طرف شعب ابي
با وجود جو خفقان و تار . ستريگ يشان م رسيد كه دشمن هم براي حال و وضعيت

  .ها و فشارها را به خاطر خدا تحمل كردند در روبرويشان، انواع سختي
آمدند، يكي از  هاي شتران به مكه مي صحابه وقتي كه كاروان: گويد سهيلي مي

آمد تا مقداري خوراك براي زن و فرزندانش بخرد، ابولهب  آنان به بازار مي
كاالها را با قيمت خيلي گران به ! عت تجاراي جما: گفت خاست و مي برمي

و شما از مال و دارايي و . اصحاب و ياران محمد بدهيد تا نتوانند چيزي را بخرند
رسد؛ در نتيجه  وفاي به عهدم خبر داريد، من ضامنم و هيچ ضرري به شما نمي

انستند تو بردند تا جايي كه مسلمانان نمي تاجران قيمت كاالها را چند برابر باال مي
چيزي بخرند و هر كدام از آنان نزد كودكانشان كه از شدت گرسنگي آه و ناله و 

گشت و در دستش چيزي نبود كه با آن خوراك  يكردند، دست خالي برم گريه مي
رفتند، ابولهب هم در غذا و  و تاجران نزد ابولهب مي. كودكانش را تأمين كند
داد از آن طرف هم  را به آنان مي خريد، سود هنگفتي لباسي كه از تاجران مي

  .مؤمنان و كساني كه با آنان بودند، از گرسنگي و برهنگي به تنگ آمده بودند
شبي براي : گويد يكند كه سعد م يونس از سعد بن ابي وقاص روايت مي

اي از  قضاي حاجت بيرون رفتم، صداي چيزي را زير ادرار شنيدم، ديدم كه تكه
را برداشتم و آن را شستم، سپس آن را سوزاندم و با آن . پوست خشك شتر است

  .آب سائيدم، و تا سه دفعه از آن خوردم
ببينيد چگونه محاصره مسلمانان به اوج خود رسيده و چگونه محروميت، آنان را 



  
١٦٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

سست و الغر كرده و آنان را مجبور كرده كه چيزي را بخورند كه اصالً به درد 
خورد؟ اين دردها برخي از خويشاوندان مسلمان از ميان قريش را اندوهگين و  نمي

داري خوراك و پوشاك را بر روي شتر ناراحت كرده بود، از اين رو يكي از آنان مق
كند  كند و افسارش را رها مي زند و به طرف شعب حركت مي ينهد سپس آن را م مي

  .شدگان برسد و كمي از درماندگي و تندگستي آنان را كاهش دهد تا به محاصره
تنها بند . اين سختي و فشار چقدر طول كشيد؟ سه سال سخت و ناخوش

  .)1(داد آنان ميگرفت و صبر و تحمل را به  مي ها را ايمان بود كه دل
شدگان بود و محاصره و گرسنگي، صحت و  همراه محاصره كفاطمه
او آن . تا جايي كه به دردهاي بزرگي مبتال شد. اش را مورد هجوم قرار داد سالمتي

كه گشايش از  هايش گذارند تا اين ها و ناراحتي سختي را با تمام دردها و اندوه
  .ـ آمد و مسلمانان از اين محاصره بيرون آمدند ألوند ـ طرف خدا

  

  ك وفات مادرش
اي كه صحت و  از سختي و فشار محاصره ك كه فاطمه به محض اين

اش را مورد هجوم قرار داد تا جايي كه به دردهاي بزرگي مبتال شد، خارج  سالمتي
. بودوفات يافت؛ كسي كه دستي دلسوز و قلبي مهربان  كشد، مادرش خديجه

فاطمه بسيار اندوهگين و غمگين شد، اما به خاطر خدا تحمل و صبر نمود تا به 
  .پاداش صبركنندگان نائل آيد

كه دخترش فاطمه را  صوفات يافت، اما پيامبر محبوب كاما هرچند خديجه
كرد و بر او  داشت، هنوز زنده بود و او را سرپرستي مي از ته دل دوست مي
پس فاطمه . داد مود و از علم و سنت و اخالقش به او مين مهرباني و دلسوزي مي

پدرش صاحب قلب مهرباني است كه اگر . وابستگي شديدي به پدرش پيدا كرد
شد، كفايت همه را  مهرباني و شفقتي كه در قلبش هست بر مردم تقسيم مي

                                                 
 .با ترصف. 139−138فقه السرية, اثر غزالی مرصی, ص  −)١(



  

١٦٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .چگونه بايد باشد كپس حال و وضعيتش با دخترش فاطمه ،كرد مي

  
  هجرت مبارك

شدت يافت، آن حضرت  صذيت و آزار مشركان نسبت به ياران پيامبروقتي ا
به مدينه  بعداً به همراه ابوبكر صسپس خود پيامبر. اجازه هجرت به آنان داد

هايي كه  هجرت نمود و علي را در مكه جا گذاشت تا در بسترش بخوابد و امانت
  .اندبود به صاحبانشان ـ از ميان مشركان ـ برگرد صنزد رسول اهللا

 اين نقش عظيمي كه علي ايفا كرد تا خود را فداي پدرش، رسول خدا كفاطمه
  .كرد گيري عظيم علي را هرگز فراموش نمي فاطمه اين موضع. كند، لمس كرد ص
  

  پاداش از جنس عمل است
خوابيد تا خود را فداي او  صدر شب هجرت بر بستر پيامبر وقتي علي

ـ بسترش را به وسيله فاطمه خوش و  ألـ  كند، پس پاداش اين است كه خداوند
  .شيرين و پاك گرداند تا فاطمه او را راضي و خشنود گرداند

 آورده كه شياطين قريش همگي در دارالندوه گرد» هوالنهاي البدايه«ابن كثير در 
هم آمدند و سخنان و نظرات ميان آنان و ميان ابليس كه در شكل شيخي از نجد 

د، رد و بدل شد و در نهايت بر گفته ابوجهل بن هشام، برايشان آشكار شده بو
  .نظر داشتند اتفاق

ابوجهل معتقد بود كه از هر قبيله جواني تنومند و صاحب نسب و بلند مرتبه و 
سپس به طرف . شجاع را برداريم و سپس به هر جوان شمشيري برنده بدهيم
ه قتل برسانند تا از محمد بروند و همه با هم در يك آن او را بزنند و وي را ب

دست وي راحت و آسوده شويم؛ چون اگر اين كار را بكنند خون محمد ميان 
ها بجنگند، در نتيجه  تواند با همه قبيله شود و بني مناف نمي ها پخش مي تمام قبيله
  .دهيم اش را به آنان مي شوند كه از ما ديه بگيرند و ما هم ديه راضي مي
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آنگاه . و بر همين رأي از همديگر جدا شدند جماعت بر اين اتفاق كردند
امشب بر بسترت كه قبالً بر آن : آمد و به او گفت صجبرئيل نزد رسول خدا

  .خوابيدي، مخواب مي
جمع شدند و در  صوقتي شب تاريك شد، مشركان دم در پيامبر: راوي گويد

ان آنان مك صوقتي رسول خدا. گاه بر او هجوم ببرند كمين بودند تا بخوابد و آن
 يهذا احلرضم ي, وتسبح بربدفرايش نم عىل«: طالب گفت را ديد، به علي بن ابي

بر بسترم بخواب و اين «: »ء تكره منهماألخرض, فنم فيه, فإنه لن خيلص إليک يش
از آنان هيچ گزند و . را به خود بپيچ و در آن بخوابسبز حضرمى ) جبه(عبا

  .خوابيد مي عباع خواب در آن موق صرسول اهللا. »رسد آسيبي به تو نمي
\  }  :كرد ج شد و اين آيات را تالوت مياز خانه خار صسپس رسول خدا

  l    k      j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
  ~  }  |  {  z     y  x  w  v  u  t  s  r  q  p    o    n  m
 n   m  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _ 

  u  t  s  r  q  p  oz )9-1 :يس(.  
هستى، بر راهى ) خداوند(كه تو قطعا از رسوالن . سوگند به قرآن حكيم. يس«

اين قرآنى است كه از سوى خداوند عزيز و رحيم نازل شده  ؛)قرار دارى(راست 
فرمان ! تا قومى را بيم دهى كه پدرانشان انذار نشدند، از اين رو آنان غافلند. است

ما در ! آورند درباره بيشتر آنها تحقق يافته، به همين جهت ايمان نمى) ىاله(
ها ادامه دارد و سرهاى آنان را به باال  گردنهاى آنان غلهايى قرار داديم كه تا چانه

و در پيش روى آنان سدى قرار داديم، و در پشت سرشان ! نگاه داشته است
 .»ندبين ايم، لذا نمى و چشمانشان را پوشانده ؛سدى

 سپس پيامبر. كه خاك را بر سرش نهاده بود هيچ يك از آنان نماند مگر اين
: كسي كه همراه مشركان نبود نزد آنان آمد و گفت. راه خود را در بر گرفت ص



  

١٦٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
خدا شما را زيانمند كرد، به خدا : گفت. محمد: جا منتظر چي هستيد؟ گفتند اين

را به جا نگذاشت مگر  محمد از همين جا خارج شد سپس هيچ يك از شما
كه خاك را بر سرش پاشيد و به دنبال كارش رفت، آيا شما اين را نديديد؟  اين

. پس هر يك از آنان دست را بر سرش نهاد ديد كه بر آن خاك هست: راوي گويد
 سپس از گوشه در نگريستند و ديدند كه علي بر بستر خوابيده و گليم رسول خدا

به خدا، اين محمد است كه در گليم خود : گفتند. را به خود پيچيده است ص
گاه علي از  آن. كه صبح شد چنان بر اين حالت ماندند تا اين پس هم. خوابيده است
  .آن مردي كه خبر را به ما داد، به ما راست گفت: مشركان گفتند. بستر برخاست

بر ترين شبي كه  از دعوت پيامبرش پاسباني كرد و در سخت )1(آن دلير، حيدر
خوابد و  مي صمردي در بستر پيامبر. دعوت سپري شده بود، در بسترش خوابيد

ر افرادي هستند كه فقط سر شخص خوابيده بر بستر را د شتپداند كه  مي
آن بستر، علي را نگران و  صپس وقتي آن شب به خاطر پيامبر خدا. خواهند مي

، بستر علي را مبارك و خداوند به وسيله فاطمه، دختر پيامبرشپريشان حال كرد، 
نيز جاي فراخي را به علي داد و  خترش ود صو پيامبر: خوش و شيرين گردانيد

پس فاطمه به . علي زره شمشيرشكن و سنگينش را به عنوان هديه به فاطمه داد
اش  همراه يك عدد چادر مخمل، يك عدد ناز بالش از پوست چرمي كه كناره

آب، يك عدد غربال، يك عدد ليوان، پوست درخت خرما بود، يك عدد مشك 
فاطمه نزد علي رفت و . يك عدد سنگ آسياب و دو كاسه به همسري علي در آمد

خوابيدند و در  بستري غير از پوست قوچ نداشت كه هر دو در شب روي آن مي
  .و فاطمه خدمتكار خودش بود. دادند روز شتر آبكش را بر روي آن علف مي

                                                 
  :طالب است, وی گويد نام علی بن ابی −)١(

 حيدرةيأميسمتنيأنا الذ
 

 ةكليث غابات كريه املنظر
 .»ها و زشت چهره ام كه مادرم مرا حيدر نام هناد مهانند شري جنگل من كسی«



  
١٦٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

أال «: به فاطمه گفت صلم آمده كه رسول اهللادر صحيح بخاري و صحيح مس
شوي كه  آيا راضي نمي«: »سيدة نساء هذه األمة أو نساء املؤمنني ترضني أن تكوين

  .»سرور و بزرگ زنان اين امت يا زنان جهانيان شوي؟
چنين در صحيح بخاري و صحيح مسلم از مسور بن مخرمه روايت شده كه  هم

فاطمه، پاره «: »ي, فمن أغضبها أغضبنيعة منفاطمة بض«: فرمودند صرسول خدا
  .»تن من است، هر كس او را برنجاند، مرا رنجانيده است

 إن اجلنة لتشتاق إىل«: فرمودند صروايت شده است كه رسول اهللا از انس
علي، عمار و : بهشت مشتاق ديدار سه نفر است«: )1(»وعامر وسلامن عيل: ثالثة

  .)2(است و اين چه خوب پاداشي. »سلمان
  

  همانا خداوند به من امر كرد كه فاطمه را به ازدواج علي درآورم
و اين امر به . ازدواج كرد و نزد او رفت م در سال دوم هجري، علي با فاطمه

  .دنبال غزوه بدر بود
ج فاطمة من عيل إن اهللا أمرين«: آن حضرت فرمودند همانا خدا به من « :)3(»أن أزوِّ

  .»به ازدواج علي درآورم امر كرد كه فاطمه را
، دخترش صاز پيامبر: گويد يطالب روايت شده است كه م از علي بن ابي

علي پيراهنش و بعضي از وسايلش را : گويد يراوي م. فاطمه را خواستگاري كردم
دستور داد كه دو  صو پيامبر. فروخت و همگي به هشتاد و چهار درهم رسيد

آب  صپيامبر. ها صرف كند در لباس سوم آن را در خوشبويي و يك سوم را
  .دهانش را در ظرف آبي ريخت و به آنان دستور داد كه در آن غسل كنند

                                                 
آن را حسن  1598, به شامره »صحيح اجلامع«اند و آلبانی در  را از انس روايت كرده ترمذی و حاكم آن −)١(

 .دانسته است
 .230−1/228, اثر نگارنده, ص اصحاب الرسول −)٢(
 .اند طربانی آن را روايت كرده و راويانش ثقه: گويد می 15208, به شامره »جممع الزوائد«هيثمی در  −)٣(



  

١٦٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
نيامده به فرزندش ) صپيامبر(به فاطمه امر كرد كه تا او  صو پيامبر: گويد يراوي م
  .بيايد، به حسين شير داد صكه پيامبر فاطمه قبل از اين: راوي گويد. شير ندهد

دانيم چه  چيزي را در دهانش نهاد كه ما نمي صد حسن، پيامبراما در مور
  .)1(بودتر از حسين  بود؛ در نتيجه حسن، عالم

، سرور و بزرگ اولين و آخرين بود و با وجود صاو، فاطمه دختر رسول اهللا
پس فاطمه به همراه يك عدد . اش، زره شمشيرشكن و سنگين علي بود اين، مهريه

يش پوست درخت  زبالش از پوست چرمي كه كنارهاچادر مخمل، يك عدد نا
خرما بود، يك عدد مشك شير، يك عدد غربال، يك عدد ليوان، يك عدد سنگ 

فاطمه نزد علي رفت و بستري غير از . آسياب و دو كاسه به همسري علي در آمد
خوابيدند و در روز شتر آبكش  پوست قوچ نداشت كه هر دو در شب روي آن مي

  .و فاطمه خدمتكار خودش بود. دادند علف مي را بر روي آن
  .)2(به خدا قسم، اين هيچ ضرري به فاطمه نرسانيد: ابن جوزي گويد

و . اش دور كرد و او را پاك گردانيد خداوند پليدي را از فاطمه و از خانه
داشت و با ديدن فاطمه  داشت و او را گرامي مي فاطمه را دوست مي» ص پيامبر«

هاي فاطمه خيلي زيادند؛ او صابر، متدين، خير،  ضايل و بزرگيشد ف خوشحال مي
  .)3(»سنگين و پاكدامن، قانع و شكرگذار خداوند بود

  

  ام در نظر من درآوردم ترين افراد خانواده تو را به ازدواج محبوب
. خانواده بنوعبدالمطلب و صحابه بزرگوار اين رويداد مبارك را جشن گرفتند

و . لب، بعضي از شترانش را ذبح كرد و به مردم غذا دادو حمزه بن عبدالمط
هاي بلند و عالي و  اي كه با تخت آن خانه. فاطمه زهرا به خانه زوجيت منتقل شد

                                                 
 .اند ابويعلی آن را روايت كرده و راويانش, ثقه: گويد می 15030, به شامره »ئدجممع الزوا«هيثمی در  −)١(
 .1/452التبرصة,  −)٢(
 .2/119السري,  −)٣(



  
١٦٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

هاي فاخر و  هاي رديف شده و فرش ها و پشتي هاي نهاده شده و بالش فنجان
ت قوچ، يك تنها پوس. چيزي بود گرانبها آراسته نشده، بلكه در نهايت سادگي و بي

آب و  كو يك عدد مش اش از پوست درخت خرما بود،  عدد ناز بالشي كه كناره
و اين خانه دور از . دو ليوان و يك عدد سنگ آسياب براي آرد در آن خانه بود

  .)1(بود صهاي پيامبر خانه
با فاطمه ازدواج كردم در حالي كه من و او بستري جز : گويد يم علي

خوابيدم و روزها روي شتر آبكش  ها روي آن مي شب پوست قوچ نداشتيم كه
 صوقتي رسول خدا. و من و او خدمتكاري جز خود فاطمه نداشتيم. نهاديم مي

فاطمه را به ازدواج من درآورد، او را به همراه يك عدد چادر مخمل، يك عدد 
اش پوست درخت خرما بود، دو عدد سنگ آسيا، يك  نازبالش چرمي كه كناره

فاطمه، سنگ آسياب را آن قدر با دست . آب و دو ليوان برايم فرستاد كعدد مش
كشيد تا  آب آن قدر آب مي ككشيد كه اثر آن در دستش معلوم بود؛ با مش مي

جايي كه اثر آن در گردنش معلوم بود، و خانه را جاروب كرد تا جايي كه 
هايش  سهايش غبارآلود شد؛ و زير ديگ آتش روشن كرد تا جايي كه لبا لباس

وقتي فاطمه به علي بن : از اسماء بنت عميس روايت است گويد)2(آلوده شد
هاي بافته خرما كه پهن شده بود، و يك  طالب داده شد، در خانه علي جز برگ ابي

اش از پوست درخت خرما بود، و يك عدد ليوان و يك عدد  عدد نازبالشي كه كناره
كسي را نزد علي فرستاد كه به او  صپس رسول خدا. ظرف آب، چيزي را نديديم

: »آتيك ىال تقربن أهلك حت«: يا فرمود» چيزي مگو«: »ال حتدثن حدثاً «: بگويد
مَّ «: آمد و فرمود صپس پيامبر. »يمبيانزديك زنت مشو تا اين كه نزدت « أثَ

او زني . ام ايمن ـ كه مادر اسامه بن زيد است» جاست؟ آيا برادرم آن«: »أخي?

                                                 
 .209نساء مبرشات باجلنة, ص  −)١(
 .124أحكام النساء, اثر ابن جوزي, ص  −)٢(



  

١٧٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
اي رسول خدا، اين برادرت است و همسرش دخترت  : ح بود ـ گفتحبشي و صال
ميان يارانش پيمان برادري بسته بود، و ميان علي و خودش هم  صاست؟ ـ پيامبر

! اي ام ايمن«: »إن ذلك يكون يا أم أيمن«: فرمود صپيمان برادري بسته بود ـ پيامبر
  .»پذير است چنين چيزي امكان

ظرفي كه در آن آب بود، خواست و  صمبرپيا: اسماء بنت عميس گويد
كه خداوند به آن عالمتر است، سپس سينه و ) دعاهايي خواند(چيزهايي گفت

 صگاه فاطمه را صدا زد، فاطمه به سوي پيامبر آن. چهره علي را مسح كرد
اش را دور خود پيچيده بود و مقداري از  برخاست در حالي كه از روي حيا جامه

أما إين مل «: سپس به وي گفت. پاشيد و چيزهايي به او گفت آن آب را روي فاطمه
اما من در حق تو كوتاهي نكردم كه تو را به «: »آلك أن أنكحتك أحب أهيل إيلَّ 

سپس چيز سياهي را از . »ام در نظر من درآورم ترين افراد خانواده ازدواج محبوب
: فاطمه گفت» كيست؟ اين«: »من هذا?«: پشت پرده ـ يا از پشت در ـ ديد و فرمود

آن . بله، اي رسول خدا: فاطمه گفت» اسماء بنت عميس؟«: فرمود صپيامبر. اسماء
به خاطر احترام به «: ?» ـ مع ابنته ـ ص جئت كرامة لرسول اهللا«: حضرت فرمود

بله، همانا زن در شبي كه با : اسماء گفت» اي؟ رسول خدا ـ همراه دخترش ـ آمده
يد زن ديگري نزديكش باشد تا هر موقع نيازي داشت، شود، با وي نزديكي مي

  .نيازش را برآورده سازد
دونك «: سپس به علي گفت. برايم دعا كرد صپس رسول خدا: فاطمه گويد

سپس آن حضرت بيرون رفت و پيوسته براي فاطمه . »مواظب زنت باش«: »أهلك
  .)1(دكه وارد اتاقش ش كرد تا اين و علي دعا مي

                                                 
يت كرده و راويانش, راويان طرباين آن را روا: گويد ىم 15216, به شامره »جممع الزوائد«هيثمي در  −)١(

 .اند احاديث صحيح



  
١٧١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  خداوند خير و بركت فراوان را بر تو ارزاني دارد ...راست گفتي 
طاقت دوري فاطمه زهرا از خود را نداشت؛ از اين رو  صپيامبر گرامي

هاي حارثه بن  خانه. تصميم گرفت كه فاطمه را به نزديك خانه خودش آورد
به من خبر : آمد و گفت صوي نزد پيامبر. بود صنعمان نزديك خانه پيامبر

هاي من  هي فاطمه را به نزديك خانه خودت آوري، و اين خانهخوا رسيده كه مي
تر است، و به راستي من و مالم همه  به تو نزديك» بني نجار«هاي  است و از خانه

به خدا قسم، اي رسول خدا، مالي كه از من ... از آن خدا و پيامبرش هستيم
. گيري من نمي تر از مالي است كه از داشتني تر و دوست گيري براي من محبوب مي

راست گفتي، خداوند خير و «: »صدقت, بارك اهللا عليك«: فرمود صرسول خدا
  .»بركت فراوان را بر تو ارزاني دارد

اي از  سپس آن حضرت، فاطمه را به نزديكي خانه خود آورد و در خانه
  .)1(اسكان داد هاي حارثه بن نعمان خانه
  

  اين كار براي شما از خدمتكار بهتر است
فاطمه را از : علي به مادرش گفت: گويد يمابوالبختري روايت شده است كه  از

كارهاي بيرون از خانه منع كن، و كافي است كارهاي خانه و خمير پختن و نان پختن 
  .)2(دو آرد درست كردن را انجام ده

داد و نياز به كسي داشت  يرغم اين، سختي كارهاي خانه فاطمه را آزار م علي
 صپس اين داستان مباركي بود كه باعث شد پيامبر... او باشد كه خدمتكار

و زنان امت اسالمي پس از فاطمه، از  كنصيحت باارزشي را براي راحتي فاطمه
  .دهان مباركش خارج سازد

                                                 
 .40صور من حياة الصحابيات, ص  −)١(
 .)2/125السري, . (اند راويانش ثقه: گويد ىارناووط م −)٢(



  

١٧٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
فاطمه را به ازدواج من  صوقتي رسول خدا: روايت است كه از علي

اش از پوست  كنارهدرآورد، يك عدد چادر مخمل، يك عدد نازبالش چرمي كه 
. آب همراهش فرستاد كدرخت خرما بود، دو عدد سنگ آسياب، و دو عدد مش

ام  آن قدر با دلو آب را از چاه كشيده«: روزي علي به فاطمه گفت: گويد يراوي م
پس . كند و خدا از غنايم كنيزكان زيادي نصيب مسلمين كرده ام درد مي كه سينه

من هم به خدا، آن قدر با سنگ آسياب، «: ه گفتفاطم. »برو و خدمتكاري پيدا كن
ام كه دستانم سفت و ضخيم شده و زير پوست دستانم خون مرده  آرد درست كرده
ما جاء بك أي «: آن حضرت فرمود. رفت صفاطمه نزد پيامبر. »ايجاد شده است

 فاطمه. »آمدم تا بر تو سالم كنم«: فاطمه گفت » جا آمدي دخترم؟ چرا اين«: »بنية?
سپس . مطرح كند و بازگشت صكه درخواستش را نزد پيامبر شرم داشت از اين

 صآمدند و علي، وضعيتشان را به اطالع پيامبر صهر دو با هم نزد پيامبر
بطوهنم, ال  ال واهللا ال أعطيكام, وأدع أهل الصفة تتلو«: آن حضرت فرمود. رساند

نه به خدا قسم، چيزي را به «: »مأجد ما أنفق عليهم, ولكن أبيع وأنفق عليهم أثامهن
پيچد و چيزي  هايشان از درد به خود مي دهم در حالي كه اهل صفه، شكم شما نمي

هاي آن اجناس را  فروشم و قيمت ولي چيزهايي را مي. را ندارم كه به آنان ببخشم
آنان جامه كهنه و . نزد آنان آمد صپيامبر. پس آن دو برگشتند. »بخشم به آنان مي

پوشاندند، پاهايشان آشكار  كردند كه اگر سرشان را مي داري را بر تن مي وصله
آن . نشستندشد؛ از اين رو  پوشاندند، سرشان آشكار مي بود و اگر پاهايشان را مي

در جاي خود بمانيد، آيا «: »مكانكام أال أخربكام بخري مما سألتامين?«: حضرت فرمود
: گفتند» كرديد، به شما نشان ندهم؟ چه كه از من درخواست چيزي بهتر از آن

تسبحان يف   : كلامت علّمنيهنّ جربئيل«: فرمود صپيامبر. »چرا، به ما نشان دهيد«
, وإذا أويتام إىل ان عرشاً , وتكربّ , وحتمدان عرشاً بُر كل صالة عرشاً فراشكام فسبِّحا  دُ

ا أربعاً وثالثني كلماتي هستند كه جبرئيل «: »ثالثاً وثالثني, وامحدا ثالثاً وثالثني, وكربِّ



  
١٧٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

پس از هر نماز، ده مرتبه سبحان اهللا، ده مرتبه : ها هستند به من ياد داده، كه اين
هللا، و ده مرتبه اهللا اكبر بگوييد و هرگاه به بسترتان رفتيد، سي و سه مرتبه  الحمد

علي  .»هللا، و سي و چهار مرتبه اهللا اكبر بگوييد سبحان اهللا، سي و سه مرتبه الحمد
آنها را به من ياد داده، ترك  صبه خدا قسم، از آن وقتي كه پيامبر«: گفت
: نكردي؟ علي گفتشب صفين هم آن را ترك : ابن الكواء به او گفت. »ام نكرده

در )2)(1(»ترك نكردم شب صفين هم آن را! ها خدا شما را بكُشد اي در راه مانده«
أال أعلمكام خرياً مما سألتام? «: رمودندروايتي از بخاري آمده است كه آن حضرت ف

وحتمداه . وتسبحاه ثالثاً وثالثني. إذا أخذمتا مضاجعكام, أن تكربا اهللا أربعاً وثالثني
چه كه از من خواستيد  آيا چيزي بهتر از آن«  :»فهو خريٌ لكام من خادم. ثالثاً وثالثني

ن رفتيد، سي و چهار به شما ياد ندهم؟ و آن هم اين است كه هر گاه به بسترتا
. هللا بگوييد سي و سه مرتبه سبحان اهللا، و سي و سه مرتبه الحمد  مرتبه اهللا اكبر،

  .»اين كار براي شما از خدمتكار بهتر است
 صپاك و منزه است آن خدايي كه نور و روشنايي را به تن اهل بيت پيامبر

پس هرگاه روز  را بگيرد؛ نمود و دور و بر آنان حجابي را قرار داد تا جلو پليدي 
اين پاداش شماست و كار و تالشتان، «: شوند قيامت آيد، شادمان و خوشحال مي

                                                 
آن را  2727, به شامره »الذكر والدعاء«; و مسلم در مبحث 7/71, »فضائل الصحابة«بخاري در مبحث  −)١(

 .روايت كرده است
 ىكه تواناي ىآيد كه هر زن ىاز حديث عيل راجع به شكايت فاطمه برم«: كند كه ز طربي نقل میابن حجر ا −)٢(

كه رفتار و اخالق  ىخانه از قبيل نان پختن و آرد درست كردن و امثال آهنا را دارد, شوهر در صورت ىكارها
د كه مهان كارها را انجام را به عنوان خدمتكار بياور ىشايسته با زنش داشته باشد, ملزم نيست كه زن ديگر

درخواست كرد, آن حرضت,  ص خدمتكار را از پيامرب فاطمه, ىو وجه اين برداشت اين است كه وقت. دهد
را به كرايه  ىرا برايش بگريد, يا فرد ىيا خدمتكار : كمك كند ىا شوهر فاطمه را ملزم نكرد كه فاطمه را به گونه

ها بر شوهر الزم بود, حتًام  خانه را انجام دهد; و اگر اين ىا خودش كارهابگريد تا به اين كارها اقدام كند, و ي
فتح الباري, . (, مهريه را به زنش بدهدىطور كه به او امر كرد كه قبل از نزديك كرد مهان ىبه او امر م ص پيامرب

9/506−507.( 



  

١٧٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .»شود مورد پذيرش واقع مي

و فضل زياد و فراگير به شما . ايم براي شما، نعمتي پايدار و جاودان آماده كرده
ا، به مسكين و آيا شم. ايم و به هر كس كه دلسوز فقراست، پاداش داده. ايم بخشيده

و كار و تالشتان، مورد «: يتيم غذا نداديد و به گرفتار و محبوس، رحم نكرديد؟
چه كسي مثل علي است؟ چه كسي مثل فاطمه است؟ چه . »شود پذيرش واقع مي

قدر بر امواج متالطم زندگي صبر كردند، و فقر و آتش شكننده گرسنگي را 
شان به شادي و  چه قدر سريع اندوه و غم. هاي شادابي دارند آنان چهره. برگزيدند

  .»شود و كار و تالشتان، مورد پذيرش واقع مي«: خوشحالي تبديل شد
بود و علي  صترين فرد در نظر پيامبر محبوب صفاطمه دختر پيامبر

 صو خداوند، ريحانه پيامبر. بود صترين فرد در نظر پيامبر عزيزترين و گرامي
قرار داد، و وقتي كه خداوند فردا ) حسن و حسين(را در دنيا، دو فرزند فاطمه 

روز قيامت آنان و دو فرزندش را نزد خود، احضار كرد، آنان را مورد اكرام و 
  .)1(»شود و كار و تالشتان، مورد پذيرش واقع مي«: دهد بزرگداشت زيادي قرار مي

  
  ك)أم أبيها(شرم و حياء فاطمه 

؛ آن حيائي كه قلم از وصف آن تدبر كن كهمراه من در شرم و حياء فاطمه
  .عاجز است

   :در يكي از روايات حديث قبلي ـ مانند روايت بخاري ـ آمده است
آن . آمد تا خدمتكاري را از او درخواست كند صنزد رسول خدا كفاطمه

: فاطمه گفت» جا آمدي دخترم؟ چرا اين«: »ما جاء بك يا بنية?«: حضرت فرمود
. حتي وقتي باري ديگر آمد، همان را گفت. و شرم كرد .»آمدم تا بر تو سالم بكنم«

نزد فاطمه و  صرسول خدا«: و در بعضي از روايات اين ماجرا آمده است كه
                                                 

 .1/536التبرصة, اثر ابن جوزي,  −)١(



  
١٧٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

در قسمتي از اين حديث آمده » ...علي رفت، در حالي كه آنان در بسترشان بودند
كنار سر فاطمه نشست، و فاطمه به خاطر شرم از پدرش، سرش  صپيامبر«: است

  .»زير لحاف برد را
اي را براي فاطمه آورد و به او  برده صرسول خدا: روايت است كه از انس

لباسي بود كه اگر سرش را با آن لباس  كدر آن موقع بر تن فاطمه: انس گويد. بخشيد
پوشانيد، لباس  رسيد و اگر پاهايش را با آن لباس مي پوشانيد، لباس به پاهايش نمي مي

إنه ليس عليك بأس, إنام هو «: اين را ديد، فرمود صوقتي پيامبر. رسيد به سرش نمي
هيچ اشكالي ندارد، چون اين پدرت و آن يكي، غالم و برده «: )1(»أبوك وغالمك

  .»توست
   :ترين و اولين مخاطب اين گفته است به خدا قسم، فاطمه شايسته

 ن هلا يف األرض نسيا تقصهأك
 

 علی أمها وإن حتدثك تلبت
 

كند   اي دارد كه به دنبالش است، سرش را بلند نمي او در زمين گمشده گوئي«
  .»گوئي به دنبال چيزي در زمين است

  
  !برخيز اي ابوتراب

داشت تا جايي كه روزي از  را بسيار دوست مي كعلي و فاطمه صپيامبر
: )2(»اللهم هؤالء أهيل«: روزها علي و فاطمه و حسن و حسين را صدا زد و فرمود

اللهم هؤالء أهل «: در روايتي ديگر آمده است. »يا، اينان خانواده من هستندخدا«
رهم تطهرياً  . خدايا، اينان اهل بيت من هستند«: »بيتي اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهِّ

و در روزي از روزها ميان . »خدايا، پليدي را از آنان دور كن و آنان را پاكيزه گردان
پس . دهد د، اختالفي كه ميان هر زن و شوهر رخ ميعلي و فاطمه اختالفي پيش آم

                                                 
 .آن را صحيح دانسته است 6/206,»اإلرواء«و آلباين در كتاب . اند ردهابوداود و بيهقي آن را روايت ك − )١(
 .آن را روايت كرده است 2404/32, به شامره »فضائل الصحابة«مسلم در مبحث  −)٢(



  

١٧٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
از اين امر  صوقتي پيامبر. علي عصباني شد و خانه را ترك كرد و به مسجد رفت

اينك تفصيل . اطالع حاصل كرد، با تمام حكمت و مهرباني اين قضيه را درمان كرد
   :كنم جريان را به شما تقديم مي

 پسر«: فرمود. لي را در خانه نديدبه خانه فاطمه آمد و ع صرسول خدا... 
اختالفي ميان ما پيش آمد، او از من عصباني شد «: فاطمه گفت» عمويت كجاست؟

ببين علي «: به كسي گفت صرسول خدا. ، و چيزي به من نگفت»و بيرون رفت
رسول . اي رسول خدا، او در مسجد خوابيده است: آن فرد آمد و گفت» كجاست؟

اش  اش از شانه حالي كه او دراز كشيده بود و جامه نزد علي رفت در ص اهللا
شروع به پاك كردن خاك از  صرسول خدا. آلود شده بود پايين افتاده بود و خاك

برخيز ! برخيز اي ابوتراب«: )1(»!قم أبا الرتاب! قم أبا الرتاب«: علي كرد و فرمود
  .»!اي ابوتراب

پسندي كه از  ان شيرين و دلو علي با اين رفتار دلسوزانه و مهربانانه و سخن
  .همه چيز را فراموش كرد  خارج شد، صدهان مبارك پيامبر

  
  شوند و دختر دشمن خدا با همديگر جمع نمي ص دختر رسول خدا

 صوقتي پيامبر. دختر ابوجهل را خواستگاري كرد در روزي از روزها علي
  .شنيد، خيلي ناراحت شد كاين خبر را از طريق دخترش فاطمه

روي منبر شنيد  صمسور بن مخرمه روايت شده است كه وي از رسول خدااز 
اند كه دخترشان را  بني هاشم بن مغيره از من اجازه گرفته«: فرمود كه آن حضرت مي

اين اجازه را . دهم من اين اجازه را به آنان نمي. طالب درآورند به ازدواج علي بن ابي
كه پسر ابوطالب دوست داشته  مگر اين. دهم نمياين اجازه را به آنان . دهم به آنان نمي

باشد كه دخترم را طالق دهد و با دختر آنان ازدواج كند؛ چون دخترم پاره تن من 
                                                 

 .آن را روايت كرده است 2409/38, به شامره »فضائل الصحابة«مسلم در مبحث  −)١(



  
١٧٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

هرچه برايش ناپسند باشد، براي من هم ناپسند است و هرچه او را اذيت كند، . است
  .)1(»كند مرا نيز اذيت مي

ولكن, , أحل حراماً م حالالً ووإين لست أحر... «: در روايتي از مسلم است
من حاللي ... «  :»بنت عدو اهللا مكاناً واحداً أبداً و ص ال جتتمع بنت رسول اهللا  !واهللا

و  صدختر رسول خدا  !ولي به خدا قسم. كنم را حرام، حرامي را حالل نمي
  .»شوند دختر دشمن خدا هرگز در يك مكان جمع نمي

از مسور بن مخرمه روايت است كه : تچنين در روايتي از مسلم آمده اس هم
طالب دختر ابوجهل را خواستگاري كرد در حالي كه فاطمه دختر  علي بن ابي
 صوقتي فاطمه اين خبر را شنيد، نزد پيامبر. هنوز نزدش بود ص رسول خدا

شوي و  گويند كه تو براي دخترانت ناراحت نمي قوم تو مي«: آمد و به او گفت
  .»علي قصد دارد با دختر ابوجهل ازدواج كند و اين. گويي چيزي نمي

برخاست و موقع خواندن خطبه پس از شهادتين  صگاه پيامبر آن: مسور گويد
او با من . اما بعد؛ من دخترم را به ازدواج ابوالعاص بن ربيع درآوردم«: فرمود

و فاطمه پاره تن من است، و من دوست ندارم . صحبت كرد و مرا تصديق نمود
دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا هرگز نزد ! به خدا قسم. را بيازارد چيزي وي

  .»شوند يك مرد جمع نمي
  .)2(پس علي، خواستگاري را ترك كرد و دنبالش نرفت: مسور گويد

                                                 
آن را  2449/93, به شامره »ص ائل فاطمة بنت النبيفض«: , باب»فضائل الصحابة«مسلم در مبحث  −)١(

 .روايت كرده است
در هر حال  ص دهنده حتريم اذيت و آزار پيامرب علامء معتقدند كه اين حديث نشان: گويد  ىامام نووي م −)٢(

ود آورد, در اصل مباح باشد و خ ىچه كه اين اذيت و آزار را به وجود م و به هر شكل و صورت است هرچند آن
: اش با اين فرموده ص پيامرب: گويند ىآنان م. است ص و اين برخالف غري پيامرب. زنده باشد ص پيامرب

مباح بودن ازدواج عيل با دخرت ابوجهل اعالم كرده است, » كنم ىرا حرام نم من حالىل«: »لست أحرم حالالً «
 =  :فرموده است ىاز مجع ميان دخرت خود و دخرت ابوجهل به خاطر دو علت منصوص هن وىل



  

١٧٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  ص قدر و منزلت و جايگاه فاطمه نزد پيامبر
بنويسم،  صوقتي خواستم راجع به قدر و منزلت و جايگاه فاطمه نزد پيامبر

  .را در اين زمينه آن طور كه شايد و بايد ادا كنم كنستم حق فاطمهنتوا
ال يبغضنا أهل «  :فرمودند صاز ابوسعيد روايت شده است كه رسول خدا

, إالَّ  بغض ) صخانواده پيامبر(هيچ كس اهل بيت « :)1(»أدخله اهللا النار البيت أحدٌ
  .»گرداند خداوند او را داخل جهنم مي كه زد، مگر اينور نمي

نزل ملك فبرشين أن فاطمة «: فرمود صاز حذيفه روايت شده است كه پيامبر
ژده داد كه فاطمه سرور و  اي فرود آمد و به من م فرشته« :)2(»سيدة نساء أهل اجلنة

  .»بزرگ زنان بهشتي است
  .ترسيد اش بر فاطمه مي از دنيا و كاالها و تعلقات فاني صپيامبر

بر فاطمه داخل شد و  صرسول خدا: گويد يماز ثوبان روايت شده است كه 
ابوالحسن اين را : فاطمه گردنبندي طال بر گردن داشت و گفت. من هم با او بودم

 :شوي كه مردم بگويند يا خوشحال ميآ«: فرمود صپيامبر. به من هديه داده است
سپس » !اي از آتش دوزخ است اين فاطمه دختر محمد است و در دستش، حلقه 

 گاه پيامبر آن. اي را خريد و سپس آن را آزاد كرد مه با آن گردنبند، بردهفاط. رفت

=
                                                 

 شود و هر كس پيامرب ىهم اذيت م ص شود پس در اين صورت پيامرب ىاول ـ اين امر منجر به اذيت فاطمه م
 ىبه خاطر شفقت و دلسوز ص شود; در نتيجه پيامرب ىرا اذيت كند, هالك و بدبخت و زيانمند م ص
 .كرده است ىاش بر عيل و فاطمه, از آن هن العاده فوق

 ).16/4مسلم برشح النووي, . (تنه بر فاطمه به سبب حسادتدوم ـ ترس ف
هم آن را تأييد  ىآن را روايت كرده و آن را صحيح دانسته است و ذهب 3/150, »املستدرك«حاكم در  −)١(

 .كرده است
 .آن را تأييد كرده است ىآن را روايت كرده و آن را صحيح دانسته و ذهب 3/151» املستدرك«حاكم در  −)٢(



  
١٧٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .)1(»سپاس براي خدايي كه فاطمه را از آتش دوزخ نجات داد«: فرمود ص
أفضل نساء أهل «: فرمودند صاز ابن عباس روايت شده است كه رسول خدا

برترين زنان «: )2(»وآسية  مريم,فاطمة بنت حممد, واجلنة خدجية بنت خويلد, و
  .»بهشتي، خديجه دختر خويلد، و فاطمه دختر محمد و مريم و آسيه هستند

آسية مريم, وخدجية, و: حسبك من نساء العاملني«: چنين آن حضرت فرمودند هم
مريم، : بس است براي تو از زنان جهانيان«: )3(»ص بنت مزاحم, وفاطمة بنت حممد

  .»صمحمدخديجه، آسيه دختر مزاحم و فاطمه دختر 
چه كسي نزد تو از : پرسيده شد صاز اسامه روايت شده است كه از پيامبر

  .)4(»فاطمه« : تر است؟ فرمود همه محبوب
ترين فرد از ميان زنان نزد  محبوب: گويد ياز بريده روايت شده است كه م

  .)5(»فاطمه و از ميان مردان، علي بود صرسول خدا
كسي : در مؤمنان روايت شده است كه گفتاز عائشه دختر طلحه، از عايشه ما

 صام كه به اندازه فاطمه سخن و كالمش با سخن و كالم رسول اهللا را نديده
به  صشد، پيامبر داخل مي صو هر وقت فاطمه بر پيامبر. شباهت داشته باشد

و فاطمه هم اين . گفت يآمد م بوسيد و به وي خوش رفت و او را مي سوي او مي
                                                 

 8/158; و نسائي در سنن خود, 279−5/278; امحد در مسند خود, 2/354در مسند خود,  ىطيالس −)١(
در  ىهم چنني حافظ منذر. با او موافقت كرده است ىو حاكم آن را صحيح دانسته و ذهب. اند آن را روايت كرده

 .آن را صحيح دانسته است 1/557, »الرتغيب والرتهيب«
آن را صحيح دانسته و  2/594» املستدرك«, و حاكم در  آن را روايت كرده 1/293امحد در مسند خود,  −)٢(

 .موافقت كرده است ىهم با و ىذهب
 3/135; و امحد در مسند خود, 3/157, »املستدرك«; حاكم در 3878در سنن خود, به شامره  ىترمذ −)٣(

 .اسناد آن, صحيح است: گويد ىو ارناووط م. اند آن را روايت كرده
 ).2/133السري, . (اند راويان آن, ثقه: گويد ىارناووط م −)٤(
حاكم آن . اند آن را روايت كرده 3/155; »املستدرك«; و حاكم در 3868در سنن خود, به شامره  ىترمذ −)٥(

 .موافقت كرده است ىهم با و ىرا صحيح دانسته و ذهب



  

١٨٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .)1(داد انجام مي صپيامبركارها را در حق 

  

  اين، الگو و سرمشق توست! خواهر
ام كه به  كسي را نديده«: گويد روايت شده است كه مي كالمؤمنين عايشه از ام

اش، با  ـ راه رفتن و روش و اشاره! اش را گرامي دارد اندازه فاطمه ـ خداوند چهره
  .)2(»شباهت داشته باشد صراه رفتن و روش و اشاره رسول خدا

ام كه به اندازه فاطمه  كسي را نديده: گويد يروايت شده است كه م كاز عايشه
  .)3()صيعني پيامبر(راستگو باشد مگر كسي كه او را به دنيا آورده است 
ام كه برتر  هرگز كسي را نديده: از عمرو بن دينار روايت است كه عايشه گفت

  .)4(از فاطمه باشد غير از پدرش
هيچ : از امام احمد سئوال شد، گفت صو اهل بيت پيامبر وقتي راجع به علي
  .شود مقايسه نمي صكس با اهل بيت پيامبر

 نسبه واحدةىأم عيس
 

 بثالث تزدهي فاطمة
  .»كند اما فاطمه با سه نسبت افتخار مي. مادر عيسي تنها يك نسبت دارد«

 قرة العني خلري األولني
 

 وخاتم الرسل وخري اآلخرين
  .»ها، و خاتم پيامبران است چشم بهترين انسان از اول تا آخر انسانروشني «

                                                 
. اند آن را روايت كرده 2871ود به شامره در سنن خ ى; و ترمذ5217ابوداود در سنن خود, به شامره  −)١(

 .هم با او موافقت كرده است ىآن را صحيح دانسته و ذهب 3/154, »املستدرك«حاكم در 
آن را » فضائل الصحابة«در مبحث  ىو حاكم و ابن حبان و نسائ ىابوداود و ترمذ. صحيح است ىحديث −)٢(

كسى را : گويد از عايشه روايت شده است كه می: كهو در روايت حسن بن عيل آمده است . اند روايت كرده
 .شباهت داشته باشد ص ام كه به اندازه فاطمه سخنش با سخن رسول اهللا نديده

 .موافقت نموده است ىهم با و ىحاكم آن را آورده و آن را صحيح دانسته است و ذهب −)٣(
چنني  4/366, »اإلصابة«ابن حجر در . و مسلم, از طريق عمرو صحيح است ىسند آن بنا بر رشط بخار −)٤(
 .آن را روايت كرده است» معجم األوسط«در  ىو طربان. گويد ىم



  
١٨١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

 البطلذاهي زوج املرتىضو
 

 أسد اهللا احلكيم الفيصل
 

او همسر علي مرتضي، آن قهرمان و شير خداوند حكيم و فيصله دهنده «
  .»است
 هي أم السيدين األكرمنيو

 

 حسنيحسن خري حليم و
  .»باشد مي، حسن، بهترين بردبار و حسين مياو مادر دو فرد بزرگ و گرا«

 مسرية األوالد صنع األمهات
 

 خالل اخلري طبع األمهاتو
 

و راه خير، سرشت مادران . روش و اخالق فرزندان به دست مادران است«
  .»است

 زهرة يف روضة الصدق البتول
 

 أسوة النسوة يف احلق البتول
اسوه و الگوي زنان، به . بتول استاي در باغ صدق و راستي، فاطمه  شكوفه«

  .»حق، فاطمه بتول است
 فاقة السائل أذرت دمعها

 

 ليهودي أباعت درعها
 

براي برآوردن نياز فرد [بينوائي و تنگدستي فرد سائل، اشكش را جاري كرد «
  .»را به يك نفر يهودي فروخت خود پرس] سائل

 كل من يف األرض قد طاع هلا
 

 هابعل رضاها حني ترىضو
اند، پيرو او و خشنودي او وقتي است كه شوهرش را  تمام كساني كه در زمين«

  .»كند راضي و خشنود مي
ئت ما بني صرب و  رضاُنشِّ

 

 ىالفم القرآن والكف الرحيف
 

  .»ميان صبر و رضا در دهان قرآن و كف آرد بزرگ شده است«
 ىدمعها من خشية اهللا جر

 

 )1(ايف ُمصالها يفوق اجلوهر
 

اشك او در جاي نمازش از ترس خدا جاري شد و قلم از وصف آن ناتوان «
                                                 

 .139−138, اثر حممد اقبال, ص »الرموزاألرسار و«ديوان  −)١(



  

١٨٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .»است

   :اين، الگو و سرمشق توست! خواهر
 أين من كانت الزهراء أسوهتاو

 

 محالة احلطب ىممن تقفَّت ُخط
كجاست آن كسي كه فاطمه زهرا الگوي اوست از ميان كساني كه به دنبال «
  .»رفته است) ده هيزم، لقب زن ابولهبحمل كنن(هاي حماله الحطب  گام

  
  سروران جوانان بهشتي

يك سال از اين ازدواج مبارك نگذشته بود كه خداوند متعال چشم علي و 
به نام  صفاطمه در سال سوم هجري نوه اول رسول اهللا. فاطمه را روشن گردانيد

. شد از اين تولد مبارك خيلي خوشحال صپيامبر. حسن بن علي را به دنيا آورد
و موهاي اضافي از سرش . و خودش، كودك را نامگذاري كرد و او را حسن ناميد

وقتي حسن، . را برداشت و به اندازه وزن موي سرش، نقره را به فقيران صدقه داد
  .يك سال عمر كرد، پس از او حسين در ماه شعبان سال چهارم هجري متولد شد

زهرا در سال پنجم هجري، دختر اين ثمره مبارك پيوسته ادامه داشت و فاطمه 
پس از دو . او را زينب نام نهاد صاي را به دنيا آورد كه پدربزرگش پيامبر بچه

  .سال، دختربچه ديگري به نام ام كلثوم به دنيا آورد
داشت و راجع به حسن و حسين  فاطمه را زياد دوست مي صپيامبر

  .»حانه من از دنيا هستندآن دو، ري « :)1(»مها رحيانتاي من الدنيا«: فرمود مي
 :)2(»احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة«: چنين آن حضرت فرمودند هم

  .»حسن و حسين، سروران جوانان بهشتي هستند«
                                                 

 .3770; و سنن ترمذي, شامره 5994صحيح بخاري, شامره  −)١(
آن را  2/395در مسند خود,  ; و ابويعىل3768; ترمذي در سنن خود, به شامره 3/3امحد در مسند خود,  −)٢(

 .و اسناد آن, حسن است. اند روايت كرده



  
١٨٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

گرفت و  او و حسن را مي صروايت شده است كه پيامبر ساز اسامه بن زيد
ردگارا، من اين دو را پرو«: )1(ــ أو كام قال » اللهم إين أحبهام فأحبَّهام«: فرمود مي

  .ـ يا همان طور كه فرموده است ـ» دوست دارم، تو هم آنان را دوست بدار
روي منبر شنيدم، در  صاز پيامبر: گويد از ابوبكره روايت شده است كه مي

كرد و يك مرتبه به  حالي كه حسن در كنارش بود، يك مرتبه به مردم نگاه مي
 :)2(»ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمنيابني هذا سيد, «: فرمود حسن، و مي

و شايد خداوند به وسيله او ميان دو طايفه از . اين پسرم، انساني بزرگ است«
  .»كه با هم اختالف و درگيري دارند ـ صلح و آشتي برقرار سازد  مسلمانان ـ

را در حالي كه  ابوبكر«: گويد از عقبه بن حارث روايت شده است كه مي
 صحسن شبيه پيامبر! فدايش پدرم: گفت كرد، ديدم كه مي ن را حمل ميحس

  .)3(»خنديد وعلي هم مي. است و شبيه علي نيست
هنگام روز بيرون  صپيامبر: گويد روايت شده است كه مي از ابوهريره

كه به بازار بني  زدم تا اين زد و من هم با او حرف نمي با من حرف نمي. رفت
مَّ لكع«: در حياط خانه فاطمه نشست و فرمودپس . قينُقاع رسيد مَّ لكع?)4(أثَ : », أثَ

فاطمه كمي حسن را نگه داشت » جاست؟ آيا كوچولو آن  جاست، آيا كوچولو آن«
گمان كردم كه فاطمه گردنبند كودكانه را . آورد صو كمي دير او را براي پيامبر

 آمد تا اين كه پيامبرپس حسن به سرعت . شويد آويزد يا او را مي به گردنش مي
اللهم أحبه وأحب من «: او را در آغوش گرفت و وي را بوسيد و فرمود ص

                                                 
 .4/43; و طبقات ابن سعد, 5/210; مسند امحد, 3747صحيح بخاري, شامره  −)١(
 .3773; و سنن ترمذي, شامره 4662ن ابوداود, شامره ن; س3746صحيح بخاري, شامره  −)٢(
آن  1351به شامره » فضائل الصحابة«, و در مبحث 1/8محد در مسند خود, ; و ا3750بخاري به شامره  −)٣(

 .را روايت كرده است
. أين لكع ثالثاً «: آمده است  5884در روايت بخاري, به شامره . جا كوچك است منظور از لكع در اين −)٤(

  .»را صدا كنيدحسن بن عيل . كوچولو كجاست? سه بار اين مجله را تكرار كرد«: » ادع احلسن بن عيل



  

١٨٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .»خدايا، او را دوست بدار و هر كسي كه او را دوست دارد، دوست بدار« :)1(»حيبه

گيريم كه وي را دوست داريم پس حب و  پروردگارا، ما تو را گواه مي
  !ترين مهربانان نات را نصيب ما گردان اي مهربا دوستي

  
  كند بازي مي م با حسن و حسين ص پيامبر

خواند، وقتي به سجده  نماز مي صاز ابوبكره روايت شده است كه رسول خدا
خيلي آهسته بلند شد  صرسول خدا. روي پشت و گردنش پريد رفت، حسن

اي رسول خدا، تو را ديديم كه با حسن به : نمازگزاران گفتند. تا حسن نيفتد
إنه «: اي؟ آن حضرت فرمود اي رفتار كردي كه تا به حال با هيچ كس نكرده گونه

همانا او «: »يصلح به بني فئتنيأن اهللا  ىعسرحيانتي من الدنيا, وإن ابني هذا سيد و
اين پسرم انساني بزرگ است و اميد است كه خداوند به . ريحانه من از دنياست

  .»ح و آشتي برقرار سازدصل) از مسلمانان(وسيله او ميان دو طايفه 
پريد و اين كار را  مي صحسن بر پشت پيامبر: در روايتي ديگر آمده است

  .)2(داد بيشتر از يك بار انجام مي
نماز  صرسول خدا: گويد از براء بن عازب روايت شده است كه مي

سوار  صگاه حسن و حسين يا يكي از آن دو آمد و بر پشت پيامبر آن. خواند مي
ضرت وقتي كه سرش را از سجده بلند كرد، او را با دست گرفت، پس آن ح. شد

خوب مركوبي است «: )3(»نعم املطية مطيتكام«: او يا آن دو را گرفت و فرمود
                                                 

 .2421; و صحيح مسلم, شامره 2122صحيح بخاري, شامره  −)١(
و راويان . اند امحد و بزار و طرباين آن را روايت كرده: گويد  ىم 15031, به شامره »جممع الزوائد«هيثمي در  − )٢(

 .دانسته شده است اند غري از مبارك بن فضاله كه او هم ثقه و مورد اعتامد راويان صحيح ىروايت امحد مهگ
آن را روايت كرده و » معجم األوسط«طرباين در : گويد  ىم 15080, به شامره »جممع الزوائد«هيثمي در  −)٣(

 .اسناد آن, حسن است



  
١٨٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .»مركوب شما
خطبه  صرسول اهللا: از عبداهللا بن بريده، از پدرش روايت است كه گويد

بر زمين . تن داشتند هر دو پيراهن قرمز بر. پس حسن و حسين آمدند. خواند مي
از منبر پايين آمد و آن دو را گرفت و جلو  صپيامبر. شدند افتادند و بلند مي مي

p   o  n  mq    r}  :خداوند راست فرمود: سپس فرمود. خود گذاشت
  v        u    t  sz )15 :تغابنال(.  

م نزد آزمايش شما هستند، اجر و پاداش عظي ءاموال و فرزندانتان فقط وسيله«
  .»خواهد بود) از آنِ شما(خداوند 

  .)1(اش ادامه داد اين دو را ديدم و نتوانستم تحمل كنم سپس به خطبه
را ديدم كه زبان يا لب  صرسول خدا: گويد ياز معاويه روايت شده است كه م

  .)2(بيند مكيده، عذاب نمي صمكيد؛ و يقينا زبان يا لبي كه رسول اهللا حسن را مي
خواند، وقتي  نماز مي صرسول خدا: گويد يروايت شده است كه ماز عبداهللا 

وقتي نمازگزاران خواستند . كه به سجده رفت، حسن و حسين بر پشتش پريدند
به نمازگزاران اشاره كرد كه  صكه مانع حسن و حسين از اين كار شوند، پيامبر
 صشد، پيامبر وقتي نماز، تمام. آن دو را رها كنند و كاري به آنها نداشته باشند

: )3(»من أحبني فليحب هذين«: اش گذاشت و فرمود حسن و حسين را در حجره
  .»اين دو را دوست بدارد سپهركس مرا دوست دارد، «

  صفحاتي درخشان از جهاد و مبارزه فاطمه
هاي باعظمتي داشت كه با سطرهايي از نور بر پيشاني تاريخ  گيري فاطمه موضع

                                                 
; و ترمذي در سنن خود, به شامره 1109; ابوداود در سنن خود, به شامره 5/354امحد در مسند خود,  −)١(

 .اسناد آن, حسن است و. اند آن را روايت كرده 3774
 .اسناد آن, صحيح است: گويد  ىارناووط م. آن را روايت كرده است 4/93امحد در مسند خود,  −)٢(
; و ابن حبان در صحيح خود, 67, به شامره »الفضائل«; نسائي در مبحث 8/434ابويعيل در مسند خود,  −)٣(

 .ستو اسناد آن, حسن ا. اند آن را روايت كرده 2233به شامره 



  

١٨٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .نوشته است

ـ از روي اجتهاد خطا ـ  صوقتي اكثر تيراندازان از دستور پيامبردر روز اُحد 
سرپيچي كردند و از باالي كوه پايين آمدند، مشركان بر مسلمانان هجوم بردند و 

در روز  صتعداد زيادي از آنان را به قتل رساندند و چهره مبارك رسول خدا
بر سر  )خوذه(كاله جنگىاش شكست و  هاي جلويي اُحد زخمي شد و دندان

ـ  از انس روايت شده است كه ! ـ پدرم و مادرم فدايش باد. ستمباركش شك
اش شكست و سرش زخمي شد  هاي جلويي در جنگ اُحد، دندان صرسول خدا

وا نبيهم, وكرسوا «: فرمود شد و مي و خون از آن جاري مي كيف يفلح قوم شجّ
قومي كه سر پيامبرشان را  شوند چگونه رستگار مي«: »اهللا رباعيته, وهو يدعوهم إىل
اش را شكستند، در حالي كه او، آنان را به سوي  هاي جلويي زخمي كردند و دندان

z  y   x  w   }: گاه خداوند اين آيه را نازل فرمود آن. »كند خدا دعوت مي
{z )در باره عفو كافران، يا مؤمنان (گونه اختيارى  هيچ« .)128 :آل عمران

  .)1( .»تو نيست براى) فرارى از جنگ،
از ابوحازم روايت است كه وي از سهل بن سعد شنيد كه راجع به جراحت 

زخمي  صچهره رسول خدا: پرسيد، وي گفت در روز اُحد مي صرسول خدا
 .ستبر سر مباركش شك )خوذه(كاله جنگىو اش شكست،  هاي جلويي شد، دندان

شُست و علي  مي را صخون جاري شده از سر پيامبر صفاطمه دختر رسول اهللا
وقتي فاطمه ديد كه آب، خونريزي . ريخت طالب با سطل روي آن آب مي بن ابي

. كند، تكه حصيري را برداشت و آن را سوزاند تا به خاكستر تبديل شد را زياد مي
  .)2(گاه خاكستر را به زخم چسباند و خونريزي قطع شد آن

                                                 
 .آن را روايت كرده است 12/149, »اجلهاد و السري«مسلم در مبحث  −)١(
 =آن را  431−7/430, »املغازي«; و بخاري در مبحث 1790, به شامره »اجلهاد و السري«مسلم در مبحث  −)٢(



  
١٨٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

طمه خيلي اندوهگين به شهادت رسيد و فا در آن غزوه، عموي فاطمه حمزه
  .و ناراحت شد

و يارانش در هر لحظه از حياتشان با  صفاطمه همراه حيات جهادي كه پيامبر
در عبادت و  صحيات ياران پيامبر. كرد چنان زندگي مي كردند، هم آن زندگي مي

  .شد طلب علم و دعوت به سوي خدا و جهاد در راه خدا خالصه مي
و در غزوه خيبر، . شركت داشت... بر در غزوه خندق و غزوه خي كفاطمه

از گندم خيبر را به عنوان ) هشتاد و پنج بار شتر(هشتاد و پنج وسق  صپيامبر
  .سهم فاطمه به وي داد

گيري باشكوهي  سپس بعد از آن در غزوه فتح مكه حضور داشت و موضع
داشت بدانگاه كه پناه دادن ابوسفيان بن حرب را رد كرد وقتي كه از فاطمه 

گري كند؛  براي او شفاعت و ميانجي صرخواست كرد كه نزد رسول خداد
ابوسفيان رفت و بر علي بن ابي طالب داخل شد، و فاطمه هم پيش علي بود و 

ابوسفيان . كرد حسن كه آن موقع خُردسال بود جلو آنان به آرامي رفت و آمد مي
خاطر كاري  ترين فرد از بستگان من هستي و من به اي علي؛ تو نزديك: گفت
ام، حاجتم را برآورده كن و مرا مأيوس و زيانمند مگردان؛ نزد محمد  جا آمده اين

واي بر تو اي : علي گفت. براي من شفاعت كن و از او بخواه كه مرا ببخشد
توانيم در آن هيچ  تصميم به كاري گرفته كه ما نمي صرسول خدا! ابوسفيان

تواني به اين  آيا مي: به فاطمه كرد و گفت گاه ابوسفيان رو آن. حرفي با او بزنيم
پسرت دستور دهي كه مردم را امان دهد، او بزرگ و سرور عرب تا آخر زمان 

به خدا قسم، پسرم به آن حد نرسيده كه مردم را امان دهد و : است؟ فاطمه گفت
  .)1(كسي را امان دهد صتواند بدون دستور و رضايت رسول خدا احدي نمي

  

=
                                                 

 .اند روايت كرده
 .428, ص ىالرحيق املختوم, اثر مباركفور −)١(



  

١٨٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  نيا ناچيز استكاالي د: بگو
، امام و پيشواي متقيان و زاهدان است، بدون شك فاطمه صوقتي رسول اهللا

اگر زاهدترين و پارساترين زن در جهان نباشد، حداقل يكي از زاهدترين  كزهرا
رغم تنگدستي و بينوايي،  اي كه علي و پارساترين زنان در جهان است؛ به گونه

و كاالها و تعلقات و چيزهاي هيچ و پوچ اي داشت  زندگي شيرين و سعادتمندانه
  .دنيا در نظر فاطمه به اندازه ذره غباري ارزش نداشت

دانست كه رضايت و خشنودي خدا و رضايت و خشنودي  كفاطمه زهرا
باالتر از كاالي دنياست، و شعارش اين فرموده خداوند بود كه  صپيامبر خدا

  .)77 :نساءال( ª  ©z    �  ¡  ¢    £  ¤    ¥  ¦  §  ¨ }  :فرمايد مي
و سراى آخرت، براى كسى كه !سرمايه زندگى دنيا، ناچيز است«: به آنها بگو«

و به اندازه رشته شكاف هسته خرمايى، به شما ستم ! پرهيزگار باشد، بهتر است
  .»نخواهد شد

آخرت را پيش روي چشمان نهاد و در حد  كبه همين خاطر فاطمه زهرا
كرد تا از كساني باشد كه خداوند به آنان عنايت و  ش ميتوان خود براي آن تال

Z  Y  X  W  V   U  T  ]  }: فرمايد جا كه مي لطف كرده؛ آن
  `  _  ^   ]  \z )و آن كس كه سراى آخرت را «. )19 :سراءإلا

سعى و  -در حالى كه ايمان داشته باشد-بطلبد، و براى آن سعى و كوشش كند 
  .»پاداش داده خواهد شد) از سوى خدا(تالش او، 

كرد و از نور  فاطمه زهرا بر روي راه رسيدن به رضاي خداوند متعال حركت مي
ها و  ها و چشمه هاي جاودانه و باغ گرفت تا به پاداش و نعمت خدا روشنائي برمي

او همراه شوهرش . مقام باشكوهي كه به زنان مؤمن و صابر وعده داده، نائل آيد



  
١٨٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .)1(اي داشت و بر تنگدستي و سختي معيشت صبر كرد انهزندگي زاهد م» علي«
برد در حالي كه علي كسي  فاطمه با علي، زندگي زاهدانه را به سر نمي هچگون

بود كه قبالً در نهايت زهد و پارسايي زندگي كرده و آن را از سرور زاهدان و 
  .ياد گرفته است صپارسايان، محمد بن عبداهللا

پر از » طالب علي بن ابي«، يعني ابوتراب صپيامبر همانا زندگي پدر دو نوه
هاي  اش، ميدان از عظمت نفس و بلند همتي. عظمت و شكوه و اعجاز است

ها  ها و فداكاري قهرماني. وسيعي به وجود آمده كه ابعاد ندارند و نامحدود هستند
تاريخ تابند؛ تا جايي كه ـ اگر شهادت  ها و مجدها بر آنها مي ها و عظمت و بزرگي

مسلماني باعظمت، . بود ـ نزديك بود آن را خواب و اسطوره و افسانه بپنداري نمي
هاي عالي  كه دنياي پيرامونش از عهد و وفا و استقامت و اخالق واال و هدف

شود مادام كه صاحبش زنده  عظمتي كه روز به روز زياد و مؤكد مي. شود منجر مي
  .آفريند ها را مي گواريكند و بزر ها زندگي مي است؛ با بزرگي

بلندهمت، قدرتمند و شجاع «: گويد ضرار بن ضمره كناني در وصف علي مي
از دنيا و زيورهاي دنيا . كرد گفت، و عادالنه حكم مي سخن نافذ و مؤثر مي. بود

ريخت، و  وي زياد اشك مي. گريزان بود، و مأنوس و همدم شب و تاريكي آن بود
خود نادم و پشيمان بود و هميشه نفس خود را مورد از كرده . انديشيد زياد مي

از لباس زبر و . داد كه چرا فالن كار بد و فالن چيز از تو سر زد خطاب قرار مي
انسان قوي در باطل خود هيچ طمعي از علي . آمد غذاي خشك خوشش مي

دهم كه وي را  گواهي مي. گرديد نداشت و انسان ضعيف از عدالت او نااميد نمي
هايش را پايين  ام؛ در حالي كه شب پرده هايش ديده گيري خي از موضعدر بر

كشيده بود و ستارگانش سر برآوردند، او در محرابش حضور يافته بود و ريش 
كرد و مثل انسان اندوهگين و غمگين  قراري مي صبري و بي خود را گرفته بود، بي

                                                 
 .550نساء أهل البيت, ص  −)١(



  

١٩٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
اي دنيا، به دنبال من  اي دنيا،: گفت شنيدم كه مي كرد؛ گوئي از وي مي گريه مي

آيي، يا به سوي من اشتياق داري؟ دور است، دور است كه مرا فريب دهي؛  مي
عمر تو، !!! ام كه قابل رجوع نباشد من تو را سه طالق داده. كسي ديگر را فريب ده

ه بر كمي توشه و  آ. كوتاه و زندگي تو، حقير و ناچيز و خطر تو، بزرگ است
  .)1(»!دوري سفر و وحشت راه

  
  ها ها و شادي غم

رود و چيزي را از او  نزد او مي صاست كه قبل از وفات پيامبر كاين فاطمه
كند و هم او را اندوهگين و  شنود كه در آن واحد هم او را خوشحال مي مي

  .كند ناراحت مي
. فاطمه در يك لحظه با غم و خوشحالي زيست؛ او گريست و سپس خنديد

  د او را گرياند و خنداند؟آن، چه بود كه در آن واح
كنار پيامبر  صما همسران پيامبر: گويد يروايت شده است كه م كاز عايشه

فاطمه آمد و به . گرفت ياز هيچكدام از آنها خشم نم صجمع شده بوديم، پيامبر
 صوقتي پيامبر. بود صرفت كه خيلي شبيه راه رفتن رسول اهللا اي راه مي گونه

سپس او را » خوش آمدي! دخترم«: »بابنتي مرحباً «: رموداو را ديد، شادمان شد و ف
. در طرف راست يا طرف چپش نشاند و چيزي به فاطمه گفت، كه فاطمه گريست

 صوقتي پيامبر. سپس بار دوم چيزي را به فاطمه گفت، كه فاطمه خنديد
. رازي را به تو گفت و تو گريه كردي صرسول خدا: برخاست، به فاطمه گفتم

من راز رسول : چرا خنديدي و چرا گريه كردي؟ فاطمه گفت: ن بگوحاال به م
اينك آن : وفات يافت، به فاطمه گفتم صوقتي پيامبر. سازم را فاش نمي صخدا

اكنون به تو : خبر را به من بگو كه چرا خنديدي و چرا گريه كردي؟ فاطمه گفت
                                                 

 .6/67الح األمة, دكرت سيد حسني, ص −)١(



  
١٩١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

ل سنة مرة, وإنه إن جربيل كان يعارضه بالقرآن ك«: بار اول به من گفت. گويم مي
عند اقرتاب أجيل, فاتقي  عارضني العام يف هذه السنة مرتني, واين ال أحسب ذلك إالَّ 

د كر ساله، يك بار قرآن را بر من مي جبرئيل هر«: »اهللا واصربي, فنعم السلف لك أنا
كنم كه زمان مرگم نزديك  و من گمان مي. و امسال دو بار قرآن را بر من خواند

من براي تو سلف و پيشينه خوبي . خدا بترس و صبر پيشه كناست؛ پس از 
: قراري و اندوه مرا ديد، فرمود بي صوقتي رسول خدا. پس گريه كردم. »هستم

آيا راضي «: »أما ترضني أن تكوين سيدة نساء العاملني, أو سيدة نساء هذه األمة?«
  .)1(پس خنديدم  »نيستي كه تو سرور زنان جهانيان، يا سرور زنان اين امت باشي؟

 چرا وقتي كنار رسول خدا: از عايشه روايت شده است كه وي به فاطمه گفت
: رفتي گريه كردي، سپس بار دوم نزديك او شدي خنديدي؟ فاطمه گفت ص
اش، معلوم است كه او رفتني  به من خبر داد كه از شدت درد و بيماري صپيامبر

اش،  ه من از ميان افراد خانوادهسپس به من خبر داد ك. است، من هم گريه كردم
أنت سيدة نساء أهل اجلنة إال مريم بنت «: شوم و فرمود زودتر به او ملحق مي

من . »تو سرور و بزرگ زنان بهشتي به جز مريم دختران عمران هستي«:  »عمران
  .)2(هم خنديدم

  
  ص وفات پيامبر محبوب

 صد كه وفات پيامبرعالوه بر رويدادهاي عظيمي كه پيش آمد و اشاره داشتن
هايي هم بودند كه به چنين امري اشاره داشتند؛ فتح  نزديك است، عالمات و نشانه

مكه، ام القري در سال هشتم هجري براي مسلمانان تحقق يافت؛ در سال نهم 
                                                 

 .اند آن را روايت كرده 2450به شامره  ,»فضائل الصحابة«; و مسلم در مبحث 6/462األنبياء, «بخاري در مبحث  − )١(
يب شيبه نسبت داده أآن را آورده, و آن را به ابن  13/675, »كنز العامل«و متقي در . سند آن, حسن است −)٢(

 .يت, از اوستو زيادت در روا. است



  

١٩٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
آوردند يا با دست  هاي مختلفي روي آوردند كه اسالم مي ها و گروه هجري هيأت

 صكه ذليل و خوار بودند؛ لشكر اسالم كه پيامبردادند در حالي  خود جزيه مي
همراه آن خارج شد، سپاهيان روم را ترساند تا جايي كه از رويارويي با سربازان 

ها پس از ده سال جهاد  و همه اين. اسالم فرار كردند؛ جزيرة العرب اسالم آورد
ها  همه اين. ـ بود نو صحابه بزرگوارش ـ  صمستمر و پي در پي پيامبر

. كردند اشاره مي صهايي بودند كه به تمام شدن وظيفه رسول اهللا المات و نشانهع
رسالت الهي را به مردم رساند، امانت دين را ادا كرد، خيرخواه و  صپيامبر

ن  ها را زدود، و مردم بر راه روشن قرار گرفتند كه شب آ دلسوز امتش بود، تاريكي
. شود روز كسي از آن منحرف نمي ههمانند روزش است و جز انسان بدبخت و تير

   :كرد خودش به نزديك شدن زمان وفاتش اشاره مي صپيامبر
: از آن جمله، روايتي است كه امام احمد از معاذ روايت كرده كه معاذ گويد

همراهش بيرون رفت و  صاو را به يمن فرستاد، رسول اهللا صوقتي رسول خدا
اش  كنار سواري صبود و رسول اهللا كرد، و معاذ سوار به او وصيت و سفارش مي

يا «: هاي خود را به معاذ كرد، فرمود سفارش صوقتي پيامبر. كرد پياده حركت مي
, »أن ال تلقاين بعد عامي هذا, أو لعلك أن متر بسمجدي هذا وقربي ىمعاذ إنك عس

إن «: ثم التفت فأقبل وجهه نحو املدينة فقال ص معاذ جشعاً لفراق رسول اهللا ىفبك
شايد تو پس از امسال، ! اي معاذ«: )1(»الناس يب املتقون من كانوا وحيث كانوا وىلأ

معاذ از ترس مفارقت . مرا نبيني، يا شايد از كنار اين مسجد من و قبرم عبور كني
همانا «: سپس صورتش را به سمت مدينه كرد و فرمود. گريه كرد صرسول اهللا

  .»ستند، هر كس و در هر جا باشندترين مردمان به من، پرهيزگاران ه نزديك
هر ساله ده روز از ماه  صها، اين بود كه پيامبر چنين از جمله اين نشانه هم

                                                 
 .آن را صحيح دانسته است 2012, به شامره »صحيح اجلامع«امحد آن را از معاذ روايت كرده, و آلباين در  − )١(



  
١٩٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

جبرئيل در . كرد، در سال دهم هجري، بيست روز اعتكاف كرد رمضان اعتكاف مي
كرد، و در آخرين سال از حيات  هر رمضان، يك بار قرآن را بر او عرضه مي

  .ن را بر او عرضه كردمباركش، دو بار قرآ
خذوا عني «: در سال دهم هجري براي حج خارج شد و فرمود صپيامبر

تان را از من بگيريد  مناسك و اعمال حج«: »مناسككم لعيل ال ألقاكم بعد عامي هذا
  .)1(و شروع به خداحافظي كردن با مردم نمود. »شايد من پس از امسال شما را نبينم

h  g   f  e  d  c  b  a  } : زل شددر عرفه اين آيه بر او نا
ij  u  t  s  r  q  p   o  n m l  k  z )مائدهال: 

و ! بنابر اين، از آنها نترسيد ؛آيين شما، مايوس شدند) زوال(امروز، كافران از « .)3
و نعمت خود را بر شما  ؛امروز، دين شما را كامل كردم! من بترسيد) مخالفت(از 

  .»-شما پذيرفتم) جاودان(ا به عنوان آيين و اسالم ر ؛تمام نمودم
آن را روايت  و از جمله اين اشارات قوي، حديثي است كه ابوسعيد خدري

اهللا خريّ عبداً ما بني إن «: براي مردم خطبه خواند و فرمود صپيامبر: كرده گويد
را ميان اي  همانا خداوند، بنده«: »اهللا بني ما عنده, فاختار ذلك العبد ما عندالدنيا و

چه را كه نزد  چه كه نزد خداست، مخير كرده و آن بنده، آن دنيا و ميان آن
اش تعجب كرديم،  ابوبكر گريه كرد و ما از گريه: راوي گويد. »خداست، برگزيد

داد كه مخير  اي خبر مي از بنده صكه رسول اهللا چون او گريه كرد به خاطر اين
چه كه نزد خداست،  نيا و ميان آنبود كه ميان د صشده است؛ پس رسول اهللا

  .)2(»تر به اين مطلب بود و ابوبكر از همه ما عالم. مخير شده است
  

                                                 
 .آن را روايت كرده است 1297به شامره  ,194−8/172, »احلج«مسلم در مبحث −)١(
در  ىاين حديث از طرق ديگر .اند آن را روايت كرده 12/6; و ابن ايب شيبه, 3/18امحد در مسند خود,  −)٢(

 .صحيح بخاري و صحيح مسلم آمده است



  

١٩٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  صلحظات پاياني حيات پيامبر
  

در صبح همان روزي كه به رفيق اعلي پيوست، بيرون رفت و به نتيجه  صپيامبر
به  و نگاه وداع و خداحافظي. كرد اش نگاه مي جهاد و تالش و صبر و پايداري

را دوست داشتند و پيامبر هم آنان را دوست داشت،  صاصحاب و يارانش كه پيامبر
نمازشان را قطع كنند چون  صآنان نزديك بود از خوشحالي رسول اهللا . انداخت

نگاه وداع و  صگمان كردند كه بيماري او بهبود يافته، و گمان نكردند كه پيامبر
كه كنار حوض كوثر و در بهشت خدا آنان را اندازد تا زماني  خداحافظي به آنان مي

  .تركيد هايشان مي دانستند، دل و اگر آنان، اين را مي. كند ديدار مي
خدايا، رفيق اعلي «: »اللهم الرفيق األعىل«: اين بود صآخرين كالم رسول اهللا

  .»)گزينم را برمي(
ي بيمار شد، گاهگاه صوقتي پيامبر: گويد از انس روايت شده است كه مي

به  صپيامبر! كشد قدر رنج مي واي پدرم چه: گفت كفاطمه. شد بيهوش مي
 صوقتي پيامبر. اي بر پدرت نيست پس از امروز مصيبت و سختي: فاطمه گفت

اي پدرم كه ! اي پدرم كه امر پروردگار را اجابت كردي: وفات يافت، فاطمه گفت
وقتي . دهيم ئيل ميخبر مرگ تو را به جبر! اي پدرم! بهشت برين جايگاهت است

آيا دلتان اجازه ! اي انس: گفت كجنازه آن حضرت به خاك سپرده شد، فاطمه
  .)1(»خاك بريزيد؟ صداد كه روي رسول اهللا

به مدينه  صآن روزي كه رسول خدا: گويد روايت شده است كه مي صاز انس
، وفات يافت صآمد، همه چيز در مدينه نوراني گرديد، و آن روزي كه رسول خدا

هايمان را  كه دل نكشيديم تا اين صها را از پيامبر و دست. همه چيز تاريك گرديد

                                                 
, »اجلنائز«; و ابن ماجه در مبحث 7/755و وفاته,  ص , باب مرض النبي»املغازي«بخاري در مبحث  −)١(

 .اند آن را روايت كرده 1630به شامره 



  
١٩٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .)2)(1(مانكار كردي
رحلت نمود و فاطمه بسيار اندوهگين و غمگين گرديد  صاين چنين پيامبر

و نشست و نوار خاطرات را از زماني كه ... تا جايي كه نزديك بود قلبش پاره شود
و  صدلسوزي و مهرباني و عطوفت پدرش محمددختربچه بود و در آغوش 

ها در دلش  ها و غم كرد، تا آن موقعي كه اندوه زندگي مي كمادرش خديجه
 اما او كسي بود كه صبر و رضا را از پيامبر محبوب... كرد انباشته گرديد، مرور مي

آمد، صبر  ياد گرفت؛ از اين رو موقع هر مصيبت و بالئي كه برايش پيش مي ص
  .است صتر از وفات پيامبر محبوب كرد و چه مصيبتي بزرگ مي و تحمل

إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته يب, فإهنا من أعظم « : آن حضرت فرمود
هرگاه مصيبت و بالئي براي يكي از شما پيش آيد، مصيبت خودش « :)3(»املصائب

، از ياد كند، چون آن) يعني وفاتش(را با مصيبتي كه براي من پيش آمده 
  .»هاست ترين مصيبت بزرگ

  :قدر زيبا سروده است ابوالعتاهيه در شعر خود كه با حديث فوق موافقت دارد، چه
 اصرب لكل مصيبة وجتلد

 

 واعلم بأن املرء, غري خملد
 

براي هر مصيبت و سختي صبر كن و بدان كه انسان، در اين دنيا جاودان «
  .»ماند نمي

 أَو ما تري أن املصائب مجة
 

 املنية للعباد بمرصد ىوتر
بيني كه مرگ در كمين بندگان نشسته  ها زيادند و نمي بيني كه مصيبت آيا نمي«

  »است؟
                                                 

آن را » خمترص الشامئل«ر و آلباين د. آن را روايت كرده است 13/104, »املناقب«ترمذي در مبحث  −)١(
 .صحيح دانسته است

 .با ترصف 59−54, اثر نگارنده, ص صحياة حممد −)٢(
آن را صحيح  347, به شامره »صحيح اجلامع«آن را روايت كرده, و آلباين در » شعب اإليامن«بيهقي در  −)٣(

 .دانسته است



  

١٩٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
 بمصيبةىمن مل يصب ممن تر

 

 هذا سبيل لست عنه بأوحد
 

ميرد، چون اين  كسي كه هنوز به مصيبت مرگ مبتال نشده، باالخره روزي مي«
  .»راهي است كه از آن گريزي نيست
 إذا ذكرت حممدًا ومصابه

. 

 فاجعل مصابك بالنبي حممد
هاي خود،  هاي او را به ياد آوردي، هنگام مصيبت هرگاه محمد و مصيبت«

  .»آور به ياد  صهاي پيامبر، حضرت محمد مصيبت
  

  هاي مسلمانان اين چنين بود خانه
زد وقتي پدر فاطمه وفات يافت، فاطمه آرزو كرد كه از پدرش ارث برد و ن

 صابوبكر به وي گفت كه از پيامبر. ابوبكر رفت و ارث پدرش را از او خواست
ما پيامبران، مالي به ارث از «: )1(»ال نورث, ما تركناه صدقة«: فرمود شنيده كه مي

فاطمه . »گذاريم، صدقه است چه را كه پس از خود به جا مي شود، آن برده نمي
  .ئله گذشتابتدا بر او خشم گرفت و سپس از اين مس

وقتي فاطمه بيمار شد، : اسماعيل بن ابي خالد از شعبي روايت كرده كه شعبي گفت
اين ابوبكر است كه از تو اجازه ! اي فاطمه: علي گفت. ابوبكر آمد و اجازه ورود خواست

  .بله: آيا دوست داري كه به وي اجازه دهم؟ علي گفت: فاطمه گفت. خواهد ورود مي
به سنت عمل كرد، پس در خانه شوهرش  كفاطمه: گويم: گويد امام ذهبي مي

  .بدون اجازه او، اجازه نداد
ابوبكر داخل . پس فاطمه به ابوبكر اجازه داد كه داخل شود: گويد شعبي مي

به خدا قسم، خانه و مال و خانواده : كرد و گفت شد و فاطمه را راضي و قانع مي
ي خدا و پيامبرش و رضايت و و قوم و فاميل را فقط به خاطر رضايت و خشنود

                                                 
 .آن را روايت كرده است 8/113, »ص آخر ما تكلم به النبي«: , باب »املغازي«بخاري در مبحث  − )١(
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چنان با او صحبت كرد، تا  سپس ابوبكر هم. خشنودي شما اهل بيت رها كردم
  .)1(كه فاطمه راضي و خشنود شد اين

و زن خوب از پيشينيان خوبمان اين چنين ... هاي پاك اين چنين بود  خانه: گويم
داد كه داخل  ميبود كه بدون اجازه شوهرش ـ يا در حضور او ـ به احدي اجازه ن

  .اش شود خانه
از خداوند خواستاريم كه بار ديگر مسلمانان را به دين خود برگرداند تا تمام 

شود و  هستي بداند كه زندگي حقيقي و پاك جز در سايه تعاليم اسالم ميسر نمي
  .هرگز ميسر نخواهد شد

  
  اينك زمان رحلت فرا رسيده

ها،  ها و شادي سفر طوالني از غمفاطمه دچار بيماري سختي شد، و پس از آن 
و فرزندانش نشستند و در نهايت شفقت و دلسوزي به او ... بر بستر مرگ خوابيد 

  .نگريستند مي
فاطمه زهرا دو چشم سستش را باز كرد و شوهرش، علي را ديد كه پريشان 

و حسن و حسين را ديد كه در چشمانشان، اشك موج . حال و اندوهگين است
الي كه دخترانش، زينب و ام كلثوم نزديك بود از شدت اندوه و غم در ح. زند مي

شان را نوازش كند و از اندوهشان  پس فاطمه زهرا خواست كه همه. آب شوند
  .بكاهد اما كلمات بر لبانش جاري نشدند و فاطمه حرف نزد

كند و براي فراق و دوري دنيا  و او دنيا را ترك مي. مرگ به پيشواز او آمده بود
براي كسب عزت و افتخارش با كسي رقابت نكرد و مغلوب و . خورد أسف نميت

او به زودي خواهد مرد و برايش . ها و تعلقات دنيا نشد ها و نعمت مبهوت زينت
                                                 

و حافظ ابن . و اسناد آن, صحيح اما مرسل است. آن را آورده است 8/27, »الطبقات«ابن سعد در  −)١(
اين حديث هر  :آن را آورده و آن را به بيهقي نسبت داده و گويد  6/139, »فتح الباري«حجر عسقالين در كتاب 

 ., صحيح استچند مرسل است, اما اسناد آن تا شعبي



  

١٩٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
هاي  گذارد كه در هيچ يك از توشه كنند و پس از خود، دنيا را به جا مي گريه مي

همانا بهترين توشه، تقوا و آري، . دنيا به جز تقوا و پرهيزگاري، خيري نيست
  .بهترين پوشش، تقوا است و پوشش و توشه فاطمه، تقوا بود

هجري، روح آرامش از بدنش  11شنبه، بيست و هفتم رمضان سال  در روز سه
  .پر كشيد و راضي و مورد رضايت به سوي پروردگارش بازگشت

ين و حسن و حس. وفات يافت و شوهرش، آماده گريستن شد ك فاطمه زهرا
ترين مادر در هستي، فاطمه زهرا سرور  ها را بر عظيم و زينب و ام كلثوم، اشك

  .زنان بهشتي و دختر سرور زنان بهشتي، سرازير كردند
هايشان نشسته  مردم در مسجد نبوي گردهم آمدند در حالي كه اندوه زيادي بر دل

. تجديد كرد صهاي آنان را بر فراق پدرش رسول خدا وفات فاطمه اندوه و غم. بود
شوهرش علي و عمويش، عباس بن . فاطمه شش ماه پس از پدرش وفات يافت

اش به قبرستان بقيع به  در سكوت شب، جنازه. عبدالمطلب بر او نماز جنازه خواندند
  .)1(كنار آرامگاه زينب و رقيه و ام كلثوم ـ رضي اهللا عنهن ـ منتقل شد

كه نور  اند از اين كلمات من ناتوان! قسم به خدا: گويم در پايان اين سفر مبارك مي
هاي عظمت در زندگي اين زن صحابي جليل  اي از گوشه و روشنايي را بر گوشه

. تواند حقش را ادا كند، بيندازد كه بشر هرگز نمي صالقدر فاطمه دختر رسول خدا
ولي بس است براي او كه آفريدگار هستي جزا و پاداش بزرگي را به وي در هر دو 

در دنيا، او را سرور بزرگ زنان جهانيان در عصر خود، و : ان عطا كرده استجه
و دختر سرور و بزرگ اولين و  كدختر سرور و بزرگ زنان جهانيان، خديجه

  .، گرداند و در آخرت، او را سرور و بزرگ زنان بهشتي گرداندصآخرين، محمد
و بهشت برين را خداوند از فاطمه راضي باد و او را راضي و خشنود گرداند 

  !جايگاهش گرداند
                                                 

 .با ترصف 603−601نساء أهل البيت, ص  −)١(



  
١٩٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  ام عماره
  

  دفاع كرد ص زن مجاهدي كه در روز اُحد از پيامبر
شد و تأثير خود را در صاحبان  مي منتشردعوت اسالمي در همه جاي مكه 

شان را  و مردم به سرعت جاهليت نخستين. گذاشت هاي بزرگ به جا مي قلب
و آيات . شتافتند ين دين تازه ميافكندند و به سوي گردن نهادن به ا دور مي

چنان كه  هم ،شد هايي كه با خاك ايمان محفوظ شده بود، نازل مي قرآن بر قلب
¼  ½  ¾   ¿  Á  À  }  :بارد باران شديد بر خاك حاصل خيز مي

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Âz )اما هنگامى كه آب باران بر آن « .)5 :حجال
و از هر نوع گياهان زيبا  ؛رويد ىآيد و م فرستيم، به حركت درمى فرو مى

  .»رويان مى
هاي قلب،  ها و راه كننده است، هرگاه به شكاف گر و شيفته ايمان، نيرويي فسون

راه يابد و در اعماق قلب رخنه كند، نزديك است كه هر امر محالي را ممكن 
  .)1(سازد

ي تمام هستي اي كه برا قرار است با اين مثَل و نمونه زنده باشيم؛ مثل و نمونه
  .چيز محالي وجود ندارد كند كه در سايه عقيده راسخ و ايمان عميق، هيچ اثبات مي

القدري باشيم كه امام ابونعيم او را چنين  ما قرار است با آن صحابيه جليل
بيعت كرد، در  صام عماره، زني است كه در عقبه با پيامبر: كند توصيف مي

نمود، و او زني كوشا و جدي و  مبارزه مي ها با مردان و جوانان پيكار و جنگ
  .دار و عبادتگذار و قابل اعتماد همه بود روزه

   :گويد اش مي امام ذهبي درباره
ام عماره، نسيبه دختر كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول، زني فاضل و 

  .مجاهد، زني انصاري و خزرجي و نجاري و مازني، اهل مدينه بود
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٢٠٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
ازني از كساني است كه در غزوه بدر حضور برادرش، عبداهللا بن كعب م

  .و برادر ديگرش، عبدالرحمن از كساني بود كه هميشه گريان بود. داشت
ام عماره در شب عقبه، و در غزوه اُحد و غزوه حديبيه و غزوه حنين و جنگ 

  .هاي زيادي نمود يمامه حضور داشت و جهاد و مبارزه كرد و تالش
  .)1(و در جهاد دستش قطع شد احاديثي براي او روايت شده،

عبداهللا و حبيب را به دنيا آورد، . ام عماره زن زيد بن عاصم مازني نجاري بود
. را به دست آوردند صو هر دو پسرش افتخار مصاحبت و همراهي پيامبر گرامي

سپس بعد از زيد بن عاصم، با غزيه بن عمرو مازني نجاري ازدواج كرد و خوله را 
  .رزندان و خانواده ام عماره، در اسالم شأن و منزلت بزرگي دارندف. به دنيا آورد

  
  ها و مكارم كجايند ؟ آن بزرگواري

هايش عاجز  در حقيقت، در مقابل اين زن، قلم از وصف فضائل و بزرگي
هاي خيلي زيادي را در وجود او جمع  است، چون خداوند مكارم و بزرگي

  .گردانيده است
ه عنوان يك همسر سخن بگويي، او همسر باوفايي اگر بخواهي راجع به او ب
و اگر بخواهي او ... كند  داند و آن را به خوبي ادا مي است كه حق شوهرش را مي

و اگر ... را به عنوان يك مادر توصيف كني، او مادري مهربان و دلسوز است 
دار و يادكننده  دار و شب زنده بخواهي از عبادتش سخن بگوئي، او زني روزه

اش سخن بگويي، او زني  و اگر بخواهي از جهاد و مبارزه... ـ است  ألداوند ـ خ
جنگيد و دشمنان را از  كرد و با دشمن مي دفاع مي ص است كه از رسول خدا

  .كرد دفع مي صپيامبر
دانم چگونه سخن را از اين زن صحابي گرامي و فاضل  به همين خاطر من نمي
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٢٠١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .شروع كنم
  

  ماره همراه با بيعت عقبه دوم، درخشيدخورشيد با ارزش ام ع
هايي پاك را يافت، و  خورشيد اسالم بر سرزمين جزيرة العرب تابيد و قلب

از طرف پروردگارش آورده بود،  صها دعوت حقي را كه پيامبر اين قلب
سفير دعوت اول، مصعب بن  صاستجابت نمود و پس از بيعت عقبه اول، پيامبر

ر نشر اسالم و جمع كردن مردم بر گرد اسالم با روش عمير را فرستاد؛ كسي كه د
آرام و اخالق عطرآگين و استدالل قوي و ذكاوت شديدش، خيلي موفق بود؛ 

پرورش يافته و از او ياد گرفته كه  صچون او كسي است كه در حضور پيامبر
  .دعوت به سوي خدا چگونه است

سر راه خوشبختي دنيا و  ام عماره از كساني بود كه توسط او اسالم آورد، و بر
  .آخرت قرار گرفت

آمدند تا بيعت عقبه  صدر سال بعدي، هفتاد و سه مرد و دو زن نزد پيامبر
  .دوم را با آن حضرت منعقد كنند

است، و  ك»ام عماره نسيبه بنت كعب«شان ميهمان مبارك ما  اين دو زن، يكي
  .باشد مي ك عمرو تديگري ام منيع اسماء بن

بيعت كرد و با اين  صو ام عماره با رسول خدا... ك انجام شدآن بيعت مبار
  .اي از نور را بر پيشاني تاريخ نگاشت كار صفحه

  
  امانتي عظيم

. كند ام عماره به مدينه بازگشت در حالي كه امانت اين دين عظيم را حمل مي
كه به مدينه رسيد، به نشر و گسترش اسالم ميان زنان در مدينه و  به محض اين

  .يان فرزندان و خانواده و قومش اقدام كردم
داند كه دين جز با گذشت و فداكاري و  اين چنين است زن مسلماني كه مي



  

٢٠٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .رسد ايثار و حمل امانت به تمام هستي هرگز نمي

  

  هايي از جهاد ام عماره در راه خدا نمونه
ها و نويسندگان سير ذكر  ها و شرح حال مورخان و نويسندگان زندگينامه

القدر، يعني ام عماره در چندين جاي حساس همراه  اند كه اين صحابيه جليل ردهك
بيعت عقبه، غزوه اُحد، روز حديبيه، غزوه : بود، كه عبارتند از ص رسول خدا

و او از كساني بود كه در جنگ با  .)1(نخيبر، عمره قضا، روز فتح مكه، غزوه حني
  .ذاب و يارانش شركت داشتمرتدان در جنگ يمامه و جنگ عليه مسيلمه ك

هاي درخشاني را يكي پس از  گيري موضع كدر اين جاهاي حساس، ام عماره
  .كرد و او اولين زن مجاهد در تاريخ اسالم است ديگري، ثبت مي

بر سر نصرت و ياري دين اسالم بيعت  صجالب است كه او با پيامبر گرامي
بلكه او در آن روز . ا نمودكرد و در غزوه اُحد به اين بيعت به نحو احسن وف

اي كه باعث شد، او همراه تمام اعضاي  هاي باعظمتي داشت به گونه گيري موضع
هاي مبارك و  گيري پس در اين موضع... اش به مژده به بهشت نائل آيد خانواده

كنيم؛ آن مقامي كه ام  درخشان است كه ما مقام اين صحابيه بزرگ را درك مي
  .)2(ي از مردم پيشي گرفته استعماره در آن از بسيار

  

  ص و دفاع وي از پيامبر... جهاد و مبارزه او در جنگ اُحد 
خاطر قريش از زماني كه در غزوه بدر پريشان و تاريك گرديد، ديگر آرام نشد 

هايشان جز هيزم  و پس از آن غزوه، رويدادها و حوادثي پيش آمد كه به كينه
سال گذشت، اهل مكه تمام ساخت و وقتي يك . افزود افروخته چيزي نمي

جا  پيمانانشان از ميان مشركان در آن سازهاي جنگي خود را فراهم كردند و هم
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٢٠٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .توز اسالم و مسلمانان به آنان پيوست جمع شدند و هر بدخواه و كينه
اين لشكر خشمناك با تعداد زيادي از افراد، بالغ بر سه هزار نفر براي جنگ بيرون 

  .رفت
رهبر لشكر صلح مصلحت ديد كه زنان نيز با لشكر همراهي كنند و ابوسفيان، 

براي جنگ بروند تا سپاهيان او تا آخرين نفس براي دفاع از ناموس و حيثيتشان 
  .بجنگند

مسلمانان جهت رويارويي با مشركان بيرون رفتند و در گردنه اُحد در كرانه 
نقشه پيكار  صو پيامبر. شان را به طرف كوه قرار دادند دره، خيمه زدند و پشت

هايشان قرار داد و عبداهللا بن جبير را  و تيراندازان را در مكان. با دشمن را كشيد
انضحوا اخليل عنا بالنبل, ال «: و فرمود. امير آنان ـ كه پنجاه مرد بودند ـ قرار داد

 :)1(»قبلكم إن كانت الدائرة لنا أو علينا فالزموا أماكنكم, ال نؤتني من! يأتونا من خلفنا
از پشت به ما حمله  تاگروه اسبان دشمن را به وسيله تيراندازي از ما دور كنيد، «
يعني چه پيروز (در هر حال چه نتيجه جنگ به نفع يا به ضرر ما باشد . كنندن

مواظب . در جاي خودتان بمانيد و پايين نياييد) شديم و چه شكست خورديم
  .»شوداز طرف شما به ما حمله نباشيد تا 

إن  امحوا ظهورنا«: در روايتي ديگر آمده كه آن حضرت به ياران خود گفت
از پشت مواظب ما «: »رأيتمونا نقتل فال تنرصونا, وإن رأيتمونا نغنم فال ترشكونا

شويم ما را ياري  اگر ديديد كه ما كشته مي] مبادا دشمن به ما حمله كند[باشيد 
پائين [بريم  ديد كه ما غنائم جنگي را مي، و اگر دي]و همان جا بمانيد[نكنيد 
جا بمانيد تا به شما اجازه پايين آمدن  بلكه همان[و با ما مشاركت نكنيد ] نياييد

مطمئن شد كه گروه تيراندازان اين دستورات مؤكد را  صرسول خدا. »]داده شود

                                                 
آن را  289, ص »فقه السرية«ده, و آلبانی در حتقيق آن را روايت كر 2/129» السرية«ابن هشام در  −)١(

 .صحيح دانسته است



  

٢٠٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
لو و خودش ج. نمايند دهند و از آن سرپيچي نمي در انتهاي لشكر اسالم انجام مي

سامان دهد و دستور داد كه بدون اجازه او، مبارزه  و آمد تا ابتداي لشكر را سر
  .)1(»شروع نشود

ام عماره و پسرانش، عبداهللا و حبيب، و شوهرش و ديگر : آن خانواده مؤمن
در حالي كه ام عماره رفت تا . فرزندانش بيرون رفتند تا در راه خدا جهاد كنند

ان را مداوا كند، اما شرايط و موقعيت اين معركه به تشنگان را آب دهد و مجروح
اي بود كه ام عماره ناچار شد با مشركان بجنگد و همانند يك قهرمان بايستد  گونه

و آن هم زماني . دفاع كند صاي از رسول خدا گونه ترس و واهمه و بدون هيچ
شان بود كه مسلمانان از ترس اتفاقات و حوادث و شكستي كه در آن روز براي

پيش آمد، پراكنده شدند، و ام عماره در آن موقع شمشير و زره و سپر را به دست 
  .)2(كرد ايستاد و خودش از او محافظت مي صگرفت و در كنار رسول اهللا

و . پيكار خونين شروع شد، و پيروزي از آنِ سربازان موحد پروردگار بود
تيراندازان هم جاهاي خود را به ناگاه . آوري غنائم نمودند مسلمانان شروع به جمع

مشركان فرصت . آوري غنائم هجوم بردند ترك كردند و به ميدان جنگ براي جمع
را غنيمت شمرده و از پشت آمدند و بر مسلمانان هجوم بردند و تعداد زيادي از 

خواستند او را نيز  بودند و مي صسپس به دنبال پيامبر... آنان را به قتل رساندند
  !!!ندبه قتل برسان

اند و از آن حضرت دفاع  جمع شده صجا تعداد كمي از ياران پيامبر اين
  .بود ككنند و در رأس آنان، ام عماره مي

اي كه آن را به  كنيم تا راجع به اين نقش تاريخي يسخن را به ام عماره واگذار م
  .ايفا نمود، با ما سخن گويد صخاطر دفاع از سرور اولين و آخرين، حضرت محمد
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٢٠٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

ديدم كه مردم : ام عماره گفت: گويد عماره بن غزيه روايت شده است كه مي از
اند و جز عده كمي كه به ده نفر هم  پراكنده و متفرق شده صاز كنار رسول خدا

و من و دو پسرم و شوهرم جلو او بوديم و از او . اند رسيد كنار وي نمانده نمي
 صپيامبر. گذشتند حضرت مي خورده از كنار آن  كرديم، و مردم شكست دفاع مي

سپرت براي : فرمود. مرا ديد كه سپر ندارم، مردي را ديد كه سپر به همراه دارد
مرد، سپر را انداخت و من آن را گرفتم، و به وسيله . كند كسي بينداز كه مبارزه مي

سواران به ما حمله كردند و  اسب. كردم محافظت مي صآن از رسول خدا
شاء اهللا آنان را  انبودند،  و اگر چند مرد مثل ما ميردند ضرباتي بر ما وارد ك

  .داديم شكست مي
 سواري از روبروي من آمد و مرا زد، و من خودم را سپر رسول اهللا مرد اسب

اي به  پس آن مرد نتوانست صدمه. كردم قرار داده بودم و از او محافظت مي ص
فرصت استفاده كردم و به در اين لحظه من از . وارد سازد و پشت كرد صپيامبر

 صپيامبر. اي زدم، و مرد از پشت اسب، بر زمين افتاد زير زانوي اسبش ضربه
پسرم مرا در مقابل آن : ام عماره گفت! مادرت! اي پسر ام عماره، مادرت: صدا زد

  .)1(مرد ياري داد تا او را كشتيم
روز (آن روز  :گويد روايت شده است كه مي) پسر ام عماره(از عبداهللا بن زيد 

 گاه پيامبر آن. شد زخمي بر پيكرم وارد آمد و خون جاري شد و منقطع نمي) اُحد
  .»زخمت را ببند«: »اعصب جرحک«: فرمود ص

پس مادرم به سوي من آمد و با نوارهاي مخصوص بستن زخم، : عبداهللا افزود
منان بلند شو، و با دش! پسرم: ايستاده بود و فرمود صزخمم را بست و پيامبر

چه كسي به اندازه تو، «: »!من يطيق ما تطيقني يا أم عامره«: فرمود مبارزه كن و مي
  .»!طاقت و توانائي دارد، اي ام عماره
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٢٠٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
كسي كه پسرم را زخمي كرده بود، به سوي ما آمد و رسول : گويد ام عماره مي

به طرفش رفتم و ساق پايش . اين شخص، پسرت را زخمي كرد: فرمود ص خدا
  .دم و به زانو روي زمين افتادرا ز

اش را  هاي جلويي كرد تا جايي كه دندان را ديدم كه تبسم مي صرسول خدا
او را قصاص كردي و حق پسرت را از او «: »!استقدت يا أم عامره«: و فرمود. ديدم

  .»!اي ام عماره  گرفتي
 صيامبرگاه پ آن. سپس پي در پي با سالح او را زديم تا او را به قتل رسانديم

  .»سپاس براي خدايي كه تو را پيروز گردانيد«: )1(»ظفرک يهللا الذ احلمد«: فرمود
  

  دهد براي ام عماره گواهي عظيمي مي ص پيامبر
ضمره بن سعيد مازني از مادربزرگش، كه در جنگ اُحد، حضور داشت، 

: فرمود شنيدم كه مي صاز رسول خدا: كند، كه مادربزرگش گفت روايت مي
امروز مقام نسيبه دختر «: »بنت كعب اليوم خري من مقام فالن وفالن ةنسيبملقام «

  .»كعب از مقام فالني و فالني، برتر است
او . كرد ديد كه به سختي با دشمن مبارزه مي او در روز اُحد ام عماره را مي

ابن : گفت او مي. و سيزده زخم بر بدنش وارد آمد. لباسش را به كمر بسته بود
ام عماره به شدت زخمي شده بود و . ديدم كه به شانه ام عماره زدقمئه را 

به سوي : ندا داد صسپس منادي رسول خدا. مداوايش يك سال طول كشيد
او قسمتي از پيراهنش را بر روي زخمش بست، ولي . برويد )2(االسدحمراء 

ـ خداوند از وي راضي باد و او را مورد . نتوانست از خونريزي جلوگيري كند
                                                 

 .8/414طبقات ابن سعد,  −)١(
زاد : نگا. روی جاده وقتی كه به سمت ذواحلليفه می مكانی است در هشت مايلی مدينه از طرف چپ −)٢(

 .243− 3/242املعاد, 



  
٢٠٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .)1(ـ! مرحمت خود قرار دهد
  

  پروردگارا، ايشان را رفيقان من در بهشت قرار ده
  .براي ام عماره و پسرش دعا نمود كه همراه او در بهشت باشند صبلكه پيامبر

از عبداهللا بن زيد بن عاصم : گويد از حارث بن عبداهللا روايت شده است كه مي
قتي مسلمانان از اطراف رسول در جنگ اُحد حضور داشتم، و: گفت شنيدم كه مي

آن . كرديم پراكنده شدند، من و مادرم به او نزديك شديم و از او دفاع مي ص خدا
پرتاب «: فرمود صپيامبر. بله: ام عماره گفت» پسر ام عماره؟«: حضرت فرمود

پس در جلو او سنگي را به سوي مردي ـ كه بر روي اسب بود ـ پرتاب كردم . »كن
  .صابت نمودو به چشم اسب، ا

اسب آشفته و پريشان شد و خود و مردي كه روي آن بود، روي زمين افتادند 
و به زخم . كرد تبسم مي صها را به سوي آن پرتاب كردم، و پيامبر و من سنگ

اللهم ! اعصب جرحها! أمک أمک«: اش بود نگاه كرد و فرمود مادرم كه روي شانه
پروردگارا، ايشان را  ،را ببند شزخم !مادرت مادرت«: »اجلنة يف ياجعلهم رفقائ

اشكالي ندارد كه  چمادام كه چنين است، هي: گفتم. »رفيقان من در بهشت قرار ده
  .)2(سرم آيددر دنيا هر نوع بال و مصيبتي بر 

  

  ها ها و شادي غم
هايي كه در اين  ام عماره از غزوه اُحد بازگشت در حالي كه دردهاي زخم

پس از يك شب، مجاهدان به . كرد بود را تحمل مي غزوه به او اصابت نموده
و در . كردند هاي خود را مداوا مي سوي خانه و كاشانه خود روانه شدند و زخم

ام عماره هم . به سوي حمراء االسد برويد: ندا زد صصبح منادي رسول خدا
                                                 

 .8/413طبقات ابن سعد,  −)١(
 .415−8/414طبقات ابن سعد,  −)٢(



  

٢٠٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
هايش را بر روي زخمهايش بست ولي نتوانست همراه مجاهدان  بلند شد و لباس

  .شد آمد و خشك نمي به خاطر كثرت خونريزي كه از بدن پاكش ميبرود، 
هايي را كه در غزوه اُحد به او اصابت نموده بود،  يك سال تمام گذشت و زخم

  .كرد معالجه مي
  .داد چنان مسير خود را با جهاد در راه خدا ادامه مي هم كاما به خدا، ام عماره

در اين  كريظه رفت، ام عمارهبراي جنگ با يهوديان بني قُ صوقتي پيامبر
هايي كه در غزوه اُحد به او رسيده،  غزوه هم بود تا تمام هستي بداند كه زخم

عزيمت و تصميم او را ضعيف نكرده، چون او قوت و نيروي خود را از ايمانش 
  .گرفت به خدا مي

  

  ام عماره در بيعت رضوان به رضوان الهي نائل آمد
وقتي آن حضرت، . خارج شد صاه رسول خدادر سال حديبيه ام عماره همر

 گيري پيامبر را به عنوان سفير به سوي قريش فرستاد تا موضع عثمان بن عفان
را برايشان بيان كند و تأكيد كند كه آن حضرت قصد جنگ و ايجاد  ص

اما ... خواهد اعمال عمره را انجام دهد مزاحمت براي شما ندارد بلكه فقط مي
خواستند او را گروگان بگيرند تا  د خود نگه داشتند ـ شايد ميقريش، عثمان را نز

گونه مزاحمت و دردسري براي آنان ايجاد  مطمئن شوند از جانب مسلمانان هيچ
ميان مسلمانان . عثمان را آزاد نكردندمدت زيادي طول كشيد و قريش . ـ شود نمي

د و يارانش را به بلند ش صگاه پيامبر آن. شايع شد كه عثمان به قتل رسيده است
آنان با آن حضرت بر سر مرگ بيعت كردند و ام . سوي بيعت رضوان فرا خواند

بيعت كرد تا در بيعت  صعماره هم از كساني بود كه بر سر مرگ با پيامبر
خداوند متعال راجع به كساني كه اين بيعت را . رضوان به رضوان الهي نائل آيد

h  g  f  e  d  c   b  a  _  `  }  :انجام دادند، فرموده است
  r  q  p  o  n  m  l   k  j  iz )خداوند از «. )18 :فتحال



  
٢٠٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

 )گرفت  انجام  در حديبيه  كه  الرضوان بيعه( هنگامى كه در زير آن درختـ مؤمنان 
از (خدا آنچه را در درون دلهايشان  ؛راضى و خشنود شد ـ با تو بيعت كردند
از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد  ؛دانست نهفته بود مى) ايمان و صداقت

  .»بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود) خيبر  فتح يعنى(و پيروزى نزديكى 
موي سرش را كوتاه كرد، يارانش براي برداشتن و نگهداري  صو وقتي پيامبر

توانست  كگرفتند و ام عماره كردن موي سر آن حضرت از همديگر پيشي مي
  .ا را بردارد و تا آخرين لحظه حياتش آنها را نگهداري كندبعضي از آن موه

  

  ام عماره پي در پي در جاها و مواقع حساس حضور داشت
ام عماره پي در پي در جاها و مواقع حساس حضور داشت و در هر جا و 

اين سال هفتم . آمادگي كامل را داشتص موقعيت حساس به همراه رسول خدا
كه در مدينه بود، سخت گذشت، و ماه اول از اين هجري است كه بر مسلمانان 

سال يعني ماه محرم، همان ماهي بود كه مسلمانان در خالل آن به سوي يهوديان 
افكني و فساد به رهبري  چيني و توطئه خيبر رفتند تا به حيله و خيانت و دسيسه

  .جا خاتمه دهند يهوديان در آن
وان حضور داشت، راه خود را به رضالام عماره هم همراه لشكري كه در بيعت 

وقتي خودش خواست به سوي يهوديان  صچون پيامبر. سوي خيبر در پيش گرفت
  .تواند همراه او خارج شود خيبر رود، اين را اعالم كرد كه هر كسي دوست دارد مي

آن حضرت تأكيد كرد كه تنها كساني كه ميل و رغبت دارند همراه او به سوي 
رضوان كه هزار و چهارصد نفر بودند، الو جز اصحاب بيعت يهوديان خيبر روند، 

  .خارج نشد صكسي همراه پيامبر
هاي قهرمان مسلمان و اسب  ام عماره در سرزمين خيبر حضور داشت و اسب

كه چگونه خداوند، پيامبرش را عزت و پيروزي داد و  را ديد، و اين صرسول خدا
لشكر پيروز به سوي مدينه بازگشت تا سپس ام عماره همراه . دشمنانش را نابود كرد



  

٢١٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .)1(در عمره قضا حضور يابد و همراه مؤمنان موحد، داخل مسجدالحرام شود

  
  در روز حنين

همراه آن حضرت رفت تا  كبه غزوه حنين رفت، ام عماره صوقتي پيامبر
  .مسير خود را در بذل و بخشش و فداكاري ادامه دهد

خبر بود از  روي آوردند ـ و ام عماره بيشمار به سمت دره  داران بي طاليه
اي خالي و سرازير بود، سواران در آن فرود  چه كه در آن نهفته بود ـ و آن، دره آن
  .رفتند شدند، گويي به سوي گودال مي آمدند هرچه داخل آن مي مي

هاي خسته مسلمانان در پايين دره جمع شدند، ناگهان دشمنان از  وقتي گروه
هوا هنوز تاريك بود و تاريكي قبل از . لند، آنان را تيرباران كردندهاي ب گاه كمين

  .نشيني كنند باعث شد مسلمانان عقب طلوع فجر،
هاي محكم را  جا را در بر گرفت و اين صف موج آشفتگي و داد و فرياد همه

  .در هم شكست
به طرف راست رفت و اين فرار مسلمانان او را رنجاند و  صرسول خدا

! اي مردم«: », أنا رسول اهللا, أنا حممد بن عبداهللاين أهيا الناس? هلموا إيلّ أ«: فرمود
  .»كجا؟ به سوي من بياييد، من رسول خدا هستم، من محمد بن عبداهللا هستم

زدند و همراه صاحبانشان  هيچ پاسخي به او ندادند، و شتران به همديگر تنه مي
  .)2(گشتند به عقب برمي
اس ـ كه صداي رسايي داشت ـ دستور داد كه به عمويش عب صرسول خدا

  .صحابه را صدا بزند
                                                 

 .817فرسان من عرص النبوة, امحد خليل مجعه, ص  −)١(
آن را  434ص  ,»فقه السرية«آن را آورده, و آلبانی در ختريج كتاب  2/289, »السرية«ابن هشام در  −)٢(

 .صحيح دانسته است



  
٢١١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر
: ؟ عباس گويد)1( كجايند اصحاب درخت طلح: با صداي بلند گفتم: عباس گويد

  .)2(گوش به فرمانيم گوش به فرمانيم: به خدا قسم، وقتي صدايم را شنيدند، گفتند
ر و ايثارگر را خداوند، عباس را هدايت كرد كه صاحبان عقايد و مردان فداكا

تنها آنان بودند كه پيام و برنامه خدا به وسيله آنان . ها صدا زند هنگام آن مصيبت
  .رود ها به وسيله آنان از بين مي ها و گرفتاري رسد و سختي  به مردم مي

شتابند، كاري از دستشان  اند و به سوي غنائم مي اما كساني كه بر دنيا حريص
  .)3(آيد برنمي

قدم  قدمان در اين موقعيت حساس و دشوار ثابت همراه با ثابت كام عماره
بلكه . قدم بمانند توانند در آن ثابت موقعيتي كه فقط صاحبان عقايد راسخ مي. ماند

اش  سواران مشركان را به قتل برساند تا به سفر جهادي او توانست يكي از اسب
  .خاتمه دهد صهمراه رسول خدا

  
  زن مجاهد و مادر شهيد

ها، نمونه بود؛ او زني عبادتگذار،  در همه مكارم و بزرگي كعمارهام 
  .فرمانبردار، مجاهد، و صبور بر قضا و قدر الهي بود

او را نزد  صكسي كه پيامبر. كند صبر مي» حبيب«او بر قتل پسر محبوبش 
كُشد ـ اما مسيلمه  مسيلمه كذاب فرستاد ـ و با وجودي كه كسي فرستادگان را نمي

  .رد و دستور داد او را بكُشندخيانت ك
اند، به شرح  ها آورده چنان كه نويسندگان سيره و زندگينامه خالصه ماجرا هم

رفتند و اسالم  صمسيلمه كذاب همراه بني حنيفه نزد رسول خدا :زير است
هاي خود در نجد بازگشتند، مسيلمه مرتد شد و پنداشت  و وقتي به خانه. آوردند

                                                 
 ).مرتجم(بيعت كردند  صرضوان است كه زير درخت طلح با پيامربالمنظور اصحاب بيعت  −)١(
 .2/100صحيح مسلم,  −)٢(
 .بسياربا ترصف . 435− 433فقه السرية, اثر غزالی مرصی, ص  −)٣(



  

٢١٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
اي از بستگان او به خاطر  عده. براي براي بني حنيفه استكه او پيامبري مرسل 

ترينشان تعصب قومي بود، از او پيروي كردند و در  هاي مختلفي كه مهم انگيزه
  .زمين فساد برانگيختند

، يكي از »حبيب بن زيد«جا شهيد خوشبخت و ثابت قدم، پسر ام عماره،  اين
ير ايمان را خورده و بر تقوا از يافتگان مدرسه نبوت، كسي كه ش نجيبان و پرورش

شير بازگرفته شده، و بر جهاد بزرگ شده، و در دامن مادرش زندگي كرده و همه 
هاي بعدي حضور داشته، خود  خير و نيكي را ياد گرفته، و در جنگ اُحد و جنگ

او را انتخاب كرد تا مأموريتش را به سوي مسيلمه  صرسول خدا. را نشان داد
مسيلمه، حرمت . او را از گمراهي و دروغ و گناهش نهي كند .كذاب انجام دهد

مسيلمه وقتي به او . فرستادگان را رعايت نكرد بلكه او را گرفت و به زنجير كرد
: گفت دهي كه محمد، فرستاده خداست؟ حبيب بن زيد مي آيا گواهي مي: گفت مي

ا هستم؟ او در دهي كه من فرستاده خد آيا گواهي مي: گفت بله، و وقتي به او مي
. چندين بار اين را تكرار كرد... شنوم من كر هستم چيزي نمي: گفت جواب مي

، و روحش، )1(شهادت رسيدتكه كرد و حبيب به  گاه مسيلمه اعضاي او را تكه آن
  .راضي و مورد رضايت به سوي آفريدگارش شتافت

   :هرثاي او، ابيات باشكوهي سروده، از جمل در )2(مالك بن عمرو ثقفي
 ُخلِّفت بعدهوقبيليمضی صاحب

  

 البقية أصنع يفكيف بأعضائ
 

  .»ام چه كار كنم من با اعضاي باقيمانده. رفيقم قبل از من رفت و من پس از او ماندم«
 يقال له الكذاب تشهد أننو

 

 لست أسمع يرسول فأومأ أنن
 

ستم؟ او دهي كه من فرستاده خدا ه آيا گواهي مي: مسيلمه كذاب به او گفت«

                                                 
 .2/64; و احللية, 82−81ر, ص ; ُاسد الغابة, رشح حال حبيب; االستبصا1/327االستيعاب, : نگا −)١(
 .3/329; و اإلصابة, 3/350رشح حال مالک بن عمرو در االستيعاب, : نگا −)٢(



  
٢١٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر
  .»شنوم اشاره كرد كه نمي

 فقال أتشهد أهنا ملحمد
 

 فنادی بدعوی احلق ال يتعتع
كه  دهي كه محمد فرستاده خداست؟ او بدون آن آيا گواهي مي: مسيلمه گفت«

دهم كه  لكنت پيدا كند، دعوت حق را گفت و اظهار داشت كه بله، گواهي مي
  .»محمد فرستاده خداست

 بسيفهفرضب أم الرأس فيه
 

 )1(غوی حلاه اهللا بالفتک مولع
و خداوند مسيلمه سركش . مسيلمه كذاب، با شمشير خود بر فرق سرش زد«

  »!را با قتل او خوار و زشت گرداند
در همه جا پخش شد، و وقتي خبر شهادت وي به  خبر شهادت حبيب

يا به قتل مادرش، ام عماره رسيد، با خدا عهد بست كه قبل از مسيلمه يا بميرد 
او خود و . و به قضا و قدر الهي راضي گرديد و صبر زيبائي در پيش گرفت. برسد

سارهاي  ها و چشمه اش را براي خداوند متعال نذر كرد تا در باغ فرزندان و دارائي
براي او و افراد  صاكنون براي او بس است كه پيامبر گرامي... بهشت باشد

 ها را از خدا درخواست كرد، و آن حضرت اش، بركت و خيرها و نيكي خانواده
  .)2(راضي بودزماني وفات يافت كه از او و فرزندانش  ص
  

  جهاد و مبارزه ام عماره در جنگ يمامه
 ابوبكر. ، برخي از قبايل عرب از دين اسالم برگشتندصپس از وفات پيامبر

  دين برخاست و لشكرهايي براي جنگ با مرتدان و بازگرداندن آنان به سوي
ام عماره هم زود به سوي ابوبكر شتافت تا از او اجازه بگيرد كه . خدا فرستاد

همراه لشكر به سوي جنگ يمامه برود تا مسير خود را در جهاد ادامه دهد و از 

                                                 
 .302−301, اثر ابن سيد الناس, ص »منح املدح«كتاب : نگا −)١(
 .77−76نساء مبرشات باجلنة, ص  −)٢(



  

٢١٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .مسيلمه كذاب قصاص پسرش، حبيب را بگيرد

ام عماره به ميان صفوف لشكر اسالم رفت تا با دشمنان خدا بجنگد ـ آن موقع 
چنان  نش بيشتر از شصت سال بود ـ و با شمشيرش در ميان لشكر مرتدان همس

اش را با قتل مسيلمه در جنگ يمامه شادمان  كه خداوند سينه كرد تا اين مبارزه مي
او مسيلمه كذاب را مقتول ديد و براي خداوند متعال سجده شكر برد و . گردانيد

در جنگ يمامه يازده . راموش كردهايي كه در بدنش ايجاد شده بود، ف تمام زخم
  .زخم در بدنش ايجاد شد و دستش قطع گرديد

آن زن مجاهد كه با جهاد و مبارزه خود سطرهايي از نور بر پيشاني تاريخ 
نزد او رفت و احوالش  وقتي كه به مدينه بازگشت، ابوبكر... نگاشت، بازگشت

هاي ياران  عماره در دلام . را پرسيد و از احوال و اوضاعش اطمينان حاصل كرد
  .جايگاهي واال داشت و تا آخرين لحظه عمرش اين چنين بود ص پيامبر
  

  اينك زمان رحلت فرا رسيده
پس از اين سفر مبارك از بذل و بخشش و فداكاري و ايثار و جهاد در راه 

كه از  بر بستر مرگ خوابيد تا از دنيا خارج شود پس از آن كخدا، ام عماره
و به رضوان و خشنودي . ترين درهاي تاريخ، وارد تاريخ شد بزرگ ترين و شريف

  .پروردگار نائل آمد و روحش به سوي آفريدگارش شتافت
عطا كند تا » ام عماره«خواهيم كه به امت اسالمي، زناني امثال  از خداوند مي

امت اسالم، پرچم جهاد را برافراشته كند و مسجداالقصي اسير به دست مسلمانان 
  .رددبازگ

كنيم خواندن اين فرموده الهي را فراموش  اينك كه با ام عماره خداحافظي مي
e  d  c  b   a  `  _  ^  ]  \     [  Z  } : فرمايد كنيم كه مي نمي
fz )55-54 :قمرال(.  



  
٢١٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

در  .در باغها و نهرهاى بهشتى جاى دارند) در روز قيامت(يقينا پرهيزگاران «
  .»!ند مالك مقتدرجايگاه صدق نزد خداومجلس و 

  
خداوند از وي راضي باد و او را راضي و خشنود گرداند و بهشت برين را 

  !جايگاهش گرداند



  

٢١٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  بكر اسماء بنت ابي

  
خداوند به جاي اين پادامني، دو تا پادامني در بهشت را به تو عطا 

  محمد رسول اهللا                                                                                      ! كند
كنيم كه بوي خوش آن  هايمان همراه اين بوستاني زندگي مي چنان با دل ما هم
  .شود هايش قطع نمي ها و شكوفه شود و ميوه شود و زمينش خشك نمي تمام نمي

امروز قرار است همراه گُلي گرانقدر باشيم كه در مزرعه اسالم كاشته شده و با 
ها  هاي زمين در طول روزها و سال شده و بوي خوشش در كرانه آب وحي آبياري
چنان  اش شاد شده و هم ها با ياد سيرت و زندگاني ها و گوش پخش شده و دل

  .شوند شاد مي
القدري باشيم كه اگر بخواهم همه فضائل و  ما قرار است همراه صحابيه جليل

ـ  مء دختر ابوبكر ـ او اسما: گويم هايش را در يك كلمه جمع كنم، مي بزرگي
  .و بس است براي او كه دختر ابوبكر باشد. است

هايمان همراه سيرت عطرآگينش از همان ابتداي  پس با ما بياييد تا با دل
  كيست؟ كاش زندگي كنيم تا بدانيم اسماء زندگي

  
  اي مبارك شجره

ه نور بريم ك كه با سيرت مبارك اسماء زندگي كنيم، هرگز از ياد نمي قبل از اين
و روشنائي را بر آن درختي كه مجد و عظمت و بزرگي را در خود جمع كرده، 

هايش به اطراف  اما شاخه. آن درختي است كه ريشه و تنه آن ثابت است. بيندازيم
  .اند هاي جوزاء را در آغوش گرفته و نواحي آسمان رسيده تا جايي كه ستاره

فرستادگان الهي، خورشيد بر پدرش، بهترين كسي است كه پس از پيامبران و 
او . او اولين ده نفري است كه به بهشت مژده داده شدند. او طلوع كرده است

  .است ابوبكر صديق



  
٢١٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .است صشوهر خواهرش، سرور اولين و آخرين، محمد بن عبداهللا
  . باشد مي كالمؤمنين عايشه اش، ام خواهر پدري

ورد و به افتخار همراهي اش، ابوقحافه كسي است كه اسالم آ پدربزرگ پدري
  .نائل آمد صو همنشيني پيامبر

اش، ـ ام الخير ـ سلمي دختر صخر كسي است كه اسالم  مادربزرگ پدري
  .نائل آمد صآورد و به افتخار همراهي و همنشيني پيامبر

ام عامر، قريبه، و : اش ـ كه همگي از زنان صحابي بودند ـ عبارتند از سه عمه
  .وقحافه ـ ام فروه ـ دختران اب

پيامبر و يكي از ده نفري است   و پسرعمه صشوهرش، يار و ياور رسول خدا
او ... كه به بهشت مژده داده شدند و اولين كسي است كه در راه خدا شمشير كشيد

  .است زبير بن عوام
است؛ كسي كه يكي از بزرگان و » عبداهللا بن زبير«پسرش، كه خليفه بود 

  .اد بوددالورمردانِ عبادت و جه
  .برادر شقيقش، عبداهللا يكي از صحابه نجيب است

او از شجاعان و . اش، عبدالرحمن برادر شقيق عايشه ـ است برادر پدري
  .دالورمردان و تيراندازان بود

نفر يافت  هاي صحابه، چهار اي از خانه در هيچ خانه: اند به همين خاطر گفته
شان پسر  ان صحابي باشند و بعضيش را ديده باشند و همه صشود كه پيامبر نمي

بعضي ديگر باشند به جز خانه ابوبكر، كه اسماء و پدرش و پدربزرگش و پسرش، 
  !شان راضي باد خداوند از همه. اند يعني پسر زبير هر چهار نفرشان، صحابي

از تنه آن بيرون آمده و » اسماء«پس چه بگوييم راجع به آن درخت مباركي كه 
  !سته است؟هايش زي ميان شاخه

  اسماء از زنان پيشگام و پيشقدم به سوي اسالم بود
در مكه متولد شد و در  صبيست و هفت سال قبل از هجرت پيامبر كاسماء



  

٢١٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
بزرگ شد؛ كسي كه جامع تمامي خصال خير بود و » ابوبكر صديق«خانه پدرش 

  .برترين مردمان است صپس از رسول خدا
وقد  ما ألحد عندنا يدٌ إالَّ «: وده استاش فرم درباره صاو كسي است كه پيامبر

مال أحد  يالصديق, فإن له عندنا يداً يكافئه اهللا هبا يوم القيامة, وما نفعن كافأناه هبا إالَّ 
, أال   مال أيب يقط ما نفعن بكر, ولو كنت متخذاً من الناس خليالً الختذت أبابكر خليالً

كه جزايش  ما نكرده مگر اين كمكي در حقكس  هيچ«: )1(»وإن صاحبكم خليل اهللا
ايم بجز ابوبكر صديق؛ چون او در حق ما كاري  ايم و آن را جبران كرده را داده

مال . كند دهد و آن را جبران مي كرده كه فقط خداوند در روز قيامت جزايش را مي
اگر من از ميان مردم، . كسي به اندازه مال ابوبكر به من نفع نرسانيده است هيچ

كردم، حتماً ابوبكر را به عنوان دوست  يمي را براي خود انتخاب ميدوستي صم
  .»اما بدانيد كه رفيق شما، دوست صميمي خداست. گزيدم صميمي خود برمي

زيست و اخالق واال از او ياد » ابوبكر صديق«پس اسماء در خانه پدرش 
  .گرفت و بر حب و دوستي فضيلت بزرگ شد

يعني ابوبكر (زيرةالعرب تابيد، پدر اسماء وقتي خورشيد اسالم بر سرزمين ج
و از اين جا بود كه اسماء . اولين كسي بود كه از ميان مردان اسالم آورد) صديق

و در ميان قافله . زود اسالم آورد و از زنان پيشگام و پيشقدم به سوي اسالم بود
لمان پس تنها هفده زن و مرد مس. ايماني او هيجدهمين نفري بود كه اسالم آورد

به همين صورت اسماء از كساني بود كه خداوند متعال . پيش از او اسالم آوردند
G   F  E  D  C  B  A  }  :شان فرموده است درباره

  U  T    S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I  H

                                                 
, به »صحيح سنن الرتمذی«انی در آن را روايت كرده و آلب 3662, به شامره »املناقب«ترمذی در مبحث  −)١(

 .آن را صحيح دانسته است 2894شامره 



  
٢١٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

VW     [  Z  Y  Xz )100 :توبهال(.  
يكى از آنها پيروى پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به ن«

و باغهايى  ؛از او خشنود شدند) نيز(كردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها 
 ؛از بهشت براى آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است

  .»و اين است پيروزى بزرگ ؛جاودانه در آن خواهند ماند
  كند ازدواج مي )1(اسماء با يكي از عشره مبشره

دگار خواست كه اسماء با مردي از ده نفري كه به بهشت مژده داده شدند، پرور
. صيار و ياور رسول خدا» زبير بن عوام«اين مرد كسي نيست جز . ازدواج كند

  .زبير فردي فقير بود اما براي او بس است كه مؤمن به خداست
  اين چنين است همسر صالح و خوب

با  زبير: گويد ت شده است كه ميـ رواي ماز اسماء دختر ابوبكر صديق ـ 
من : اسماء افزود. من ازدواج كرد و در اين دنيا جز اسبش هيچ مال و دارائي نداشت

دادم و آن را نگاهداري  هايش را مي دادم و مخارج و هزينه به اسبش علف و گياه مي
سائيدم، و به آن آب و علف  هاي خرما را براي شتر آبكش مي و دانه. كردم مي
كردم اما نان پختن را  دوختم، و آرد را خمير مي آن را مي كدادم، و مش مي
ام از انصار كه زناني خوب و اهل صدق و راستي بودند،  و زنان همسايه. دانستم نمي

به  صمن خرما را از زمين زبير كه رسول اهللا: گويد اسماء مي. پختند برايم نان مي
وي . آن زمين، دو سوم فرسخ دور بود .كردم او بخشيده بود، بر روي سرم حمل مي

كه  صبا رسول خدا. روزي آمدم در حالي كه مقداري خرما روي سرم بود: افزود
آن حضرت مرا صدا زد و سپس . چند نفر از يارانش همراهش بودند، برخورد كردم

تا ) به معني كخ يعني بيانداز. صداي خوابانيدن شتر است(» اخ اخ«: »اخ اخ«: فرمود
من شرم كردم از اين كه همراه مردان بروم و زبير و . ت سر خود سوار كندمرا پش

                                                 
 ).مرتجم. (از جانب خدا مژده هبشت رفتن را به آنان داد صمنظور ده نفری است كه پيامرب −)١(



  

٢٢٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
: وي افزود. ترين مردان بود زبير از باغيرت: گويد اسماء مي. غيرت او را به ياد آوردم

نزد . رو اصرار نكرد و گذشت كنم، از اين دانست كه من شرم مي صرسول خدا
الي كه خرما را روي سرم حمل مرا ديد در ح صرسول اهللا: زبير آمدم و گفتم

او شتر را خوابانيد تا با او سوار . و چند نفر از يارانش همراهش بودند. كردم مي
كه  به خدا، اين: زبير گفت. شوم، اما شرم كردم و غيرت تو را به خاطر آوردم

. كه همراه وي سوار شوي تر است از اين هاي خرما را حمل كردي برايم سخت دانه
كه پس از آن، ابوبكر خدمتكاري را برايم فرستاد و مرا از  تا اين: ويدگ اسماء مي

نگاهداري اسب نجات داد و خدمتكار اين كار را برعهده گرفت، گوئي ابوبكر با 
  .)1(آزاد كرداين كار مرا 

  )صاحب دو تا كمربند(ذات النطاقين 
 شدت يافت، آن حضرت صوقتي اذيت و آزار قريش نسبت به ياران پيامبر

آنان در كنار انصار سكني گزيدند؛ . به يارانش اجازه داد كه به مدينه هجرت كنند
هاي چشم خود قرار دادند و چشمانشان را بستند  انصاري كه، مهاجران را در پلك

  .كه مبادا نسيم هوا به آنان آسيبي وارد كند از ترس اين
ا داد، و آن پس از آن، خداوند به پيامبرش اجازه هجرت به مدينه منوره ر

پس خانواده ابوبكر . به مدينه هجرت كردند» ابوبكر صديق«حضرت و رفيقش 
ترين نقش را در سراسر تاريخ جهت خدمت به دين اسالم و خدمت به  بزرگ

  .ايفاء نمودند صپيامبر اسالم
هاي آنان را بشنود و  ـ در روز ميان قريش بود تا گفته مبكر ـ  عبداهللا بن ابي

. ها را به اطالع آنان برساند آمد تا آن گفته مي و ابوبكر صبرسپس نزد پيام
چرانيد، وقتي  عامر بن فهيره برده آزاد شده ابوبكر گوسفندان مردم مكه را مي

رفت و آنان شير  آمد، گوسفندان ابوبكر شبانگاه نزد آن دو مي غروب مي
                                                 

 .2/691حياة الصحابة, اثر كاندهلوی,  −)١(



  
٢٢١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

صبح از » ابي بكرعبداهللا بن «وقتي . كردند دوشيدند و از آن گوسفندان ذبح مي مي
رفت، عامر بن فهيره با گوسفندان به دنبال  و ابوبكر به مكه مي صنزد پيامبر

  .رفت تا جاهاي پايش را پاك كند جاهاي پايش مي
  .نيز نقش بزرگي داشت كاسماء

اجازه هجرت از مكه به مدينه داده شد، آن حضرت نزد  صوقتي به پيامبر
و (به من اجازه بيرون رفتن از مكه «: »اخلروج يف قد أذن يل«: آمد و فرمود ابوبكر

پدرم فدايت باد اي رسول خدا، : ابوبكر گفت. »داده شده است) هجرت به مدينه
  .»بله«: فرمود صمن هم همراهت بيايم؟ رسول اهللا

و ابوبكر را به نحو احسن آماده كرديم و ظرفي را براي  صپيامبر: گويد عايشه مي
اي از كمربندش را بريد و دهانه ظرف  اسماء دختر ابوبكر قطعه توشه آنان آماده كرديم و

  .)1(ناميده شد) صاحب كمربند(» ذات النطاق«به همين خاطر اسماء، . را با آن بست
و  صداني را براي پيامبر توشه«: گويد روايت شده است كه مي كاز اسماء

جز كمربند : تمابوبكر درست كردم وقتي كه خواستند به مدينه روند، به پدرم گف
آن را پاره : پدرم گفت. دان را ببندم كنم كه با آن، دهانه توشه چيزي را پيدا نمي

  .)2(ناميده شدم» ذات النطاقين«به همين خاطر . من هم اين كار را كردمكن، 
أبدلک «: به اسماء گفت صرسول خدا: گويد زبير بن بكار راجع به اين ماجرا مي

خداوند به جاي اين كمربند، دو كمربند در بهشت «: »اجلنة اهللا بنطاقک هذا نطاقني يف
  .)3(گفته شد» ذات النطاقين«به همين خاطر به او، » !كرده استبه تو عطا 

  .و پاداش از جنس عمل است
  

                                                 
 .3905صحيح بخاری, شامره  −)١(
 .3907صحيح بخاری, شامره  −)٢(
 .7/287الباری,  فتح −)٣(



  

٢٢٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  سرعت انديشه و حسن تصرف
اي است  گيري اين موضع. هاي عظيم ايماني اسماء است گيري اين يكي از موضع

ستي ايمان و سرعت انديشه و حسن تصرفش در پيشامدها را نشان كه از راستي و در
  .دهد مي

از مكه به طرف مدينه رفت،  صوقتي پيامبر«: گويد ـ مي ماسماء دختر ابوبكر ـ 
مالش ـ پنج هزار يا شش هزار درهم ـ را برداشت و با خود   ابوبكر همراه خود، همه

اين ابوبكر با مال و : د من آمد و گفتپدربزرگم، ابوقحافه كه نابينا شده بود نز. برد
او خير زيادي را . هرگز، چنين نيست: گفتم. جانش شما را دردمند و مصيبت زده كرد

هائي رفتم و آنها را در روزن خانه  پس به سوي سنگ. براي ما به جا گذاشته است
باس سپس دستش را گرفتم و آن را بر روي ل. قرار دادم و آنها را با لباسي پوشاندم

اگر : گاه ابوقحافه گفت آن. پدرم اين را براي ما به جا گذاشته است: گذاشتم و گفتم
  .»اين را براي شما به جا گذاشته است، خوب است

  صبر و پايداري
كرد و خبر هجرت وي را فاش  را حفظ مي صسرّ رسول خدا كاسماء

  .شد كرد هرچند شديدترين بال و اذيت و آزار متوجه او مي نمي
ابوجهل : از اسماء نقل شده كه: گويد ابن اسحاق روايت شده است كه مياز 

به : پدرت كجاست؟ گفتم: گفتند. همراه چند نفر آمد و من به طرف آنان رفتم
دانم كجاست؟ ابوجهل دستش را بلند كرد و يك سيلي به من زد به  خدا نمي

  .)1(ام بر زمين افتاد و سپس رفتند گوشوارهاي كه  گونه
ـ رسيده ! يدي چگونه حماقت و ناداني به ابوجهل ـ خداوند خوارش كندآيا د

شان راجع به دست برداشتن از اذيت و آزار زن كامالً  كه از اخالق و خوي عظيم
ترين  نصيب گشته است؟ و نفس حقيرش را در پست فاصله گرفته و از آن بي

                                                 
 .2/290سري أعالم النبالء,  −)١(



  
٢٢٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

ن ناتوان شده و زن جايگاه از پستي و بدي انداخته است؟ او از رويارويي با مردا
  .زند اي را مي حامله

  توقفي همراه ذات النطاقين
اين كار اسماء، يك مرد شجاع از آن ناتوان است، به خاطر خطرات و ناخوشي 

كه نياز به جرأت و شهامت و ثبات  و به خاطر اين. و آثار زيانباري كه در پي دارد
جاعت اسماء در ش. قلب و قوت اعصاب و تسلط بر عواطف و احساسات دارد

تواني ميزان صبر و  اين اندازه متوقف نشده و بس، بلكه تو اي خواننده گرامي، مي
تحمل مشقتش را تصور كني بدان گاه كه او آن موقع حامله بود و عبداهللا را در 

تواني ميزان صبرش را تصور كني كه او در ابتداي شب، غذا را  و مي. شكم داشت
رود  پيمايد و از كوه باال مي و ناهموار و طوالني را ميهاي سخت  دارد و راه برمي

او از تمام اين خطرات و چشمان مشركان كه به دنبالش . برسد) غار ثور(تا به غار 
گذشت؛ اما لطف خداوند متعال است كه او را احاطه كرد و چشم  بودند، مي

  .)1(را حفظ كردخداست كه او 
  

  )ورهمدينه من( هاولين مولود در دارالهجر
و رفيقش ابوبكر هجرت كردند، كسي را فرستادند تا خانواده  صوقتي پيامبر
كه حامله بود و عبداهللا بن زبير را در شكم داشت،  كپس اسماء. آنان را بياورد
  . هجرت كرد

ـ روايت شده است كه او حامله بود و عبداهللا بن م از اسماء دختر ابوبكر ـ 
من از مكه خارج شدم در حالي كه مدت حملم : گويد زبير را در شكم داشت، مي

جا بچه را به  پس به مدينه آمدم و در قباء سكني گزيدم و همان. را تمام كرده بودم
سپس . بردم و او را در دامنش گذاشتم صسپس بچه را نزد پيامبر. دنيا آوردم

. گذاشتخرمايي را خواست و آن را جويد، سپس آن را در دهان بچه  ص پيامبر
                                                 

 .257−256نساء مبرشات باجلنة, اثر امحد خليل مجعه, ص  −)١(



  

٢٢٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
سپس آن . بود صاولين چيزي كه داخل شكم بچه شد، آب دهان رسول اهللاپس 

سپس برايش دعاي خير كرد و به او . حضرت، خرماي جويده را به كام بچه ماليد
  .)1(اسالم متولد شداو اولين مولودي بود كه در زمان . تبريك گفت

لي مسلمانان با تولد او خي« :)2(بخاري در روايتي در كتابش افزوده است
خوشحال شدند، چون به آنان گفته بودند كه يهوديان شما را سحر و افسون 

  .»آوريد اند و بچه به دنيا نمي كرده
مسلمانان با . ميالد عبداهللا بن زبير، افتتاح تمام خيرها براي مسلمانان بود

عبداهللا بر حب و دوستي . تولدش خوشحال شدند و تولد او را به فال نيك گرفتند
ها براي عبادت  شب: چنان بود كه مادرش او را توصيف كرد او آن. گ شدتقوا بزر

او كبوتر . گرفت خاست و روزها را روزه مي خدا و راز و نياز با او از خواب برمي
اسماء براي : گويد را نام برده و مي كبالذري پسران اسماء... شد مسجد ناميده مي

  .)3(ا به دنيا آوردعروه، منذر، عاصم، و عايشه رزبير، عبداهللا، 
  اي درخشان از كرم و بخشش و سخاوت اسماء صفحه

هاي نيكو و كارهاي خوب و پسنديده و خرد زياد را در  خداوند، خصلت
وجود اسماء دختر ابوبكر جمع گردانيده كه فقط در وجود افراد بسيار نادري از 

  . شوند پرهيزگاران جمع مي
  .نه بود و زبانزد عام و خاص بوداسماء در كرم و بخشش و سخاوتش، نمو

گويد، اسماء دختر ابوبكر، زني  ياز محمد بن منكدر روايت شده است كه م
  .)1(بخشنده بودباسخاوت و 

                                                 
آن  2146چنني مسلم به شامره  هم. آن را روايت كرده, و سياق روايت از اوست 3909بخاری به شامره  −)١(

 .را روايت كرده است
 .5469صحيح بخاری, شامره  −)٢(
 .1/422األرشاف,  أنساب −)٣(
 .آن را روايت كرده است 8/253, »الطبقات«ابن سعد در  −)١(



  
٢٢٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

از ابن زبير شنيدم كه : گويد ياز قاسم بن محمد روايت شده است كه م
. دتر باش تر و بخشنده ام كه از عايشه و اسماء سخي هرگز زني را نديده: گفت مي

عايشه پول و وسايل را : سخاوت و بخشندگي عايشه و اسماء مختلف بود
شد، آن را در راه خدا انفاق  آوري مي كه وقتي نزدش جمع كرد تا اين آوري مي جمع
  .)1(كرد كرد، ولي اسماء براي فردا چيزي را ذخيره نمي مي

پرستاري اسماء بيماران را : گويد از فاطمه دختر منذر روايت شده است كه مي
  .)2(بخشيد هايش را مي كرد و تمام دارائي مي

اش  او به دختران و خانواده. رغم فقر زبير، اسماء زني سخي و بخشنده بود علي
انفاق كنيد و صدقه دهيد و در انتظار مال اضافي نباشيد، چون اگر شما «: گفت مي

دهيد، كمبود و  كنيد و اگر صدقه در انتظار مال اضافي باشيد، چيزي را اضافه نمي
  .»بينيد فقدان مال را نمي

اي رسول خدا، تكليفم چيست : گفتم: گويد ياز اسماء روايت شده است كه م
  دهم؟ دهد، آن را صدقه مي كه هر چيزي كه زبير به من مي

صدقه بده و چيزي را «: )1(»عليک يفيوع )3(عيوال تو يتصدق«: فرمود صپيامبر

                                                 
 .آورده است 3/135ذهبی آن را در تاريخ خود, . اند راويانش ثقه −)١(
 .آن را روايت كرده است 8/252, »در الطبقات«ابن سعد  −)٢(
اما در اين جا منظور از . ی حفظ استو اصل وعی به معنا. به معنی قرار دادن چيزی در كيسه است: ايعاء −)٣(

: آن, تشويق و ترغيب به نفقه و هنی از منع كردن مال به وسيله ذخريه كردن و قرار دادن آن در كيسه است; يعنی
چه در دستت است, از ديگران منع مكن, كه در نتيجه ماده بركت رزق و روزی از تو قطع شود, چون ماده  آن

معنای آن, تشويق : گويد می : نووی .شود ابرجاست و با قطع كردن نفقه, قطع میرزق با دادن نفقه متصل و پ
های حديث در صحيح بخاری و  اين معنا در روايت: گويم. و ترغيب در نفقه و هنی از امساک و بخل است

 فيحيص تصدقن وال حتيص«: اند فرموده صجا كه پيامرب های حديثی وارد شده, آن صحيح مسلم و ديگر كتاب
 .»دهد صدقه بده و آن را مشامر كه در آن صورت خداوند هم به شامرش به تو رزق و روزی می«: »اهللا عليک

چنني اين حديث در صحيح  هم. آن را روايت كرده, و سياق حديث از اوست 1433بخاری به شامره  −)١(
 .آمده است 7/635; و الدر املنثور, 2/55; احللية, 1029مسلم, به شامره 



  

٢٢٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
شود و از تو كم  روزي هم بر تو نگه داشته مي نگه ندار كه در آن صورت رزق و

  .»شود مي
را فراموش  صكرد و وصيت پيامبر پس اسماء با، سخاوت و بخشندگي انفاق مي

  .نكرد
  

  عبادت و طاعت او براي خداوند 
 »صديق«او دختر . اي عالي و برجسته بود در عبادت و طاعت، نمونه كاسماء
 اسماء هم . گرفت پيشي مي صپيامبر است؛ كسي كه در هر طاعتي از ياران

كرد در وقتي كه زنان را لخت و برهنه  ميان عبادت و ترس از خدا جمع مي
  !!!گرداند بينيم گوئي خداوند با آنان عهد بسته كه آنان را داخل بهشت مي مي

  .دار و ترسان و هراسان بود زنده دار و شب اسماء، روزه
   :گويد شوهرش زبير بن عوام مي

از او شنيدم كه اين آيه را . خواند ماء داخل شدم در حالي كه نماز ميبر اس
اما خداوند بر «. )27 :الطور( µ  ´   ³  ²z  ¶  ¸  ¹  }  :خواند مي

  .»كشنده ما را حفظ كرد و از عذاب )و ما را هدايت كرد( ما منت نهاد
مدتي . برد بلند شدم در حالي كه به خداوند پناه مي. ه به خدا پناه برد گا آن

طوالني بر همين منوال گذشت، به بازار رفتم و سپس برگشتم در حالي كه او 
  .)1(دبر كرد و به خداوند پناه مي ميهمچنان گريه 

  

  صله رحم
اين آيه درباره اسماء نازل شده : گويد ياز ابن زبير روايت شده است كه م

آورد، اما اسماء  ماء ميگفتند، هدايايي را براي اس مادرش كه به او قتيله مي. است
                                                 

 .7/635; و الدر املنثور, 2/55احللية,  −)١(



  
٢٢٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

i  }  :گاه اين آيه نازل شد پرسيد، آن صكه از پيامبر آنها را قبول نكرد تا اين
y  x  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      jz    }  |  {

  _     ~z )8 :ممتحنهال(.  
در امر  خدا شما را از نيكي كردن و رعايت عدالت نسبت به كساني كه با شما«

كند، چرا كه  دين پيكار نكردند و شما را از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهي نمي
  .)1(»يشگان را دوست داردپ خداوند عدالت

اي رسول خدا، مادرم با ميل و رغبت : در حديث صحيح آمده كه اسماء گفت
، صله بله«: آيد، آيا صله رحم او را به جاي آورم؟ فرمود يخود، به ديدار من م

  .)3)(2(»رحم مادرت را به جاي آور
  

  هاي بلند و جايگاهي شايسته وااليي
هاي باشكوهي وجود دارند كه يگانه بودن او در  جنبه كدر شخصيت اسماء

خداوند در عمر او بركت نهاد و نزديك به . رسانند هاي خير و نيكي را مي زمينه
چنان عقل و رأي درست  و هم. صد سال عمر كرد و حتي يك دندانش هم نيفتاد

و سخنان باشكوهش را محفوظ نگه داشت و از بخشش و كارهاي نيك و خير باز 
حضور داشت و در اين  سو در جنگ يرموك همراه شوهرش، زبير . ايستاد نمي

  .گيري و نقش مشهوري داشت معركه، موضع
ر از جايگاه شايسته و زيبنده خود برخوردا كدر سايه خلفاي راشدين، اسماء 

                                                 
 .28/66وابن جرير  4/4امحد در مسند 8/252, ابن سعد −)١(
, به »الزكاة«; و مسلم در مبحث 10/347, »األدب«, و مبحث 6/201, »اجلزيه«بخاری در مبحث  −)٢(

 .اند آن را روايت كرده 1003/5شامره 
اسالم آوردنش به تأخري افتاد و بعدها : صحابی آورده و گويد مستغفری او را در ميان زنان: أمها قتيلة −)٣(

اگر او تا زمان فتح : گويد, گويم  می 8/284, »اإلصابة«و حافظ ابن حجر عسقالنی در كتاب . اسالم آورد
 .مكه زيسته باشد, ظاهر اين است كه اسالم آورده است



  

٢٢٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
دانستند و به پيشگام بودن وي اقرار  همه خلفاء فضل و بزرگي او را مي. بود
  .كردند مي

براي زنان سابقين مهاجر، مبلغي تعيين كرده بود كه از ميان  عمر بن خطاب
  .)1(عميس، و مادر عبداهللا بن مسعود بودندآنان، اسماء دختر ابوبكر، اسماء دختر 

اند  آورده. اسماء، تعبير زيباي خواب بود هاي عظيم در شخصيت يكي از جنبه
او اين علم . دانست از همه مردم بيشتر تعبير خواب را مي : كه سعيد بن مسيب

  .)2(گرفته بودو اسماء هم آن را از پدرش . را از اسماء دختر ابوبكر گرفته بود
، نفسي پرورده و پاك، دروني صاف و زالل، و دلي مرتبط با خدا را كاسماء

با . ؛ در هر حال چه در پنهان و چه در آشكار به شدت مراقب خود بودداشت
: گويد ابن ابي مليكه مي... ديد ها، او كوتاهي را در نفس خود مي وجود همه اين

اين : گفت گذاشت و مي اسماء دچار سردرد شده بود، دستش را بر روي سرش مي
  .)3(يشتر است، ببخشايد چه خداوند آن را مي به خاطر گناهم است و آن

اين است كه او زني فصيح بود و  كاز مناقب درخشان در حيات اسماء
او در رثاي شوهرش . گفت هميشه حضور قلب و عقل خالص داشت و شعر مي

  .)4(اي زيبا دارد كه به بالغتش اشاره دارد قصيده
  

  آيند ها پي در پي مي غم و اندوه
در مدينه گذراند آن زندگي  زيباترين روزهاي عمرش را ككه اسماء پس از آن

ها  رسد، به ناگاه غم و اندوه اي كه زندگي در تمام هستي به پاي آن نمي ايماني
وفات يافت و اسماء برايش خيلي اندوهگين  صرسول خدا. پشت سرهم آمدند

                                                 
 .588فتوح البلدان, اثر بالذری, ص : نگا −)١(
 .2/293; سري أعالم النبالء, 6/124بن سعد, طبقات ا −)٢(
 .2/290; سري أعالم النبالء, 2/329هتذيب األسامء واللغات,  −)٣(
 .265نساء مبرشات باجلنة, ص  −)٤(



  
٢٢٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

، صپس از وفات پيامبر. و ناراحت بود تا جايي كه نزديك بود قلبش پاره شود
گرفت و سپس آن روز آمد كه ابوبكر بر بستر مرگ ابوبكر خالفت را به دست 

  .ملحق شود صخوابيد تا به محبوبش
ها با وفات ابوبكر تجديد شد، سپس با قتل عمر سپس با قتل عثمان و  غم و اندوه

  .ها يكي پس از ديگري تازه شد غم و اندوه سسپس با قتل شوهرش زبير 
اي سخت، زندگي ه هاي بزرگ و ابتالء و آزمايش اسماء بر آن سختي

  .اي داشت و بر سختي و بال و ناخوشي و روزهاي بد، صبر كرد صبورانه
  

 گيري عظيم اسماء با حجاج بن يوسف پس از قتل پسرش موضع
  )عبداهللا بن زبير(

. هاي آراسته با قهرمانان و فداكاران وجود دارند گيري در تاريخ زنان، موضع
اي كه به ذكاوت و هوشياري و  يگير ولي قهرمان امروز ما اسماء در موضع

گيري  آن موضع. بخشندگي و حسن تصرفش اشاره دارد، از همه زنان برتر است
است، كسي كه بر حجاز و يمن و عراق و  مهمراه پسرش عبداهللا بن زبير 

  .خراسان حكومت كرد و دوباره كعبه را بازسازي كرد
و سربازان حجاج بن  اما حكومتش پس از مدتي متالشي شد و از هم فروپاشيد،
هاي منجنيق از هر جا بر  يوسف ثقفي كه در مكه بود، دور و بر او را گرفتند و سنگ

و در برابرش فرصت مناسبي جهت درخواست امان يا فرار بود، اما . باريد سر وي مي
ها و مناطق، قهرماني و شجاعت و پايداري و  اين، از او به دور است و همه سرزمين

. و مادرش، اسماء فداكار نخست اسالم بود. بت قدمي او را شناخته استشهامت و ثا
و اينك نزديك صد سال عمر دارد در حالي كه عقلش پيوسته با حكمت و تصميم 

كند و غم و اندوه خود را با او در  عبداهللا رو به مادرش مي. درخشد قاطع نهائي مي
  .)1(كند كند كه چه كار گذارد و از او نظرخواهي مي ميان مي

                                                 
 .226نساء مبرشات باجلنة ص  −)١(



  

٢٣٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
من و برادرم ده روز قبل از شهادتش نزد مادرمان رفتيم در : گويد عروه مي

. سردرد دارم: حالت چطور است؟ گفت: عبداهللا گفت. حالي كه سردرد داشت
احتماالً تو آرزوي : مادرمان، اسماء گفت. در مرگ، عافيت است: عبداهللا گفت

كنم  به خدا قسم، آرزو نمي: گفت گاه آن. مرگ مرا داري، اين كار را مكن و خنديد
يا كشته شوي و آن وقت : كه يكي از اين دو چيز را از تو ببينم كه بميرم تا اين
كه  امان از اين. كنم، و يا پيروز شوي و آن وقت چشمم روشن شود برايت صبر مي

شود و تو به خاطر فرار از مرگ و ناخوش داشتن  كار ناشايستي به تو پيشنهاد 
  .)1(كار را قبول كنيمرگ، آن 

برادرم تسليم شد كه كشته شود، و اين مادرم را اندوهگين و ناراحت : عروه گفت
  .كرد

عبداهللا بن زبير بر مادرش اسماء داخل شد و : در روايتي ديگر آمده است
ام مرا خوار كردند و فقط عده بسيار كمي  مردم حتي پسرم و خانواده! مادرم: گفت

و آن جماعت هرچه بخواهم از . اند دفاع را ندارند، باقي ماندهكه جز صبر، توانائي 
  نظر تو چيست؟. دهند مال دنيا به من مي

داني كه بر حق  اگر مي. داني تو خودت بهتر مي! به خدا، پسرم: اسماءگفت
هستي، براي ستاندن حق برو و كسان ديگري قبل از تو به خاطر دفاع از حق به 

خواهي، تو بنده بدي هستي، خود و كساني را كه  ا را ميو اگر دني. اند قتل رسيده
من بر حق هستم و وقتي : و اگر بگويي. اي اند، هالك كرده با تو به قتل رسيده

يارانم سست و ناتوان شدند و روحيه خود را باختند، من هم ضعيف و ناتوان 
  .شوم، اين، كارِ آزادگان و دينداران نيست مي

اين، رأي و نظر من : شد و سر مادرش را بوسيد و گفتعبداهللا بن زبير نزديك 
ات بصيرت و آگاهي  با اين رأي. بود، ولي دوست داشتم رأي و نظر تو را بدانم

                                                 
 .2/293; سري أعالم النبالء, 3/135تاريخ اإلسالم,  −)١(



  
٢٣١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر
از امروز من مقتول هستم و براي امر ! پس نگاه كن اي مادر عزيزم. مرا زياد كردي

و ناپسند و  همانا پسرت كار منكر. ات زياد نشود و دستور خدا، اندوه و ناراحتي
اي انجام نداده و در حكومت، ستم نكرده و به مسلمان يا فرد معاهدي ظلم  فاحشه

گويم، بلكه براي  خودم نمي  ها را براي دلخوشي به خدا قسم، من اين. نكرده است
مادرش . گويم تا از من خرسند گردد و از اندوه بيرون آيد دلخوشي مادرم مي

برو تا ببينم كارت به . تو صبر نيكوئي داشته باشممن اميدوارم كه راجع به : گفت
پروردگارا، به طول آن قيام در شب : انجامد؟ و برايش دعا كرد و گفت كجا مي

ها و تشنگي در سختي گرما و ظهر در مكه و مدينه،  طوالني، و آن عبادت در شب
تو  پروردگارا، من تسليم امر و رضاي. و نيكي عبداهللا به پدر و مادرش رحم كن

پس راجع به عبداهللا، ثواب و . ام چه تقدير كردي، راضي درباره پسرم هستم و به آن
  .گان عطا فرما پاداش شكرگزاران و صبرپيشه

سپس عبداهللا ترسش را از اين كه پس از مرگش مثله شود، نزد مادرش اظهار كرد 
اه ذبح قوچ هرگ: اسماء اين سخن مشهور را گفت. و شكايت آن را نزد مادرش برد

  .آيد شود، از كندن پوست در امان نيست، يا از كندن پوست، دردش نمي مي
سپس عبداهللا به مادرش نزديك شد و دستش را گرفت و او را بوسيد و او را 

اي بر تن عبداهللا بود كه وقتي مادرش را در آغوش  پيراهن زره. در آغوش گرفت
كاري است كه كردي؟ اين چه : گرفت، زبري پيراهن را احساس كرد و گفت

  .ام تا به تو قوت و نيرو و دلگرمي دهم آن را پوشيده: عبداهللا گفت
. عبداهللا آن را از تن درآورد. دهد اين پيراهن قوت و نيرو به من نمي: اسماء گفت

  : و عبداهللا با نفسي راضي و خشنود، از مادرش خداحافظي كرد و خطاب به او گفت
 يسامء إن ُقتلت ال تبكينأ

 

 يودين يمل يبق إال حسب
جز دين و شرف و كردار . اگر كشته شدم براي من گريه مكن! اي اسماء«

  .»ماند نيكوي من چيزي نمي
. عبداهللا بن زبير به شهادت رسيد و حجاج او را در مسجدالحرام به دار آويخت



  

٢٣٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
! ي مادرا: وقتي حجاج، عبداهللا بن زبير را به قتل رساند، نزد اسماء رفت و به او گفت
من مادر تو : اميرالمؤمنين سفارش تو را نزد من كرده، آيا حاجتي داري؟ اسماء گفت

نيستم، ولي مادر آن مردي هستم كه به دار آويخته شده، و حاجتي ندارم، ولي به تو 
در «: »ثقيف كذاب, ومبري خيرج يف«: فرمود شنيدم كه مي صاز رسول خدا: گويم مي

دروغگو را كه . »كنند يكننده ظهور م غگو و يك هالكميان طايفه ثقيف، يك درو
  .كننده هم، تو هستي ديديم ـ منظورش مختار بن ابي عبيد ثقفي بود ـ و هالك

  .)1(كننده منافقان هالك: حجاج به او گفت
: حجاج نزد اسماء رفت و گفت: از ابوبكر صديق ناجي روايت شده است كه

و خداوند عذاب دردناكي را به او دين شده  پسرت در اين خانه ملحد و بي
دار و  كرد، روزه او به مادرش نيكي مي. دروغ گفتي: اسماء گفت. چشاند
إنه سيخرج من ثقيف «: به من خبر داده است صاما رسول خدا. دار بود زنده شب

دو انسان » ثقيف«ميان طايفه  از«: )2( »وهو مبري. اآلخر منهام رشٌ من األول: كذابان
  .»كننده مردم است شان از اول بدتر است، و او هالك دومي: آيند ون ميدروغگو بير

راوي . عبداهللا بن زبير را روي گردنه مدينه ديدم: گويد ـ مي معبداهللا بن عمر ـ 
كه عبداهللا بن عمر از كنار او  گذشتند تا اين قريش و مردم از كنار او مي: گويد مي

! سالم بر تو اي ابوخبيب! اي ابوخبيبسالم بر تو : جا ايستاد و گفت آن. گذشت
به خدا، من تو را . كردم به خدا، من تو را از اين نهي مي! سالم بر تو اي ابوخبيب

دار و  به خدا، تو روزه. كردم به خدا، تو را از اين نهي مي. كردم از اين نهي مي
رين به خدا قسم، پيروان تو، بدت. دار و به جاي آورنده صله رحم بودي زنده شب

  .امت براي امت خير هستند

                                                 
 .2/294سري أعالم النبالء, اثر ذهبی,  −)١(
 .اسناد آن, قوی است: گويد و می. 2/136; تاريخ اإلسالم, 2/296; السري, اثر ذهبی, 8/254طبقات ابن سعد,  − )٢(



  
٢٣٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

او كسي را نزد عبداهللا فرستاد او . گيري و سخنان عبداهللا به حجاج رسيد موضع
سپس كسي را . را به طور ناگواري به قتل رساند و او را در قبر يهوديان انداخت

دوباره . او از آمدن خودداري كرد. به دنبال مادر عبداهللا، اسماء دختر ابوبكر فرستاد
فرستم تا گيسوانت را بگيرد  آيي يا كسي را نزد تو مي ال اسماء فرستاد كه يا ميدنب

به خدا، نزد تو : اسماء از آمدن خودداري كرد و گفت. و تو را بر زمين بكَشد
كه كسي را نزد من بفرستي تا گيسوانم را بگيرد و مرا بر زمين  آيم تا اين نمي

هايش را  گاه كفش آن. برايم بياوريدهايم را  كفش: گاه حجاج گفت ن آ. بكَشد
راجع به كاري كه با : كه بر اسماء داخل شد و گفت برداشت و شتابان رفت تا اين

، نظرت چيست و مرا )منظورِ حجاج، عبداهللا بن زبير بود(دشمن خدا كردم 
تو را ديدم كه دنياي او را خراب كردي ولي او : چگونه ديدي؟ اسماء گفت

اي پسر ذات : گفتي به من خبر رسيده كه به او مي. ردآخرت تو را خراب ك
به خاطر اين است كه ) دامن(يك نطاق . به خدا، من ذات النطاقين هستم! النطاقين

و ديگري . بستم و ابوبكر را با آن مي صدان غذاي رسول خدا من دهانه توشه
 رسول خدااما اين را بدان كه . نياز نيست همان دامني است كه هيچ زني از آن بي

در ميان طايفه ثقيف، انساني دروغگو «: »ثقيف كذاباً ومبرياً  إن يف«: به ما گفت ص
كننده هم، تنها  و هالك. دروغگو را كه ديديم. »آيند كننده مردم بيرون مي و هالك

ديگر نزد گاه حجاج از نزدش بلند شد و  آن: راوي گويد. بينم تو را سزاوار آن مي
  .)1)(1(او بازنگشت

                                                 
آن را  2545/229, به شامره »ذكر كذاب ثقيف ومبريها«: , باب»فضائل الصحابة«مسلم در مبحث  −)١(

 .روايت كرده است
, »او را ديديم«: گويد ه آن دروغگوی طايفه ثفيف كه میاين گفته اسامء راجع ب: گويد امام نووی می −)١(

كرد  تر از اوست كه ادعا می منظورش خمتار بن ابی عبيد ثقفی است كه خيلی دروغگو بود و چه كسی قبيح
جا, خمتار بن ابی عبيد, و  نظر دارند كه منظور از دروغگو در اين علام اتفاق. نزد او آمده است ؛ جربئيل

 ).16/150مسلم برشح النووی, . (كننده, حجاج بن يوسف است منظور از هالک



  

٢٣٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
. صبري زيبا پيشه كرد و به خاطر خدا، شهادت پسرش را تحمل كرد كسماءا

: به ابن عمر گفته شد: گويد از منصور بن صفيه از مادرش روايت شده است كه مي
اسماء در گوشه مسجد است ـ همان جايي كه عبداهللا بن زبير به دار آويخته شد ـ 

چيزي نيست و ارواح نزد اين جسد : عبداهللا بن عمر به طرف اسماء رفت و گفت
  .خداوند است؛ پس تقواي خدا را پيشه كن و صبر كن

ستمگري چرا صبر نكنم در حالي كه سر يحيي بن زكريا به انسان : اسماء گفت
  .)1(اسرائيل هديه داده شد از ستمگران بني

  اينك زمان رحلت فرا رسيده 
تل پسرش، هايش كه با ق ها و غم با شادي كپس از يك قرن حيات، اسماء

خاتمه يافت بر بستر مرگ خوابيد تا به محبوباني كه پيش از او به سراي 
  .اند، ملحق شود هاي جاويدان رفته نعمت

. اسماء پس از چند شب بعد از شهادت پسرش وفات يافت: گويد ابن سعد مي
  .)2(هجري بود 73االول سال  شهادت پسرش، سيزدهم ماه جمادي

  .)3(ء آخرينِ مردان و زنان مهاجر بوداسما: گويم: گويد ذهبي مي
كه سطرهايي از نور بر پيشاني  اين چنين ذات النطاقين رحلت كرد پس از آن

چنان سيرت عطرآگينش را كه با بوي خوشِ صداقت و  و ما هم... تاريخ نگاشت
  .كنيم اخالص و بذل و بخشش و ايثار و فداكاري، تمام دنيا را پر كرد، ياد مي

  
وي راضي باد و او را راضي و خشنود گرداند و بهشت برين را خداوند از 

  !جايگاهش گرداند
                                                 

 .اند راويان آن, ثقه: گويد ; ارناووط می2/295سري أعالم النبالء,  −)١(
 .4/65; و مستدرک حاكم, 8/255طبقات ابن سعد,  −)٢(
 .2/296سري أعالم النبالء, اثر ذهبی,  −)٣(



  
٢٣٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  كبشه بنت رافع
  

  فرزندش به شهادت رسيد و عرش خداوند رحمان برايش لرزيد
  

شان به مستضعفان و دشنام دادن و  مشركان گمان كردند كه عذاب و شكنجه
و . دا باز خواهد داشتناسزا گفتن به آنان، مردم را از اجابت دعوت فرستاده خ

آميز و استهزائي كه بدان تكيه كردند، قواي معنوي  هاي مسخره گمان كردند كه پيام
دهد در نتيجه آنان با حالت خجالت و  مسلمانان را مورد تهديد جدي قرار مي

كنند و مانند قبل به دين و آئين آباء و اجداد خود  شرمساري از دينشان فرار مي
هايشان همگي بر باد رفت؛ چون هيچ يك از مسلمانان از  گماناما . گردند برمي

تازه، مسلمانان . حقي كه خداوند، او را با آن حق شرف و كرامت داد، برنگشت
هاي استهزاء در ايجاد مانع از راه خدا و تباه كردن  و راه. شدند روز به روز زياد مي

  .)1(نتيجه نرسيد و آنان ناكام ماندندهايش به  نشانه
پذيرد، پس آن بذر  هاي مكه، بذر توحيد را نمي ديد كه صخره صقتي پيامبرو

نظير را به ثمر رسانيد كه خداوند به وسيله آن،  و نسلي بي. را در مدينه كاشت
  .زد، برپا كرد دولتي را براي مسلمانان در وسط صحرايي كه از كفر موج مي

بسترسازي كند؛ از اين  سازي و خواست كه براي اين كاشت، زمينه صاما پيامبر
پس ميهمان . رو مصعب بن عمير را فرستاد تا مردم را به سوي دين خدا فرا خواند

  .مبارك ما از كساني است كه قلبش براي آن دعوت مبارك باز شد و اسالم آورد
القدري باشيم كه نصرت و ياري شاياني را  ما قرار است همراه صحابيه جليل

  .ردبه اين دين عظيم تقديم ك
كسي كه در غزوه بدر پرچم . است» سعد بن معاذ«القدر  او مادر صحابي جليل
االمر در زمان خود  و او يكي از اعضاي شوراي اولي... انصار را در دست داشت

                                                 
 .126فقه السرية, اثر غزالی مرصی, ص  −)١(



  

٢٣٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
بلكه او زماني كه وفات يافت، عرش خداوند رحمان برايش لرزيد و ... بود

  .رشته جنازه او را تشييع كردندخداوند با خنده او را استقبال كرد و هفتاد هزار ف
او همان مادري است كه براي مرگ دو پسر قهرمانش صبر كرد تا از اهل 

  .بهشت باشد
او، كبشه دختر رافع بن معاويه بن عبيد بن . او يكي از زنان مبارك انصار است

  .)1(ابجر، زني انصاري و خدري، مادر سعد بن معاذ اشهلي است
كبشه براي معاذ، سعد . طايفه بني عبداالشهل است او همسر معاذ بن نعمان از

  .بن معاذ، عمرو بن معاذ، اياس، اوس، عقرب و ام حزام را به دنيا آورد
او در تاريخ زنان اسالم، نقش و تأثير . بيعت كرد صكبشه اسالم آورد و با پيامبر

ته كه هاي باشكوهي در تاريخ اسالم از خود به جاي گذاش گيري و موضع. بزرگي دارد
كه  به محض اين. او را در عالم زنان صحابي، از افراد برجسته و عظيم قرار داده است

خورشيد هدايت درخشيد و مدينه با نور اسالم روشن شد، مادر سعد شتافت تا با 
  .)2(تواند سهيم باشد جايي كه مي نقش خود در نصرت و ياري اسالم تا آن

  .راه سيرت عطرآگينش زندگي كنيمهايمان هم پس با ما بياييد تا با دل
  

  مدينه با نور توحيد، روشن و نوراني شد
بيعت كردند و به ميان قوم خود بازگشتند و  صوقتي اهل عقبه با رسول خدا

مخفيانه آنان را به سوي اسالم دعوت كردند و قرآن را بر آنان تالوت نمودند، 
ست تا قرآن و سنت را به مردي را نزد ما بفر: پيام فرستادند كه صبراي پيامبر

 صرا به سوي اسالم دعوت كند، پيامبر) مدينه(مردم آموزش دهد و اهل يثرب 
كه به مدينه رسيد،  هم مصعب بن عمير را نزدشان فرستاد؛ كسي كه به محض اين

                                                 
 .8/37بقات ابن سعد, ط −)١(
 .141نساء مبرشات باجلنة, ص  −)٢(



  
٢٣٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

ها را باز كرد و مردم زيادي از اهل مدينه اسالم آوردند و  خداوند به وسيله او دل
  .و يكتاپرستي، روشن و نوراني گرديد مدينه با نور توحيد

  
  ماجراي اسالم آوردن كبشه بنت رافع

اي كه مصعب بن عمير  با من تدبر و دقت كنيد كه چگونه آن دعوت دوستانه
مصعب كسي است . آورده بود، سبب انتشار و گسترش اسالم در تمام مدينه شد

ت و مهرباني براي كه مهرباني را در حضور كسي كه خداوند او را به عنوان رحم
  .ياد گرفت صتمام عالميان فرستاد، يعني محمد بن عبداهللا

بياييد تا همراه ماجراي اسالم آوردن سعد بن معاذ زندگي كنيم؛ كسي كه وقتي 
  .اش شد اسالم آورد، اسالم آوردنش سبب مسلمان شدن مادرش و بلكه تمام قبيله

مصعب بن عمير به سمت محله  اسعد بن زراره همراه: ابن اسحاق روايت كرده كه
. و سعد بن معاذ، پسرخاله اسعد بن زراره بود. بني عبداالشهل و محله بني ظفر رفت

  .ظفر شد هاي بني اسعد بن زراره همراه مصعب بن عمير داخل باغي از باغ
ق«هر دو روي چاهي كه به آن، چاه  رَ و كساني . ، در باغ نشستندگفتند مي )1(»مَ

سعد بن معاذ و اسيد بن حضير، . بودند، اطراف آنان جمع شدندكه اسالم آورده 
آن موقع بزرگ قوم خود از طايفه بني عبداالشهل بودند و هر دو بر دين قوم 

وقتي خبر آمدن اسعد بن زراره و مصعب بن عمير را . خودشان، مشرك بودند
له ما نزد اين دو مردي كه به مح: شنيدند، سعد بن معاذ به اسيد بن حضير گفت

اند تا ضعيفان ما را سفيه و گمراه كنند برو و با تندي با آنان برخورد كن و  آمده
اگر اسعد بن زراره با من نسبت . آنان را نهي كن از اين كه به محله ما بيايند

توانم با او روبرو  ام است و نمي او پسرخاله. كردم فاميلي نداشت، من اين كار را مي
اش را برداشت و به سمت آنان  اسيد بن حضير نيزه: دگوي يابن اسحاق م. شوم

                                                 
 .نام چاهی است در مدينه −)١(



  

٢٣٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
اين مرد، بزرگ : وقتي اسعد بن زراره او را ديد، به مصعب بن عمير گفت. رفت

: مصعب گفت. قومش است كه نزد تو آمده، پس او را به سوي اسالم دعوت كن
اسيد بن حضير با حالت شماتت : گويد راوي مي. كنم اگر بنشيند با او صحبت مي

چه چيزي شما را نزد ما آورده كه ضعفاي ما : سرزنش كنار آنان ايستاد و گفت و
. جا برويد را فريب دهيد؟ اگر جانتان را دوست داريد، از ما دوري كنيد و از اين

نشيني تا سخنان ما را بشنوي؛ اگر از سخنان و پيام ما  آيا مي: مصعب به او گفت
رويم و از دست ما  شت نيامد، از اينجا ميقانع شدي، آن را بپذير و اگر از آن خو

اش را در زمين  سپس نيزه. منصفانه است: اسيد بن حضير گفت. شوي يراحت م
مصعب راجع به دين اسالم با او صحبت كرد و قرآن . فرو برد و كنار آنان نشست

به خدا، قبل از : اسعد بن زراره و مصعب بن عمير گفتند. را بر او تالوت نمود
اش، آثار اسالم را  روئي و نوراني بودن چهره حرف بزند، با توجه به گشادهكه  اين

اين سخن چه قدر زيبا : سپس اسيد بن حضير گفت. اش مشاهده كرديم در چهره
: كنيد؟ به او گفتند وقتي كه خواستيد وارد اين دين شويد، چه كار مي! و نيكوست
ادتين را بر زبان جاري كني سپس شه هايت را پاكيزه مي كني و لباس غسل مي

هايش  اسيد بن حضير بلند شد و غسل كرد و لباس. خواني سپس نماز مي. كني مي
سپس بلند شد و دو ركعت . را پاكيزه نمود و شهادتين را بر زبان جاري ساخت

پشت سر من مردي هست كه اگر از شما پيروي : سپس به آنان گفت. نماز خواند
كنند و همگي از شما پيروي  وي سرپيچي نمي كند هيچ يك از افراد قومش از

سپس ). منظورش سعد بن معاذ بود. (فرستم اكنون او را نزد شما مي هم. كنند مي
اش را برداشت و به سوي سعد و قوم سعد روانه شد، و آنان همگي دور و بر  نيزه

 رو وقتي سعد بن معاذ به اسيد بن حضير نگاه كرد كه روبه. هم جمع شده بودند
عوض شده و به نسبت قبل كه پيش شما » اسيد«به خدا قسم، چهره : آيد گفت مي

وقتي اسيد در كنار جمع . بود و با آن چهره از نزد شما رفت، خيلي فرق دارد
با آن دو مرد صحبت كردم، به خدا : چه كار كردي؟ گفت: ايستاد، سعد به او گفت



  
٢٣٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

نان را از اين كار نهي كردم، آنان قسم هيچ اشكال و ايرادي را در آن دو نديدم و آ
اما به من خبر رسيده كه طايفه . دهيم هرچه را دوست داري، آن را انجام مي: گفتند

دانند كه او  آيند تا او را بكُشند، و آنان مي بني حارثه به سوي اسعد بن زراره مي
  .پسرخاله توست و قصد خيانت به تو را دارند

م و جديت و از ترس خبري كه شنيد، سعد با حالت خش: گويد راوي مي
كنم  به خدا قسم، گمان نمي: نيزه را از دست أسيد گرفت و سپس گفت. برخاست

. سپس به سوي اسعد بن زراره و مصعب بن عمير رفت. كه كاري از دستت برآيد
وقتي سعد آنان را آرام و مطمئن ديد، سعد پي برد كه اسيد از او خواسته خودش 

پس با حالت سرزنش كنار آنان ايستاد، سپس به اسعد بن . بشنودسخنان آن دو را 
به خدا قسم، اگر ميان من و تو قرابت و خويشاوندي ! اي ابوامامه: زراره گفت

آيا ما را در شهرمان . كردي يرسيدي و چنين جسارتي نم بود، تا اين حد نمي نمي
اسعد بن زراره به  خوانيد كه برايمان ناخوشايند است؟ ـ قبالً به سوي چيزي مي

به خدا، بزرگ و رئيس قومي نزد تو ! مصعب بن عمير گفته بود كه اي مصعب
آمده كه اگر از تو تبعيت و پيروي كند، هيچ يك از افراد قومش از تو سرپيچي 

نشيني تا سخنان ما را  آيا مي: گاه مصعب به او گفت آن: گويد كنند ـ راوي مي نمي
پذيري و اگر از آن خوشت  م ما قانع شدي،آن را ميبشنوي؛ اگر از سخنان و پيا

. منصفانه است: سعد گفت. داريم يرويم و دست از سر شما بر م ينيامد، از اينجا م
مصعب اسالم را بر او عرضه كرد و . اش را در زمين فرو برد و نشست سپس نيزه

خدا قسم، به : اسعد بن زراره و مصعب بن عمير گفتند. قرآن را بر او تالوت نمود
اش، آثار  روئي و نوراني بودن چهره كه حرف بزند، با توجه به گشاده قبل از اين

وقتي كه خواستيد : سپس سعد به آنان گفت. اش مشاهده كرديم  اسالم را در چهره
كني و  غسل مي: كنيد؟ گفتند اسالم بياوريد و وارد اين دين شويد، چه كار مي

كني، و سپس دو  شهادتين را بر زبان جاري ميكني، و  هايت را پاكيزه مي لباس
هايش را پاكيزه  گاه سعد بلند شد و غسل كرد و لباس آن. خواني ركعت نماز مي



  

٢٤٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
اش را  گاه نيزه آن. نمود و شهادتين را بر زبان آورد و سپس دو ركعت نماز خواند

  .برداشت و به طرف قومش رفت و اسيد بن حضير هم همراهش بود
به خدا : آيد، گفتند وقتي قوم سعد، او را ديدند كه رو به رو مي: گويد راوي مي

اش هم اكنون به نسبت آن موقعي كه از شما  قسم، چهره سعد تغيير كرده چهره
اي طايفه بني : وقتي سعد در كنارشان ايستاد، گفت. دور شد، خيلي فرق دارد

تو سرور و : كنيد؟ گفتند راجع به امر و فرمان من چگونه عمل مي! عبداالشهل
تر و برتر است، هر  بزرگ مايي و رأي و گفته تو از رأي و گفته همه ما محترم

: سعد گفت. شود چيزي بگوئي و هر فرماني صادر كني، رأي و فرمانت اجرا مي
  .كه به خدا و پيامبرش ايمان آوريد تان بر من حرام است تا اين سخن مردان و زنان

هيچ مرد و زني در محله بني : گفتنداسعد بن زراره و مصعب بن عمير 
اسعد و مصعب . شان، مسلمان شدند كه همه عبداالشهل به شب نرسيدند مگر اين

جا بلند شد و مردم را به سوي اسالم  مصعب آن. به منزل اسعد بن زراره رفتند
كه مردان و  هاي انصار نماند مگر اين اي از خانه كرد تا جايي كه خانه دعوت مي
  .)1(بودندجا  ان در آنزنان مسلم

در چنين آرامي و شدت دريا و درخشاني نور فجر و خاموشي آن است كه نور 
اسيد بن حضير، سعد بن معاذ، و : ايمان توسط مصعب به سوي بزرگان انصار

راند و به حركت در  هاي ايمان را مي جواني كه كوه. سعد بن عباده كشانده شد
هايش قرار  سالم آوردند، در ترازوي نيكيآورد، و اوس و خزرج كه همگي ا مي
  .)2(گيرند مي

 :ماشاء اهللا اين مصعب بن عمير عجب دعوتگري است كه به وسيله او، دو كوه

                                                 
از طريق ابن  3/152البداية والنهاية, «آورده, و ابن كثري در  439 − 2/438, »دالئل النبوة«بيهقی آن را در  − )١(

 .اسناد آن, صحيح است: گويد م می, اثر ابن هشا»السرية النبوية«مجال ثابت در ختريج . اسحاق آن را آورده است
 .276−1/275, نيترطيب األفواه بذكر من يظلهم اهللا, اثر دكرت سيد حس −)٢(



  
٢٤١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

و ماشاء اهللا اين سعد بن معاذ . سعد بن معاذ و اسيد بن حضير اسالم آوردند
آن . عجب مردي است كه اسالم آوردنش، سبب اسالم آوردن اوس و خزرج شد

  .تگري كه با اسالم آوردنش، مردان و زنان قومش اسالم آوردنددعو
اي  اش نيكو كند و بايد بين خود و آنان، رابطه انسان داعي بايد اخالقش را با خانواده

به خدا قسم، طايفه بني عبداالشهل تنها به خاطر حب و دوستي سعد، . نيك ايجاد نمايد
  .ميان آنان، اسالم آوردند آن رئيس مبارك و نيك اخالق و نيك رفتار در

در اين روز، مادر سعد بن معاذ اسالم آورد و ايمان پرده دلش را لمس كرد و 
. احساس كرد كه سعادت و خوشبختي، تمام دل و جوارحش را فرا گرفته است

. اش مقر دعوت اسالمي شد، خوشبختي و سعادتش زياد شد گامي كه خانهنبلكه ه
شد تا سراسر مدينه و بلكه تمام  ايمان پخش مي هاي و بوي خوش اسالم و نسيم

  .دنيا را عطرآگين كند
  

  و سعادتي فراگير... شادماني و سروري آشكار 
شدت يافت، آن حضرت  صوقتي اذيت و آزار مشركان نسبت به ياران پيامبر
شان از بين  كه آنان به خاطر دين به آنان اجازه هجرت به مدينه داد؛ از ترس اين

به مدينه هجرت نمودند و در كنار انصار سكني  صياران پيامبر پس. بروند
هايشان را بر هم  گزيدند؛ انصاري كه مهاجران را در چشمان خود گذاشتند و پلك

  .كه مبادا نسيم هوا گزندي به آنان برساند نهادند از ترس اين
پس وقتي كه ... نهايت شوق و شادي را داشتند  صانصار با آمدن پيامبر

دانستند كه خداوند به پيامبرش اجازه هجرت به مدينه را داده، نزديك بود  انصار
  .هايشان جدا شود هايشان از جسم از شدت شادي و خوشحالي، روح

و بلكه تمام كساني كه در مدينه بودند، از آمدن  م سعد بن معاذ و مادرش
بيرون اطالع حاصل كردند؛ از اين رو هر روز براي استقبال از وي  ص پيامبر
گشتند در حالي كه  هايشان باز مي شد، به خانه رفتند و وقتي مغرب مي مي
  .هايشان پر از غم و اندوه بود دل



  

٢٤٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
هاي مدينه است؛ از اين  در نزديكي صدر روز موعود، مطلع شدند كه پيامبر

همه . بود... هاي مدينه مملو از جمعيت مردان و زنان و كودكان و   رو تمام كوچه
  .د بهترين مخلوقي را كه تمام بشريت او را شناخته، ببينندخواستن مي

شدند، به اندازه يك  هاي هستي در آن لحظه جمع مي اگر تمام جشن و شادي
  .)1(رسيد نمي صهزارم شادي و خوشحالي مسلمانان با آمدن محمد مصطفي

  
  آرزويي با ارزش

ني گزيند تا در خانه او سك صكرد كه پيامبر از ته دلش آرزو مي كمادر سعد
به سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت برسد اما خداوند خانه طايفه بني نجار را 

سكني  براي پيامبرش انتخاب كرد و آن حضرت در خانه ابوايوب انصاري
چه كه در آن است، با آن  اين چه كرامت و افتخاري است كه دنيا با تمام آن. گزيد

  .كند برابري نمي
كنيم تا راجع به آن شادي و  واگذار مي ايوب انصاريبيان ماجرا را به ابو

اش، تمام دل و  در خانه صخوشحالي شديدي كه با اقامت نمودن پيامبر
  .اعضايش را فرا گرفت، براي ما بگويد

در خانه من  صوقتي رسول اهللا: گويد از ابوايوب روايت شده است كه مي
به . ايوب در باالي خانه بوديم سكني گزيد، در پايين خانه اقامت كرد و من و مادر

آيد و خيلي برايم سخت  پدر و مادرم به فدايت، من بدم مي: آن حضرت گفتم
است كه من، باالي تو بنشينم و تو در پايين من بنشيني، پس بيا تو به باالي خانه 

بمن يا أبا أيوب, إن أرفق بنا و«: آن حضرت فرمود. آييم برو و ما به پايين خانه مي
فل البيت ا أن نكون يفيغشان براي ما و كساني كه دور و بر ! اي ابوايوب« :)2(»سُ

                                                 
 .1/383, اثر نگارنده, ص أصحاب الرسول −)١(
 .آن را روايت كرده است 1623, به شامره 3/171, »الفتن«مسلم در مبحث  −)٢(



  
٢٤٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .»ماست، بهتر آن است كه در پايين خانه باشيم
وقتي در خانه ابوايوب  صرسول خدا: در روايتي ديگر آمده است كه

انصاري، سكني گزيد و آن حضرت در پايين خانه اقامت كرد و ابوايوب در باالي 
 صما از باالي سر رسول خدا: س ابوايوب شبي به خود آمد و گفتخانه بود، پ

از اين رو جايشان را تغيير دادند و در گوشه و كنار خانه ! كنيم رفت و آمد مي
: بيان كردند، آن حضرت فرمود صوقتي صبح شد آن را براي پيامبر. خوابيدند

روم كه تو  اي نمي من به باالي خانه: ابوايوب گفت. پايين خانه براي من بهتر است
به  صاز اين رو ابوايوب به پايين خانه نقل مكان كرد و پيامبر. در پائين آن باشي

  .)1(نمودباالي خانه نقل مكان 
 رسول خدا: از ابورهم روايت شده است كه ابوايوب انصاري به او گفت كه

ه كمي آب در اتاق ريخت. در پايين خانه ما اقامت نمود و من در اتاق بودم ص
پايين . كرديم اي آب را خشك مي هارچشد، من و مادر ابوايوب بلند شديم و با پ

اي رسول خدا، خوب نيست كه ما در باالي تو باشيم، پس به داخل : آمدم و گفتم
هايش برايش بياورند و اسباب  آن حضرت دستور داد كه اسباب و وسايل. اتاق بيا

اي : گاه گفتم آن. الي خانه منتقل شدهايش ـ كه خيلي كم بودند ـ به با و وسايل
كردم،  فرستادي و من نگاه مي ، تو براي آوردن غذا كسي را ميصرسول خدا

بركت  خواست ـ مي. )2(گذاشتم ميديدم، دستم را در آن  وقتي اثر انگشتانت را مي
  .نصيبش شود ـ  ص پيامبر
  

  هاي انصار بهترين خانه
و يارانش از مهاجران، با همديگر  صهاي انصار براي خدمت به پيامبر خانه

. گرفت پس خير و بركت شروع شد و زنان انصاري را در بر مي... دادند مسابقه مي
                                                 

 .3/171صحيح مسلم,  −)١(
 .اسناد آن, صحيح است: گويد آن را روايت كرده, و شعيب ارناؤوط می 5/420 امحد در مسند خود, − )٢(



  

٢٤٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
خواست فرصتي را كه از خالل آن بتواند  او نمي. و مادر سعد در ابتداي زنان بود

چيزي را براي خدمت به اين دين عظيم و خدمت به سرور اولين و آخرين، 
  .تقديم كند، از دست بدهد صمحمد بن عبداهللا

گيري خود را اعالم كرد تا  ها و ايثارها موضع در برابر اين فداكاري صپيامبر
أال أخربكم بخري دور «: خوشحالي و تقديرش را از اين انصار گرامي ابراز كند، و فرمود

ار را به هاي انص آيا بهترين خانه«: )1(»كل دور األنصار خريٌ  ساعدة ويف ياألنصار? دار بن
  .»هاي انصار، خير و بركت هست و در تمام خانه. شما نشان دهم؟ خانه بني ساعده

  
  بيعت كرد صاولين زني كه با پيامبر

كه براي هر خيري  آيا به شما نگفتم كه كبشه بنت رافع حريص بود بر اين
كه اولين زني  او بر آن فضيلت و خير عظيم حريص بود به اين... پيشقدم باشد

  .كند بيعت مي صكه با پيامبر باشد
بيعت نمود، مادر سعد بن معاذ،  صابن سعد آورده كه اولين كسي كه با پيامبر

بنت رافع بن عبيد، و مادر عامر بنت يزيد بن سكن، و حواء بنت يزيد بن كبشه 
  .)2(سكن بود

  
  شوند هايي كه فراموش نمي گيري وضعم

او زني . كند آنها را فراموش نمي هايي دارد كه تاريخ هرگز گيري ام سعد موضع
كرد كه به هر نحوي كه  كرد و آرزو مي بود كه امانت دين را بر دوشش حمل مي

شده به اين دين خدمت كند هرچند به خاطر آن، مال و اوالد و جان و تمام 
  .اش را فدا كند دارائي

                                                 
 .اند بخاری و مسلم و امحد و ترمذی و نسائی از انس آن را روايت كرده −)١(
 .8/12طبقات ابن سعد,  −)٢(



  
٢٤٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

ش هاي سعد بن معاذ و برادر در غزوه بدر، دو پسر كبشه بنت رافع، به نام
كبشه از آن دو پسرش بسيار . عمرو بن معاذ خارج شدند تا در راه خدا جهاد كنند

كرد كه خداوند شهادت در راه خود را نصيب  دلخوش و شادمان بود و آرزو مي
در اين غزوه، . آن دو جنگيدند همانند كسي كه به دنبال شهادت است. آنان كند

ها و  ديگر به مدينه بازگشتند و مژده اين دو بار. پيروزي از آن سربازان اسالم بود
آن مادر مؤمن با اين پيروزي بسيار . كردند هاي پيروزي را حمل مي خوشي

اش دو چندان شد زماني كه از اين  خوشحال شد و خوشحالي و شادي
اي كه پسرش سعد بن معاذ براي نصرت و ياري اين دين از  گيري تاريخي موضع

  .خود نشان داد، اطالع حاصل كرد
گيري زندگي كنيم تا بدانيم  پس با ما بياييد تا با دل و جانمان با اين موضع

  .نصرت و ياري دين خدا چگونه است
  

  نصرت و ياري اين چنين است
وقتي كه روز بدر آمد تا ميان مسلمانان و مشركان جنگ و مبارزه صورت 

اند از خواست كه قبل از شروع جنگ، رأي و نظر صحابه را بد صگيرد، پيامبر
ابوبكر صديق رأي خودش را اعالم كرد و به نحو . اين رو با يارانش صحبت كرد

سپس عمر بن خطاب هم بلند شد و به نحو احسن رأي . احسن آن را اظهار كرد
چنين مقداد بن عمرو برخاست و رأي خودش را اعالم  هم. خود را اعالم كرد

ران بودند، و مهاجران در ميان گانه از ميان مهاج اين سه نفر، رهبران سه. نمود
دوست داشت كه رأي  صاما رسول خدا. لشكر اسالم در آن روز در اقليت بودند

رهبران انصار را هم بداند؛ زيرا آنان اكثريت لشكر اسالم را در آن روز تشكيل 
با توجه به اينكه كه نصوص و . دادند، و سنگيني معركه بر دوش آنان بود مي

شان  آنان را ملزم به جنگ و مبارزه در خارج از شهر و مناطقبندهاي بيعت عقبه 
أشريوا «: پس از شنيدن سخنان اين سه رهبر فرمودند صگاه پيامبر آن. كرد نمي



  

٢٤٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
منظور آن حضرت، . »رأي خود را به اطالع من برسانيد! اي مردم«: »أهيا الناس عيلَّ 

را به خوبي درك كرد  و رهبر انصار و پرچمدارشان، سعد بن معاذ آن. انصار بود
  !به خدا قسم، گوئي منظورت ما بود اي رسول خدا؟: و گفت

ايم و  ايم و تو را تصديق نموده ما به تو ايمان آورده: سعد گفت. »بله«: فرمود
و بر سر آن با تو پيمان و عهد . اي، حق است چه را كه آورده ايم كه آن گواهي داده

ي، گوش به فرمانيم و با جان و دل آن را ايم كه هر دستور و فرماني بده بسته
خواهي انجام  پس اي رسول خدا، هرچه مي. كنيم پذيريم و از تو اطاعت مي مي
به كسي كه تو را به حق فرستاده اگر اين دريا را بر ما عرضه كني و در آن . بده

رويم و هيچ فردي از ميان ما از اين كار  فرو روي، ما هم همراهت در آن فرو مي
كه فردا دشمني با ما روبرو شود؛ زيرا ما  ترسيم از اين يو ما نم. كند پيچي نميسر

شايد خداوند . قدم هستيم در جنگ، صبور و پايداريم و در رويارويي با آنان، ثابت
از ما چيزي را به تو نشان دهد كه چشمت با آن روشن شود و به بركت الهي از ما 

  .خوشحال شوي
شايد تو بترسي : گفت صه سعد بن معاذ به رسول خدادر روايتي ديگر آمده ك

دانند كه جز در شهرها و مناطق خودشان تو را ياري  از اين كه انصار، حق خود مي
هرچه : دهم كه گويم و به جاي آنان پاسخ مي همين حاال از طرف انصار مي. نكنند
را خواهي وصل كن و طناب هر كه  و طناب هر كه را مي. خواهي، بكن كه مي

خواهي  خواهي بردار و هرچه را مي و از اموال ما هرچه را مي. خواهي قطع كن مي
تر از چيزهائي است  اي براي ما دوست داشتني چه را كه از ما گرفته و آن. به ما بده

هر كاري بكني و هر دستوري بدهي ما هم تابع دستور . اي كه برايمان به جا گذاشته
نام ( »برک از غمدان«م، اگر بروي تا جائي كه به به خدا قس. و فرمان تو هستيم

و به خدا اگر اين . بروي، ما هم با تو خواهيم رفت) مكاني است بسيار دور از مدينه
  .رويم دريا را بر ما عرضه كني و در آن فرو روي، ما هم همراهت در آن فرو مي



  
٢٤٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر
سريوا «: سپس فرمود. از سخن سعد خشنود و راضي گرديد صرسول خدا

مصارع  اآلن أنظر إىل الطائفتني, واهللا لكأين إحد قد وعدين برشوا; فإن اهللا تعاىلوأ
برويد و مژده بدهيد؛ زيرا خداوند يكي از اين دو طايفه را به من وعده «: )1(» القوم
هاي آن جماعت  به خدا قسم، گوئي من به كشته]. گرداند و ما را پيروز مي[داده 

  .»گرمن مي) يعني مشركان و كفار(
  

  در غزوه اُحد
اي از زنان بيرون رفتند تا از سالمتي  همراه با عده كدر غزوه اُحد، مادر سعد

كه خبر شهادت چند تن از  اطمينان حاصل كنند پس از آن صرسول خدا
و در ميان شهدا، پسر ام سعد، عمرو بن معاذ ديده . مسلمانان به مدينه رسيد

و به سرعت . خواست را مي صرسول اهللا اين زن مومن، سالمتي ، ولي)2(شد مي
را سالم ديد، خداي را  صبه سوي ميدان جنگ آمد و وقتي كه رسول خدا

وقتي كه ديدم تو سالم هستي، مصيبت شهادت پسرم : شكرگذاري كرد و گفت
  .خيلي آسان شد

  .شهادت پسرش، عمرو را به او تسليت گفت صگاه رسول خدا آن
جنگيد تا اين كه ضرار بن  مشركان مي در ميان صفوف س عمرو بن معاذ

  .خطاب ـ كه آن موقع هنوز مشرك بود ـ با او برخورد كرد و او را به قتل رساند
در . شايان ذكر است كه دوازده مرد از طايفه بني عبداالشهل به شهادت رسيدند

چه كه با خدا بر سر آن عهد بستند صادقانه عمل كردند و شربت شهادت را  آن
چنين از اين  هم. هاي جاويد پرودگار نائل شدند و به رضوان و نعمتنوشيدند 

                                                 
 ; و8/469, »املصنف«بدون سند آن را آورده, و ابن ابی شيبه در  2/447ابن هشام در سريه خود,  −)١(

 7/288, »فتح الباری«حافظ ابن حجر عسقالنی در كتاب . اند ; آن را روايت كرده3/34, »الدالئل«بيهقی در 
 .اند از انس آن را روايت كرده 1779از حديث علقمه بن وقاص به طور مرسل; و مسلم به شامره 

 .1/328أنساب األرشاف,  −)٢(



  

٢٤٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .)1(سي نفر زخمي شدندطايفه 
  

  شان همگي در بهشت با هم هستند شهيدان
داخل مدينه شود، مادر سعد بن معاذ، بزرگ انصار به  صكه پيامبر قبل از اين

آمد و در حالي كه آن حضرت روي اسبش بود  صسرعت به سمت رسول خدا
 صپيامبر. اي رسول خدا، مادرم: و سعد هم افسار آن را گرفته بود، سعد گفت

 صوقتي مادر سعد به رسول خدا. و به خاطر او ايستاد» !خوش آمد«: فرمود
نزديك شد، آن حضرت شهادت پسرش، عمرو بن معاذ ـ كه در غزوه اُحد شهيد 

وقتي تو را : تمادر سعد گف. شد و سي و دو سال داشت ـ را به او تسليت گفت
 صسپس رسول اهللا. سالم ديدم، مصيبت شهادت پسرم خيلي آسان و كم شد

يا أم سعد «: براي خانواده شهداي اُحد دعاي خير كرد و به مادر سعد گفت
, و أهلهم أن قتالهم ترافقوا يف ي, وبرشِّ يأبرش : »أهلهم مجيعاً  قد شفعوا يفاجلنة مجيعاً

شان همگي  انواده شهداي اُحد مژده بده كه شهيدانمژده باد و به خ! اي مادر سعد«
ام سعد . »اند شان شفاعت كرده در بهشت با هم هستند و براي تمام افراد خانواده

چه كسي براي آنان گريه   اي رسول خدا، ما راضي هستيم و پس از اين: گفت
 پيامبر. اي رسول خدا، براي بازماندگانشان دعاي خير كن: كند؟ سپس گفت مي
من  اللهم أذهب حزن قلوهبم, واجرب مصيبتهم, وأحسن اخللف عىل«: فرمود ص
شان را  هايشان را از بين ببر، و مصيبت پروردگارا، غم و ناراحتي دل«: )2(»  خلفوا

  .»جبران كن و به آنان تسلي خاطر عطا فرما و بازماندگانشان را نيكو گردان
  

                                                 
 .144نساء مبرشات باجلنة, ص  −)١(
 .2/47لبية, السرية احل −)٢(



  
٢٤٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

در روز خندق ) سعد(حرص و عالقه شديد ام سعد بر اين كه پسرش 
  در اول صفوف مجاهدان باشد

ابوليلي عبداهللا بن سهل به من گفته كه در روز خندق، عايشه : ابن اسحاق گويد
سعد كه زره كوتاهي بر تن . در پناه بني حارثه بود و ام سعد هم همراهش بود

اي در دست داشت، عبور كرد و اين بيت  پوشانيد و نيزه داشت كه دستش را نمي
   :سرود مي را

 ث قليًال يشهد اهليجا محللبِّ 
 

 ال بأس باملوت إذا كان األجل
وقتي اجل فرا رسد، مرگ هيچ اشكال و . گيرد كمي بمان تا جنگ در مي«

  .»ايرادي ندارد
! اي مادر سعد: به مادر سعد گفتم. تأخير كردي! اي پسرم: مادرش به او گفت

گاه  آن. اكنون است ر از اين باشد كه همداشتم كه زره سعد بلندتر و بهت دوست مي
ابن العرقه اين تير را به طرف . تيري به سعد خورد و رگ بازويش را قطع كرد

اين را از من بگير : وقتي تير به سعد اصابت كرد ابن العرقه گفت. سعد پرتاب كرد
ات را در آتش جهنم ممزوج  خداوند چهره: سعد گفت. و من ابن العرقه هستم

پروردگارا، اگر قرار است جنگ و مبارزه قريش بعداً باقي بماند، پس مرا . گرداند
براي آن نگه دار، چون جهاد و مبارزه با هيچ قومي به اندازه قومي كه پيامبرت را 

اند، برايم  و او را تكذيب نموده و از خانه و كاشانه خود بيرونش كرده  اذيت كرده
است كه ميان ما و قريش ديگر جنگي خدايا، اگر قرار . دوست داشتني نيست

صورت نگيرد، شهادت را نصيبم گردان و مرا نميران تا اين كه چشمم با نابودي 
  .)1(يهوديان بني قُريظه روشن شود

و فرمان الهي مبني بر روي آوردن به . را اجابت نمود خداوند، دعاي سعد

                                                 
و ارناؤوط . اند آن را روايت كرده 2/226; و ابن هشام در سريه خود, 6/141امحد در مسند خود,  −)١(

 ).282−1/281السري, . (اند راويان آن, ثقه: گويد می



  

٢٥٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
در غزوه خندق،  صاشان را با رسول خد كه پيمان يهوديان بني قُريظه پس از آن

  .نقض كردند، نازل شد
  

  راجع به آنان به حكم خدا، قضاوت كردي
روز آنان را  نزد يهوديان بني قُريظه آمد و بيست و پنج شبانه صرسول خدا

وقتي از محاصره به تنگ آمدند و سختي و دشواري محاصره . در محاصره قرار داد
ابولبابه «آنان از . تن دهيد صبه حكم رسول خدا: شدت يافت، به آنان گفته شد

راجع به ما چيست؟ ابولبابه  صسؤال كردند كه حكم رسول خدا» بن عبدالمنذر
راجع به شما، ذبح و سر بريدن  صهم به آنان اشاره كرد كه حكم رسول خدا

 صرسول خدا. دهيم ما به حكم سعد بن معاذ تن مي: از اين رو گفتند. شماست
عد را روي االغي آوردند كه گليمي از پوست س. كسي را دنبال سعد فرستاد

قومش دور و بر او . شد درخت خرما بر روي االغ بود و سعد بر روي آن حمل مي
پيمانان و موالي و ياران تو و كساني كه خود  ما هم! اي ابوعمرو: را گرفتند و گفتند

وجهي به سعد جوابي به آنان نداد و هيچ ت. داني، هستيم، پس رحمي به ما بكن مي
مرا : گاه رو به قومش كرد و گفت هايشان شد آن كه نزديك خانه تا اين. آنان نكرد

اي مرا از قضاوت درست راجع به  كننده اند تا سرزنش هيچ سرزنش جا آورده اين
 صوقتي سعد بن معاذ از راه رسيد، رسول خدا: ابوسعيد گويد. شما باز ندارد

. »به سوي بزرگتان رويد و او را پايين آوريد« :»سيدكم فأنزلوه قوموا إىل«: فرمود
احكم «: فرمود صگاه پيامبر آن. پس مسلمانان او را از باالي االغ پايين آوردند

: سعد گفت. »شان حكمي را صادر كن راجع به آنان قضاوت كن و درباره«: »فيهم
كنم كه جنگجويانشان كشته شوند و زن و  شان قضاوت مي من چنين درباره

 صرسول خدا. دانشان اسير شوند و اموالشان ميان مسلمانان تقسيم شودفرزن
راجع به آنان به حكم خدا و «: »لقد حكمت فيهم بحكم اهللا وحكم رسوله«: فرمود



  
٢٥١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

: سپس سعد دعا كرد و گفت: گويد راوي مي. »پيامبرش قضاوت نمودي
و قرار  اي پروردگارا، اگر چيزي را از جنگ قريش براي پيامبرت باقي گذاشته

دار تا با آنان بجنگم و اگر  است كه بعداً قريش با پيامبرت بجنگند، پس مرا نگه
اي و ديگر جنگي ميان آنان صورت  را قطع كردهو قريش  صجنگ ميان پيامبر

  .پس زخمش بهتر شد و شفا يافت: گويد عايشه مي. گيرد، پس مرا بميران نمي
براي او برپا  صامر رسول خدااش كه به  و سعد به خيمه: گويد مي كعايشه

جا  و ابوبكر و عمر آن صرسول خدا: گويد عايشه مي. كرده بودند، بازگشت
سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست، من در حالي كه . حضور يافتند

و آنان چنان بودند . دادم در اتاقم بودم، گريه عمر را از گريه ابوبكر تشخيص مي
ميان خود، مهربان و «: »رمحاء بينهم«: موده استشان فر كه خداوند درباره

كرد؟ عايشه  چه كار مي صرسول اهللا! اي مادرم: گويد، گفتم علقمه مي. »دلسوزند
كرد، ولي هرگاه احساس گريه  چشمانش براي احدي اشك جاري نمي: گفت
  .)1(گرفت ميكرد، فقط ريش خود را  مي

}  |  }  :ن آيه را نازل فرمودقُريظه اي خداوند متعال راجع به يهوديان بني
  i  h  g      f  e  d  c  b  a  `  _   ~  }

r  q  p  o  n   m  l  k  js    y   x   w  v  u  t
zz )را ) بنى قريظه يهود(و خداوند گروهى از اهل كتاب « .)27-26 :حزاباأل

د و در هاى محكمشان پايين كشي حمايت كردند از قلعه) مشركان عرب(كه از آنان 
گروهى را به قتل ) و كارشان به جايى رسيد كه( ؛دلهايشان رعب افكند

ها و اموالشان را در  و زمينها و خانه! كرديد رسانديد و گروهى را اسير مى مى
و  ؛زمينى را كه هرگز در آن گام ننهاده بوديد) همچنين(اختيار شما گذاشت، و 

                                                 
امحد آن را روايت كرده, و در آن حممد . قسمتی از اين حديث در ميان احاديث صحيح هست: گويد هيثمی می − )١(

 ).138− 6/137(جممع الزوائد . اند عمرو بن علقمه وجود دارد كه حديثش حسن است و بقيه راويانش, ثقهبن 



  

٢٥٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .»خداوند بر هر چيز تواناست

  
  گويد به جز مادر سعد در گريه كردنش دروغ ميهر زن گرياني 

اي كه نزديك بود  ام سعد براي مرگ پسرش اندوهگين و ناراحت شد به گونه
  .كرد قلبش پاره شود اگر خداوند به خاطر ايمانش او را محفوظ نمي

وقتي تير به بازوي سعد : گويد از محمود بن لبيد روايت شده است كه مي
كه » رفيده«رد و سنگيني كرد، او را نزد زني به نام اصابت كرد و او احساس د

گذشت،  هرگاه از كنار او مي صپيامبر. كرد، نگه داشتند مجروحان را مداوا مي
چگونه روز را به شب رساندي و «: »كيف أمسيت, وكيف أصبحت?«: فرمود مي

 صاو هم حال و اوضاعش را به اطالع پيامبر. »چگونه شب را به روز رساندي؟
. جا بردند و درد و ناراحتي او زياد شد رساند تا آن شبي كه قومش او را از آن مي

آمد و گفته  صرسول خدا. هايشان بردند پس او را نزد طايفه بني االشهل در خانه
و آن . خارج شد و ما هم همراهش خارج شديم صپس پيامبر. او را ببريد: شد

پاره شد و كفش از پاهايمان هايمان  كفش بندحضرت به سرعت رفت تا جائي كه 
 إين«: ياران آن حضرت شكايت اين كار را نزد وي بردند، آن حضرت فرمود. افتاد

ترسم كه فرشتگان  من مي«: »أخاف أن تسبقنا إليه املالئكة فتغسله كام غسلت حنظلة
چنان كه حنظله را  اش حاضر شوند و او را غسل دهند هم قبل از ما بر سر جنازه

دادند و مادرش  وقتي به خانه سعد رسيديم جسد سعد را غسل مي. »غسل دادند
   :گفت گريست و مي براي او مي

 ويل أم سعد سعدا
 

 ُجداحزامة و
  .»!اي دورانديش و خوشبخت! واي مادر سعد«

هر زن گرياني در گريه «: »م سعدأ كل باكية تكذب إالَّ «: فرمود صپيامبر
راوي . سپس جنازه سعد را بردند. »دگويد به جز مادر سع كردنش دروغ مي



  
٢٥٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

تاكنون  صاي رسول خدا: گفتند مي صجماعت حاضرين به پيامبر: گويد مي
ما يمنعه أن «: آن حضرت فرمودند. ايم تر از او را حمل نكرده اي سبك هيچ مرده

: )1( »خيفَّ وقد هبط من املالئكة كذا وكذا مل هيبطوا قط قبل يومهم, قد محلوه معكم
نباشد در حالي كه فالن و فالن تعداد از فرشتگان فرود آمدند كه قبل  سبك چرا«

  .»از آن هرگز فرود نيامده بودند و جنازه او را همراه شما حمل كردند
  

پسر تو اولين كسي است كه خداوند برايش خنديد و عرش پروردگار 
  برايش جنبيد
: شود و فرمود شود و به او نزديك مي است كه بر سعد داخل مي صاين پيامبر

 :)2(»وليُنجزنَّک اهللا ما وعدک. جزاک اهللا خرياً من سيد قوم, فقد أنجزت ما وعدته«
چه كه وعده دادي، وفا  همانا به آن! خداوند جزاي خير به تو دهد اي بزرگ قوم«

  .»چه كه به تو وعده داده، وفا خواهد كرد كردي و قطعاً خداوند به آن
  .لرزد رحمان به خاطر مرگش مياين سعد است كه عرش خداوند 

عرش « :)3(»اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ«: فرمود صآن حضرت
  .»خداوند رحمان به خاطر مرگ سعد بن معاذ لرزيد

وقتي سعد بن معاذ : گويد از اسماء بنت يزيد بن سكن روايت شده است كه مي
 يرقا دمعک أال«: فرمود صگاه پيامبر آن. وفات يافت، مادرش بانگ برآورد

آيا اشك تو «: )4(»ويذهب حزنک بأن ابنک أول من ضحک اهللا له واهتز له العرش?
                                                 

آن را حسن  1/287, »السري«آن را روايت كرده, و ارناؤوط در  8− 3/2/7, »الطبقات«ابن سعد در  −)١(
 .دانسته است

 .آن را روايت كرده است 3/2/9, »الطبقات«ابن سعد در . اند راويان آن, ثقه: گويد ارناووط می −)٢(
 .اند اند و مسلم و امحد آن را از انس روايت كرده بخاری و مسلم آن را از جابر روايت كرده −)٣(
و . اند طربانی آن را روايت كرده و راويانش, راويان صحيح: گويد می 9/309هيثمی در جممع الزوائد,  −)٤(

 .تذهبی در تلخيص خود با او موافقت كرده اس



  

٢٥٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
كه پسر تو اولين كسي است كه  رود به اين شود و غم و اندوه تو نمي خشك نمي

  .»خداوند برايش خنديد و عرش پروردگار برايش لرزيد؟
سوي سعد  به صهمراه رسول خدا: گويد روايت شده است كه مي از جابر
بر او نماز  صوقتي رسول اهللا: جابر گويد. گاه كه وفات يافت رفتيم بن معاذ آن

اش در قبرش گذاشته شد و خاك بر روي قبرش ريخته شد،  جنازه خواند و جنازه
سپس تكبير گفت و ما هم همراه وي تكبير . به مدت طوالني تسبيح گفت صپيامبر
لقد «: ح گفتي و سپس تكبير گفتي؟ فرمودچرا تسبي صاي رسول خدا: گفتند. گفتيم

قبر اين بنده صالح بر او تنگ «: )1( »تضايق علی هذا العبد الصالح قربه حتی فرجه اهللا عنه
  .»كه خداوند اين تنگي را از او دور كرد و قبرش باز شد شد تا اين

: فرمودند صرسول خدا: گويد روايت شده است كه مي ماز عبداهللا بن عمر 
تحت أبواب السامء, وشهده سبعون فحترک له العرش, و يعبد الصالح الذهذا ال«

ةً ثم أُفرج عنه ألفاً من املالئكة مل ينزلوا إىل مَّ ضمَّ اين «: )2(» األرض قبل ذلک, لقد ضُ
بنده صالحي كه عرش پروردگار برايش لرزيد و درهاي آسمان برايش باز شدند و 

ش حضور داشتند كه قبل از آن به زمين فرود ا هفتاد هزار فرشته هنگام تشيع جنازه
نيامده بودند، قبرش مقداري تنگ شد و سپس اين تنگي از او رفع شد و قبرش 

  .منظورش سعد بود. »گشاد شد
هائي كه براي پسرش گفته شد را شنيد  وقتي مادر سعد تمام اين خير و خوبي

ي صبور و راضي او مادر... نزديك بود قلبش به خاطر شهادت پسرش پرواز كند
اينك او براي شهادت پسر دومش صبر و تحمل پيشه . به قضا و قدر خداوند بود

                                                 
به طور خمترص آن را صحيح دانسته و ذهبی با  3/206حاكم در املستدرک, . 377−3/360مسند امحد,  −)١(

 .او موافقت كرده است
آن را  3/2/9, »الطبقات«; و ابن سعد در 4/100, »ضمة القرب وضغطه«: , باب»اجلنائز«نسائی در مبحث  − )٢(

 .آن را صحيح دانسته است 6987شامره و آلبانی در صحيح اجلامع, به . اند روايت كرده



  
٢٥٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .كند تا از آن طريق به اجر و پاداش صبركنندگان نائل آيد مي
كانوا هلا  ما منكن امرأة تقدم بني يدهيا ثالثة من ولدها, إالَّ «: اند آن حضرت فرموده

هيچ زني از شما نيست كه سه « :)1(»? قال واثننيواثنني: حجاباً من النار, قالت امرأة
كه اينان براي او حجاب و مانعي از  كند مگر اين فرزندش را در راه خدا تقديم مي

بله، : براي دو فرزند هم، چنين است؟ فرمود: زني گفت. باشند آتش دوزخ مي
  .»براي دو فرزند هم، چنين است

اهللا,  ال إله إالَّ : امليزان ا أثقلهن يفبخ بخ خلمس م«: چنين آن حضرت فرمودند هم
 :)2(»للمرء املسلم فيحتسبه هللا, واهللا أكرب, والولد الصالح يتوىف وسبحان اهللا, واحلمد

اين پنج چيز . اند قدر سنگين ها چه براي پنج چيز كه در ترازوي نيكي! به به«
و فرزند صالحِ انسان  هللا، اهللا أكبر ال إله إال اهللا، سبحان اهللا، الحمد: عبارتند از

  .»كند ميرد و او صبر و تحمل پيشه مي مسلماني كه مي
  اينك زمان رحلت فرا رسيده

بر بستر مرگ خوابيد تا به  كپس از آن سفر طوالني و مبارك ايماني، ام سعد
دار  زنده او زني عبادتگذار و شب. هاي بهشت ملحق شود ها و نعمت دوستانش در باغ

و او زني بود كه . براي شهادت دو پسرش، صبر و تحمل پيشه كرد دار بود كه و روزه
  .جان و مال و فرزندانش را به خاطر نصرت و ياري اين دين فدا نمود

وفات يافت تا از دنياي مردمان رحلت كند اما سيرت و  كام سعد
اش،  اش رحلت نكرده و هرگز رحلت نخواهد كرد و سيرت و زندگاني زندگاني

  .شود انه هر زن مسلماني مينوري بر درِ خ
خداوند از وي راضي باد و او را راضي و خشنود گرداند و بهشت برين را 

  !جايگاهش گرداند

                                                 
 .5805اند; صحيح اجلامع, شامره  بخاری و مسلم آن را از ابوسعيد خدری روايت كرده −)١(
 .2817اند; صحيح اجلامع, شامره  بزار از ثوبان, و امحد از ابوامامه آن را روايت كرده −)٢(



  

٢٥٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  )لبابه بنت حارث(ام الفضل 

  
  مادر دانشمند امت و امام تفسير

در ميان پيروان اهل كتاب چنين شايع شده بود كه ظهور پيامبري جديد نزديك 
يد و تأكيد اين شايعات شده بود، اين بود كه در هر چه سبب تأي آن. شده است

عصري، پيامبري بوده و پيامبران پشت سر هم آمده بودند و در ميان آنان، مدت 
  .زماني نبوده كه پيامبري نيامده باشد

ها و درون و نيات آنان دارد و  فقط آفريدگار عالم، علم و آگاهي كامل بر انسان
هدايت همه عالم بفرستد، چون براي غايت و خواهد براي  آن كسي را كه مي

قوم عرب در زمان . هدفي عظيم است پس البد بايد، آن كس، انسان عظيمي باشد
دانستند و براي سيرت و روش  جاهليت، محمد را انساني بزرگ و عظيم مي

كردند كه آينده  اما آنان هرگز خيال نمي. زندگاني وي نهايت احترام را قائل بودند
آينده محمد ارتباط خواهد داشت و حكمت از دهان او سرازير خواهد  حيات با

  .شد و همه جاي زمين را در بر خواهد گرفت
امام و پيشوايي از طرف مردم نبود كه آنان از وي پيروي كنند و  صمحمد 

هر جا رفت، دنبالش بروند، بلكه او نيرويي از نيروهاي خير بود و انساني خوب و 
اي از  ن بود، اگرچه اين نيرو سبب شده بود كه او در مرحلهصالح در ميان آنا

بشر قبل از زمان او . مراحل تطور و پيشرفت در وجود انساني، الگو و نمونه باشد
تحت سرپرستي و رعايت صاحبانشان بود و به كودكي خردسال و محجور عليه 

حمل سپس كودك بزرگ شد و از بند محجور بودن آزاد شد و براي ت. ماند مي
ـ به سوي او  صو خطاب الهي ـ توسط محمد. ها به تنهائي آمادگي پيدا كرد سختي

آمد تا برايش توضيح دهد كه چگونه در زمين زندگي كند و چگونه به آسمان 
بماند يا برود، اين امر نقصي در اصل رسالتش ايجاد  صو اگر محمد. بازگردد

ها و  ها، و روشن كردن ديده و گوشها  كند؛ چون رسالت او، مايه باز كردن چشم نمي



  
٢٥٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .است اش از كتاب و سنت، قرار گرفته و اين امر در فرهنگ غني. ها است  ذهن
ها را چه زياد باشند و چه كم،  براي اين مبعوث نشد تا همه انسان صمحمد

پيرامون نام خود جمع گرداند، بلكه او به عنوان رابط ميان مردمان و حقي كه 
آن حق، صحت يافته، و نوري كه آنان مقصد خود را به  وجودشان به واسطه

  .بينند، مبعوث شده است وسيله آن مي
اش حق را شناخته و نوري داشته باشد كه با آن در  پس هر كس در زندگي

را شناخته و زير سايه پرچم او قرار خواهد  صميان مردمان حركت كند، محمد
±  ²    ³  ´  }  :كند ندگي ميگرفت هرچند وجود او را نبيند، و همراه او ز

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
   Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Äz )175-174 :نساءال(.  

و نور آشكارى به  ؛دليل روشن از طرف پروردگارتان براى شما آمد! اى مردم«
) كتاب آسمانىآن (اما آنها كه به خدا ايمان آوردند و به . سوى شما نازل كرديم

و در  ؛چنگ زدند، بزودى همه را در رحمت و فضل خود، وارد خواهد ساخت
  .)1(»كند راه راستى، به سوى خودش هدايت مى

القدري باشيم كه در گرويدن به اسالم، پيشدستي  امروز قرار است با صحابيه جليل
يك قلب پاك و صافش و فطرت سليمش به نداي حق لب. كرده و جزو سابقين است

هاي سالم  البته صاحبان فطرت. اي تأخير نكرد گفت و به سوي اسالم شتافت و لحظه
  .كنند اند، تأخير نمي در پذيرش خيري كه به سوي آن دعوت شده

دختر حارث بن حزن بن بجير، » ام الفضل«ما قرار است همراه صاحب فضل 
نجيب  ، و مادر شش پسرصزن هاللي و آزاده، همسر عباس عموي پيامبر

  .عباس، باشيم
او خواهر ام المؤمنين ميمونه، و خاله خالد بن وليد و خواهر . نام او، لبابه است

                                                 
 .با ترصف 35− 34, 27لسرية, اثر غزالی مرصی, ص فقه ا −)١(



  

٢٥٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .)1(مادري اسماء بنت عميس است

  .هايمان همراه سيرت عطرآگينش باشيم اينك با ما بيائيد تا با دل
  

  ها مادر فضائل و بزرگي
فضل ورق بزنيم، شما را كه صفحات را براي خواندن زندگاني ام ال قبل از اين

كنيم كه لحظاتي در كنار اصل و ريشه پاكي كه سيادت و بزرگي آن را  دعوت مي
  .احاطه كرده و با مجد و بزرگي از تمامي جوانبش درخشان شده، توقف كنيم

كسي . هاشم است بزرگ و سيد بني) صعموي رسول اهللا(شوهرش، عباس 
هاي مردم، مال و  ها و سختي زمنديكرد و براي رفع نيا كه به همسايه كمك مي

  .داد پوشانيد و گرسنه را خوراك مي بخشيد و برهنه را لباس مي اش را مي دارائي
  .است م» عبداهللا بن عباس«و مفسر قرآن،  پسرش، دانشمند امت

ام الفضل، غير از عبداهللا، فضل و عبيداهللا و قُثَم و معبد و عبدالرحمن و ام 
  .كنيه گرفت» فضل«دنيا آورد و از ميان فرزندانش به  حبيبه را براي عباس به

   :گويد عبيداهللا بن يزيد هاللي راجع به ام الفضل مي
 ما ولدت نجيبة من فحل

 

 بجبل نعلمه أو سهل
دانيم، از آن زن نجيب  هر فرزند نيك دانا همانند كوه يا دشت كه ما آن را مي«

  .»به دنيا آمده
 كسته من بطن أم الفضل

 

 رم هبا من كهلة وكهلأك
 

از شكم ام الفضل، پوشيده شده و از سوي زن و مرد خردمندي، مورد اكرام «
  .»قرار گرفته است

 الفضلياملصطفی ذيعم النب
 

 وخاتم الرسل, وخري الرسل
                                                 

 .2/314سري أعالم النبالء, اثر ذهبی,  −)١(



  
٢٥٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

آن مرد خردمندي كه عموي پيامبر مصطفي، صاحب فضل و خاتم و برتر «
  .»پيامبران است

شان، ميمونه بنت حارث،  ترين ترين و نجيب يفاز ميان خواهرانش، شر
كه آن حضرت در سال ششم هجري با وي . است صالمؤمنين، همسر پيامبر ام

توان لبابه  از ميان ديگر خواهرانش، مي. ميمونه از زنان بزرگ بود. ازدواج نمود
  .صغري، عصماء، عزه و هزيله نام برد كه همگي دختران حارث هستند

توان اسماء و سلمي و سالمه دختران  اش هم مي ن مادرياز ميان خواهرا
اند كه زينب بنت خزيمه هاللي  بعضي گفته. عميس از طايفه خثعمي را نام برد

  .)1(خواهر مادري آنان بوده است صهمسر پيامبر
خالد «: اش فرموده درباره صاست؛ كسي كه پيامبر» خالد بن وليد«ام الفضل خاله 

  .)2(»مشيرهاي خداوند است كه بر مشركان كشيده استبن وليد شمشيري از ش
كه كسي مثل خالد  اند از اين زنان عاجز مانده«: اش گفته است و ابوبكر درباره

؟ و هستآيا پس از اين فخر و بزرگي، فخر و بزرگي ديگري . »را به دنيا آورند
  آيا پس از اين همه مكارم و فضائل، فضيلت ديگري هست؟

  
  م از لحاظ داماديترين مرد گرامي

ترين مردم از لحاظ دامادي  به مادر ام الفضل آن پيرزن حرشي، گرامي
بود؛ عباس با خواهر شقيقي ميمونه، يعني  صگفتند؛ چون ميمونه همسر پيامبر مي

طالب  لبابه ازدواج نمود؛ حمزه با خواهر او به نام سلمي ازدواج كرد؛ جعفر بن ابي
دواج كرد، پس از جعفر، ابوبكر با او ازدواج كرد و هم با خواهر شقيقش، اسماء از

  .)1(علي با او ازدواج نمودپس از ابوبكر، 
                                                 

 .35/298هتذيب الكامل, اثر مزی,  −)١(
 .آن را صحيح دانسته است 3207, به شامره »صحيح اجلامع«ابن عساكر از عمر آن را روايت كرده, وآلبانی در  − )٢(
 .8/450اإلصابة, اثر حافظ ابن حجر عسقالنی,  −)١(



  

٢٦٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  خواهران مؤمن
جا كه  اند؛ آن براي ام الفضل و خواهرانش، گواهي داده كه مؤمن صپيامبر

ميمونه، ام الفضل، سلمي و اسماء بنت عميس ـ خواهر : اين چهار خواهر«: فرمود
  .)1(»اند مؤمن ـ همگيشان  مادري

اين چه شهادت عظيمي است كه از دهان انسان راستگوئي خارج شده كه از 
  .گويد روي هوي و هوس سخن نمي

  

  ام الفضل از زنان پيشگام به سوي اسالم بود
 صالعرب درخشيد و وحي بر پيامبر وقتي خورشيد اسالم بر سرزمين جزيرة

و درست، به سوي اسالم روي  هاي سالم هاي پاك و فطرت فرود آمد، صاحبان دل
پس اولين كسي . پيروي كردند صآوردند و از بهترين مخلوق، حضرت محمد

القدر،  به نظر شما كدام صحابيه جليل. بود ككه از ميان زنان اسالم آورد، خديجه
  پس از خديجه اسالم آورد؟

  .كه آن زن، ام الفضل ـ ميهمان گرامي ما ـ است: جواب اين است
  .)2(گفته شده كه از ميان زنان، كسي قبل از خديجه اسالم نياورد: گويد ميامام ذهبي 

اسالم آورد و در مقدمه آن قافله مباركي بود كه خداوند،  كپس ام الفضلس
E  D  C  B  A  } : فرمايد افراد آن قافله را مدح نموده مي

    S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I  H  G   F
V  U  TW     Y  X  [  Zz )100 :توبهال(.  

پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى «
                                                 

آن را  2763, به شامره »صحيح اجلامع«اند, و آلبانی در  آن را روايت كردهنسائی و حاكم از ابن عباس  −)١(
 .صحيح دانسته است

 .2/315سري أعالم النبالء,  −)٢(



  
٢٦١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

و باغهايى  ؛از او خشنود شدند) نيز(كردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها 
 ؛از بهشت براى آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است

  .»و اين است پيروزى بزرگ ؛دجاودانه در آن خواهند مان
  

  صبر و پايداري
مطلع شدند، حمالت  صكه قريش از اسالم آوردن ياران پيامبر به محض اين

شان دست  وسيعي از شكنجه و اذيت و آزار را متوجه آنان ساختند تا از دين
شوند، و به  ديد كه شكنجه و اذيت و آزار مي ام الفضل صحابه را مي. بردارند

  .كرد آمد، گريه مي ه كاري از دستش بر نميك خاطر اين
J   I  H  G  F  E  D  C  B  A    }  :وقتي اين آيه نازل شد

  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
  `  _   ^  ]  \z )مردان و زنان و ) در راه(چرا در راه خدا، و «. )75 :نساءال

همان افراد ! كنيد؟ اند، پيكار نمى شدهتضعيف )به دست ستمگران(كودكانى كه 
، كه اهلش )مكه(ما را از اين شهر ! پروردگارا«: گويند كه مى) اى ستمديده(

و از جانب خود، ! و از طرف خود، براى ما سرپرستى قرار ده! ستمگرند، بيرون ببر
  .»!يار و ياورى براى ما تعيين فرما

م از درماندگان و مستضعفان من و مادر: گويد مي) پسر ام الفضل(ابن عباس
  .)1(بوديم

به يارانش اجازه هجرت به مدينه را داد، ام الفضل نتوانست  صوقتي پيامبر
همراه مهاجران، هجرت كند، چون شوهرش عباس هنوز اسالم نياورده بود ـ بعضي 

  .او قبل از هجرت، اسالم آورده، اما اسالمش را آشكار نكرده بود ـ: گويند مي

                                                 
, به شامره »)قوله ـ الظامل أهلها إىلسبيل اهللا ـ  وما لكم ال تقاتلون يف«: , باب»التفسري«بخاری در مبحث  −)١(

 .آن را روايت كرده است 4587



  

٢٦٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  جالب شوهر ام الفضل در روز عقبهگيري  موضع
هنوز بر دين قومش بود، اما در روز » عباس«كه شوهر ام الفضل  رغم اين علي

  .داشت صگيري جالب و خوبي با پيامبر بيعت عقبه دوم موضع
در ماجراي بيعت عقبه دوم روايت شده است كه  از كعب بن مالك

كه يك سوم شب گذشت  اينآن شب همراه قوم خودمان خوابيديم، تا «: گويد مي
كه در  تا اين. رفتيم صو پس از آن به سوي ميعادگاه جهت ديدن رسول خدا

هاي  ما هفتاد و سه مرد بوديم و دو زن هم به نام. شعب كنار عقبه جمع شديم
اسماء بنت «، همان ام عماره يكي از زنان بني مازن بن نجار، و »نسيبه بنت كعب«

  .ان ام منيع يكي از زنان بني سلمه همراهمان بود، هم»عمرو بن عدي بن نابي
 صپس در شعب جمع شديم و منتظر رسول اهللا: گويد كعب بن مالك مي

عباس آن روز بر . بوديم تا اين كه آن حضرت به همراه عباس بن عبدالمطلب آمد
اش حضور داشته باشد و  ه دين قومش بود اما دوست داشت همراه برادرزاد

. نشست، ابتدا عباس بن عبدالمطلب سخن گفت صوقتي پيامبر. مواظب او باشد
ها به طايفه اوس و خزرج،  عرب: گويد ـ راوي مي! اي جماعت خزرج: او گفت

دانيد كه محمد از ماست و ما او را در مقابل كساني از قريش  گفتند ـ مي خزرج مي
ايت و او از طرف قوم خود، مورد حم. ايم اند حمايت كرده كه متعرض او شده

او فقط . رسد گيرد و در شهر خود، هيچ گزند و آسيبي به او نمي پشتيباني قرار مي
خواهيد كه  پس اگر شما مي. قصد داشته كه به سوي شما بيايد و به شما بپيوندد

بعداً او را سرافكنده كنيد و او را تحويل دشمن دهيد، از همين حاال او را رها 
  .)1(مين خود در امان استسرزكنيد، چون او از طرف قوم و 

اطمينان خاطر » صرسول اهللا«اش  اين چنين عباس خواست كه به برادرزاده
  .باال برد صدهد تا بدين صورت جايگاه و قدر و منزلت خود را در قلب پيامبر

                                                 
 .3/189رية ابن هشام مع الروض األنف, س −)١(



  
٢٦٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  به سوي مدينه منوره
 وقتي رسول خدا. ام الفضل تا پس از صلح حديبيه همراه عباس در مكه ماند

جا  ن همراهش جهت قضاي عمره به مكه رفتند و سه روز در آنو مسلمانا ص
زني كه شوهرش ابورهم بن  از ميمونه خواهر ام الفضل، آن بيوه صماندند، پيامبر

ميمونه اسالم و ايمان آورده بود ولي . عبدالعزي وفات يافته بود، خواستگاري نمود
ضل، تحت اش، مشرك بود و ميمونه در خانه خواهرش ام الف شوهر قبلي

  .كرد سرپرستي عباس، زندگي مي
سپس همگي از مكه خارج شدند، و هجرت عباس و ام الفضل با همه اعضاي 

  .اش صورت گرفت خانواده
آمد،  بود و هميشه نزد او مي صدر مدينه، ام الفضل نزديك خانه رسول خدا

 خواه آن حضرت نزد خواهر ام الفضل، يعني ميمونه مادر مؤمنان، و خواه نزد
  .)1(دانستند چون همگي، فضل و بزرگي ام الفضل را مي. بود همسرانش ميديگر 

اين خانواده در مدينه، در كنار انصار زندگي كردند؛ انصاري كه خداوند آنان را 
¸  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  }  :چنين توصيف نموده است

Ï    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   ÂÐ     Ñ
   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Òz )9 :حشرال(.  

و در سراي ايمان پيش ) سرزمين مدينه(و براي كساني است كه در اين سرا «
از مهاجران مسكن گزيدند، هر مسلماني را به سويشان هجرت كند دوست دارند، 

كنند، و آنها را بر  و در دل خود نيازي به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمي
دارند هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند، و كساني كه از بخل و  ميخود مقدم 

  .»اند، رستگارانند حرص نفس خويش بازداشته شده
او آيات قرآن و . طلب علم بود ام الفضل از زنان واال و بلندمرتبه بود و عاشقِ 

                                                 
 .142−140نساء حول الرسول, اثر حممد قطب, ص  −)١(



  

٢٦٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
و در اين هيچ جاي تعجب نيست، چون او . كرد احاديث نبوي زيادي را حفظ مي

  .انشمند امت اسالم، عبداهللا بن عباس استمادر د
  

  رود عباس در روز بدر اجباراً براي جنگ مي
عباس قبل از هجرت اسالم آورد، اما اسالمش را : گويند برخي از مورخان مي

و قريش از . او قبل از فتح مكه اسالم آورد: گويند اي ديگر مي و عده. پنهان كرد
يعني در اسالم او شك (كردند  ميجانب عباس چيزي را در دلشان احساس 

شد كه ظن و گمانشان را تأييد كند به ويژه  اما چيزي دستگيرشان نمي) كردند مي
در غزوه بدر قريش خواستند كه شكشان را به . كه او ظاهرًا موافق قريش بود آن

  .يقين تبديل كنند، از اين رو او را با خود به جنگ بردند
  .نهي فرمود را از كشتن عباس يارانش صبه همين خاطر پيامبر

دانم كه  من مي«: به يارانش گفت صاز ابن عباس روايت شده است كه پيامبر
اند و هيچ قصدي  هاشم و ديگران، از روي اجبار براي جنگ آمده افرادي از بني

هاشم برخورد كرد، او را  براي جنگ با ما ندارند، پس هركس با يكي از افراد بني
ا ابوالبختري بن هشام برخورد كرد، او را نكُشد، و هركس با و هركس ب. نكُشد

عباس بن عبدالمطلب برخورد كرد، او را نكُشد، چون او از روي اجبار و به زور 
  .)1(»آمده استبراي جنگ 

                                                 
از طريق ابن اسحاق آن را روايت  4/807, »الطبقات«و ابن سعد در . 459−2/458سرية ابن هشام,  −)١(

عباس برای من روايت اش از عبداهللا بن  عباس بن عبداهللا بن معبد از برخی از افراد خانواده: گويد كرده و می
اين روايت را آورده كه جهالت در سند روايت  3/223, »املستدرک«حاكم در . و اين حديث را ذكر كرد. كرد

عباس بن عبداهللا بن معبد از پدرش از ابن عباس, برای من روايت «: گويد كند, او می ابن سعد را برطرف می
عباس بن عبداهللا و پدرش, . ط مسلم, صحيح دانسته استبه مهني خاطر حاكم اين روايت را بنا به رش. »كرد
, »الدالئل«اند اما اين ترس وجود دارد كه در نسخه حاكم, حتريفی به وجود آمده باشد; چون بيهقی در  ثقه

 .»اش از بعضی از افراد خانواده«: گويد  از طريق حاكم روايت كرده و می 3/140



  
٢٦٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  افتادن عباس به ميان اسيران در روز بدر
 ردر غزوه بدر نجنگيد، چون او به اجبار براي جنگ آمده بود و پيامب عباس
پس عباس به ميان اسيران افتاد؛ از ابواليسر روايت . از كشتن او نهي كرده بود ص

در روز بدر به عباس نگاه كردم، در حالي كه او مانند بت : گويد شده است كه مي
خداوند جزاي شرت دهد آيا با : گفتم. ايستاده بود و چشمانش پر از اشك بود

  ؟جنگي ات به همراه دشمنانش مي برادرزاده
. دهد خداوند او را نصرت و عزت مي: چه كار كرد آيا كشته شد؟ گفتم: گفت

خواهم تو را اسير گردانم، چون  مي: خواهي با من چه كار كني؟ گفتم مي: گفت
پس او را اسير كردم سپس او را نزد . از كشتن تو نهي كرده است صرسول خدا
  .)1(بردم صرسول اهللا

مردي از انصار، عباس را : گويد است كه مي از براء يا كسي ديگر روايت شده
: فرمود صپيامبر. اين فرد مرا اسير نكرد: كه اسير كرده بود، آورد و او گفت

  .)2(»اي گرامي تو را ياري داد خداوند به وسيله فرشته«
. عباس را اسير كرد» ابواليسر«: گويد از ابن عباس روايت شده است كه مي

شخصي مرا در اين امر : ه او را اسير كردي؟ گفتچگون: فرمود صگاه پيامبر آن
 صپيامبر. اش چنين بود قيافه. ياري كرد كه قبل و بعد از آن او را نديده بودم

  .)3(»اي گرامي تو را بر اين امر ياري كرد فرشته«: فرمود
  

  براي عمويش صنگراني پيامبر
اسيران  شب آمد و صرسول اهللا: گويد  از ابن عباس روايت شده است كه مي

اي رسول خدا، : گفتند. در زنجير بودند و آن حضرت در آغاز شب، بيدار ماند
                                                 

 .4/12طبقات ابن سعد,  −)١(
 .اند آن را روايت كرده, و راويانش ثقه 4/12, »الطبقات«عد در ابن س −)٢(
 .اند , و راويانش ثقهمنبع سابق −)٣(



  

٢٦٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
مسلمانان او را آزاد . »ناله عمويم را در زنجير شنيدم«: خوابي؟ فرمود چرا نمي

  .)1(خوابيد صكردند و او ساكت و بي سر و صدا شد، و رسول اهللا
  

  نظير شجاعتي بي
الفضل برخاست تا اين صفحه را بر پيشاني  ماشاءاهللا اين چه روزي است كه ام

  .تاريخ با سطرهائي از نور بنگارد
كه خداوند، پيروزي را براي مسلمانان در غزوه بدر مقدر كرده بود،  پس از آن

اي عظيم داشت كه در آن ايمان راستينش و عقيده راسخش  گيري ام الفضل موضع
  .يابد نظيرش تجلي مي و شجاعت بي

گيري ام  كه موضع صائيد تا به ابورافع برده آزاد شده پيامبراكنون با ما بي
  .كند، گوش فرا دهيم الفضل در قبال دشمن خدا ابولهب را براي ما نقل مي

ابورافع برده : گويد از عكرمه برده آزاد شده ابن عباس روايت شده است كه مي
م، وارد من برده عباس بن عبدالمطلب بودم و اسال: گفت صآزاد شده رسول خدا

عباس از قومش . من و عباس و ام الفضل، اسالم آورديم. افراد خانواده ما شده بود
آمد، از اين رو اسالمش را پنهان  ترسيد و از مخالفت و سرزنش آنان بدش مي مي
ابولهب . او اموال و دارائي زيادي داشت كه در ميان قومش پراكنده شده بود. كرد مي

. بن هاشم بن مغيره را به جاي خود به جنگ فرستاد به غزوه بدر نيامد و عاصي
رفت، كس ديگري را به جاي خود  كردند، هركس به جنگ نمي آنان چنان مي

وقتي ابولهب از شكست سخت قريش در غزوه بدر مطلع شد، خداوند، . فرستاد مي
. كرديم او را خوار و رسوا كرد و ما، در درون خود، احساس قوت و عزت مي

من، فردي ضعيف و ناتوان بودم و آب را از چاه زمزم براي : گويد يابورافع م
به خدا من كنار چاه زمزم نشسته بودم و ام الفضل هم كنار من . آوردم مجاهدان مي

                                                 
 .آن را روايت كرده است 13−4/12, »الطبقات«ابن سعد در  −)١(



  
٢٦٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

ناگهان . خبر پيروزي مسلمانان و شكست دشمنان، ما را خوشحال كرد. نشسته بود
ه نشست و پشتش به ابولهب با حالتي خشمناك و شر روي آورد و در گوشه چا

اين ابوسفيان بن : در حالي كه او نشسته بود، ناگهان مردم گفتند. پشت من بود
. نام ابوسفيان، مغيره بود ـ: گويد مي ـ ابن هشام . حارث بن عبدالمطلب است كه آمد

جا، به جانم قسم، در نزد تو  بيا اين: گاه ابولهب به ابوسفيان گفت آن: راوي گويد
پس ابوسفيان كنار ابولهب نشست و مردم ايستاده : گويد وي ميرا. خبري هست

به من بگو كه وضعيت مردم چگونه بود؟ ! اي برادرزاده: ابولهب گفت. بودند
به خدا قسم، با آن جماعت برخورد كرديم و آنان به ميل خود افراد : ابوسفيان گفت

ه خدا قسم، با وجود آن، ب. كردند كُشتند و به ميل خود افراد ما را اسير مي ما را مي
هاي سفيد ميان آسمان و زمين  با افراد سفيد بر روي اسب. كنم كسي را سرزنش نمي

كردند و چيزي هم متوجه  به خدا قسم، آنان چيزي را پرتاب نمي. برخورد كرديم
به : با دستم گوشه سطل آب را بلند كردم و سپس گفتم: ابورافع گفت. شد آنان نمي

گاه ابولهب دستش را بلند كرد و يك سيلي  آن. راد، فرشتگان بودندخدا قسم، آن اف
. او مرا بلند كرد و مرا به زمين زد. به او برجهيدم: وي افزود. محكم به صورتم زد

ناگهان ام . من انساني ضعيف و ناتوان بودم. زد سپس روي من نشست و مرا مي
اي به  اشت و ضربههاي حجره رفت و آن را برد الفضل به سوي چوبي از چوب

آيا اين برده را در غياب : اي كه سرش را زخمي كرد، و گفت ابولهب زد به گونه
اي؟ ابوجهل با حالتي پر از ذلت و خواري  اي و او را ناتوان كرده صاحبش گير آورده

كه خداوند او را به  روز زنده ماند تا اين به خدا قسم، تنها هفت شبانه. بلند شد
در روايتي ديگر ابورافع برده آزاد شده )1(تال نمود و او را كُشتآبله مببيماري 
. خداوند، ابولهب را به بيماري آبله مبتال نمود و او را كُشت: گويد مي صپيامبر

كه  پس از مرگ او، پسرانش او را تا سه روز رها كردند و او را دفن نكردند تا اين

                                                 
 .اند آن را روايت كرده 40−2/39; و طربی در تاريخ خود, 3/309, »البداية والنهاية«ابن كثري در  −)١(



  

٢٦٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
گونه كه از  كردند همان وري ميجسدش، بدبو شد، و قريش از اين بيماري آبله د

تا اين كه يكي از افراد قريش به پسران ابولهب . كردند بيماري طاعون دوري مي
اش، بدبو شده و شما او  كنيد كه پدرتان در خانه آيا شرم نمي! واي بر شما: گفت

آن . ترسيم ما از دور از اين زخم مي: سپاريد؟ آنان در پاسخ گفتند را به خاك نمي
به خدا قسم، آنان براي غسلش از دور، آب . كنم برويد من كمكتان مي: فتمرد گ

سپس او را به باالترين . شدند ريختند و به او نزديك نمي را روي جسدش مي
  .قسمت مكه بردند و وي را به ديواري تكيه دادند، سپس او را سنگسار نمودند

  .ستنظيري است كه قلم از وصف آن، ناتوان ا اين چه شجاعت بي
ام الفضل تنها فردي از مشركان را نزَد و بس، بلكه دلير و دالور مرد آنان را زد؛ 

  .بردند ها و شدائد به او پناه مي كسي كه در موقع سختي
  

  دهد اينك ام الفضل به سرور جوانان اهل بهشت شير مي
او به حسين بن علي، شير داد؛ . است كاين، افتخار بزرگي براي ام الفضل

حسن و حسين، سرور جوانان «: راجع به او و حسن فرمودند صپيامبركسي كه 
  .)1(»اند اهل بهشت

اي رسول خدا، در : از سماك بن حرب روايت شده است كه ام الفضل گفت
فاطمه، «: آن حضرت فرمود. ام است خواب ديدم كه يكي از اعضايت در خانه

پس فاطمه، حسين . »دهي آورد و تو شير پرخيرت را به او مي پسري را به دنيا مي
بوسيد، او  او را مي صدر حالي كه پيامبر. را به دنيا آورد و ام الفضل او را گرفت

گاه  آن. فاطمه به او بد گفت و او گريست. ادرار كرد صهاي پيامبر روي لباس
سپس آب خواست و كمي آب را . »راجع به پسرم، مرا آزردي«: فرمود ص پيامبر

                                                 
آن  3181, به شامره »صحيح اجلامع«اند, و آلبانی در كتاب  و طربانی از ابوسعيد آن را روايت كردهامحد  −)١(

 .را صحيح دانسته است



  
٢٦٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  .)1(روي اثر ادرار ريخت
. كه او حركت كرد فاطمه به حسين شير داد تا اين: در روايتي ديگر آمده است

. او ادرار كرد. برد و او را در دامن آن حضرت نشاند صگاه او را براي پيامبر آن
به پسرم درد رساندي، خداوند تو را «: فرمود صپيامبر. اش زد فاطمه به ميان شانه

  .»...رحمت كند
  

  از فتح خيبر گيري عظيم پس موضع
ها  كه مسلمانان ـ به اذن خدا ـ در غزوه خيبر پيروز شدند و غنيمت پس از آن

هائي كه در خيبر بود، به دست آوردند، عباس و همسرش ام الفضل در  و گنج
  .هاي مشركان بود، پيشدستي كردند رساندن اين خبر كه همانند صاعقه بر دل
   :نيمبا ما بيائيد تا ماجراي كامل آن را بدا

با حجاج بن عالط  صوقتي خيبر فتح شد، رسول خدا: گويد ابن اسحاق مي
اي رسول خدا، من در مكه مالي را نزد همسرم ام شيبه : او گفت. سلمي حرف زد

پس اي رسول خدا، به . اي در ميان تجار مكه دارم هبنت ابي طلحه، و اموال پراكند
آن حضرت اجازه اين كار را به . روممن اجازه بده كه براي آوردن اموالم به مكه ب

اي رسول خدا، من ناچارم سخني بگويم كه آنان را : حجاج بن عالط گفت. او داد
. »اشكالي ندارد، آن را بگو«: آن حضرت فرمود. فريب دهم و مالم را پس گيرم

كه وقتي وارد مكه شدم، ديدم كه افرادي از قريش به  رفتم تا اين: حجاج گفت
دهند و از همديگر پرس و جو  گوش فرا مي صبه كار پيامبراخباري راجع 

و آنان . به آنان خبر رسيده بود كه آن حضرت به خيبر رفته بود. كردند مي
. اي محكم است و هيچ كس، توان رفتن به آن را ندارد دانستند كه خيبر، قلعه مي

. كردند ال ميآنان به دنبال اخبار و اطالعات در اين زمينه بودند و از سواران سؤ
به خدا قسم، حجاج بن عالط در اين خصوص، خبر دارد : وقتي مرا ديدند، گفتند

                                                 
 .ابن سعد با سندی خوب آن را روايت كرده است: گويد می 8/450, »اإلصابة«حافظ ابن حجر در كتاب  − )١(



  

٢٧٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
به ما خبر ! اي ابومحمد: به من گفتند. از اسالم آوردن من خبر نداشتند ــ آنان 

بود ـ به خيبر  صبده، چون به ما خبر رسيده كه آن راهزن ـ منظورشان پيامبر
. اي محكم است حالي كه خيبر، سرزمين يهود و قلعه جا را فتح كرده، در رفته و آن

وي . كند اين خبر به من رسيده و من خبري دارم كه شما را خوشحال مي: گفتم
: گفتم! آن خبر چيست اي حجاج؟: آنان به كنار شترم روي آوردند و گفتند: افزود

محمد شكست سختي خورده كه تاكنون هرگز چنان شكستي نخورده و يارانش 
ايد و محمد، اسير شده  اي كه تاكنون هرگز مانند آن را نشنيده اند به گونه شده كشته
كه او را به مردم مكه تحويل دهيم و آن  كُشيم تا اين محمد را نمي: گفتند. است

وقت، آنان محمد را در پيش روي خودشان در سزاي مصيبتي كه بر سر افرادشان 
: ن بلند شدند و در مكه فرياد برآوردندگاه اينا آن: گويد حجاج مي. آمده، بكشند
بخشي به سوي شما آمده و اين محمد كه شما منتظر آمدنش هستيد،  خبر مسرت

مرا كمك كنيد كه : گفتم: گويد حجاج مي. در پيش روي شما كشته خواهد شد
خواهم به خيبر  آوري كنم، چون من مي اموالم را در مكه و نزد بدهكارانم جمع

جا روند، از شكست محمد و يارانش استفاده  كه تاجران به آن نبروم و قبل از آ
  .كرده و آنها را به فروش رسانم

نزد همسرم . آوري كردند پس آنان برخاستند و اموالم را به سرعت برايم جمع
مالم را به من تحويل ده ـ در نزد وي مالي را به امانت گذاشته بودم : رفتم و گفتم

جا برسند، از فرصت استفاده  كه تاجران به آن بل از اينـ شايد به خيبر بروم و ق
وقتي عباس بن عبدالمطلب اين خبر را شنيد، . كرده و آنها را به فروش رسانم

گيري آن نزد من آمد و در حالي كه من در چادري از چادرهاي تجار  براي پي
آيا : تماي؟ گف اين چه خبري است كه آورده! اي حجاج: بودم، كنارم ايستاد و گفت

تواني آن را حفظ كني  اگر چيزي به تو بگويم و فشار اين خبر را از تو كم كنم، مي
كمي مهلت بده تا سر فرصت مناسب و در : گفتم. بله: و به كسي نگوئي؟ گفت

بيني  طور كه مي جائي خلوت تو را ببينم و آن را به تو بگويم، چون حاال همان



  
٢٧١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

آوري  كه وقتي از جمع تا اين: گويد يحجاج م. آوري اموال هستم مشغول جمع
ام در مكه فراغت يافتم و قصد خروج داشتم، عباس را ديدم و  تمام اموال و دارائي

چون من ! اين سخن مرا نزد خود نگه دار و به كسي مگو اي ابوالفضل: گفتم
سپس هرچه خواستي ) سه مرتبه اين جمله را تكرار كرد(ترسم كه دنبالم بيايند  مي
به خدا قسم، موقعي كه من به : گفتم. كنم چشم، اين كار را مي: عباس گفت. بگو
ات با دختر رئيس يهوديان خيبر ـ يعني صفيه بنت حيي ـ  جا آمدم، برادرزاده اين

چه كه در آن بود، بيرون آورد و  ازدواج كرده بود و خيبر را فتح كرده و تمامي آن
. آري به خدا: ؟ گفتم!وئي اي حجاجگ چه مي: عباس گفت. مال خود و يارانش شد

ام و  من اسالم آورده. اين خبر به عنوان رازي نزدت باشد و آن را به هيچ كس مگو
كه مبادا آن را غصب كنند و بعداً  ام تا اين جا آمده فقط براي پس گرفتن اموالم اين

. پس از سه روز، اين خبر را فاش كن، به خدا اين به نفع توست. به من ندهند
اش را پوشيد و آن را خوشبو كرد و  وقتي روز سوم فرا رسيد، عباس جامه

عصايش را به دست گرفت ـ و ام الفضل كه در نهايت خوشبختي بود، او را كمك 
وقتي مردم مكه او را ديدند، . كرد ـ سپس به طرف كعبه رفت، آن را طواف كرد

به خدا اين كار بدين ! لاي ابوالفض: خواستند او را مسخره كنند از اين رو گفتند
به ! نه، هرگز: عباس گفت. خاطر است كه سختي مصيبت را بر خود هموار كني

كنيد، محمد خيبر را فتح نموده و با دختر رئيس  خدائي كه به او سوگند ياد مي
شان را فراچنگ آورده و از آنِ  يهوديان خيبر ازدواج كرده و تمام اموال و دارائي

: چه كسي اين خبر را به تو داده است؟ گفت: گفتند. ستخود و يارانش شده ا
او با حالت مسلماني بر شما وارد شد و . همان كسي كه آن خبر را به شما داده بود

. اموالش را گرفت و رفت تا به محمد و يارانش ملحق شود و همراه محمد باشد
دانستيم،  يبه خدا، اگر اين را م. دشمن خدا از دستمان در رفت! اي واي: گفتند
  .)1(دانستيم كه چگونه با وي برخورد كنيم مي

                                                 
 =چنني اين روايت از طريق امحد  هم. ايت كرده استآن را رو 9771شامره  5, ج »املصنف«عبدالرزاق در  −)١(



  

٢٧٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  ناپذير سعادتي وصف
ترسيد از اينكه عباس بر دين آباء و اجداد خود بماند، اما  ام الفضل ابتدا مي

هاي حساس همراه  ها و موقعيت وقتي ديد كه شوهرش اسالم آورد و در جنگ
. ادماني شدحضور داشت، دلش پر از سعادت و خوشي و ش صرسول خدا

را  صگذشته از آن، وقتي قدر و منزلت و جايگاه شوهرش در قلب پيامبر
  .كرد شد و احساس خوشبختي مي شنيد، بسيار شادمان مي مي

  .كند است كه در حضور يارانش، جايگاه عمويش، عباس را اعالم مي صاين پيامبر
به پدر از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت شده است كه مردي از انصار 

. عباس يك سيلي به او زد. عباس كه در زمان جاهليت وفات يافته بود، دشنام داد
طور  زنيم همان به او يك سيلي مي ،به خدا قسم: قوم مرد انصاري آمدند و گفتند

  .و خودشان را براي اين كار آماده كردند. كه او، يك سيلي به آن مرد زده است
اي «: حضرت باالي منبر رفت و فرمودآن . رسيد صاين خبر به رسول اهللا

عباس از من «: فرمود. تو: گفتند» تر است؟ كدام فرد، در نزد خدا گرامي! مردم
مردگان ما را ناسزا نگوئيد تا زندگانمان، مورد اذيت و . است و من از عباس هستم

  .»آزار قرار نگيرند
تت اي رسول بريم به خدا از خشم و عصباني پناه مي: آن قوم آمدند و گفتند

  .)1(ص خدا
عبايي را روي عباس و پسرش  صاز ابن عباس روايت شده است كه پيامبر

پروردگارا، عباس و پسرش را مورد مغفرت تامه خود قرار «: گذاشت سپس فرمود

=
                                                 

چنني ابويعلی و بزار و طربانی آن را روايت  هم. آمده, و اسناد آن, صحيح است 3/138در مسند خود, 
 .اند راويان آن, صحيح: افزايد او می: گويد می 155−6/154, »جممع الزوائد«گونه كه هيثمی در  اند, آن كرده

 4/24, »الطبقات«چنني ابن سعد در  هم. با سندی حسن آن را روايت كرده است 1/300د, امحد در مسند خو − )١(
 .آن را صحيح دانسته, و ذهبی با او موافقت كرده است 3/329, »املستدرک«و حاكم در  آن را روايت كرده,



  
٢٧٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

كه آنها را مورد بخشايش قرار دهي و  ده، هيچ گناهي را از آنان مگذار مگر اين
  .)1(»صالح گردانپسرش را 
 عباس بر رسول اهللا: گويد لمطلب بن ربيعه روايت شده است كه مياز عبدا
بينيم كه قريش  رويم، مي اي رسول خدا، ما وقتي بيرون مي: وارد شد و گفت ص

شوند و هيچ  كه ما را ببينند، ساكت مي زنند، به محض اين با هم حرف مي
ان، وارد به خدا قسم، ايم«: خشمگين شد، سپس فرمود ص رسول اهللا. گويند نمي

كه شما را به خاطر خدا و به خاطر خويشاوندي با  شود تا اين كس نمي قلب هيچ
  .)2(»بداردمن، دوست 

ما، در آبياري : گويد از سعيد بن مسيب از سعد روايت شده است كه مي
 صپيامبر. گاه عباس به سوي ما آمد آن. بوديم صدرختان خرما همراه پيامبر

امبر شما، سخاوتمندترين فرد قريش است و از همه اين عباس، عموي پي«: فرمود
  .)3(»آورد رحم را به جاي ميآنان بيشتر صله 

چه شده كه «: فرمودند صاز مطلب بن ربيعه روايت شده است كه رسول خدا
. عموي انسان همزاد پدر او است. رنجانند افرادي مرا در خصوص عباس مي

  .)4(»عباس را آزار دهد، مرا آزار داده استهركس 
  دانشمند امت اسالم و امام تفسير

سعادت و خوشبختي ام الفضل تنها در اين حد نبوده و بس، بلكه سعادت و 
پسري كه در شعب . مضاعف شد» عبداهللا بن عباس«اش با پسر محبوبش  شادماني

                                                 
السري, (. اسناد آن, خوب است: گويد ارناؤوط می. ابويعلی در مسند خود آن را روايت كرده است −)١(
2/89.( 
اند, و ترمذی  آن را روايت كرده 3758; و ترمذی در سنن خود, به شامره 1/207امحد در مسند خود,  −)٢(

 .اين, حديثی حسن صحيح است: گويد می
 .آن را روايت كرده و آن را صحيح دانسته, و ذهبی با او موافقت كرده است 3/328, »املستدرک«حاكم در  − )٣(
 .اين حديثی حسن صحيح است: گويد آن را روايت كرده, و می 3758, به شامره »املناقب«مبحث ترمذی در  − )٤(



  

٢٧٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
ـ اين . هاشم تحميل كرده بود، به دنيا آورد اي كه قريش بر بني هطالب موقع محاصر ابي

علوم  ام الفضل، نبوغ پسرش و تبحر و تفوقش در. ل از هجرت بود ـسال قب امر سه
 صديد، و آن مژده عظيمي را به ياد آورد كه پيامبر هاي ديني را مي و دانش

  .موقعي كه ام الفضل، عبداهللا را در شكم داشت، به او داده بود
من ام الفضل بنت حارث براي : گويد از ابن عباس روايت شده است كه مي

در اتاق بود،  صكردم و پيامبر در حالي كه من عبور مي: حديثي نقل كرد و گفت
تو به پسري حامله «: فرمود. بله، اي رسول خدا: گفتم. »!اي ام الفضل«: فرمود
اند كه زنان،  شود در حالي كه قريش سوگند خورده چگونه مي: گفتم. »شوي مي

. شود چه به تو گفتم، همان مي آن«: دآورند؟ آن حضرت فرمو فرزندي را به دنيا نمي
وقتي او را وضع حمل كردم، وي را . »هرگاه وضع حمل كردي، او را نزد من بياور

او را عبداهللا نام نهاد و آب دهانش را به كام او ماليد  صپيامبر. بردم صنزد پيامبر
زد عباس ن. »او را ببر، در آينده او را انساني زيرك و باهوش خواهي يافت«: و فرمود

عباس، . آمد صاو لبخندي زد و سپس نزد پيامبر. رفتم و اين خبر را به او دادم
اش را  او را ديد، به سويش رفت و پيشاني صوقتي پيامبر. مردي زيبا و بلندقد بود

اين فرد، عموي من «: سپس فرمود. بوسه زد و او را در سمت راست خود نشاند
اي رسول خدا، : عباس گفت. »بداند است، هركس خواست، عمويش را پدر خود

چرا اين را نگويم در حالي كه تو عموي «: گوئي؟ آن حضرت فرمود چرا چنين مي
  .)1(»عمو به منزله پدر استو . من، و باقيمانده پدران من هستي

  
  برايش صنائل آمدن به دعاي پيامبر

 او انساني. بود صابن عباس در حدود سي ماه، همراه و همنشين پيامبر
  .خوش چهره، زيبا، بلندقد، باهيبت، خردمند، وارسته و از افراد پخته و كامل بود

                                                 
 .طربانی آن را روايت كرده, و اسناد آن, حسن است: گويد می 15514, به شامره »جممع الزوائد«هيثمی در  − )١(



  
٢٧٥  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

مرا به سينه خود  صپيامبر: گويد از ابن عباس روايت شده است كه مي
  .)1(»خدايا، حكمت را به او بياموز«: و فرمودچسباند 

 دستي بر سرم كشيد و صپيامبر«: گويد در روايتي ديگر آمده كه ابن عباس مي
  .)2(»حكمت را به من بياموزداز خداوند خواست كه 

من آب . در خانه ميمونه بود صاز ابن عباس روايت شده است كه رسول خدا
: آنگاه ميمونه گفت: گويد ابن عباس مي. آماده كردم صوضو را در شب براي پيامبر

ت آن حضر. اي رسول خدا، عبداهللا بن عباس، اين آب را براي تو آماده كرده است
  .)3(»خدايا، فهم و درك دين را به او عطا كن و علم تأويل را به او بياموز«: فرمود
دوبار  صرسول خدا: گويد چنين از ابن عباس روايت شده است كه مي هم

  .)4(حكمت به من داده شودبراي من دعا كرد كه 
او دانشمند امت . وفات يافت و ابن عباس تنها سيزده سال داشت صپيامبر

او را  م و عمر و عثمان. به خاطر فراواني علمش، بحر علم ناميده شدبود و 
او . كردند تا نظر خودش را اظهار نمايد همراه اهل بدر به جلسه شورا دعوت مي

  .)5(داد در زمان خالفت عمر و عثمان، فتوا ميتا موقع وفاتش 
 ديد كه قدر و اين چنين خداوند سينه مادرش را شادمان گرداند وقتي مي

  .رود منزلت و جايگاه او روز به روز، باال مي
  

                                                 
 .1/359; و مسند امحد, 3824; سنن ترمذی, شامره 3756صحيح بخاری, شامره  −)١(
آن را روايت  166; و ابن ماجه به شامره 3824; ترمذی به شامره 1/155, »العلم«بخاری در مبحث  −)٢(

 .اند كرده
اسناد اين : گويد حاكم می. اند آن را روايت كرده 3/534, »املستدرک«امحد در مسند خود; و حاكم در  − )٣(

 .بی با او موافقت كرده استو ذه. اند روايت, صحيح است و بخاری و مسلم آن را روايت نكرده
چنني ابن  هم. اين, حديثی حسن غريب است: گويد آن را روايت كرده, و می 3823ترمذی به شامره  −)٤(

 .آن را روايت كرده است 2/2/119, »الطبقات«سعد در 
 .1/321صفة الصفوة,  −)٥(



  

٢٧٦ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  فات جبران ما
بود و  صكه عباس، اسالمش را آشكار كرد، مالزم و همراه پيامبر پس از آن

 صهاي حساس همراه پيامبر ها و موقعيت در جنگ. شد هرگز از او جدا نمي
اش را فداي آن  كرد كه جان و مال و تمام دارائي حضور داشت و آرزو مي

  .ضرت كندح
پراكنده  صدر روز حنين، وقتي مردم شكست خوردند و از اطراف پيامبر

  .شد بود و از او جدا نمي صشدند، عباس مالزم و همراه پيامبر
وقتي مسلمانان و كفار با هم برخورد كردند، مسلمانان : گويد مي عباس

من افسار دواند و  استرش را در جلو كفار مي صو رسول اهللا. نشيني كردند عقب
و ابوسفيان شتر . كشيدم تا سرعت نگيرد گرفتم و آن را مي را مي ص استر رسول اهللا

اصحاب بيعت ! اي عباس«: فرمود صگاه رسول خدا آن. آن حضرت را گرفته بود
با صداي بلند : گويد عباس ـ كه مردي بلند آواز بود ـ مي.  )1(»رضوان را صدا بزن

به خدا قسم، وقتي صدايم را : د؟ عباس گفتاصحاب بيعت رضوان كجاين: گفتم
  .)2(»شنيدند، دلم برايشان سوخت

  
  زيركي و هوشياري

اش را گذراند و از سنت و بردباري و  ام الفضل زيباترين روزهاي زندگي
گرفت حتي احاديثي چند را از آن حضرت روايت  برمي صاخالق و علم پيامبر

، و انس بن مالك و عبداهللا بن حارث امبلكه دو پسرش، عبداهللا و تم. كرده است
                                                 

 آنان بر رس مرگ با پيامرب. درضوان, هزار و چهارصد نفر بودنالطور كه گفته شد اصحاب بيعت  مهان −)١(
هايشان, آگاهی داشت, از اين رو از آنان راضی و خشنود  خداوند از ايامن و صداقت در دل. بيعت كردند ص
هيچ يک از كسانی كه زير آن درخت بيعت كردند, «: به ثبوت رسيده كه فرمودند صو از آن حرضت. شد

 .»شوند داخل آتش جهنم نمی
 .آن را روايت كرده است 117− 12/113هاد و السري, مسلم در مبحث اجل −)٢(



  
٢٧٧  صپيامبر  بانوان نمونه عصر
  .)1(اند حديث را روايت كردهو ديگران از او 

گذشته از آن، خداوند او را مورد اكرام قرار داد؛ او و شوهرش عباس همراه 
  .گيري عظيمي داشت و در روز عرفه موضع. الوداع رفتند هبه حج ص پيامبر

الفضل بنت حارث روايت شده از عمير برده آزاد شده عبداهللا بن عباس، از ام 
 راجع به روزه رسول خدا) ام الفضل(است كه در روز عرفه چند نفر در نزد او 

آن حضرت، روزه است و عده ديگري : اي گفتند عده. با هم نزاع داشتند ص
پس من هم ليوان شيري را براي آن حضرت فرستادم در . او روزه نيست: گفتند

  .)2(شير را نوشيدپس آن . بودحالي كه او در عرفه روي شترش 
  

  فراقي دردناك
كرد، ناگهان ديد  در حالي كه سعادت ايماني بر روي زندگي ام الفضل پرواز مي

وفات يافت و  صرسول اهللا. كه ابر غم و اندوه بر آسمان مدينه خيمه زده است
ام الفضل بسيار اندوهگين و ناراحت شد تا جائي كه نزديك بود دلش پاره شود، 

  .ا صبر و تحمل پيشه كرد تا به ثواب و پاداش صبركنندگان نائل آيدام
دار و  چنان عبادتگذار، زاهد، شب زنده ، همصپس از وفات پيامبر محبوب

رفت و در راه دعوت به سوي  دار ماند و بلكه به دنبال علم و دانش ديني مي روزه
  .كرد خدا بسيار تالش مي

 صلت و جايگاه او را نزد رسول اهللاقدر و منز ن ابوبكر و عمر و عثمان
او از سابقين به . كردند دانستند و در نهايت احترام و ادب با وي برخورد مي مي

  .سوي اسالم بود و همه چيزش را جهت نصرت و ياري دين خدا، بخشيد
  

                                                 
 .2/315سري أعالم النبالء,  −)١(
آن را  110/1123, به شامره »الصيام«; و مسلم در مبحث 1988, به شامره »الصوم«بخاری در مبحث  −)٢(

 .اند روايت كرده



  

٢٧٨ صپيامرب  بانوان نمونه عرص

  اينك زمان رحلت فرا رسيده
 بر كپس از آن سفر طوالني از بذل و بخشش به خاطر دين خدا، ام الفضل

براي او بس است . بستر مرگ خوابيد پس از آنكه چيزهاي باارزشي را تقديم كرد
او در روز قيامت . عبداهللا بن عباس را تحويل امت اسالم داد» دانشمند امت«كه 

 صهاي مادرش قرار خواهد گرفت، چون آن حضرت در ترازوي نيكي
دقة جارية أو علم ينتفع به ص: من ثالث إذا مات اإلنسان انقطع عمله إالَّ «: اند فرموده

شود به  هرگاه انسان بميرد، عملش از اين دنيا قطع مي«: )1(»أو ولد صالح يدعو له
اين سه . ماند چنان باقي مي جز در سه چيز كه در آنها تا روز قيامت، عملش هم

صدقه جاريه، علم مفيد و سودمند، و فرزند صالح كه براي او : چيز عبارتند از
  .»كند دعاي خير مي

هاي جاويد را نزد  ام الفضل رحلت كرد تا تمام خير و نيكي و فضل و نعمت
  .پروردگارش در بهشت و قرارگاه رحمتش را بيابد

  
خداوند از او راضي باد و او را راضي و خشنود گرداند و بهشت برين را 

  !جايگاهش گرداند

                                                 
 .اند مسلم و ابوداود و ترمذی و نسائی از ابوهريره آن را روايت كرده −)١(



  
٢٧٩  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

  خنساء
  

  دهد چهار پسرش را در جنگ قادسيه از دست مي
دون ايمان، همانند پركاهي در معرض وزش باد است كه در هيچ حالي انسان ب

و . برد گيرد هرجا باد بوزد، آن را با خود مي استقرار ندارد و در جائي آرام نمي
او انساني مضطرب و ملول و . اي ندارد انسان بدون ايمان، هيچ ارزش و ريشه

  .شناسد آشفته است كه حقيقت خود و راز وجودش را نمي
داند كه چه كسي لباس زندگي را به تن او كرده و چرا آن را به تن او  مين

  آورد؟ كرده، و چرا پس از مدتي آن را از تن او در مي
شنود و چشمش  كند، گوشش نمي انسان بدون ايمان، قلبش چيزي را درك نمي

و جامعه بدون ايمان، جامعه جنگل است هرچند ظواهر تمدن آن را . بيند نمي
اي، از آنِ كسي است كه قدرت  كرده باشد؛ چون زندگي در چنان جامعه درخشان

بيشتري دارد نه از آن كسي كه تقوا و فضل بيشتري دارد، اين جامعه، جامعه 
  .روز و بدبخت است هرچند با ابزار و وسايل رفاه و آسايش آراسته باشد تيره

هاي مرده را به  و دلانگيز را به نور تابان،  همانا ايمان است كه تاريكي وحشت
و ضعيفان و درماندگان را به  ،ها هاي زنده، و بردگان را به سروران امت درون

  .كند ها، تبديل مي ها و نسل رهبران ملت
خيزند و پس از ضعف، قوت  ها پس از افتادگي برنمي به همين خاطر امت

ها را  ده دلكنند مگر پس از آنكه ايمان، پر گيرند و پس از سقوط پيشرفت نمي نمي
  .لمس كند

ها و  ها از تغيير دادن دل دانيم كه كوه كندن يا تغيير جهت آب رودخانه همه ما مي
ها به وسيله آن تغيير  به رغم آن، ايمان تنها چيزي است كه دل. تر است ها آسان عقل
پس ايمان به خداوند يكتاست كه . شوند ها به وسيله آن، نوراني مي يابند و عقل مي

اگر تو . دهد آفريند و شكل و رفتار انسان را در يك آن تغيير مي ها را مي يشگفت
شناختي و سپس بار ديگر او را پس از اسالم آوردنش يا  انساني را در جاهليتش مي



  

٢٨٠ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
اي و  ببيني، انگار انساني ديگر را ديده) اگر از مسلمانان گناهكار باشد(اش  پس از توبه

  .)1(ش زنده گردانيده استگوئي خداوند، او را پس از مرگ
  

  شاعري خردمند
القدري باشيم كه اسالم او را به طرز  امروز قرار است همراه صحابيه جليل

  .كند انگيزي ساخته كه به قلب هيچ بشري خطور نمي شگفت
، آن صحابيه )تماضر بنت عمرو بن شريد بن عصيه سلميه(» خنساء«او 
  .القدر و شاعر مشهور است جليل

خردمند و فهميده بود، و مردمان قدر و منزلت و جايگاه و مهارتش در او زني 
نظر دارند كه قبل و بعد  اتفاق ،دانستند تا جائي كه دانشمندان فن شعر شعر را مي

  .از او زن ديگري به اندازه او در شعر و شاعري توانا نبوده است
  

  غم و اندوه او بر مرگ برادرش
گفت تا اين كه برادر شقيقش معاويه بن  يخنساء دو بيت يا سه بيت شعر م

از معاويه در نظر خنساء » صخر«. به قتل رسيدند» صخر«اش  عمرو، و برادر پدري
تر بود، چون او انساني بردبار و بخشنده و محبوب در ميان بستگان و  محبوب

او با طايفه بني اسد جنگ كرد، پس ابوثور اسدي ضربه . خويشاوندان بود
اي كه تا يك سال بيمار بود و سپس  كر او وارد ساخت به گونهشمشيري بر پي

به قتل رسيد، خنساء در رثا و مدح او اين » صخر«وقتي برادر خنساء، . وفات يافت
   :ابيات را سرود

 جودا وال جتمدايأعين
 

 أال تبكيان لصخر الندی

                                                 
 .با ترصف 67−65و ال متوتن إال وأنتم مسلمون, اثر نگارنده, ص  −)١(



  
٢٨١  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

 آيا براي صخر، قطرات اشك را. بخشنده باش و خشك نباش! اي چشمان من«
  .»كني سرازير نمي

 ء اجلميليأال تبكيان اجلر
 

 أال تبكيان الفتی السيدا
 

كني؟ آيا براي آن جوان و  آيا براي آن باجرأت و باشهامت و زيبا گريه نمي«
  .»كني؟ بزرگ و سرور گريه نمي

 طويل النجاد رفيع العامد
 

 ساد عشريته أمردا
اش را به سيادت و  وخاستهآن انسان دلير و بلندمرتبه كه خويشاوندان ن«

  .»سروري رساند
 إذا القوم مدوا بأيدهيم

 

 املجد مدَّ إليه يداً إىل
 

كردند، به سوي او  هرگاه قوم او دستانشان را به سوي مجد و عظمت دراز مي«
  .»كردند دست را دراز مي
 فوق أيدهيميفنال الذ

 

 من املجد ثم مضی ُمصعدا
هاي آنان بود، رسيد و سپس رو به  ي دستاو به مجد و عظمتي كه باال«

  .»پيشرفت و تعالي رفت
 حيمله القوم ما عاهلم

 

 وإن كان أصغرهم مولدا
 

شان از  كردند گرچه او از همه هاي خود حمل مي قومش او را بر روي شانه«
  .»تر بود لحاظ سني كوچك

 بيتهإىليتری املجد هيو
 

 يری أفضل املجد أن حيمدا
كشد و برترين مجد و عظمت  اش سر مي ه مجد و بزرگي به خانهبيني ك مي«

  .»چنين ديد كه حمد و ستايش را به جاي آورد
 وإن ذكر املجد ألفيته

 

ر باملجد ثم ارتدی  تأزَّ
 

بيني كه او خود را به مجد پيچيده و  و اگر يادي از مجد و بزرگي شود، مي«
  .»سپس آن را در بر كرده است



  

٢٨٢ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  : گويد همچنين مي

 أنساک حتیأال يا صخر ال
 

 ويشق َرميس يأفارق مهجت
كه روحم از بدنم جدا شود و  كنم تا اين تو را فراموش نمي! هان اي صخر«

  .»گورم شكافته شود
 طلوع الشمس صخراً  ُيذكرين

 

 وأبكيه لكل غروب شمس
ه اندازد و موقع هر غروب آفتابي براي او گري طلوع آفتاب مرا به ياد صخر مي«
  .»كنم مي

 ولو ال كثرة الباكني حويل
 

 )1(يسعلی إخواهنم لقتلت نف
بودند، حتماً خودم را  كنندگان بر برادرانشان در پيرامونم نمي و اگر كثرت گريه«
  .»كشتم مي

   :و در رثاي برادرش معاويه بن عمرو اين ابيات را سروده است
 الناس مثل معاويةأری يف أال ال

 

 بداهية الليايلإذا طرقت إحدی 
ها همه جا را پيمودم، در ميان  هان آگاه باشيد موقعي كه در آغاز يكي از شب«

  .»مردم كسي مانند معاويه را نديدم
 بداهية يضغی الكالب حسيسها

 

 عالنية يِّ خترج من رسِّ النجو
هاي شب  آوردند و آشكارا از پنهاني ها آهسته بانگ برمي موقعي كه سگ«

  .»شد خارج مي
 وكان لزاز احلرب عند نشوهبا

 

 ذاكية يإذا شمرت عن ساقها وه
اش بود وقتي كه آستينش را باال زد و در  و سختي خصومت موقع درگيري«

  .»حالي كه جنگ، سخت در گرفته بود

                                                 
 .8/112اإلصابة, اثر حافظ ابن حجر,  −)١(



  
٢٨٣  صپيامبر  بانوان نمونه عصر

 وقواد خيل نحو أخری كأهنا
 

 عقبان عليها زبانيةسعال و
 

گوئي ديو و عقابي هستند و اسب سواران آنگاه كه به سمت ديگري مي روند «
  .»كه بر آنها ديو سركشي باشد

 تعار وما تریبلينا وما تبىل
 

 كام ِهَيه حدث األيام إالَّ عىل
طور كه هست  شود و در طي روزها، او را آن ما پوسيديم و او پوسيده نمي«
  .»بيني مي

 يعولتويفأقسمت ال ينفعک دمع
 

 عليک بحزن ما دعا اهللا داعية
تو بايد در قبال . رساند خورم كه اشك و شيون من به تو سودي نمي ميقسم «

  .»اين فرمان الهي، غم و اندوه داشته باشي
اش در هر مكاني به ويژه از  جا پخش شد و آوازه در همه كشهرت خنساء

  .دارد، پخش شد مي هايش كه پياده را از راه باز  خالل مرثيه
اني را از خود به جاي گذاشت كه ، ديو»صخر«خنساء پس از مرگ برادرش 

او عالوه بر شاعر بودنش، داراي شخصيتي قوي . سرائي بود نخستين شعرش در مرثيه
  .گرفت بود كه از فضائل و اخالق واال و رأي درست و صبر و شجاعت بهره مي

  
  كند خورشيد اسالم در قلب خنساء طلوع مي

ساء بايستد و آبش را در قلب او خداوند چنين اراده كرد كه ابر ايمان باالي سر خن
ناگهان . بريزد؛ در نتيجه ايمان پرده دلش را لمس كند و حيات حقيقي در آن راه يابد

غبار جاهليت را پاك كرد و پرچم توحيد را در دست گرفت تا تمام هستي درسي را 
  .كند ها آن را فراموش نمي ياد گيرد كه تاريخ در طي عصرها و زمان

مش از طايفه بني سليمان به سوي اسالم روي آوردند و به خنساء همراه قو
اتفاق آنان اسالم آورد و به خاطر تمام خيرهائي كه از دست داد، به خاطر عمري 

هاي  كه دور از اين نور سپري شد، غصه خورد اما تصميم جدي گرفت كه فرصت
دين  اش را جهت نصرت و ياري اين از دست رفته را جبران كند و تمام دارائي



  

٢٨٤ صپيامرب  بانوان نمونه عرص
  .عظيم، فدا كند

انگيزي ساخت كه قلم از  آيا به شما نگفتم كه اسالم او را به طرز شگفت
  .وصف آن ناتوان است

  
  صبر و پايداري در روز قادسيه

در زمان جاهليت، دنيا را پر از » صخر«كه به خاطر مرگ برادرش  كخنساء
او را ساخته  انگيزي گريه و شيون كرد، اينك پس از آنكه اسالم به طرز شگفت

كند تا آنان به شرف و افتخار  بود، در روز قادسيه چهار فرزندش را تقديم مي
  .شهادت نائل آيند

اين يكي از : گويم توانم حتي يك كلمه در اين رابطه بگويم فقط مي من نمي
معجزات ايمان است كه خداوند آن را در قلب هر يك از بندگانش كه خود 

  .اندازد بخواهد، مي
تيم كه غم و اندوه و شيون و ناله خنساء به خاطر مرگ برادرش چگونه بود و دانس

ها به صبري  همه اين. هايش افروخته شدند اين كه چگونه دلش شكافته شد و روده
تغيير يافت كه ايمان آن را به وجود آورد و پرهيزگاري آن را مزين و زيبا نمود؛ در 

  . زندگي دنيا، غم و غصه نخوردنتيجه خنساء براي از دست رفتن كاالهاي 
آنان، پسران و جگرگوشه و رگ متصل به قلب خنساء بودند كه به سوي 

هاي خنساء به آنان اين  از جمله سفارش. آنان چهار نفر بودند. قادسيه بيرون رفتند
ايد و به اختيار خود، هجرت  شما به ميل و رغبت خود اسالم آورده! پسرانم«: بود
جز او نيست، شما پسران يك مرد و يك زن بحق ائي كه معبودي به خد. ايد كرده

و بدانيد كه سراي آخرت بهتر از . اصل و نسب شما را فرومايه نكردم. هستيد
  .سراي فاني است

صبر و پايداري و استقامت داشته باشيد و دلير باشيد و تقواي خدا را پيشه 
رفته و آتش را بر روي وقتي ديديد كه جنگ درگ. باشد كه رستگار شويد ،كنيد
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ور كرده، شما هم دست به كار شده و وارد كارزار شويد و اصل  هايش شعله برگ
و ريشه آن را بزنيد، تا به غنائم و كرامت و بزرگي در سراي جاويد و منزلگاه 

  .»ابدي دست يابيد
هائي جوان و گرم و با شور و اشتياقي  وقتي صبح از خواب بيدار شدند، با دل

هر يك از آنان، وصيت و سفارش مادر پير را به . پذير به سوي جنگ رفتندنا وصف
غريد و همانند تير به سوي ميدان  انداخت و هر يك همانند شير مي ياد ديگري مي

آورد و همانند قضاي الهي به دشمنان  رفت، و همانند صاعقه بانگ برمي جنگ مي
تا اين كه يكي پس از ديگري و بر همان حال و وضعيت ماندند . كرد خدا حمله مي

  .به شهادت رسيدند
  .اي را سرود كه به شهادت برسد، قصيده هر يك از آنان قبل از آن

  :نفر اول اين ابيات را سرود
 إن العجوز الناصحةيا إخويت

 

 قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة
 گر، وقتي صبح زود ما را صدا زد، ما را همانا پيرزن نصحيت! اي برادرانم«

  .»نصيحت كرد
 بمقالة ذات بيان واضح

 

 وإنام تلقون عند الصائحة
 ة من آل ساسان كالبًا نابح

و همانا هنگام سر و صداي آل ساسان، با . با سخناني واضح و روشن«
  .»شويد هاي پارس كننده روبرو مي سگ

   :نفرد دوم ابيات زير را سرود
 جلدإن العجوز ذات حزم و

 

 الرشدقد أمرتنا بالسداد و
 

همانا پيرزن دورانديش و چابك، ما را به درستي و راستي در كردار و گفتار و «
  .»هدايت امر كرد

 نصيحة منها وبرًا بالولد
 

 العدد فباكروا احلرب ُمحاة يف
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پس . اش به فرزندانش گفت اين سخنان را از روي خيرخواهي او و نيكي«

  .»جوانمردانه به سوي جنگ پيش رويد
   :ن ابيات را سرودسومي اي

 واهللا ما نعصی العجوز حرفاً 
 

 ُنصحًا وبرًا صادقًا ولطفاً 
 

به خدا قسم، از يك حرف از سخنان آن پيرزن كه از روي خيرخواهي و نيكي «
  .»كنيم اش به ما گفت، سرپيچي نمي صادقانه و لطف و مهرباني

 فبادروا احلرب الرضوس زحفاً 
 

وا آل كرسی لفاً   حتی َتُلفُّ
سوز پيش رويد تا اين كه آل كسري را در هم  پس به سوي جنگ خانمان«
  .»پيچيد

   :چهارمي ابيات زير را سرود
 لست خلنساء وال لألخرم

 

 السناء األقدم يذ يوال لعمر
  .»از آن خنساء و أخرم و عمر روشن و دليرم نيستم«

 اجليش جيش األعجمإن مل أَُرد يف
 

 )1(ميرضاهلول ِخِضمِّ َح  ماض عىل
ها نشوم، شمشير برَّان يمني مرا به طرزي  اگر با شمشير بران وارد لشكر عجم«

  .»وحشت انگيز از بين خواهد برد
خبر مرگ هر چهار پسر قهرمان در يك روز به مادر رسيد، او رخسار خود را 

بال آن سيلي نزد و سينه خود را پاره نكرد، بلكه با ايمان صابران و صبر مؤمنان به استق
سپاس براي خداوندي كه با قتل آنان مرا شرفياب كرد، و از «: خبر رفت و گفت

  .»خواهم كه مرا همراه آنان در قرارگاه رحمتش جمع گرداند پروردگارم مي
چه چيزي بود كه خنساء را از يك حال : توانيم اين سؤال را از خود بپرسيم مي

داد؟ آن چيز، اكسير ايمان است كه به حالي ديگر برگرداند و او را چنين تغيير 
                                                 

 .3363ابيات را در االستيعاب مالحظه كنيد, رشح حال شامره  −)١(
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هاي  هاي مؤمنان نهاد و آنان را از دنياي جهالت به دنياي ارزش در دل ص پيامبر
  .)1(و اشتياق به رضايت و خشنودي خدا بردواال و مثَل عليا و اخالق واال و شور 

  
  بخشم به خدا قسم، قسمت بدتر را به او نمي

گويند خنساء در  مي: گويد مي» هصاباإل«حافظ ابن حجر عسقالني در كتاب 
اي : عايشه به او گفت. اي از مو بر تن داشت، نزد عايشه رفت حالي كه جامه

از : خنساء گفت. از پوشيدن اين جامه نهي كرده است ص رسول خدا! خنساء
پدرم . اطالع نداشتم اما اين جامه، داستان خاص خود را دارد صاين نهي پيامبر

گاه  آن. اش از بين رفت دي ولخرج درآورد و تمام اموال و دارائيمرا به ازدواج مر
او مالش را به دو قسمت تقسيم كرد و قسمت بهتر را به . رفتم» صخر«نزد برادرم 

برادرم دوباره مالش را به . سپس شوهرم باري ديگر آن كار را تكرار كرد. من داد
آيا اين را : ه او گفتزنش ب. دو قسمت تقسيم كرد و قسمت بهتر را به من داد

پسندي كه نصف مال را به او بدهي تا اين كه قسمت بهتر را به او بدهي؟ او  نمي
  : در جواب گفت

 واهللا ال أمنحها رشارها
 

 عارها يأرحض عن يالتيوه
و او زني است كه من ننگ و . بخشم به خدا قسم، قسمت بدتر را به او نمي«

  .»مكن اش را از خودم پاك مي رسوائي
قت مخارها  ولو هلكت خرَّ

 

ذت من َشعر ِصدارها   )2(واختَّ

 

  .»كند اش را درست مي كند و از مو، جامه اش را پاره مي و اگر هالك شود، روسري«
  اينك زمان رحلت فرا رسيده

هر آغازي، پاياني دارد، اما چقدر زيبا و باشكوه است كه عاقبت انسان بر 

                                                 
 .انتشارات دارالفردوس. 72−71وال متوتن إال وأنتم مسلمون, اثر نگارنده, ص  −)١(
 .8/112اإلصابة,  −)٢(
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  .توحيد و ايمان باشد

ـ نمود، با  ألكه چهار پسرش را تقديم خداوند ـ  پس از آن كءاينك خنسا
خوابد تا از اهل بهشت باشد؛  حالتي پر از رضايت و خشنودي بر بستر مرگ مي

لبه دخل اجلنة قالت «: اند فرموده صچون آن حضرت من احتسب ثالثة من صُ
تحمل پيشه هركس براي مرگ سه فرزندش، صبر و «: )1( »واثنان: واثنان? قال: املرأة

براي دو فرزند هم، چنين است؟ آن : زني گفت. گردد كند، داخل بهشت مي
  .»آري، براي دو فرزند هم، چنين است: حضرت فرمود

اما خنساء براي دو فرزند نبود كه صبر و تحمل پيشه كرد بلكه براي چهار پسر 
  !مباركش باد! پس مباركش باد. دلير و دالور صبر و تحمل پيشه كرد

چنين خنساء رحلت يافت؛ كسي كه اسالم، از او شخصيتي عظيم ساخت اين 
  .تا الگو و سرمشق براي مادر صابر و مجاهد و بردبار باشد

  
راضي و خشنود گرداند و بهشت برين را  را خداوند از وي راضي باد و او

  !جايگاهش گرداند

                                                 
آن  5969, به شامره »صحيح اجلامع«اند, و آلبانی در كتاب  نسائی و ابن حبان از انس آن را روايت كرده −)١(

 .را صحيح دانسته است


