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  ����حليمه سعديه مادر رضاعي رسول اكرم 

گوئيم برگزيده هر  گرامي كه ما از آن سخن مياين بانوي فهيم، بردبار و انديشمند و 
هاي پاك و مطهرش مولود  او كسي است كه از پستان. مسلمان و عزيزدل هر مؤمن است

آسايد و  كند و در آغوش گرم و مهربانش مي چون محمد ابن عبداهللا تغذيه مي مباركي هم
لهجه او و  و شيرينييابد و فصاحت و بالغت  در دامان پرمهر و محبتش پرورش مي

گردد و در نتيجه او زيباترين  خويشاوندانش با طبيعت و سرشت اين كودك عجين مي
گرامي و ارجمند حليمه سعديه  آري؛ اين بانوي. ترين لهجه را سخن را دارد و شيرين

  .باشد مي �رضاعي پيامبر گرامي اسالم مادر 
پر از عطر نيكي و محبت بايد دانست شيردهي حليمه به مولود مباركي كه باغ دنيا را 

هاي فضائل  اش افروخت و بوستان دنيا را با نهال نمود و فروغ هدايت را بر ظلمتكده
اخالقي و آداب و سنن خداپسندانه آراست؛ داستاني دارد از زيباترين و 

نشينيم تا داستانش را با زيبائي و  ها؛ به پاي صحبت حليمه مي انگيزترين داستان شگفت
ساده و گيرا براي ما بيان كند گزارش او در مورد پيامبر  حال و در عين ي خاصجذابيت
همراه با شوهر و فرزند : گويد  ها است او چنين مي ها و داستان زيباترين گزارشاز 

مان از خانه بيرون شده و در جستجوي كودكان شيرخواره راهي مكه شديم  كوچك
كردند  يز همين هدف را دنبال ميتعدادي از زنان بني سعد همراه ما بودند آنها ن

ها  آبي، خشكيده بودند و پستان ها از بي جا حاكم بود، كشت و زراعت خشكسالي بر همه
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ما دو سواري همراه داشتيم كه بسيار نحيف و الغر . كردند اي از شير سخاوت نمي قطره
فرزندم روي من و . شد هايشان يافت نمي اي از شير در پستان و پير و ناتوان بودند قطره

نيز بر روي آن شتر ديگر، اما شتر شوهرم الغرتر و  1يكي از آنها سوار شديم و شوهرم
ها آرام و خواب نداشتيم چرا كه در  قسم به خدا به خاطر گريه پسرم شب. تر بود ناتوان
هاي شتر نيز  شد تا به او بدهم و خاموشش سازم در پستان هايم شيري يافت نمي پستان

كه با آن تغذيه كند در ميان راه ما از ديگران عقب مانده بوديم چرا كه االغ شيري نبود 
ما بسيار الغر و ناتوان بود و اين باعث شد تا دوستان همسفر از ما برنجند و متحمل 

  .هايي در سفر بشوند مشكالت و سختي
اي  اما در اين ميان با حادثه. وقتي به مكه رسيديم در جستجوي شيرخوارها برآمديم

حادثه از اين . كوبيد برخورديم كه انتظارش را نداشتم و دروازه ذهن و گمانم را نمي
قرار بود كه نوزادي كوچك به نام محمد بن عبداهللا تقديم حضور همه زنان دايه و 

مان او را  او را نپذيرفتند و به او توجهي نكردند همهكدام  شيرده ده شد ولي هيچ
مادر يك كودك يتيم چه نفعي : گفتيم  بود و ما با خود مينپذيرفتيم چرا كه او يتيم 

  !و يا از پدربزرگش چه سود و نفعي حاصل ما خواهد شد؟! تواند به ما برساند؟ مي
شان  هنوز دو روز بيشتر نگذشته بود كه تمامي همراهانم موفق شدند تا هر كدام

  .بماي را بيابند اما من موفق نشده بودم تا كسي را بيا شيرخواره
همه همراهانم موفق شدند تا : لحظه حركت فرا رسيد و من به ناچار به شوهرم گفتم 

بينم دست خالي برگردم بايد پيش آن پسر  اي بيابند براي خود مناسب نمي شيرخواره
  .يتيم بروم او را همراه خود بردارم

رد و عيبي ندارد، شايد وجود آن پسر يتيم سبب خير و بركت قرار گي: شوهرم گفت 
فرجي شود برو و او را بگير؛ من نيز رفتم و او را از مادرش تحويل گرفتم و فقط به اين 

_________________________________________________________________________ 

 .شوهر حليمه حارث ابن عبدالعزي اسعدي بود و فرزندش نيز عبداهللا نام داشت - 1
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علتي ديگر، كودك را در آغوش به كه دست خالي برنگردم اين كار را كردم نه  خاطر
گرفتم و به جايي كه سامان سفر نهاده شده بود برگشتم، كودك را در دامان خود نهادم و 

هايي كه تا آن لحظه خشكيده بودند  برخوردم، پستان اي همعجز هنش، بپستانم را در دها
شد سرشار شير شدند آن كودك خورد و سير شد و  شير در آنها يافت نمي اي هو قطر

  .برادرش نيز از اين پستان سير خورد و سپس هر دويشان در خواب آرامي فرو رفتند
هاي زجرآورش بجز  و گريهمان  خاطر فرزند كوچك طور كه قبالً گذشت به همان

مقدار اندكي، خواب چشمان ما را نوازش نكرده بود بسيار خسته بوديم و در آرزوي 
نوازش خواب؛ دراز كشيديم تا دمي بياسائيم اما ناگهان چيزي توجه شوهرم را به خود 

  .جلب نمود
هايش  اي شير نداشت پستان او متوجه شد شتر الغر اندام و پير و افتاده ما كه قطره

او باورش . ماالمال از شير شده است دهشت و حيرت سراسر وجودش را فرا گرفت
كرد به طرف شتر رفت شير دوشيد و از آن نوشيد و  شد و چشمان خود را باور نمي نمي

براي بار دوم دوشيد و من نوشيدم هر دويمان سير شديم و بهترين شب خود را در 
  .كمال آرامي و اطمينان سپري نموديم

: بخش صبح دميد و چتر نورش را بر همه جا افكند شوهرم به من گفت  فروغ روح
من ! تو موفق شدي فرزند مباركي را همراه خود بياوري) خوشا به سعادتت(حليمه 
آري چنين است من اميدوارم به سبب وجودش باران خير و بركت بر ما باريدن : گفتم 

  .آغاز كند
پير و ناتوانم سوار شدم محمد را نيز همراه خود از مكه خارج شديم من روي االغ 

گرفت تا  سوار كردم االغ من پرتوان و نيرومند به راه افتاد و از همه چارپايان سبقت مي
توانست همراهيش كند زنان همراه رو به  رسيد و نمي جايي كه هيچ حيواني به او نمي

تر؛ مگر اين همان االغ پير و  دختر ابي ذؤيب كمي آهستهاي   چه شده: من كرده و گفتند 
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آري قسم : من در جواب آنان گفتم !! افتاده نيست كه به هنگام آمدن بر او سوار بوديد؟
در اين صورت االغ تو حالت : گوئيد آنان گفتند  به خدا همان است كه شما مي

به محل سكونت خويش سرزمين  .كه حاكي از خير و بركت استخصوصي دارد  به
سالي از هر جاي ديگر بيشتر در اين منطقه سايه  د برگشتيم قحطي و خشكقبيله بني سع
  .افكنده بود

شدند و  جا به چرا مشغول مي مان را به صحرا برده و در آن هر روز صبح گوسفندان
دوشيديم و هر اندازه كه ميل داشتيم از  گشتند شيرشان را مي شامگاهان به خانه بازمي

هاي  شد كه يك قطره شير در پستان كسي ديگر يافت نمي نوشيديم و به جز ما مي آنها
  .شان پيدا شود گوسفندان

تان را به  اي واي بر شما گوسفندان: گفتند  هاي خود مي خويشاوندان ما به چوپان
  .برد جا مي جائي ببريد و بچرانيد كه چوپان دختر ابي ذؤيب گوسفندانش را به آن همان

جا  آوردند كه ما آن مان مسيري به حركت در ميآنها نيز گوسفندان خود را در ه
ها چيزي براي خوردن  بسته برديم اما بالعكس آن زبان گوسفندان خود را به چرا مي

شير در پستانشان توليد گردد  اي هكه قطر يافتند و با شكم گرسنه و بدون اين نمي
  .گشتند برمي

كه  ار داشتيم تا اينهاي الهي قر ما همواره زير پوشش فضائل و بركات و رحمت
  .داشته شد مدتي شيرخوارگي كه دو سال تمام بود به پايان رسيد و از شير باز

هايش رشد و ترقي  سن و سال اين دو سال نسبت به بقيه هم محمد در خالل
اي داشت او هنوز دوسالش را تمام نكرده بود كه از لحاظ  العاده انگيز و خارق شگفت

د شد و به حد كمال رسيد تنها اميد و آرزوي ما اين بودكه جسمي بسيار قوي و نيرومن
محمد نزد ما باشد و در ميان ما بماند چرا كه وجودش سراسر سبب خير و بركت بود با 

به ناچار او را نزد مادرش بردم وقتي با مادرش مالقات صورت گرفت او را اين وجود 
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چه خوب است : فتم م و گو نگرانيش را برطرف كرد مدر مورد فرزندش مطمئن ساخت
كه پسرت را باز به من بسپاري تا در هواي آزاد و سالم صحرا پرورش يابد و به رشد 
كامل جسمي و روحي برسد من بيم آن دارم از شدت گرما در مكه دچار مشكل شده و 

اش را  كردم تا مهر مادري خداي نكرده مرض وبا دامنگير او گردد؛ من همواره تالش مي
كه او راضي شد و  اش را به جوش آورم و قانعش سازم تا اين م و عاطفهتحريك كن

  .مجدداً او را به من سپرد و ما با يك دنيا سرور و شادماني به سرزمين خود بازگشتيم
 اي اما چند ماهي بيشتر از قدوم مبارك اين كودك در ميان ما نگذشته بود كه حادثه

  .ما را پريشان نمود و تكان سختي دادكه ترس و وحشت را بر ما مستولي ساخت و 
هاي مسكوني ما به صحرا  سوي خانه يك روز صبح همراه برادرش گوسفندان را آن

بردند تا آنها را به چرا مشغول سازند چيزي نگذشته كه ديديم برادرش دوان دوان به 
ر تن به فرياد برادر قريشي من برسيد دو نفر كه لباس سفيد ب: آيد او گفت  طرف ما مي

  .داشتند او را گرفته و بر زمين درازش كشيدند و شكمش را پاره كردند
من و شوهرم به سرعت به آن طرف حركت كرديم تا به او رسيديم رنگش پريده بود 

: شوهرم او را گرفت من او را به آغوش كشيدم و گفتم . لرزيد و بدنش مثل بيد مي
دو نفر كه لباس سفيد بر تن داشتند مرا : چه شده؟ چه اتفاقي افتاد؟ او گفت ! فرزندم

د اما ودانم چه ب گشتند نمي دراز كشيده و شكمم را پاره كردند آنها به دنبال چيزي مي
  .باالخره رهايم ساختند و رفتند

با شنيدن اين خبر ترس و اضطراب سراسر وجودمان را فرا گرفت و فوراً بچه را 
  .برداشته و به خانه بازگشتيم

نه رسيديم شوهرم رو به من كرد و در حالي كه قطرات مرواريد اشك از وقتي به خا
بيم آن دارم كه اين بچه دچار مشكل و مصيبتي شود و : ديدگانش سرازي بود گفت 

اي بوجود آيد و كاري از دست ما ساخته نباشد من معتقدم هرچه زودتر  برايش حادثه
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توانند از او محافظت و نگهداري  بهتر ميبايد او را به خانواده و مادرش بازگردانيم آنها 
  .كنند

سره به  كه به مكه رسيديم و يك بدين ترتيب بچه را برداشتيم و به راه افتاديم تا اين
كه چشمش به ما افتاد به طرف فرزندش خيره شد و  طرف خانه آمنه رفتيم همين

  :درنگ رو به من كرد و گفت  بي
دي تو كه اصرار داشتي محمد نزد تو باشد؟ اي حليمه چه شد كه محمد را بازگردان
  و آرزوي تو اين بود تا در كنارت بماند؟

  .اما حاال او بزرگ شده و از قدرت و نيروي زيادي برخوردار است: من گفتم 
جا كه در توانم بود برايش انجام دادم  او حاال براي خودش آقايي شده، من هم تا آن

اي گرفتار آيد  مبادا دچار مصيبتي شود و به حادثه و در مسئوليتم كوتاهي نكردم ترسيدم
راستش را به : هر حال مناسب ديدم تا او را برگردانم و تحويل شما بدهم آمنه گفت  به

تواند تنها علتي باشد كه شما را نسبت به  اي نيست و نمي كننده من بگو، اين جواب قانع
كرد تا علت را بداند و يك  يسازد او همواره اصرار م ميل و رغبت مي اين كودك بي

كردم و حادثه را برايش كرد به ناچار من هم داستان را برايش تعريف  لحظه مرا رها نمي
اي حليمه، نكند ترسيدي كه مبادا : بيان نمودم او با شنيدن اين خبر آرام گرفت و گفت 

  .آري: شيطان به او تعرض كند و آسيبي برساند؟ گفتم 
يست، قسم به خدا شيطان هيچ راه نفوذي براي خود در اين هرگز چنين ن: او گفت 

خواهي داستانش را برايت تعريف  پسرم مقام بزرگي دارد آيا مي. فرد پيدا نخواهد كرد
  .بله: كنم؟ گفتم 
زماني كه پسرم را در شكم داشتم از من نوري درخشيد كه در پرتو آن : او گفت 

  .يان گشتدر سرزمين شام برايم نما) بصري(هاي  كاخ
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و هنگامي كه او را به دنيا آوردم دست هايش را بر زمين نهاد و سرش را سوي 
  .گويد آسمان بلند نمود تو گوئي خدايش را ثنا مي

  .او را بگذار و برو خداوند به تو جزا و پاداش نيكو عنايت فرمايد: سپس افزود 
مان را  مبارك قلبمن و شوهرم به راه افتاديم اما درد و غم جدائي از اين كودك 

  .محاصره كرده بود و بسيار ناراحت بوديم فرزند ما نيز همين درد و ناراحتي را داشت
ديد، فرزند يتيمي كه از او  حليمه مدت زيادي عمر كرد و به سن پيري رسيد او مي

ها و بلكه تمام  شير خورده است به مقامي رسيده است كه رهبري و هدايت عرب
  .رد و از جانب خداوند به رسالت و پيامبري برگزيده شده استبشريت را برعهده دا
اش ايمان آورد و قرآن را تصديق و  آمد و به پيام جاوداني �حليمه نزد پيامبر 
  .اش قرار داد دستورالعمل زندگي
: گفت  همين كه چشمش به حليمه افتاد بسيار خوشحال شد و مي �پيامبر اكرم 

  ...مادرم ... مادرم 
اي كه همراه داشت پهن كرد و از حليمه خواست تا بر روي آن بنشيند  هسپس پارچ

اي برايش قائل شد صحابه گرامي  العاده از او استقبال گرمي نمود و احترام فوق �پيامبر 
  .العاده بودند و احترام فوقگر اين صحنه زيبا  نيز نظاره �پيامبر 

باوفا و صاحب اخالق  آن انسان نيكوكار و �سالم و درود خداوند بر محمد 
  1.باد �ي پيامبر عكريمانه و رضوان و رضايت الهي شامل حال حليمه سعديه مادر رضا

_________________________________________________________________________ 

و  151، 1/10؛ الطبقات الكبري، 2/970تاريخ طبري، : براي آگاهي و اطالع بيشتر در مورد زندگي حليمه رجوع شود به  - 1

 و حياه الصحابه 4/270؛ االستيعاب، 4/270
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  ����بيوة عرب ام سلمه 

هند مخزومي فقط به عنوان مادري براي سلمه باقي نماند بلكه مادر تمامي مؤمنان 
  دانيد ام سلمه كيست؟ قرار گرفت ام سلمه؛ آيا مي

مخروم بود و در شمار تني چند از  اف معروف بنيپدرش از بزرگان و اشر
جا كه او را توشه مسافران لقب  سخاوتمندان عرب قرار داشت كه شهره آفاق بودند تا آن

رفتند و يا در معيت و همراهي او قرار  دادند زيرا مسافران وقتي به سوي او مي
  .داشتند اي برنمي با خود توشهگرفتند  مي

در شمار ده نفري قرار دارد كه در پذيرش اسالم پيشگاه  »عبداهللا بن اسد«شوهرش 
رسيد قبل از او به دين اسالم  شماري كه به ده تن نمي بودند فقط ابوبكر و تعداد انگشت

  .مشرف شده بودند
شهرت داشت ام اش ام سلمه؛ اما در ميان مردم به ام سلمه  اسمش هند بود و كينه

  .در شمار پيشگامان به سوي اسالم قرار داشت سلمه همراه شوهرش مسلمان شد او نيز
و آتش قريشيان همين كه خبر اسالم ام سلمه و شوهرش را شنيدند به خشم آمدند 

ها را به  ترين آزار و شكنجه رحمانه و بي ر ور شد از اين شان شعله كينه و عداوت در دل
ت با اين وجود اين ساخ عظمت را متزلزل ميهاي با  ها و صخره آنها روا داشتند كه كوه

هاي صبر و استقامت، ضعف و سستي را به خود راه ندادند و نسبت به عقيده  اسطوره
  .اسالمي خويش دچار شك و ترديد نشدند

وقتي كه اذيت و آزار قريش نسبت به آنها شدت بيشتري يافت و به اوج خود رسيد 
زن و شوهر پاكباز در  اجازه داد تا يارانش به سوي حبشه هجرت كردند اين �و پيامبر 

  .طليعه مهاجرين قرار داشتند
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ام سلمه و شوهرش راهي ديار غربت شدند آنان در مكه ساختماني زيبا و دلربا و 
اي را از خود به يادگار گذاشتند و در اين راستا فقط  عزت و افتخار و نسب شرافتمندانه

  .ودند و بسدر جستجو و طلب پاداش اخروي و رضاي حق در جوار حق تعالي ب
دريغ نجاشي پادشاه حبشه ـ كه خداوند در  هاي بي با وجود استقبال گرم و حمايت

از ام سلمه و همراهانش، شور و اشتياق بازگشت به . دگرداناش را شاداب  بهشت، چهره
كه  �مكه، فرودگاه وحي جگرهايشان را سوزانده بود و عشقشان به رسول اهللا 

  .را كباب كرده بود هايشان سرچشمه هدايت بود دل
كردند  هايي را دريافت مي حبشه گزارش ، ازمهاجرين كه در سرزمين حبشه بودند

كه تعداد مسلمانان در مكه افزوني يافته و رو به ازدياد است و اسالم حمزه  مبني بر اين
مسلمانان افزوده است و سبب بن عبدالمطلب و عمر بن خطاب به قدرت و عظمت 

  .و اذيت و آزار قريش تا حدي كاسته شود شده است از شكنجه
بخش، گروهي از  كننده و مسرت هاي خوشحال با شنيدن اين خبرها و گزارش

مهاجرين تصميم گرفتند تا به مكه بازگردند آري؛ شوق و اشتياق آنان به مكه و فراخوان 
  .داد بود كه آنها را به آن سو سوق مي �عشق به رسول اهللا 

ن بار نيز از پيشگامان اين حركت بودند ديري نپائيد كه ام سلمه و شوهرش اي
هاي  آميز بوده است و گام كنندگان دريافتند؛ اخباري كه به آنان رسيده مبالغه بازگشت

برداشتند و قدرت و شوكتي  �و عمر  �مهمي كه مسلمانان بعد از مسلمان شدن حمزه 
تر به شكنجه و آزار  تي گستردهكه به دست آوردند قريش را بر آن داشته است تا به صور

  .مسلمانان بپردازند
بار و ايجاد فضاي رعب و وحشت،  هاي دردآور و مرگ آري، مشركين با شكنجه

مسلمانان را در آزمايش بزرگي قرار دادند و در اين زمينه تا آن حد پيش رفتند كه تاريخ 
  .سراغ آن را نداشت
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  .دادند تا به مدينه هجرت كنند به يارانش اجازه �جا بود كه رسول اكرم  اين
خواستند در شمار اولين گروه مهاجرين باشند تا خود  بار نيز ام سلمه و شوهرش اين

شان را به سالمت نجات دهند اما هجرت ام  را از شكنجه و آزار قريشيان برهانند و دين
ر سخت بار بسيا كردند نبود بلكه اين ها هم كه گمان مي سلمه و شوهرش به اين سادگي

باري را به وجود آورد كه هر  انگيز و مصيبت آور بود و تراژدي غم فرساو مرارت و طاقت
سپاريم تا داستان  مينمود رشته سخن را به ام سلمه  فاجعه ديگري در مقابلش ناچيز مي

تر  اين مصيبت جانكاه و تراژدي دردآور را برايمان به تصوير بكشد زيرا او احساس قوي
 :گويد  ارد و تصوير او از دقت و كمال بيشتري برخوردار است او چنين ميتري د و عميق

تصميم گرفت تا به مدينه هجرت كند براي من هم شتري فراهم  هنگامي كه ابو سلمه
درنگ به راه افتاد  آورد و مرا بر آن سوار كرد كودكم سلمه را نيز در آغوشم نهاد و بي

اي از  اند هنوز از مكه فاصله نگرفته بوديم كه عدهكه توقفي نمايد و منتظر كسي بم آن بي
: خويشاوندان من از قبيله بني مخزوم ما را ديدند و سد راه ما شدند و به ابوسلمه گفتند 

خواهي خودت را برهاني و نجات دهي كه خوب، اما؛ تو را با همسرت چه  اگر مي
  !كار؟

ه دهيم او را از ما بگيري و اين دختر از قبيله ماست چه دليلي وجود دارد تا اجاز
سپس بر او حمله بردند و مرا از او . چنين چيزي ممكن نيست! راهي ديار غربت سازي؟

  .جدا ساختند
خويشاوندان همسرم بني اسد وقتي اين صحنه را مشاهده كردند آتش خشم در 

اريم گذ حاال كه همسرش را از او جدا ساختيد ما نيز نمي: ور شد و گفتند  شان شعله دل
فرزندش نزد شما بماند اين فرزند از قبيله ماست و اولويت نيز با ما است سپس در برابر 

كه او را از ما جدا ساخته و با خود  ديدگانم كشمكش فرزندم را آغاز نمودند تا اين
  .كس و آواره بردند در آن لحظات احساس نمودم كه من از همه تنهاترم و بي
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رهائي از مشركين خاطر  فايده ديد و به ها، توقفش را بي اين صحنهشوهرم با مشاهده 
  .اش مسير هجرت را به طرف مدينه به تنهايي پيمود و سالم ماندن عقيده
ام را نيز بني اسد از آغوشم گرفته و با بدني كه به سبب كشمكش  فرزند جگرگوشه

  .دنددو گروه كوفه و درهم كوبيده شده بود، از من جدايش ساختند و با خود بر
  .جا نگه داشتند خويشاوندان من نيز مرا نزد خود برده و همان

و در يك لحظه ميان من و شوهر و فرزندم جدائي انداختند و متفرقمان ساختند هر 
رفتم و لحظات  جائي كه شاهد مصيبتم بود مي روز صبح به محلي به نام ـ ابطح ـ همان

كه  كردم تا اين نمودم و گريه مي يجدائي از شوهر و فرزندم را جلو ديدگانم مجسم م
  .گشتم شد و سپس بر مي جا گسترده مي خيمه شب بر همه

كه يكي از عموزادگانم  سال بر همين منوال گذشت تا اين يك سال و يا قريب به يك
حالت ديد، دلش به حالم سوخت و شعله رحم و كرد؛ مرا در آن  جا گذر مي از آن

گونه شكنجه  چرا اين زن بيچاره را اين: دانم گفت شفقتش به جوش آمد و به خويشاون
سازيد منصفانه است كه او را از همسر و فرزندش جدا كنيد و  دهيد و رهايش نمي مي

  !!!آزارش دهيد
چنان به اين كار خود ادامه داد، شعله رحم و شفقت را در دلهاشان روشن  او هم

ه رحم آمدند و راضي شدند و به كه ب كرد تا اين ساخت و عواطف آنها را تحريك مي مي
  .تواني كنار شوهرت بروي من گفتند حاال آزادي، مي

ام را در مكه نزد بني اسد رها سازم و خود  توانستم فرزند و جگرگوشه اما چگونه مي
  !!در مدينه به شوهرم بپيوندم؟

 آري، چگونه ممكن بود اندوه و پريشانيم تسكين يابد و باران اشكم منقطع شود، در
  !حالي كه فرزندم در مكه باشد و من در دارالهجره، هيچ خبري از او نداشته باشيم؟
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ها  هاي نيكوكار وقتي ديدند كه گرفتار درد و رنج هستم و با پريشاني اي از انسان عده
كنم دلشان به حالم سوخت و رحمشان آمد لذا با بني  ها دست و پنجه نرم مي و مصيبت

كه رضايتشان را  شان را تحريك نمودند تا اين ند و عواطفاسد در مورد من صحبت كرد
  .جلب كردند و فرزند را بازستانده و به من تحويل دادند

ديگر نخواستم بيش از اين در مكه بمانم و منتظر باشم كسي پيدا شود و مرا همراهي 
  .كند

شود و  اي رونما اي رخ دهد و اتفاق ناخواسته رفت حادثه غيرمترقبه زيرا بيم آن مي
  .مانع از رسيدنم به شوهرم گردد

رو فوراً شترم را آورده مهيا ساخته و آماده سفر شدم و فرزندم را در آغوشم  از اين
كس همراهم نبود، تك و تنها به سوي مدينه رهسپار شدم تا به شوهرم  نهادم، هيچ
  .بپيوندم
عثمان بن طلحه  جا با رسيدم در آن» تنعيم«رفتم تا به محلي به نام  چنان مي هم

  روي؟ كجا مي» دختر توشه مسافران«برخورد كردم او پرسيد 
  !آيا كسي همراه تو نيست؟: روم، كنار شوهرم او گفت  به مدينه مي: گفتم 
  .به خدا قسم، خير جز اهللا و همين كودك خردسالم: گفتم 
  .گذارم تنها بروي، بايد تو را به مدينه همراهي كنم به خدا قسم نمي: گفت 

  .سپس جلو آمد و مهار شتر را به دست گرفت و به راه افتاد
تر از او  تر و گرامي بسيار مرد گرامي و شريفي بود به خدا سوگند من مردي شريف

در ميان عرب نديدم كه با او همسفر و همراه شده باشم هرگاه براي استراحت 
شد تا من از شتر  ر ميخواباند و از من دو خواستيم به محلي فرود آئيم شتر را مي مي

نهاد و آن را به درختي  شد، بارش را بر زمين مي گاه به شتر نزديك مي پائين بيايم آن
برد و چون  بست و براي استراحت از من دور شده و در سايه درخت ديگري پناه مي مي
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شد و  آورد خودش دور مي رسيد شتر را آماده كرده و جلو مي زمان حركت فرا مي
  .سوار شو: گفت  مي

گرفت و  كردم مجدداً مهار شتر را مي جا مي شدم و خودم را جابه وقتي من سوار مي
  .افتاد به راه مي

كه به مدينه رسيديم  كرد تا اين در طول سفر، هر روز به همين منوال با من رفتار مي
محل اقامت : روستاي بني عمروبن عوف افتاد به من گفت » قبا«كه چشمش به  همين

  .جا است برو و او را پيدا كن سپس خداحافظي كرده و به مكه بازگشت همين شوهرت
. سرانجام درد فراق به پايان رسيد و بعد از مدتي طوالني دوران جدائي خاتمه يافت

مه و فرزندش نيز از ديدار ام ديدار شوهرش نوراني گشت و ابوسل چشمان ام سلمه به
  .سلمه مسرور و شادمان شدند

پيوست اين  گذشت و وقايع و حوادث جديدي به ظهور مي عت برق ميروزها به سر
واقعه بدر است ابوسلمه در آن حضوري فعال دارد و همراه با لشكر اسالم از اين معركه 

  .كنند پيروزمندانه و فاتحانه مراجعت مي
چون جنگ بدر تمامي مشكالتش را به جان  و اين معركه احد است كه ابوسلمه هم

نهد تا  رزمد و جان بر كف مي برد و مردانه مي قلب لشكر كفر يورش مي خرد و بر مي
هاي عميق و سختي برداشته است مرتباً  كه او زخم يابد در حالي كه جنگ خاتمه مي اين

كه به ظاهر شفا يافته بود اما از درون عفونت  كرد تا اين رسيد و مداوا مي ها مي به زخم
ها دوباره سر باز كرد و او را  نمود زخم ميعودت كرد و درد شديدي را احساس 

  .نشين نمود و در بستر بيماريش انداخت خانه
هايش مشغول بود به همسرش  درست در همان زمان كه به معالجه و مداواي زخم

هر كسي كه دچار مصيبتي : گفت  شنيدم كه مي �اي ام سلمه من از رسول اهللا : گفت 
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اللهم احتسب مصيبتي هذه اللهم اخلفني : ا بخواند و اين دعا ر 1گردد و استرجاع كند

شوم  اي اهللا من به اميد اجر و پاداش تو اين مصيبت را متحمل مي ـ يعني خيراً منها

  .عوض بهتري به من عطا كن: پروردگارا 
اش را برآورده  دهد و خواسته در اين صورت يقين بداند كه اهللا عوض بهتر به او مي

روز در اين حالت بر بستر بيماري افتاده بود يك روز صبح  سازد ابوسلمه چند مي
آمد هنوز عيادتش پايان نيافته بود كه ابوسلمه زندگي را وداع گفت  به عيادتش �پيامبر 

القدر و يار  هاي اين صحابي جليل شان چشم با دستان مبارك �رسول گرامي اسالم 
را به آسمان دوخته و اين  شاههايش را بر هم نهاد و سپس نگ باوفايش را بست و پلك

اي اهللا ابوسلمه را مغفرت بفرما و او را در رديف مقربين بارگاه : كرد  دعا را زمزمه 
باعظمتت قرار ده و بازماندگانش را در كنف حمايتت بگير و همه ما را قرين مغفرتت 

  .بگردان و قبرش را گسترده و نورباران كن
شنيده بود و به او آموخته بود به ياد  �ل اهللا ام سلمه حديثي را كه شوهرش از رسو

 :اهللا  اي »اللهم احتسب مصيبتي هذه«: درنگ زبانش به حركت درآمد و گفت  آورد بي

  .شوم تو متحمل اين مصيبت مي بخاطر رضاي

زيرا او با خودش را بگويد  »اللهم اخلفني خيراً منها«داد تا  اما دلش گواهي نمي

  ن است از ابوسلمه بهتر باشد؟كرد چه كسي ممك فكر مي
  .اما با اين وجود دعاي خود را كامل كرد

. مصيبت وارده بر ام سلمه، بر مسلمانان نيز گران آمد و آنان را اندوهگين ساخت
بيوه «رو او را  زده نكرده بود از اين هيچ حادثه ديگري تا اين حد آنها را اندهگين و ماتم

_________________________________________________________________________ 

 .يعني انا هللا و انا اليه راجعون بگويد - 1
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كس و  ي را نداشت به جز همين كودك خردسالِ بيلقب دادند زيرا در مدينه كس» عرب
  .يتيم

كردند كه ام سلمه حق بزرگي بر گردن آنان دارد از  مهاجرين و انصار احساس مي
پيشنهاد ازدواج  �پايان يافت حضرت ابوبكر صديق  1»عدت«كه  رو به محض اين اين

  .با ام سلمه را مطرح نمود اما او نپذيرفت
واستگاريش رفت به او نيز جواب مثبت داده نشد به خ �سپس حضرت عمر 

اي : ام سلمه در جواب گفتند . مطرح شد �سرانجام اين تقاضا توسط رسول اكرم 
  :من سه ويژگي دارم :  �رسول خدا 
ترسم از من رفتاري سر بزند كه اسباب  من اخالق خشن و تندي دارم مي: اوالً 

  .الهي قرار بگيرم ناراحتي شما را فراهم سازد و مستوجب عذاب
  .ام از سن ازدواجم گذشته و پير شده: ثانياً 
  .وارم و فرزندي همراه دارم عيال: و ثالثاً 

چه كه در مورد اخالق و رفتار تند خود گفتي از  آن: فرمودند  �رسول گرامي 
  .را از تو بزدايد و دورش سازد خواهم تا آن خداوند بزرگ مي

ام و اما  يت؛ من هم مثل تو سنم باال است و پير شدهو اما در مورد سن زياد و پير
  .چه در مورد فرزندت گفتي بايد بداني كه فرزند تو، فرزند ما نيز هست آن

با ام سلمه ازدواج كرد آري  �بعد از اين گفتگو توافق صورت گرفت و رسول اكرم 
لمه برايش ابوس: به اين صورت خداوند دعاي ام سلمه را پذيرفت و جانشيني بهتر از 

  .فراهم آورد ـ و فرد بهتري را به جاي ابوسلمه جايگزين فرمود

_________________________________________________________________________ 

. نشيند و مدت آن چهارماه و ده روز است شود كه زن پس از مرگ شوهر در سوگ مي عده به همان مدتي گفته مي -1

 )مترجم(
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روز به بعد ام سلمه فقط به تنهائي مادر سلمه نبود بلكه مادري براي تمامي  از آن
  .مؤمنين تا قيام قيامت قرار گرفت

هايش او را مسرور و شادمان سازد و از او  خداوند با رسيدن به بهشت و نعمت
  1.و راضيش كندراضي گردد 

_________________________________________________________________________ 

يعاب علي هامش ؛ االست4/458االصابه، : رجوع شود به  �براي آگاهي و اطالع بيشتر در مورد زندگي ام سلمه  -1

-2/20؛ صفه الصفوه، 2/627؛ تقريب التهذيب، 456-12/455؛ تهذب التهذيب، 589-5/588؛ اسد الغابه، 4/454االصابه، 

؛ االعالم و مراجعه، 215-8/214؛ البدايه و النهايه، 98-33/97؛ تاريخ االسالم الذهبي، 70-1/69؛ شذرات الذهب، 21

 .4/91؛ ابن كثير، 9/104
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  دختر عبدالمطلب )اهللا عنها رضي(صفيه 
  .صفيه در تاريخ اسالم اولين زن بود كه به خاطر دفاع از حريم دين و عقيده خون مشركي را بر زمين ريخت

  
بردند  دانيد اين بانوي بردبار و دانشمند كه حتي مردها هم از او حساب مي آيا مي
  كيست؟؟
ي قهرمان صحابي و اولين زني كه خون يك مشرك را بر دانيد اين بانو آيا مي... 

  زمين ريخت كه بود؟
دانيد اين بانوي قهرمان و شجاعي كه اولين شهسوار مسلمان ميادين حق  و آيا مي

  عليه باطل در دامانش پرورش يافت چه كسي بود؟
 �بله، اين بانو صفيه دختر عبدالمطلب هاشمي قريشي و عمة رسول گرامي اسالم 

  .بود
  .از هر جهتي كه بررسي كنيم بزرگواري و مجد و شرافت نسب را به ارث برده است

و بزرگ خاندان قريش و  �پدرش عبدالمطلب بن هاشم، جد بزرگوار پيامبر اكرم 
  .مورد قبول عامه قريشان

شوهر اولش،  �مادرش، هاله دختر وهب و خواهر آمنه مادر بزرگوار نبي كريم 
  .بوسفيان بزرگ خاندان بني اميه كه مرگ به سراغش آمدحارث بن حرب، برادر ا

شوهر دومش، عوام بن خويلد، برادر خديجه سردار زنان در زمان جاهليت و اولين 
  .امهات المؤمنين در اسالم

  �و فرزندش زبير بن عوام يار و حواري رسول اهللا 
تي از اين چه گذشت آيا به جز ايمان به خدا، مجد و اصالت و عظم با توجه به آن

توان يافت؟ شوهر دومش، عوام بن خوليد نيز بعدها اين جهان را بدرود گفت  باالتر مي
  .زبير كه از خود صفيه بود برجاي گذاردو از خود فرزندي به نام 
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  صفيه و تربيت فرزند

سواري،  كرد تا او را با اسب گير بود او سعي مي صفيه در تربيت فرزندش سخت
ون نظامي آشنا كند و از او قهرماني شجاع بسازد او به فرزندش هاي رزمي و فن ورزش

  .ها را تعمير كند آموخت چگونه تيرها را بتراشد و كمان
اش اين بود كه زبير را در جاهاي حساس و  هاي تربيتي عادت و بلكه يكي از روش

وجه كرد و اگر احياناً مت هاي خطرناك مي انداخت و او را وارد صحنه زا جلو مي وحشت
كند يا شك و ترديد به خود راه  شد كه فرزندش از حضور در صحنه خودداري مي مي
جا كه اين مسئله يكي از  نمود تا آن زد و تنبيهش مي دهد او را به شدت كتك مي مي

طور  بچه كه نبايد اينبا : نمود و به او گفت عموهاي زبير را مجبور به سرزنش صفيه 
نشاني همانند يك مادر  زني كه گويا خشمت را فرو مي برخورد كرد، طوري او را مي

  .كني صفيه در جواب به شعرخواني پرداخت و اين شعر را سرود برخورد نمي
  گويد نشانم دروغ مي صورت خشم را فرو مي كند كه به اين هر كسي ادعا مي

  مسلماً زدنم به اين خاطر است تا به خود آيد و هوشمند و قهرمان گردد
  به شكست وادارد و غنائم بدست آوردلشكرها را 

  
  پذيرش اسالم

خداوند پيامبرش را فرستاد تا مردم را به دين هدايت و رستگاري و حق و حقيقت 
هايش بيم دهد و به او  هاي خداوندي بشارت و از عذاب آشنا سازد و آنان را به نعمت
  .خود آغاز نمايدبار اين حركت را در ميان خويشاوندان  دستور داد تا براي نخستين

پير و جوان، فرزندان عبدالمطلب، زن و مرد،  �مطابق با اين دستور رسول اكرم 
اي فاطمه دختر محمد، اي : كوچك و بزرگ را گردهم آورد و خطاب به آنان گفت 
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صفيه دختر عبدالمطلب و اي فرزندان عبدالمطلب اني ال املك لكم من اهللا شيئاً ـ من در 
  .توانم كاري برايتان انجام دهم مقابل خداوند نمي

سپس از آنان خواست تا به خدا ايمان آورند و رسالتش را تصديق نمايند با اين 
اي در پرتو نور الهي راه هدايت را باز يافتند و تعدادي نيز از پذيرش اين  فراخان عده

  .پيام جاوداني سر بر تافتند
ايمان آوردند و رسالت  بله، صفيه در جرگه اولين گروهي بود كه به خداوند

جانبه و كاملي  صورت صفيه به مجد و شرف همه تصديق نمودند به اينرا  �محمد 
  .دست يافت مجد و شرافت نسبي و عزت و بزرگواري اسالمي

چون ديگر مسلمانان  صفيه همراه فرزند مباركش زبير به غافله نور پيوست و هم
  .خريد و خود را سپر اسالم عزيز قرار دادها را با جان و دل  ها و مشقت پيشگام، سختي

و يارانش از سوي پروردگار اجازه يافتند تا به مدينه  �كه پيامبر  به محض اين
ها و ملك و امالك و خاطرات زيبا و عزت و  هجرت كنند صفيه كسي بود كه دارايي

ينه و رخ قلب و قالبش را به مدافتخار و نام نيك خود را در مكه به يادگار گذاشت 
اش محافظت  نمود و به سوي خدا و رسولش هجرت كرد تا از دين و عقيده اسالمي

سال از عمر عزيزش گذشته بود، عمري سراسر با  60كند اين بانوي بزرگوار در حدود 
هاي جنگ  ها و مشكالت با اين وجود نقش به سزائي در ميدان عزت و افتخار و سختي

ريخ اسالمي با شگفتي و اعجاب و تقدير و نمود و حضوري فعال داشت تا ايفا مي
جا به دو مورد از آن  كشد و ما در اين هاي ايماني را به تصوير مي بزرگداشت اين صحنه

  :كنيم  اشاره مي
  )احزاب(يكي در احد و ديگري در جنگ خندق 
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  نقش او در احد

ي از چه در احد گذشت اين بود كه صفيه در كنار لشكر اسالم و در ميان تعداد آن
  .زنان به سوي ميدان جنگ رهسپار شدند تا در راه خدا جهاد كنند

چنين به درست  اش آبرساني بود تا به تشنگان و مجروحان آب برساند و هم او وظيفه
ها مشغول باشد عالوه بر اين او هدف ديگري را نيز دنبال  كردن و تعمير تيرها و كمان

 ا بسيج كرده بود و كامالً مراقب اوضاعكرد او تمامي قواي جسمي و فكري خود ر مي
  .ميدان نبرد بود

  !!تعجبي ندارد و دانست و حق هم داشت او خودش را مسئول مي
و برادرش حمزه پسر  �اش محمد رسول اهللا  زيرا در اين ميدان برادرزاده

حضور داشتند و بلكه  �عبدالمطلب و شير خدا و فرزندش زبير حواري رسول خدا 
خورد و  ها مصير و سرنوشت و آينده اسالم با اين معركه ورق مي ه اينباالتر از هم

خاطر پاداش  را پذيرفته بود و به آينده اسالمي كه صفيه با كمال ميل آن ،شده بود نعجي
  .دانست اخروي در راه آن هجرت كرده بود و اين مسير را منتهي الي الجنه مي

اند و در اطراف  نشيني كرده عقب اي از رزمندگان اسالم صفيه وقتي ديد كه عده
تعداد كمي وجود دارند كه به دفاع از آن حضرت برخاسته و با  �پيامبر گرامي اسالم 
جنگند و از طرفي نزديك است كه جنگجويان كفر در صفوف  ايثار و فداكاري مي

را به شهادت برسانند مشك آبي كه بر دوش  �مسلمين رخنه ايجاد كرده و پيامبر 
عرض خطر و تهاجم هايش در م زمين انداخت و بسان ماده شيري كه بچه داشت به

خود را به قلب لشكر زد و سرنيزة يكي از آسا  اند؛ برق دشمن قرار گرفته
شكافت و در هم  خوردگان را گرفت و با آن صفوف لشكر شرك را مي شكست

خطاب به  ساخت و از ته قلب هايشان ضربات مهلكي را وارد مي ريخت و بر چهره مي
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را تنها گذاشتيد و از پيرامونش  �اي واي بر شما، رسول اهللا : زد  مسلمانان فرياد مي
  !رويد؟ كجا مي ؟ايد فرار نموده و دور شده

يد كه سترشتابد  وقتي او را ديدند كه سراسيمه به سوي ميدان نبرد مي �پيامبر اكرم 
ك و خون غلطيده و به بدترين را در حالي ببيند كه به خا �مبادا جسد برادرش حمزه 

جلو مادرت را : رو به فرزندش زبير گفتند  از اين. اند شكلي مشركين او را مثله كرده
  .را ببيند �بگير نگذار تا جسد حمزه 

  .جا نيا برو اي مادر اين: زبير به طرف مادرش رفت و به او گفت 
  .از سر راهم دور شو و مزاحم من نباش: مادرش گفت 
  .است كه شما برگرديد و وارد ميدان نشويد �دستور پيامبر :  زبير گفت
دانم شهيد شده است اما  من از ماجراي برادرم كامالً آگاهم و مي! چرا؟: مادر گفت 

  .اين فداكاري و شهادت براي خدا و در راه خداست
  .به او اجازه دادند تا وارد ميدان شود �با شنيدن اين سخنان پيامبر 

هاي جنگ؛ صفيه در كنار جسد برادرش  نبرد و خاموش شدن شعله بعد از اتمام
اند جگرش را  ديد كه چگونه شكم برادرش را شكافته قرار گرفت او مي �حمزه 

هايش را بريده و چهرة زيبايش را پاره پاره  اند و گوش اش را مثله نموده درآورده و بيني
من : گفت  يد و با خود چنين مياز پروردگار برايش آمرزش طلباند با اين وجود  كرده

من به قضا و قدر الهي راضيم به . ها در راه خدا به وجود آمده است يقين دارم همه اين
خدا قسم صبر خواهم نمود و اجر و پاداش اين مصيبت جانكاه را از خداوند خواهم 

  .خواست انشاءاهللا
  

  گيري صفيه در روز خندق موضع

  .در روز احد خبر دادگيري صفيه  چه گذشت از موضع آن
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انگيز كه تار و پودش  اش در روز خندق؛ داستاني است زيبا و هيجان گيري اما موضع
  .دهند را تيزهوشي و كارداني و قهرماني و قاطعيت تشكيل مي

  :سپاريم به كتب تاريخ تا اين داستان را برايمان بيان كند  گوش جان مي
وقتي  كه اين بود �يامبر اكرم هاي زيباي پ هاي مبارك و روش يكي از عادت

اي بروند و وارد ميدان نبرد بشوند زنان و كودكان را در يكي از  خواستند به غزوه مي
مجاهدين و دادند تا مبادا در غياب  ها و دژهاي مستحكم و امن قرار مي پناهگاه

  .رزمندگان اسالم كسي قصد خيانت و يا تجاوز به مدينه را داشته باشد
اي از زنان مسلمان را  همسران و عمه خويش و عده �د پيامبر اكرم جنگ خندق بو

در پناهگاه و دژي از حسان بن ثابت كه از اجدادش به ارث برده بود قرار داد اين دژ از 
  .ترين دژها بود و كسي توان دسترسي به آن را نداشت ترين و مستحكم امن

ور و اطراف خندق مشغول در د �درست در همان زماني كه رزمندگان سپاه صحابه 
پيمانانش، نتوانستند  دفاع و حفاظت از خويش بودند و به علت رويارويي با قروش و هم

از زنان و كودكان سررسي و خبرگيري نمايند؛ ناگهان صفيه دختر عبدالمطلب در 
  .تاريكي صبح شبحي را ديد كه به سوي آنها در حركت است

وجه شد كه يكي از يهوديان به فكر اين دژ هايش را تيز كرد او مت ها و چشم گوش
كه چه  كند و در جستجوي اخبار داخلي دژ و اين افتاده و در اطراف آن گردش مي
  .برد كساني در اين دژ هستند به سر مي

كرد كه اين شخص يكي از جاسوسان  زكاوت و تيزهويش صفيه به او حكم مي
ن مجاهدي هستند كه از زنان و خواهد بداند آيا در اين دژ مردا دشمن است او مي

برند او با خودش  سر مي كه فقط زنان و كودكان در آن به كودكان دفاع كنند و يا اين
را  وفاداري نكرده و آن �يهوديان بني قريظه در عهد و پيمان خود با پيامبر : گفت 

كمك و  شان قرار گرفته و آنها را مورد پيمانان اكنون در كنار قريش و هم شكستند و هم



��������	 
��� � ���  

 

27

يك از مردان مجاهد در ميان ما نيستند  دهند؛ و از طرف ديگر هيچ حمايت خود قرار مي
و همراهانش نيز در مقابل دشمن به دفاع از  �رسول اهللا . تا به دفاع از ما بپردازند

صورت اگر اين دشمن خدا و اين جاسوس يهودي،  خويش و نبرد مشغولند در اين
دژ است را دريافته و به خويشاوندان خود منتقل سازد اين  چه كه در بتواند حقيقت آن

يهوديان منافق زنان را به اسارت خواهند برد و كودكان را به بردگي خواهند گرفت 
خورند در اين  گاه است كه مسلمانان گرفتار مصيبتي بزرگ خواهند شد و شكست مي آن

ت چادرش را به سرش پيچيد ها تصميم قاطعي گرف و انديشههنگام و بعد از اين افكار 
هايش را نيز به كمر جمع كرده و محكم بست و چوبي را بر دوش انداخته و  و لباس

  .خود را به دروازده دژ رساند
جا مراقب حركات  اي از در را گشود و از آن و با كمال متانت و بردباري، روزنه

  .رسد دستش به او مي كه مطمئن شد االن دشمن در محلي قرار دارد كه دشمن بود تا اين
آسا به او حمله برد و با چوب ضربه محكمي را بر  ناگهان و با كمال شدت و برق

  .فرقش فرود آورد و او را نقش زمين نمود
كه روحش پرواز كرد و به هالكت  ضربات دوم و سوم را نيز نثارش كرد تا اين

  .رسيد
ي را كه همراه داشت خاطر ايجاد رعب و وحشت در دشمن؛ بالفاصله چاقوي او به

  .درآورده و سرش را بريد و به پائين دژ انداخت
آن دسته از يهود كه در پائين دژ منتظر بودند تا دوستشان خبرهاي دست اول به آنها 

  .اي كه در جلو آنها افتاد مواجه گشتند بياورد ناگهان با سر بريده
، زنان و �دانستيم كه محمد  ما مي: اي از آنان با ديدن سر بريده دوستشان گفتند  عده

سازد و سپس از همان  سرپرست و بدون هيچ حفاظت و نگهباني رها نمي كودكان را بي
  .راهي كه آمده بودند برگشتند
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  .خداوند از صفيه دختر عبدالمطلب راضي گردد
يقيناً او الگو و سرمشق شايسته زن مسلمان بود، تربيت تنها فرزندش را به عهده 

  .با تربيتش نمودداشت و چه زي
رو شد و چه زيبا صبر و استقامت از  با غم و مصيبت، فقدان برادر و عزيزش روبه

  .خود نشان داد
مصائب و مشكالت دست به دست همديگر دادند تا او را بيازمايند اما او را قاطع، 

  .انديشمند و قهرمان يافتند
يه اختصاص داده است خود را براي صف ترين صفحات و تاريخ نيز زيباترين و روشن

و اولين زن مسلماني صفيه دختر عبدالمطلب در تاريخ اسالم تنها : گويد  جا كه مي آن
  1.زمين ريختخاطر دفاع از حريم دين و عقيده خون مشركي را بر  بود كه به

_________________________________________________________________________ 

؛ المستطرف؛ 4/348االصابه، : نامه صفيه دختر عبدالمطلب رجوع شود به  گاهي و اطالع بيشتر در مورد زندگيبراي آ -1

؛ الطبقات 4/345؛ المعارف البن قتيبه؛ االستيعاب بهامش االصابه، 346-2/341االغاني البي الفرج؛ اعالم النساء للكحاله، 

؛ ذيل تاريخ الطبري؛ الكامل في 1/154ه ابن هشام؛ حياه الصحابه، ؛ السيره النبوي1/18لاللي، ا؛ سمط 8/41الكبري، 

 .4/108؛ ابن كثير، 2/193؛ فتوح البلدان؛ سير اعالم النبالء، 7/171التاريخ؛ اسد الغابه، 
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  ����ريحانه رسول اكرم   )اهللا عنها رضي(فرازهايي از زندگي فاطمه زهرا
  . �محمد رسول اهللا  .نسل فاطمه مهدي از خاندان من است و از

  
داستان زندگي فاطمه زهرا  يكي از صـفحات بـراق و زيبـايي اسـت از سـيرت رسـول       

هاي زندگي خـانواده بـا    از نمونهانگيز  و تصويري است زيبا و شگفت �بزرگوار اسالم 
  .�توجه از عملكرد صحابه كرام  اي است جالب عظمت نبوت و نمونه

پنج سال قبل از بعثـت محمـدي درسـت در زمـاني كـه       ) عنهااهللا رضي(فاطمه زهرا 
  .تعمير كعبه در دست انجام بود ديده به جهان گشود

نظر و داراي  مادر بزرگوارش بانويي است فرزانه و حكيم و دانشمند و صاحب
ها از اخالق فاضله و ثروت زيادي برخوردار بود در زمان  شرافت نسب و عالوه بر اين

  .طاهره و سردار زنان قريش شهرت داشت جاهليت به لقب
و تصديقش نمود در  ،ايمان آورد زماني كه مردم به او كفر ورزيدند �او به پيامبر 

 �و مال و ثروت خود را نثار و تقديم رسول كريم  ،اي كه مردم تكذيبش كردند برهه
  .نموده است در زماني كه مردم او را تحريم اقتصادي نمودند

م و بردبار عالوه بر اخالق زيبا و اصالت نسبي و ثروت هنگفت، از اين بانوي محتر
  .)اهللا عنها رضي(روئي نيز برخوردار بود اين بود مادر فاطمه زهرا  گشاده

اران است چه نسبت گو پيشواي پرهيز انو اما پدرش، سيدالمرسلين و خاتم پيامبر
  .شرافتمندانه و محترمي و چه پدر بزرگوار و باعظمتي

بود و معموالً آخرين فرزند بيشتر مورد لطف و  �زهرا آخرين فرزندان پيامبر  فاطمه
. گيرد و از مهر و محبت و عشق و عالقه به خصوصي برخوردار است رحمت قرار مي

و خشم و  �گيرد رضاي او رضاي پيامبر  قرار مي �رو فاطمه ريحانه رسول كريم  از اين
  .ردرا در پي دا �غضبش، خشم وغضب پيامبر 



 بانوان صحابه، الگوهاي شايسته

 

30

اما مهر و محبت و دوستي پدر و مادر مانع از تربيت صحيح اين عزيز گرامي و آماده 
هاي آينده نگرديد در روايات آمده است كه فاطمه  ساختن او براي تحمل مسئوليت

داد و در بيشتر اوقات  كارهاي خانه خويش را انجام ميبه تنهائي  )اهللا عنها رضي(زهرا 
هاي پدر را در روز احد پانسمان نمود  ي كند و او بود كه زخمكسي نبود كه با او همكار

  .كرد و به آن حضرت رسيدگي مي
  

  خواستگاران و ازدواج با علي

بزرگ گرديد و براي خودش بانويي شد توجه بسياري  )اهللا عنها رضي(وقتي فاطمه 
در  نيز �و عمر  �را به خود جلب نمود و خواستگاران زيادي پيدا كرد حضرت ابوبكر

  1.شمار خواستگاران آن بانوي محترم قرار داشتند
خاطر نگردند  هاي كه آزرد به آنان جواب رد داد به گونه �اما پيامبر گرامي اسالم 

در سال  .اختصاص دهد �خواست تا اين بانوي بزرگوار را براي علي  مي �پيامبر  گويا
  .خواستگاري نمود )اهللا عنها رضي(از فاطمه  �هشتم هجري بود كه حضرت علي 

سجده شكر  �درنگ به ايشان جواب مثبت دادند و متعاقباً علي  نيز بي �و پيامبر 
  .جا آوردند به

ان بركت عنايت تخداوند براي: به او گفتند  �چون سر از سجده برداشتند پيامبر اكرم 
كند و باران رحمت و بركت را بر شما فرستد و رضاي خودش را نصيب شما گرداند و 

  .سل شما را مبارك و خجسته قرار دهدن
در مجلس عقد علي و فاطمه تني چند از مهاجرين چون ابوبكر، عمر، عثمان، طلحه 

  .و زبير و به همين تعداد نيز از انصار حضور داشتند
  :اين خطبه را خواندند  �در مجلسي كه همه افراد جمع بودند پيامبر 

_________________________________________________________________________ 

 .مطابق با نظر علماي فن اين روايت صحت چنداني ندارد -1
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نسباً  ةته ان اهللا عزوجل جعل المصاهرالحمداهللا المحمود بنعمته، المعبود بقدر

الحقاً و أمراً مفترضاً و حكماً عادالً و خيراً جامعاً، أوشج بها االرحام و الزمها 

و صهراً و كان هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً : االنام فقال اهللا عزوجل 

ان  ةمثقال فضمن علي علي اربع مائه  ةربك قديرا اشهد كم اني زوجت فاطم

فجمع اهللا شملهما و بارك . ةالواجب ةو الفريض ةالقائم ةرضي بذلك علي السن

  .لهما و اطاب نسلهما اقول قولي هذا و استغفراهللا العظيم

  .پس از قرائت اين خطبه سردار بانوان مسلمان به خانه شوهر فرستاده شد
  

  مقدار جهيزيه

خواب بافته شده، يك بالشت  تعبارت بود از يك تخ )اهللا عنها رضي(جهيزيه فاطمه 
د و يك كر چرمي كه از پوشال خرما پر شده بود و ظرفي چرمي كه در آن غسل مي

كن و يك كاسه و دو سنگ آسياب دستي و دو  مشك آب و يك غربال و يك خشك
  .كوزه گلي

رو به فكر  اش را تحمل كند از اين توانست دوري فرزند جگرگوشه نمي �پيامبر اكرم 
  .او را در همسايگي خود قرار دهد افتاد تا
  

  مهر و محبت پدري

قرار داشت او از تصميم و  �چند باب منزل از حارثه بن نعمان در همسايگي پيامبر 
من دريافتم كه : آمد و گفت  �درنگ نزد پيامبر  اطالع يافت بي �خواست قبلي پيامبر 

داشته باشد اين چند باب خواهيد فاطمه در كنار شما و در همسايگي شما قرار  شما مي
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هاي بني نجار به شما همين منازل هستند اي  ترين خانه منزل از آن من است و نزديك
  .هاي من از آن خدا و رسول اويند من و تمام دارائي:  �رسول خدا 

يقيناً همان مالي كه از من در خدمت شما و مورد استفاده شما :  �اي رسول خدا 
  .كنم تر از آن مالي است كه خودم شخصاً از آن استفاده مي قرار دارد نزد من محبوب

گويي خداوند در مال و جان شما بركت عنايت  راست مي: فرمودند  �رسول اهللا 
  .فرمايد

فاطمه را به همسايگي خود آورده و در يكي از منازل  �بعد از اين مرحله يامبر 
  .اسكان داد �حارثه 

هر روز  �در جوار پدر استقرار يافت پيامبر  )هااهللا عن رضي(از آن هنگام كه زهرا 
اي اهل : فرمود  و خطاب به آنها مي گرفت مي صبح جوياي احوال آنها شده از آنها خبر

اين بود  �خانه سالم خداوند بر شما باد و خداوند شما را پاكيزه گرداند عادت پيامبر 
جا  ند و دو ركعت نماز در آنرفت آوردند ابتدا به مسجد مي هرگاه از مسافرتي تشريف مي

رفته و مدت نسبتاً طوالني در  )اهللا عنها رضي(س به خانه فاطمه پآوردند و س به جاي مي
  .كشيدند ماندند و بعد از آن به خانه همسران خويش سر مي جا مي آن

راهي سفر شدند فاطمه در  �و علي  �روزي پيامبر : كند  محمد بن قيس روايت مي
و گردنبند و يك جفت گوشواره تهيه ) النگو(خويش يك جفت دستبند  غياب آنها براي

صورت از پدر و شوهر استقبال  اي را آويزان كرد تا بدين نمود و بر سر درخانه پرده
  .گرمي به عمل آورد
پشت در  �تشريف آوردند ابتدا به خانه فاطمه رفتند صحابه پيامبر  �وقتي پيامبر 

جا مدت  در آن �جا بمانند يا خير چون معموالً پيامبر  تند آندانس منتظر ماندند آنان نمي
به سرعت بيرون شدند آثار خشم بر چهرة مبارك  �بار پيامبر  ماندند اما اين زيادي را مي
  .سره به طرف مسجد رفتند و بر روي منبر نشستند هويدا بود يك
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ها و پرده بود  وارهدر اين هنگام فاطمه دريافت كه به خاطر دستبند و گردنبند و گوش
  .العملي نشان داد و ناراحت شد چنين عكس �كه پيامبر 

فرستاد  �فوراً همه آنها را از تن كشيد و پرده را نيز پائين آورد و همه را نزد پيامبر 
بگو دخترت  �به رسول خدا : برد چنين گفت  مي �ها را نزد پيامبر  و به كسي كه اين
ها را در راه خدا مصرف كن وقتي آن شخص  يد همه اينگو رساند و مي به تو سالم مي

پدر فدايش شود چه : رساند آن حضرت فرمودند آمد و پيام را به ايشان  �نزد پيامبر 
و اوالدش راه  �تواند در حريم دل محمد  دانم كه دنيا نمي كار زيبايي انجام داد من مي

داشت براي هيچ كافري حتي  رزش مياي نزد خداوند ا پيدا كند اگر دنيا به اندازه پر پشه
  .شد يك جرعه آب هم از دنيا نصيب نمي

  
  ها قدوم نورسيده

ها و ذريه نيكو سيرت و صالح، جمال و  ديري نپائيد كه اين خانه به قدوم نورسيده
هاي حسن، حسين،  منظرة زيباي ديگري به خود گرفت و خداوند به آنها فرزنداني به نام

  .م عنايت فرمودمحسن، زينب و ام كلثو
شور و شعف خاصي داشت و بسيار خوشحال  �ها پيامبر  با قدوم هر يك از اين

او را حرب نام  به دنيا آمد پدر و مادرش �شد در روايت آمده است چون حسن  مي
فرزندم را به من نشان دهيد نامش چيست؟ : آمد و گفت  �كه رسول خدا  نهادند تا اين
  .حرب: آنان گفتند 
  .خير او حسن است: ت فرمودند آن حضر
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  ����برخورد پيامبر با فرزندان فاطمه 

نمود با آنها ارتباط  همواره از فرزندان فاطمه دلجوئي مي �پيامبر گرامي اسالم 
ساخت و گاهي نيز بر  كرد و آنها را مشغول مي و با آنها بازي مي كرد عاطفي برقرار مي

نمود و  نيز در نماز درنگ مي �پيامبر . تندرف هاي آن حضرت در حال نماز باال مي شانه
  .كرد تا به زمين نيفتند سجده را طوالني مي

زد و با  از جمله عادات مبارك آن حضرت اين بود كه مرتباً به خانه فاطمه سر مي
  .گرفتند وجود پدر و مادر خدمت فرزندانش را شخصاً به عهده مي

كند  سن درخواست آب ميها آن حضرت متوجه شد كه حضرت ح در يكي از شب
آن حضرت شخصاً بلند شدند و به سوي مشك آب رفته آن را فشردند و آبش را در 

در اين هنگام حسين دستش را دراز نمود تا آب را از آن حضرت بگيرد  ريختندليوان 
  .آب را به حسن داد و از دادن آن به حسين خودداري نمود �اما آن حضرت 

  داريد؟ گويا حسن را بيشتر دوست مي: گفت فاطمه با ديدن اين منظره 
  .بلكه او جلوتر درخواست آب نمود: فرمودند  �آن حضرت 

  
  )اهللا عنها رضي(با فاطمه  ����برخورد پيامبر 

شد از جاي خود بلند شده و دستش را  هر زمان فاطمه وارد مجلس آن حضرت مي
  .نشاند آمدگوئي او را در كنار خود مي گرفت و ضمن خوش مي

گفت و دستش را  آمد مي شد آن حضرت بلند شده و خوش گاه وارد مجلس ميهر
  .بوسيد گرفته و او را مي

  .بود كه فاطمه نزد آن حضرت آمد �آخرين بيماري پيامبر 
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آن حضرت در گوش فاطمه آهسته مطلبي را گفتند كه فاطمه به گريه افتاد، سپس 
اين  �به خنده درآورد عايشه مجدداً در گوش وي مطلبي را فرمودند كه فاطمه را 

  :گفت  ديد و در دل با خود مي ها را مي صحنه
جا او را  كردم كه فاطمه بر تمامي زنان فضيلت و برتري دارد اما در اين من گمان مي

  .خنديد كرد و باز مي مثل آنان يافتم گريه مي
اهللا  رضي( از فاطمه )اهللا عنها رضي(دارفاني را وداع گفتند عايشه  �چون آن حضرت 

مرتبه اول در گوشم گفتند كه : گفتند  )اهللا عنها رضي(فاطمه . سبب را جويا شدند )عنها
  .را وداع خواهم كرد و من گريه كردم يمن در همين بيماري دارفان

كه شما اولين كسي از خانواده من هستي كه به من : و در مرتبه دوم به من گفت 
  .خنديدمشوي لذا من خوشحال شدم و  ملحق مي

  
  )اهللا عنها رضي(وفات فاطمه 

ديري نپائيد كه بعد از چند ماه فاطمه به پدر پيوست  �بعد از رحلت جانگداز پيامبر 
ماه و گروهي  اي سه در مورد اين مدت اختالف روايات وجود دارد بعضي شش و عده

  .اند هم اين مدت را دوماه گفته
اي پروردگارش لبيك گفت و رمضان سال يازدهم هجري بود كه فاطمه به ند

خورشيد وجودش افول نمود و با پيوستن به پدر خوشحالي و سرور جاويدان بدست 
  .آورد

شد فاطمه شخصاً بلند  هاي وداع و پيوستن به پدر بزرگوار نزديك مي چون لحظه
شان را كامل نمودند به همراهش اسماء بنت  كه غسل شده و غسل فرمودند و بعد از اين

  :ند عميس گفت
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: هاي جديد را پوشيد و گفت  هاي جديدم را حاضر كن فاطمه لباس اي مادر لباس
  .من غسلم كامل است لذا كسي اجازه ندارد كفنم را بگشايد و مرا برهنه سازد

و سپس تبسمي نمود او بعد از وفات پدر جز در لحظه وداع زندگي هيچ تبسمي بر 
  .اي مشاهده نشد و از او خندهلب نياورد 

هاي خود را بر ريحانه رسول اهللا  فرو فرستد او كه در  داوند باران بيكران رحمتخ
چنين در رمضان به سراي ابدي و جايگاه  رمضان به خانه بخت با علي قدم نهاد و هم

  .سرمديش در بهشت مستقر شد
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  ذات النطاقين )اهللا عنهما رضي(بكر صديق  اسماء دختر ابي
. اي وارد نيامد ركت داشت با اين حال هيچ دنداني از او نيفتاد و در عقل و خردش خدشهاسماء صد سال تمام عمر با ب

  »نگاران تاريخ«

  
اين بانوي عاليقدر و با عظمت صحابي، از چند جهت شرافت و بزرگواري را به 

  .ارث برده است
ابي، پدربزرگش صحابي، خواهرش صحابي، شوهرش صحابي و حپدرش ص

  .دفرزندش نيز صحابي هستن
  .و همين سند براي افتخار و شرافت نسبي كافيست

در زندگي و خليفه و  �باشد دوست رسول كريم  مي �پدرش ابوبكر صديق 
جانشين آن حضرت بعد از وفات و پدربزرگش ابوقحافه پدر بزرگوار ابوبكر صديق 

آن بانوي پاك و پاكيزه، آن كسي كه برائتش را  باشد و اما خواهرش عايشه است مي
  .رآن به صراحت اعالم فرمودق

و  �است يعني زبير بن عوام  �دهنده رسول خدا  و شوهرش، حواري و نصرت
  .باشد مي �فرزندش عبداهللا بن زبير 

باشد و همين رشته نسبي  مي �و به عبارتي رسا و بهتر او اسماء دختر ابوبكر صديق 
  .در راستاي شرافت و كرامت نسبي او كافي است

آيد به جز هفت تن از  كه از پيشگامان به سوي اسالم به شمار مي اسماء كسي است
  .زنان و مردان صحابه كسي در بدست آوري اين فضيلت بزرگ از او پيشگام نبوده است

و ابوبكر  �اسماء به لقب ذات النطاقين شهرت يافت زيرا او در روزي كه پيامبر 
برايشان فراهم آورد و مشكي  صديق به سوي مدينه هجرت كردند آذوقه و توشه سفر را

از آب پر نمود تا همراه داشته باشند اما چيزي نيافت كه با آن رف غذا و دهان مشك 
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رو كمربند خود را دو نصف نمود با يك قسمت دهانه مشك و با  آب را ببندد از اين
  .دان را محكم ساخت قسمت ديگر ظرف توشه

نيز در حق او اين دعا را كرد كه خداوند در عوض اين كمربند او را در  �پيامبر 
  .بهشت دو كمربند عنايت فرمايد

  .شهرت يافت) ذات النطاقين(و از آن روز به 
زبير بن عوام با او ازدواج كرد او بسيار تنگدست و فقير بود خادمي نداشت كه كمر 

اش را  تا آسايش و راحتي خانوادهاي هم نداشت  به خدمت او ببندد و مال و سرمايه
  .فراهم سازد به جز يك اسب كه پرورشش داده بود

اسماء براي زبير همسري نيكوسيرت و صالحي بود كمر به خدمت او بسته بود و به 
هاي خرما را جهت تغذيه  آمد و هسته خوبي از پس پرورش و تهيه آذوقه اسبش برمي

كه خداوند فرجي گشاد و مرحمتي فرمود و  اينساخت تا  نموده و مهيا مي اسبش آرد مي
  .در شمار ثروتمندان صحابه قرار گرفت

اش به سوي  را يافت تا به خاطر دين خدا و سالم ماندن عقيده اسماء وقتي توفيق آن
مدينه هجرت نمايد، حامله بود و عبداهللا را در شكم داشت اما اين حالت مانع حركتش 

فرساي اين سفر طوالني را با  ها و مشكالت طاقت يدر اين مسير مبارك نشد و سخت
  .جان و دل خريد
  .كه به محل قباء رسيد وضع حمل نمود و فرزندش به دنيا آمد به محض اين

مسلمانان با گفتن تكبير و ال اله اال اهللا از اين مولود مبارك استقبال نمودند و اظهار 
ان مهاجرين بود كه در مدينه ديده به سرور و شادماني كردند زيرا او اولين مولود در مي

  .جهان گشود
حاضر شد و او را  �اش را به آغوش گرفت و در محضر رسول اهللا  اسماء نورسيده

  .در دامان آن حضرت نهاد
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مقداري از آب دهان مباركشان را در دهان آن نوزاد قرار دادند و  �آن حضرت 
دعا كردند بدين ترتيب اولين چيزي چيزي را جويدند و به كام او ماليدند و در حق او 

  .بود �كه وارد معده او شد و با آن تغذيه كرد آب دهان مبارك رسول اهللا 
فضائل و مكارم اخالقي در سطحي باال، نجابت و بزرگواري، خردمندي و انديشه 

آيند صفاتي كه به جز در  هاي برجسته اسماء به حساب مي از صفات و ويژگي ...سالم و
  .شد شماري از مردان در وجود ديگر كسي يافت نمي شتتعداد انگ
  .زد خاص و عام المثل بود و زبان در سخاوت و احسان ضربوي 

و مادرم  �ام عايشه  در ميان تمامي زنان، خاله: گويد  پسرش عبداهللا در اين مورد مي
اما اسماء نسبت به ديگران از سخاوت بيشتري برخوردار بودند و در نيكوكاري پيشگام؛ 

  .سخاوت و احسان اين دو تن با هم تفاوت داشت
كرد و چون به مقدار كافي و به  آمد ذخيره مي ام هر چيزي كه به دستش مي خاله

گاه همه مايملك خويش را در ميان نيازمندان و  شد آن آوري مي اندازه الزم جمع
  .نمود مستمندان تقسيم مي
الفور  اش سپري نمايد في را در خانه اش، شب گذاشت مال و سرمايه و اما مادرم نمي

  .نمود بود در ميان نيازمندان تقسيم مي آن مال را به هر مقدار كه مي
عالوه بر اين اسماء از درايت و زيركي و مهارت خاصي برخوردار بود و در مواقع 

  .حساس نيز تصرفاتش زيركانه بود
فر هجرت شدند همه راهي س �به همراه پيامبر  �از جمله زماني كه صديق اكبر 

ها و اموال خود را كه بالغ بر شش هزار درهم بود همراه كرد و چيزي براي  دارائي
  .خانواده خود باقي نگذاشت
كه تا آن زمان مشرك بود، وقتي از سفر پسرش اطالع يافت  �ابوقحانه پدر صديق 

وبكر كنم كه اب من گمان مي: قسم به خدا : به خانه صديق آمد و به اسماء گفت 
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كس و تنها گذاشته از نظر مالي نيز شما را دست خالي رها  طور كه شما را بي همان
  .نموده است و به شما اجحاف كرده است

اي پدر، هرگز چنين نيست او سرمايه و اموال زيادي براي ما باقي : اسماء گفت 
  .گذاشته است

همان محلي  با گفتن اين سخن به سرعت از جا برخاست و مقدار زيادي سنگ در
انداخت و شد قرار داد و چادري روي آن  ها و اموال ابوبكر نگهداري مي كه دارائي

ببين چقدر مال و . اي پدربزرگ: سپس دست پدربزرگش را كه نابينا بود گرفت و گفت 
  .جا وجود دارد دارائي در اين

يه بسيار بسيار خوب، اين سرما: جا برد و بعد از لمس آن گفت  او نيز دست را بدان
  .زيادي است كه براي شما رها نموده و كار بسيار خوبي كرده است

خواست پريشاني دروني اين پيرمرد را برطرف سازد و او را  صورت مي اسماء به اين
مجبور نسازد تا دست كمكي به سويش دراز كند و به او احساني نمايد زيرا او 

يد كه زير بار منت يك مشرك د خواست و مناسب با شخصيت اسالمي خويش نمي نمي
  .حتي اگر پدربزرگش هم باشد، قرار بگيرد

  
  داستان عبداهللا بن زبير 

هاي كليدي و مهم اسماء را به  هاي حساس و نقش گيري بالفرض اگر تاريخ، موضع
طاق فراموشي بگذارد يقيناً درايت و زيركي و تصميمات جدي و قاطعيت و نيروي 

بار نسيان نخواهد گرفت و غفرزندش عبداهللا خرين مالقات با العاده ايماني او در آ فوق
  .را به فراموشي بسپارد تواند آن تاريخ نمي

داستان از اين قرار است كه بعد از وفات يزيد بن معاويه مسلمانان با عبداهللا بن 
و فرمانروايي و حكومت . بيعت كردند و او را به عنوان خليفه مسلمين برگزيدند �زبير
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هاي شام به عهده او قرار  هاي حجاز، مصر، عراق، خراسان و بيشتر سرزمين سرزمين
  .گرفت

رو لشكر بسيار بزرگي كه  بني اميه نتوانستند اين مسئله را تحمل كنند از اين
فرماندهي حجاج بن يوسف ثقفي كه در آن افراد جنگ آزموده و مجرب و تا دندان 

  .جنگ با عبداهللا بن زبير تجهيز نمودندمسلحي حضور داشتند را تدارك ديده و براي 
ور شد ابن زبير در  اي ميان دو لشكر شعله كننده كن و نابود جنگ بسيار سخت، بنيان

اين جنگ از خود مردانگي و شهامت خاصي نشان داد كه در شأن يك قهرمان و مبارزي 
  .چون او بود
افش را خالي كردند و او رفته ياران و پيروانش از او دور شدند و دور و اطر اما رفته

  .را تنها گذاشتند
سرانجام مجبور شد با تعداد اندكي كه هنوز پيرامون او وجود داشتند به بيت اهللا 
الحرام پناه آورد و خود را در پناه كعبه معظم قرار داد ساعاتي قبل از شهادت، نزد 

: عبداهللا به او گفت مادرش اسماء شرفياب شد ـ اسماء پير شده بود و از ديدگان نابينا ـ 
  . و بركاتهاي مادر السالم عليك و رحمه اهللا

  .و عليك السالم اي عبداهللا: مادر در جواب گفت 
شود  هاي حجاج به سوي لشكريانت پرتاب مي هاي بزرگي كه توسط منجنيق صخره

را به لرزه افكنده است در چنين لحظات  جا شدت دارد كه مكه و پيرامون آن تا آن
  !جا بيايي؟ كني و چه چيزي باعث شد بدين جا چكار مي سازي اين سرنوشتحساس و 

  .آمدم تا با شما مشورت كنم: عبداهللا گفت 
  !در چه موردي؟!! با من مشورت كني: مادر گفت 

اند يا از حجاج  اند و از پيرامون من دور گشته مردم مرا تنها گذاشته: عبداهللا گفت 
  .اند ع به اموال او دوختهكه چشم طم اند و يا اين ترسيده
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اند و به جز چند تن از مردان كسي  ام از من فاصله گرفته حتي فرزندان و خانواده
ها هم هرچند دلير و شجاع باشند و از خود شهامت و استقامت  همراه من نيست اين

دهند و تاب و تحمل   نشان دهند نخواهند توانست از يك يا دو ساعت استقامت نشان
  .ندداشته باش

نشينند و حاضرند تمام  و از طرفي ديگر فرستادگان بني اميه با من به گفتگو مي
هاي دنيوي مرا برآورده سازند با اين شرط كه من سالح خويش را به زمين  خواسته

بيندازم و با عبدالملك بن مروان بيعت كنم مشورت شما در اين مورد چيست؟ چه 
  كاري بايد بكنم؟

اين چيز بستگي كامل به ! اي عبداهللا: ر جواب فرزندش گفت اين بانوي باايمان د
پيمائي و  شناسي، اگر خود معتقدي كه مسير حق را مي خودت دارد و تو خود را بهتر مي

كه يارانت زير  طور خواني پس صبر كن و مبارزه كن همان مردم را به سوي حق فرامي
هاي  خواهي به خواسته ه ميچ پرچمت مبارزه كردند و به شهادت رسيدند و اگر چنان

برسي پس بدان كه تو انسان بسيار بد و نازيبايي هستي خودت را به هالكت دنيويت 
  .افكندي و پيروانت را نيز هالك ساختي

  .بايد بداني كه من امروز حتماً كشته خواهم شد: عبداهللا گفت 
را تسليم  كه با عزت و شرافت كشته شوي بهتر از آن است كه خود اين: مادر گفت 

  .هاي بني اميه با سر تو بازي كنند حجاج كني و بچه
ترسم از اين بيم دارم كه مرا مثله كنند و گوش و بيني  من از مرگ نمي: عبداهللا گفت 

  .مرا ببرند
بعد از كشته شدن ترسي وجود ندارد گوسفند ذبح شده از پاره شدن شكم : مادر 

  .كند احساس درد نمي



 
��� � �����������	  

 

43

سراسر وجودت اي مادر مبارك است و چقدر : ل شد و گفت عبداهللا بسيار خوشحا
  .ها و صفات مباركي را دارا هستي ويژگي

ام تا در اين لحظات حساس اين سخنان را از زبان شما بشنوم  من آمده! بدان اي مادر
  .و چيزي جز اين نيست

اند و حضرت حق را در اين  داند كه سستي و ضعف در من راه نيافته خداوند مي
هاي آن نبوده  گيرم كه من هدفم دوستي دنيا و به دست آوري دنيا و زيبائي رد گواه ميمو

است بلكه هدفم اين است كه از تجاوز به حريم حق جلوگيري نمايم و فقط به خاطر 
  .رضاي حق قيام نمايم

و اينك اي مادر من همان راهي را خواهم رفت كه تو از صميم قلب دوستش 
شدم اندوهگين مباش رضاي حق را بجوي و خودت را در پناه  داري اگر من كشته مي

  .آن ذات باعظمت قرار بده
   .شوم كه در راه باطل جان ببازي و كشته شوي من زماني ناراحت مي :مادر
مطمئن باش اي مادر كه فرزندت در زندگي هرگز مرتكب كارهاي ناپسند و  :عبداهللا

ام خداوندي از او تجاوز و نافرماني خداي نكرده فاحشه نشده است و در مورد احك
پيمان خويش ظلم و  گاه در امانت خيانت نكرده و به برادر مسلمان و هم سرنزده و هيچ

ستم را روا نداشته و در مقابل رضاي پروردگار هيچ چيزي براي او حائز اهميت نبوده 
  .است

عصوم جلوه ها بدين خاطر نيست كه خود را م گيريم اين گفته خداوند را گواه مي
خاطر  داده و نفس خويش را تزكيه نمايم بلكه بدان جهت است كه مطمئن و آسوده

  .شوي و در مقابل مصيبت صبور باشي و شكيبا
گويم خداوندي را كه تو را بر همان راه و روشي قرار داد كه  س مياسپ: مادر گفت 

  .پسندد را مي مورد محبت من است و خودش آن
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به من نزديك شو تا تو را ببويم و دستي بر بدنت بكشم من ! فرزندم: سپس افزود 
گيرد  كنم كه به احتمال قوي اين آخرين مالقاتي است كه در ميان ما صورت مي فكر مي

خود را به دست و پاي مادر انداخت و مشتاقانه او را با شنيدن اين سخنان عبداهللا 
  .زد بوئيد و بوسه مي را مي بوسيد و مادر نيز سر و گردن و سيماي مبارك فرزندش مي

  .كشيد هاي مبارك و مملو از مهر و محبتش را بر بدن فرزند مي و دست
  ها را از بدنش برداشت و پرسيد؟ اي عبداهللا اين چه لباسي است كه پوشيدي؟ دست
  .لباس مخصوص جنگ است! عبداهللا
  .ه باشدخواهد به شهادت برسد اين لباس را نبايد به تن داشت كسي كه مي! مادر
من بدان جهت اين لباس را پوشيدم تا اطمينان خاطر بيابي و قلب شما ! عبداهللا
  .تسكين يابد
اين لباس را از تنت بيرون كن تا با شجاعت و شهامت بيشتر و آزادانه مبارزه ! مادر

  .كني و بر حركات خود مسلط باشي
را بر تن كن تا در  اين لباس را از تن بيرون كن و در عوض آن شلواري بلند و دراز

  .نشود و بدنت ظاهر نگرددكشف  تشهادت برسي عورتبه صورتي كه 
هاي مخصوص جنگ را از تن كشيد و شلوار بلندش را پوشيد و  عبداهللا لباس

  .رهسپار حرم شد تا به مبارزه خود ادامه دهد
اي مادر از دعا كردن در حق من كوتاهي : او در آخرين لحظات به مادرش گفت 

  .مكن
هاي نحيف ولي نيرومند از ايمانش را به سوي  مادر مطابق با اين درخواست دست

  :آسمان بلند كرد و از خداوند چنين خواست 
هاي طوالني و زاري و التماسي كه در تاريكي شب در آن  پروردگارا به خاطر قيام

  .هنگام كه مردم همه در خواب بودند داشت باران رحمتت را بر او فرو فرست
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هايي كه در صحراي سوزان و در هواي  ها و گرسنگي به بركت تشنگي! اونداخد
شد او را غريق رحمت گردان و مورد  بسيار گرم و سوزان مكه با دهان روزه متحمل مي

به خاطر نيكي و احسان او به پدر و مادر، لطف و رحمتت : پروردگارا . لطف قرار بده
  .را شامل حال او گردان

را به شما سپردم و راضيم به رضا و قضاي شما مرا اجر و پاداش  من او! بارخدايا
  .صابرين عنايت فرما

خورشيد همان ! آري. بعد از اين دعا از مادر جدا شد و به سوي ميدان جنگ شتافت
روز غروب نكرده بود كه عبداهللا گل وجودش پرپر شد و به جوار حق شتافت و به لقاء 

  .اهللا پيوست
شهادت عبداهللا، اسماء مادرش ديده از جهان فرو بست و به  شانزده روز بعد از

فرزندش پيوست و در جوار حق قرار گرفت اسماء صد سال تمام عمر با بركت داشت 
  1.اي وارد نيامد حال هيچ دنداني از او نيفتاد و در عقل و خردش خدشه با اين

_________________________________________________________________________ 

؛ االستيعاب علي 4/229االصابه، : رجوع شود به  �صديق نامه اسماء دختر ابوبكر  براي اطالع بيشتر در مورد زندگي -1

؛ 1/36؛ اعالم النساء لكحاله، 137-3/133؛ تاريخ االسالمي للذهبي، 32-2/31؛ صفه الصفوه، 4/232هامش االصابه، 

؛ اسد الغابه، 1/189؛ النجوم الزاهره، 2/208عبداهللا بن زبير من سلسله اعالم العرب للدكتور الخربوطي؛ سير اعالم النبالء، 

؛ المخبر، 149؛ قالئد الجمالن، 8/346؛ البدايه و النهايه، 1/80؛ شذرات الذهب، 12/397؛ تهذيب التهذيب، 5/392-393

22-54 -100. 
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  نيهزنسيبه ما
  .جنگيد ديدم كه به دفاع از من مي عماره را مي ام  پكردم راست و چ در روز احد به هر طرف كه نگاه مي

  �محمد رسول اهللا  

  
  »در عقبه است در اولين قسمت از شب �وعدة ديدار شما با رسول اهللا «

اي بود كه مخفيانه مصعب بن عمير در گوش يكي از مسلمانان يثرب  اين جمله
ا درنورديد و گوش همه خواند اما اين گفته به سرعت و نرمي و آرامي نسيم همه جا ر

  .را نواختمسلمانان يثرب 
ف به سوي مكه روان اطراهاي مشركين كه از  مسلماناني كه از مدينه و در ميان گروه

بودند به راه افتاده بودند اين جمله را كامالً به خاطر سپردند و مشتاقانه انتظار اين لحظه 
  .كشيدند بخش را مي مبارك و روح

  .مشركين خود را به بسترها سپرده و به خواب پناه آوردند شب فرا رسيد و حجاج
 نيها و قربا پيرامون بتكننده كه به طواف  آنها بعد از يك روز پرتالش و بسيار خسته

  .براي آنها سپري كرده بودند در خواب عميقي فرو رفتند
  .اي نياسودند و چشم فرو بستند اما مسلمانان يثرب، ياران مصعب بن عمير لحظه

  !توانستند بخوابند و چشم فرو بندند؟ به راستي چگونه مي
آب و علف را به سختي پيمودند و در  هاي طوالني و بي آنهايي كه صحراها و بيابان
هاي آنان  كردند و از فرط خوشحالي قلب شماري مي انتظار ديدار با محبوب لحظه

ر داده بود كه از فرط شان آنها را در وضعي قرا طپيد و شوق ديدار پيامبر محبوب مي
خود را شان از حصار پهلوها  هاشان بشكافد و روح سرور و شادماني نزديك بود كه دل

  !توانستند بخوابند؟ برهاند و به محبوب برساند به راستي چگونه اين افراد مي
كه سعادت و شرف مالقات را دريابند مشرف به اسالم  آري، بيشتر آنان قبل از اين

  .شده بودند
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شان با سرمه ديدار آن حضرت آشنا گردد به آن حضرت دل  كه ديدگان قبل از اينو 
  .بسته و اسير عشقش شده بودند

در يكي از روزهاي مياني تشريق و نزديك به نيمه شب، در محلي به نام عقبه كه در 
  .اين ديدار و مالقات به منصه ظهور پيوست ،مني قرار داشت، به دور از ديدگان قريش

حاضر شدند يكي  �تن مرد بودند كه در محضر رسول اهللا  72روه مركب از اين گ
بيعت  �نهادند و با آن حضرت  مي �آمدند و دست در دست مبارك پيامبر  يكي مي

  .نمودند تا از آن حضرت همانند زنان و فرزندان خويش حفاظت و حمايت نمايند مي
با همان شرط كه در بيعت  گاه دو زن پيش آمدند و چون بيعت مردها تمام شد آن

هرگز با  �مردها بود با آن حضرت بيعت كردند آن هم بدون مصافحه زيرا رسول اهللا 
  .كردند ها مصافحه نمي زن

اين دو زن عبارت بودند از ام منيع و نسيبه بنت كعب كه با كنيه ام عماره شهرت 
  .داشت

داوند با ديدار و مالقات خاطر كرامت و شرفي كه خ ام عماره به مدينه بازگشت او به
به او عنايت كرده بود بسيار خوشحال بود و در جسم  �رسول بزرگوار اسالم 

  .گنجيد نمي
او بسيار مصمم بود و عزمش را جزم كرده تا به شروط و مواد بيعت پايبند باشد 

كه روز احد فرا رسيد و ام عماره در اين روز  شد تا اين روزها به سرعت برق سپري مي
  .خود شهامت و شجاعت خاصي نشان داداز 

رساني  كشيد هدف آب ام عماره رهسپار ميدان احد شد تا با مشكي كه بر دوش مي
  .به مجاهدين را عملي نموده و به كمال برساند

هاي اوليه را همراه داشت تا در مواقع ضرورت به  او باندهاي پانسمان و لوازم كمك
  .ها بپردازد مداوا و پانسمان زخمي
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كار را بكند زيرا همسر و سه تن از جگرگوشگان و كساني كه  تعجبي ندارد كه او اين
از رسول  دمحبت قلبي او را بدست آورده بودند در اين معركه حضور داشتند كه عبارتن

  .و دو فرزندش حبيب و عبداهللا �اهللا 
دفاع از دين خاطر  اش نيز حضور داشتند كه به ها برادران مسلمان و ديني عالوه بر اين

  .خدا و حمايت از پيامبرش قد برافراشته بودند
  .در روز احد حادثه عجيبي رخ داد

ديد كه چگونه نصرت و پيروزي مسلمانان چهره عوض كرد و به  ام عماره مي
  .شكست مبدل شد
كرد كه چگونه مسلمانان يكي بعد از ديگري به فيض شهادت نايل  او مشاهده مي

ديد كه چگونه لرزه  گردد او مي هاي مسلمانان هر لحظه افزون مي آيند و شمار كشته مي
فاصله گرفتند و متفرق شدند و  �هاي مسلمانان افتاده و از پيرامون رسول اهللا  بر قدم

  .حضور دارند �فقط تعداد ده نفر و يا در همين حدود در كنار رسول اهللا 
  :گستاخ كرده تا فرياد برآورد كه  كه، اين مسئله يكي از كفار را تا آن حد تر اين و مهم

  ...محمد كشته شد ... محمد كشته شد 
جا بود كه ام عماره تاب و تحمل نياورد، مشك آب را زمين انداخت و همانند  اين

  .هايش در خطر افتاده، خود را به قلب معركه زد يوزپلنگي كه بچه
ساز  سرنوشت سپاريم تا از اين لحظات حساس و رشته سخن را به ام عماره مي

دهد از دقت و ظرافت خاصي  برايمان سخن بگويد زيرا تصويري كه او ارائه مي
  :گويد  برخوردار است او چنين مي

روز بود كه رهسپار ميدان احد شدم مشكي نيز بر دوش داشتم كه وظيفه  يابتدا
 رسيدم قدرت و �كه به رسول اهللا  رساني به مجاهدين را به عهده بگيرم تا اين آب

  .پيروزي را قرين و همراه پيامبر و يارانش ديدم
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فاصله گرفته و  �اما به زودي وضع عوض شد مسلمانان از پيرامون رسول اهللا 
  .متفرق شدند كسي باقي نمانده بود به جز تعدادي از مردان كه بالغ بر ده نفر بودند

و تمام قدرت حلقه زديم  �من و همسر و فرزندم بدان سو شتافتيم و به دور پيامبر 
 �كار برديم در اين هنگام پيامبر  به �و توان و تجهيزات خود را در دفاع از رسول اهللا 

چشمش به من افتاد آن حضرت متوجه شد كه من سپري ندارم كه با آن در مقابل 
  .ضربات سهمگين شمشيرهاي دشمن از خود دفاع كنم

رار از معركه است سپري شخصي را ديد كه در حال گريز و ف �و از طرفي پيامبر 
سپرت را بينداز تا فرد جنگجوئي از آن استفاده : به او گفت  �نيز همراه دارد پيامبر 

  .كند
  .آن فرد نيز سپرش را انداخت و رفت

چنان با شمشير  قرار دادم من هم �را سپري براي رسول اهللا  من سپر را برداشتم آن
هاي وارده بر بدنم مرا  كه زخم غول بودم تا اينمش �زدن و تير انداختن به دفاع از پيامبر 

  .عاجز نمود
شتري خشمگين به هيجان آمده بود و اي ابن قميئه خبيث همانند  در چنين لحظه

  .محمد كجاست؟ محمد را به من نشان دهيد: كشيد  فرياد مي
من و مصعب ابن عمير پيش رفته و سد راه او شديم با اولين حمالت و در اولين 

  .مصعب را با شمشير زد و شهيد نمودلحظات 
سپس ضربه محكمي بر من وارد آورد كه به گردنم اصابت نمود و زخم بزرگ و 

  .عميقي از خود بر جاي نهاد
اين دشمن خدا  بر من نيز به او هجوم آورده و ضرباتي چند بر او وارد ساختم اما

  .ن داشتنشد و به او اثر نكرد چرا كه دو زره و لباس رزمي بر ت يكار
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 �درست در آن هنگام كه فرزندم در دفاع از رسول اهللا : افزايد  سپس نسيبه مي
كرد يكي از مشركين ضربه محكمي بر بازوي او وارد ساخت كه نزديك بود  مبارزه مي

  .بازويش قطع شود
  .كرد از زخم عميق و بزرگش خون فواره مي

  :ن نمودم و به او گفتم من به طرف او رفتم و زخمش را تداومي كرده و پانسما
  .پسرم بلند شو و با اين گروه ظالم مبارزه كن

  :نگاهي به من انداخت و گفت  �در اين هنگام رسول اهللا 
  !چه كسي صبر و استقامت تو را دارد اي ام عماره؟

به  �ناگهان همان فردي كه فرزندم را مجروح ساخته بود نمايان گشت رسول اهللا 
اين همان كسي است كه فرزندت را مجروح ساخت من نيز  اي ام عماره: من گفت 

راه را بر او بستم و ضربه محكم و سختي بر ساقش وارد آوردم او بر زمين افتاد به فوراً 
كه به درك  سرعت متوجه او شديم و با تير و شمشير او را مورد حمله قرار داديم تا اين

  .واصل شد
  :شتند رو به من كرده و گفتند در حالي كه تبسم بر لب دا �رسول اهللا 

خداوندي را كه تو را در خوبي گرفتي، سپاس بيكران   اي ام عماره، يقيناً از او انتقام
  .مقابل او پيروز ساخت و توانستي انتقام فرزندت را به چشم ببيني

فرزندان ام عماره در شجاعت و بخشش و ايثار و فداكاري از پدر و مادر خود دست 
  .كمي نداشتند
  نماي پدر و مادرشان هستند  هاي كامل و آيينه تمام رازدار و نمونه ،فرزندان

در غزوه احد شركت داشتم  �همراه رسول اكرم : گويد  فرزندش عبداهللا سخن مي
رفته و به  �دور شدند و فاصله گرفتند من و مادرم نزديك پيامبر  �چون مردم از پيامبر 

  فرزند ام عماره؟: فرمودند  دفاع از آن حضرت پرداختيم آن حضرت
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  ...بزن : آن حضرت فرمودند  �من گفتم بله يا رسول اهللا 
من به سرعت سنگي را برداشته و حواله يكي از مشركين نمودم كه در جلو آن 

سر  ها را پشت حضرت قرار داشت سنگ به آن مشرك برخورد كرد و به زمين افتاد سنگ
كه خرمني از سنگ بر روي جسد  دم تا ايننمو اش مي يكي پس از ديگري حوالههم 

  .نمود و تبسم بر لب داشت مي  نظاره �پليدش انباشته شد و پيامبر 
ناگهان آن حضرت متوجه شدند كه زخم عميقي بر گردن مادرم وارد آمده و خون 

  ...مادرت ... مادرت : زند رو به من كرد و گفت  فواره مي
بر خانواده شما بركت فرو فرستد مادرت از  زخمش را مداوا و پانسمان كن؛ خداوند

مادرم رو به  .الن و فالن فرد مقام باالتري دارد، خداوند به خانواده شما رحم نمايدف
دعا كن و از خداوند بخواه تا ما را در شمار  �يا رسول اهللا : كرد و گفت  �پيامبر 

ارا آنها را در شمار پروردگ: نيز دعا فرمودند  �همراهانت در جنت قرار دهد پيامبر 
  .همراهانم در جنت قرار ده

از اين روز به بعد، و بعد از دعا هر سرنوشتي كه در دنيا برايم ورق : مادرم گفت 
  .بخورد برايم اهميت چنداني ندارد

ام عماره از ميدان احد بازگشت او زخم بزرگ و عميقي برداشته بود و هديه و 
 �اشت دعاي پربركت و مقبول رسول كريم سوغات بسيار مهم و باارزشي همراه د

كردم  د به هر طرف كه نگاه ميحدر روز ا: فرمودند  پيامبر نيز بعد از بازگشت از احد مي
  .ديدم كه به دفاع از من مشغول است عماره را مي ام راست و چپ،

العاده و  روز احد براي ام عماره تمرين و تجربه نظامي خوبي بود و مهارت فوق
  .به دست آوردبااليي 

رو  او در اين جنگ مزه و شيريني جهاد در راه خدا را چشيد و احساس كرد از اين
توانست از اين لذت بزرگ فاصله بگيرد و به راحتي از كنارش بگذرد سرنوشت  نمي
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ها و هم ركابي  چنين ورزق خورده بود تا شرف حضور در بيشتر معركهبراي ام عماره 
  .را دريابد �رسول اهللا 

  .او در حديبيه، خيبر، عمره القضاء، حنين و بيعه الرضوان شرف حضور داشت
ها با حضورش در جنگ يمامه كه در  حضور ام عماره در تمامي اين صحنه! آري

  .زمان خالفت صديق اكبر اتفاق افتاد قابل مقايسه نيست
فرزند دارد  �داستان ام عماره در روز جنگ يمامه ريشه در عهد و زمان رسول اهللا 

  .ام عماره به نام حبيب بن زيد به عنوان سفير پيامبر به سوي مسيلمه كذاب فرستاده شد
  .مسيلمه به حبيب خيانت كرد و او را به وضع فجيع و دردناكي به شهادت رساند

داستان از اين قرار بود كه ابتداءاً مسيله حبيب را به زنجير بست و در بند كشيد و به 
  رسول و فرستاده خدا است؟ �دهي كه محمد  مي آيا شهادت :او گفت 

  .بله: او گفت 
  هستم؟ �دهي كه من رسول خدا  آيا شهادت مي: مجدداً پرسيد 

  .شنوم هاي تو را نمي گفته: حبيب در جواب گفت 
  .آن ملعون يكي از اعضاي بدنش را قطع كرد
نمود  مي ساخت و همان جواب را دريافت مسيلمه همواره همان سئوال را مطرح مي

  .بدون هيچ كم و كاستي
كه روح پاكش  نمود تا اين كرد يكي از اعضاء او را قطع مي و هربار كه سئوال مي

ها را به لرزه  و بنيانكني كه صخرهدردناك هاي  پرواز كرد و بعد از تحمل شكنجه
  .افكند روح مطهرش به ملكون اعلي پيوست مي

درنگ و بدون هيچ  او بيافت نمود نسيبه خبر شهادت فرزند را توسط شخصي دري
پرورش و تربيت كردم و جوياي اجر و  را من براي چنين روزي او: كم و كاستي گفت 

  .پاداش اين مصيبت نزد پروردگارم هستم
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بيعت نمود و در بزرگي بر  �او كسي بود كه در كوچكي و در شب عقبه با پيامبر 
  .عهد و پيمان خود وفا كرد
درت دهد و دستم به مسيلمه برسد دخترانش را در عذابش اگر خداوند به من ق

  .اما ديري نپائيد كه اين آرزوي نسيبه تحقق يافت .خواهم نشاند
اعالن عام نمود كه بشتابيد به سوي جنگ و مبارزه با پيامبر  �مؤذن رسول اهللا 

  .دروغين، مسيلمه كذاب
تادند تا در مقابل اين ملعون با اين اعالن، مسلمانان به سرعت آماده شدند و به راه اف

  .آرائي كنند صف
ام عماره اين بانوي قهرمان و مبارز و فرزندش عبداهللا بن زيد نيز در ميان اين لشكر 

  .خوردند به چشم مي
ور  آرائي كردند جنگ سختي درگرفت و آتشش شعله دو لشكر در مقابل هم صف

داشتند و مترصد وقتي بودند كه شد در اين ميان چند نفر بودند كه مسيلمه را زير نظر 
خواست  مسيلمه را به هالكت برسانند در رأس اين گروه ام عماره قرار داشت زيرا او مي

  .انتقام فرزند شهيدش را از او بگيرد
وحشي بن حرب، كسي كه حضرت حمزه را در روز احد به شهادت رساند نيز از 

  .آمد اعضاء اين گروه چند نفره به حساب مي
هاي روي زمين  با كشتن بدترين انسانخواست  رف ايمان را دريافته بود مياو كه ش

خون يكي از  ،جبران گناه و معصيت بزرگي را بكند كه در زمان جاهليت و شرك
  .ها را بر زمين ريخته بود بهترين انسان

ام عماره در اين معركه دستش قطع شد و به علت جراحات سخت و عميقي كه 
رو نتوانست خود  ين قدرت و نيروي خود را از دست داده بود از اينبرداشته بود بيشتر

  .را به مسيلمه برساند و انتقام فرزندش را از او بگيرد
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را بدست داشت اين  �بن حرب و ابودجانه، كسي كه شمشير رسول اهللا اما وحشي 
هم به زمان يا  مهم را به اتمام رساندند خود را به آن ملعون رساندند و هماهنگ و هم

انداخت و ابودجانه با شمشير ضربه  نيزهسوي او حمله بردند وحشي به سويش 
  .سهمگيني را بر او وارد آورد

  .و در چشم به هم زدني نقش زمين شد و به درك واصل شد
بعد از پايان جنگ يمامه ام عماره با تنها فرزندش و با دست بريده به مدينه 

  .بازگشت
اش را در بارگاه با عظمت پروردگار جستجو  بريدهاو اجر و پاداش و عوض دست 

  .كرد به همان نحوي كه در زمان شهادت فرزندش عمل نمود مي
اي رسول خدا براي ما : گفت  �آيا او نبود كه به رسول اهللا ! و چرا چنين نباشد؟

نيز دعا فرمودند؟  �دعا كن و از پروردگار بخواه تا در بهشت همراه تو باشيم و پيامبر 
: روردگارا آنان را در شمار همراهانم در بهشت قرار ده و بعد از اين ام عماره گفت پ

هيچ اهميتي  مبعد از اين دعا هر مصيبت و سرنوشتي كه در دنيا برايم رقم بخورد براي
  .ندارد

خداوند از ام عماره راضي گردد و او را راضي گرداند در حقيقت او يكي از بانوان 
رمشق و الگوي مناسبي در جهاد و استقامت در راه خدابه حساب نمونه عصر نبوت و س

  1.آيد مي

_________________________________________________________________________ 

؛ االستيعاب علي 8/301الطبقات الكبري البن سعد، : نامه ام عماره مراجعه شود به  براي اطالع بيشتر در مورد زندگي -1

 .12/455؛ تهذيب التهذيب، 1/148؛ امتاع االسماع، 2/34؛ صفه الصفوه، 4/479؛ االصابه، 4/475هامش االصابه، 
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  رمله دختر ابوسفيان
هراسد بازگشت به كفر  ام حبيبه خدا و رسولش را بر همه چيز ترجيح داد و همانند شخصي كه از افتادن در آتش مي

  .را در شأن خود نديده و ناپسندش شمرد

  
پيمود كه فردي در ميان قريش قد  هنش را نميابوسفيان هرگز چنين فكري طواياي ذ

برافراشد و در مقابله با او بايستد و دستوراتش را ناديده بگيرد و در مسائل مهم و 
  .خالفت با او را بنوازدماساسي طبل 

رهبري كه تمام مكيان در مقابلش سراپا گوش بودند و از  ،او بزرگ مكه بود
  .كردند دستوراتش اطاعت و پيروي مي

او به خداوند واحد و يكتا ايمان آورد و به همه خداياني كه پدرش معتقد بود تر دخ
  .پشت كرد و طبل مخالفت با اين عقيده شركي را نواخت

او و شوهرش عبيداهللا بن حجش همراه با هم به خداوند واحد و يكتا ايمان آوردند 
  .و رسالت پيامبر را تصديق نموده و پذيرفتند

كار برده و بسيج نمود تا دختر و داماد  رت و نيروي خود را بهابوسفيان تمامي قد
  .شان بازگرداند اما در اين راه موفقيتي بدست نياورد خويش را به دين آباء و اجدادي

ايماني كه در عمق قلب رمله ريشه دوانده بود و تمامي نيروهايش را تسخير نموده 
ي خشم و غضب و قدرت و نيروي ها تر از آن بود كه طوفان تر و بادوام بود عميق

  .كن نموده و نابود سازد ضعيف ابوسفيان بتواند او را ريشه
اسالم رمله مايه اندوه و پريشاني ابوسفيان شده بود او كه نتوانسته بود دخترش را 
تابع خويش سازد و مطابق با خواسته خويش پرورش كند و قادر نبود كه او را از پيروي 

توانست با قريش روبرو شود و سر بلند كند و ادعاي رياست  ميمحمد بازدارد چگونه 
  .نمايد
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قريشيان وقتي فهميدند كه ابوسفيان از رمله و شوهرش دل خوشي ندارد و از ناحيه 
آنها بسيار ناراحت است گستاخ شدند و دايره را بر آنها تنگ آوردند و با انواع و اقسام 

و اذيت كردند تا آن حد كه ديگر ادامه هاي روحي و جسمي آنان را آزردند  شكنجه
  .زندگي در مكه براي آنان قابل تحمل نبود

به مسلمانان اجازه دادند تا به حبشه هجرت كنند  �كه پيامبر  رو به محض اين از اين
رمله و طفل خردسالش حبيبه و شوهرش عبيداهللا بن جحش در طليعه مهاجرين قرار 

دين و عقيده خويش هجرت نمودند و خود را در  كه به خاطر خدا و حفاظت از داشتند
  .پناه و حمايت نجاشي قرار دادند

ابوسفيان و ديگر بزرگان مكه آرام ننشتسند؛ براي آنان بسيار دشوار بود كه مسلمانان 
به اين راحتي خود را از چنگ آنان برهانند و طعم خوب و خوش آسايش و استراحت 

  .را درحبشه بچشند و احساس نمايند
رو نمايندگان خود را به سوي نجاشي گسيل داشتند تا او را عليه مسلمانان  از اين

تحريك نمايند و از او بخواهند تا مسلمانان را مسترد نموده و به آنها تحويل دهد و اين 
و مادرش مريم عقيدة خوبي  �مسئله را نيز يادآور شوند كه اين گروه در مورد مسيح 

اي كه مايه ناراحتي نجاشي است نجاشي بزرگان  كنند به گونه نداشته و اشتباه فكر مي
مهاجرين را در مجلس خود احضار نمود و از آنان خواست تا حقيقت دين خود را 

ابراز نمايند را و مادرش  �آشكار سازند و عقيده خود نسبت به عيسي بن مريم 
شود  رش وحي ميچنين نجاشي از آنان خواست تا آياتي از قرآن كه بر قلب پيامب هم

  .برايش تالوت كنند
آنها نيز حقيقت اسالم را براي نجاشي آشكار ساختند و آياتي چند از قرآن را برايش 
تالوت نمودند با شنيدن اين حقايق و آيات نجاشي به گريه افتاد تا آن حد كه محاسن 

شده نازل  �يقيناً آن چيزي كه بر پيامبر شما محمد : مباركش خيس شد و سپس گفت 
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جا سرچشمه  دارند و از يك يچه كه بر عيسي بن مريم نازل شده بود، منشأ واحد و آن
  .گيرند مي

گاه ايمان آوردنش به خداي واحد و يكتا را اعالن نمود و رسالت نبوت محمد  آن
  .را تصديق و تأييد كرد �مصطفي 

وجود فرماندهان نجاشي مسلمان نشدند و بر مسيحيت خود باقي ماندند با اين 
نجاشي حمايت خود را از پناهندگان و مهاجران مسلماني كه به سرزمينش پناه برده 

  .بودند اعالم كرد
كرد كه دوران درد و رنج سپري شده و لحظه استراحت فرا رسيده  ام حبيبه گمان مي

كرد مسير پر از خار و درد و رنجي كه پيموده است سرانجام او را به  است او فكر مي
ن امن و آسايش سوق داده است او حق داشت چنين فكر كند چرا كه سوي سرزمي

  .دانست تقدير چه سرنوشتي را برايش ورق زده است نمي
حبيبه را در كوره آزمايش بسيار سختي قرار حكمت خداوند چنين اقتضا نمود تا ام 

ل كشيد و در مقاب جا سر نمي دهد آزمايشي كه مردان زيرك و خردمند نيز عقلشان بدان
شدند و سرانجام خواست خداوند اين بود كه  نمود و دچار ايست عقلي مي آن توقف مي

  .افتخار و پيروزي بنشيندپيروزمندانه از اين آزمايش بدر آيد و بر سكوي 
ها كه ام حبيبه به بستر خواب پناه برده بود در خواب ديد كه  در يكي از شب

طوفاني قرار گرفته و تاريكي عميقي شوهرش عبيداهللا بن حجش در دل درياي مواج و 
بر آن حاكم و بر همه جايش سايه افكنده است و حالش بسيار وخيم است ام حبيبه از 

خواست  خوابش پريد ترس و وحشت و اضطراب همه وجودش را فرا گرفته بود او نمي
  .شوهرش و يا هر شخص ديگري در جريان اين خواب قرار بگيرند

ورت واقعي به خودش گرفت روز همان شب شوم به اما به زودي اين خواب ص
  .پايان نرسيده بود كه عبيداهللا از دين خود مرتد شد و دين مسيحيت را انتخاب نمود



 بانوان صحابه، الگوهاي شايسته

 

58

فروشي متوجه شد و روز و شب را به  هاي شراب اش به مغازه سپس عشق و عالقه
  .شد نميگاه از آن سير  نمود و هيچ نوشي كه سرچشمه همه گناهان بود سپري مي شراب

ترين آنها تلخ بود يا طالق  شوهر ام حبيبه او را در ميان دو چير مخير نمود كه شيرين
  .و يا قبول مسيحيت

  .ام حبيبه ناگهان خود را بر سر سه راهي ديد
كرد جواب  كه اگر او به شوهرش كه همواره او را دعوت به مسيحيت مي اوالً اين

او بايد از دين خود برگردد و مرتد شود و رسوائي صورت العياذ باهللا ـ  مثبت دهد در اين
  .دنيا و آخرت را با جان و دل خريدار باشد

در واقع اين كاري بود كه ام حبيبه در هيچ شرايطي تن بدان نخواهد داد اگرچه با 
  .ها جدا سازند شانه آهنين گوشت بدنش را از استخوان

چنان سنگر و دژ مستحكم شرك بود  كه او بايد به خانه پدر در مكه كه هم ثانياً اين
بازگردد و از نظر عقيده و فكر در شرائط بسيار سخت و در جو خفقان و ديكتاتورمĤبانه 

  .زندگي خود را سپري نمايد
از اهل و وطن و بدون سرپرست در سرزمين  كه او تنها و غريب، به دور و ثانياً اين

  .حبشه باقي بماند و ماندگار شود
  .راهي را انتخاب كرد كه رضاي خداوند در آن بود نه رضاي غير اوام حبيبه همان 

او تصميم جدي گرفت در حبشه بماند تا شايد از جانب پروردگار فرجي گشوده 
  .شود

  .طولي نكشيد كه بعد از انتظار كوتاه ام حبيبه، فرجي گشوده شد
ز او كه عده طالق ام حبيبه از شوهرش كه بعد از نصراني شدنش ا به محض اين

سعادت و خوشبختي بدون وقت قبلي و  فرجي گشوده شد ،فاصله گرفت به پايان رسيد
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زنان در آسمان خانه غمگينش نمايان گشت و به او  هاي زمردين و سبزفامش بال و با بال
  .پيغام شادي داد

حبيبه كوفته شد در را باز كرد ناگهان  گون در خانه ام در بامداد يك روز روشن و نقره
  .برهه خادم نجاشي پادشاه حبشه روبرو شدبا ا

  :با كمال ادب و احترام به او سالم كرد و اذن دخول خواست و گفت 
تو را براي خويش  �كه محمد رسول اهللا : گويد  رساند مي پادشاه تو را سالم مي
  .خواستگاري نموده است

را كه  اي نجاشي را وكيل عقد خود قرار داده است تو نيز هر كسي او در نامه
  .خواهي وكيل عقد خويش قرار ده مي

اختيار  خواست به پرواز درآيد او بي با شنيدن اين پيام ام حبيبه از فرط خوشحالي مي
  ...خداوند تو را بشارت به خير دهد : فرياد كشيد 

  ...خداوند تو را بشارت به خير دهد 
دستبند،  يك جفت ،ردن زيورآالت از بدنآوبعد از آن شروع كرد به بيرون 

ها همه را از تن خود كشيد و به عنوان  ها، يك جفت گوشواره و انگشتري خلخال
هاي  مژدگاني به ابرهه خادم نجاشي تقديم نمود در واقع در آن لحظه اگر تمامي خزانه

  .كرد بود همه را تقديم ابرهه مي جهان را مالك مي
وان وكيل خويش انتخاب من خالدبن سعيد بن العاص را به عن: سپس به ابرهه گفت 

  .تر است كنم چرا كه او از همه به من نزديك مي
زيبا  در قصر نجاشي كه بر روي يك تپه قرار گرفته بود و دور و بر آن انبوه درختان

حبشه و در يكي از  يهاي زيبا و دلربا وجود داشت و مشرف بود بر يكي از باغ
ها و  كننده چراغ ذين شده بود و نور خيرههاي زيبا آ هاي وسيع و بزرگ كه با منظره ميدان

ها؛ و با حضور  ترين فرش و فرش شده با بهترين و باارزش ،گون آنها درخشش نقره
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طالب، خالدبن سعيد بن العاص و عبداهللا بن حذافه  بزرگان صحابه چون جعفر بن ابي
سهمي و ديگران؛ آنهائي كه در حبشه مقيم بودند مجلسي ترتيب داده شد چون 

شان  شدگان همگي جمع آمدند نجاشي رياست جلسه را برعهده گرفت و براي عوتد
  :صحبت نمود و گفت 

دهم كه هيچ  گويم خداوند قدوس، مؤمن و عزيز و جبار را و گواهي مي سپاس مي
بنده و فرستاده خداست و اوست كه عيسي بن مريم  �معبودي جز اهللا نيست و محمد 
  .نسبت به او بشارت داده است

از من خواسته است كه ام حبيبه دختر ابوسفيان  �بايد بدانيد كه رسول اهللا ... اما بعد 
را به نكاهش درآورم و من به او جواب مثبت دادم و به نيابت از آن حضرت چهارصد 

به ام حبيبه  �دينار طال به عنوان مهريه و مطابق با قانون و سنت خداوند و رسولش 
  .پردازم مي

ها را در جلو خالدبن سعيد بن العاص گذاشت در اين هنگام خالد سپس او دينار

الحمداهللا احمده و استعينه و استغفره و اتوب اليه و اشهد ان : بلند شد و گفت 

محمداً عبده و رسوله، ارسله بدين الهدي و الحق ليظهره علي الدين كله و 

  :اما بعد  لوكره الكافرين

واب مثبت دادم و موكل خود يعني ام حبيبه ج �من نيز به درخواست رسول اهللا 
 �درآوردم خداوند زندگي بابركتي به رسول اهللا  �دختر ابوسفيان را به عقد رسول اهللا 

  .و همسرش عنايت فرمايد
خالد  .و مبارك باد براي ام حبيبه اين خير و سعادتي كه خداوند برايش مقدر فرمود

ام حبيبه برساند همراهانش نيز بلند شدند و  دينارها را برداشت و خواست تا آنها را به
بنشينيد چرا كه سنت : خواستند به مجلس پايان دهند در اين هنگام نجاشي به آنها گفت 

 رهسف .بينند و روش انبياء اين است كه به هنگام ازدواج غذاي مختصري نيز تدارك مي
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وقتي مهريه به : د گوي پهن شد و مهمانان غذا خوردند و پراكنده شدند ام حبيبه مي
  :مثقال طال به ابرهه كه اين خبر خوش را به من داده بود فرستادم و گفتم  50دستم رسيد 

در مرحله اول كه آن خبر خوش را به من داديد من مقداري از طال و جواهر را به 
  .عنوان مژدگاني به شما دادم و آن هم بدان علت بود كه بيشتر از آن در كف نداشتم

اين پيام ديري نپائيد كه ابرهه نزد من آمد و پنجاه مثقال طال و زيورآالت و بعد از 
  :جواهري كه قبالً به او داده بودم همه را مسترد نمود و گفت 

پادشاه از من خواسته كه هيچ چيزي از شما نپذيرم و از طرفي به زنانش نيز دستور داد 
روز آمد و مقداري  رستند فرداي آنچه از خوشبوئي و عطريات دارند به شما بف كه هر آن

  :خوشبوئي و عنبر همراه داشت و خطاب به من گفت 
  .من كار مهمي با شما دارم

  !چي است؟: گفتم 
هستم سالم مرا به پيامبر برسان و  �من مسلمان شدم و پيرو و دين محمد : او گفت 

اين پيام را از ياد  ايمان آوردم مواظب باش و �به او خبر بده كه من به خدا و رسول خدا 
  .مبر

  .سپس او وسائل سفرم را مهيا نمود
در مورد، خواستگاري و  ممالقات شد �بردند چون با پيامبر  �مرا نزد رسول اهللا 

دادم و سالم ابرهه را به  �مجلس عقد و برخورد خود با ابرهه گزارش كامل را به پيامبر 
  .مآن حضرت رساند

  :شحال شد و گفت از شنيدن اين خبر خو �پيامبر 
  .و عليه السالم و رحمه اهللا و بركاته
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  غميصان دختر ملحان مشهور به ام سليم
    »تر باشد چرا كه مهر او اسالم بود تر و باارزش ما نشنيديم زني را كه از ام سليم مهرش گرامي«

  »اهل مدينه«

  
صاء در آن زمان كه خورشيد اسالم دميد و زمين را به نورش روشن ساخت؛ غمي

  .سال بود او قريب به چهل سال عمر داشت دختر ملحان ميان
شوهرش مالك بن نضر، بسيار با او . او از ناحيه شوهرش بسيار خوشبخت بود

نمود تا آن حد كه  ورزيد و اظهار محبت مي ميالعاده به او عشق  مهربان بود و فوق
  .زندگي آنان سرشار از موفقيت، زيبائي و صميميت بود

خوردند چرا  بردند و غبطه مي نه نسبت به اين همسر خوشبخت رشك مياهل مدي
  .اي بسيار نيكو سيرت، انديشمند، دورانديش و فرمانبردار برخوردار بود كه او از زوجه

توسط دعوتگر مكه مصعب ابن عمير اولين پرتو از  ،در يكي از روزهاي خداوندي
  .بر اهل مدينه تابيدن گرفت �اشعه هدايت محمدي 

هاي گلستان كه با نسيم  غميصاء در معرض اين اشعه هدايت قرار گرفت و مانند گل
گشايند، در مقابل اين پرتو هدايت قلب غميصاء  زنند و چهره مي صبحگاهي تبسم مي

  .و چهره باز كردبال و پر گشود 
او به زودي اسالمش را آشكار ساخت؛ در آن زمان كه مسلمانان تعدادشان بسيار 

  .شمار و انگشت اندك بود
اين همسر مهربان از شوهر ايثارگرش خواست تا او نيز از اين سرچشمه پاك و 

مند شود و از سعادت ايماني كه او برخوردار گرديده شوهرش نيز  خوشگوار بهره
  .برخوردار گردد

  .را نپذيرفت اما شوهرش مالك بن نضر در مقابل اين دين جديد تسليم نشد و آن
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و نيز از همسرش خواست تا از اسالم دست بردارد و به دين آباء و بلكه متقابالً ا
  .اجدادي خويش بازگردد
  .كردند موضع خود پافشاري مي رهر يكي از زوجين ب

دوست نداشت كه بعد از هراسد و بيم دارد،  همانند شخصي كه از آتش ميغميصاء 
  .بدست آوري شرف ايمان به جاهليت و كفر برگردد

ك با تعصب و سركشي فراوان طبل پيروي از دين آباء و اجدادي و در مقابل مال
  .نواخت خويش را مي

غميصاء از قدرت استدالل بااليي برخوردار بود و در دعوتش پرتو انوار حق متجلي 
داشت و انديشه و  اي كه شوهرش را به زانو درآورده و به سكوت وا مي بود به گونه

نمود  داد و نقش به آب مي اش را بر باد مي ريختهاساس و درهم  افكار باطل، سست و بي
كرد غميصاء او را زير سئوال برده و  را عبادت مي هميشه آنمالك بتي داشت چوبين؛ 

كني كه از زمين روئيده است زميني كه رويش  آيا چوب درختي را عبادت مي: پرسيد  مي
  !افكندي؟ گذاري و فاضالب خود را در آن مي قدم مي

را يك برده حبشي از  جوئي كه آن بل خداوند از چوبي استفاده ميآيا در مقا
  !صنعتگران مدينه براي تو ساخته است؟
هاي قوي همسرش را بدهد به تنگ آمد و مدينه  چون مالك نتوانست جواب استدالل

را ترك گفت و پريشان و سرگردان، راهي سرزمين شام شد اما بعد از مدت كوتاهي در 
كه خبر بيوه شدن  اش مرد و به هالكت رسيد به محض اين يده شركيجا با همان عق آن

غميصاء در مدينه پيچيد و شايع شد بسياري از مردان آرزوي قلبي آنها را به اين سمت 
شان بود  كرد تا از غميصاء خواستگاري كنند اما آنان اين ترس در دل و سو تشويق مي
  .در دين و عقيده با هم اختالف داشتندبه آن جواب رد بدهد چرا كه كه مبادا غميصاء 
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اما زيد بن سهل كه به كنيه ابوطلحه مشهور بود در اين مورد اميد موفقيت داشت 
كرد چرا كه هر دويشان از قبيله بني  رشته قرابتي كه در ميان آن دو بود او را اميدوار مي

  .نجار بودند
 :اش صدا كرد و گفت  كنيه ابوطلحه جهت خواستگاري به خانه غميصاء آمد و او را به

ام اميدوارم به من جواب رد ندهي و مرا نااميد  من به خواستگاري تو آمدهاي ام سليم؛ 
  .نكني

قسم به خداي ابوطلحه تو كسي نيستي كه به تو جواب رد داده شود : ام سليم گفت 
ر اما بايد بداني كه تو يك كافر هستي و من يك زن مسلمان، براي من جائز نيست د
چنين صورتي با تو ازدواج كنم، اگر اسالم را بپذيري همين چيز مهر من است من 

  .خواهم چيزي به جر اسالم از تو به عنوان مهر نمي
  ...به من فرصت بده تا در اين مورد فكر كنم و رفت : ابوطلحه گفت 

ان  و اشهداشهدا ان ال اله اال اهللا وحد ال شريك له : فرداي آن روز برگشت و گفت 
  .محمداً عبده و رسوله
حاال كه تو مسلمان شدي و اسالم را پذيرفتي، من نيز راضيم كه با : غميصاء گفت 
  .تو ازدواج كنم

ما نشنيديم زني را كه از ام سليم مهر گرامي و : گفتند  با شنيدن اين خبر مردم مي
  .تري داشته باشد چرا كه مهر او اسالم بود باارزش

ي بود چرا كه همسرش ام سليم از اخالق كريمانه و سيرتي ابوطلحه زوج خوشبخت
  .بسيار نيكو برخوردار بود و منبع فضائل اخالقي بود

اين خوشبختي زماني به اوج خود رسيد كه ام سليم صاحب فرزند شد، فرزندي كه 
  .مايه شادماني و سرور قلبي آنان شده بود



 ��������	 
��� � ���  

 

65

كه طفل خردسالش مريض ابوطلحه مسافرتي در پيش داشت در همين هنگام بود 
شد و به بالين افتاد اين مسئله او را بسيار ناراحت كرد تا حدي كه نزديك بود از سفرش 

  .منصرف شود
خشكيد و گل وجودش پرپر شد  ييدر غيبت كوتاه ابوطلحه اين جوانة حسن و زيبا

رد بعد از وقوع اين حادثه ام سليم به اطرافيانش گفت در مو .و در دل خاك جاي گرفت
اين حادثه چيزي به او نگوئيد من خودم او را در جريان مسئله قرار خواهم داد ابوطلحه 
از سفر بازگشت ام سليم با چهره گشاده و با حالتي كه حكايت از خوشحالي و شادماني 

  .كرد از او استقبال نمود مي
  :ابوطلحه ابتدا حال بچه را جويا شد ام سليم به او گفت 

اكنون از سكون و آرامش  اطالع دارم او از هر زمان ديگر هم جائي كه من تا آن
نمود و سرور  چنان او را خوشحال مي بيشتري برخوردار است سپس شام آورد و هم

و به حد كافي نمود چون مطمئن شد كه ابوطلحه سير شده  اش را فراهم مي قلبي
امانت نزد گروهي اگر گروهي كااليي را به عنوان : استراحت نموده است به او گفت 

ديگر بگذارند و بعد از مدتي خواسته باشند آن را پس بگيرند آيا آنان حق دارند مال را 
خير نبايد چنين : ابوطلحه گفت ! براي خود نگه داشته و به آنان ندهند و انكار كنند؟

ود اكنون بايد بداني كه خداوند امانتي كه نزد تو گذاشته ب: گاه ام سليم گفت  آن. بكنند
  .پس گرفت تو بايد صبر كني و اجر و عوضش را از خداوند بخواهي

  .ضاي الهي سر رضا و تسليم فرود آوردقابوطلحه نيز در برابر 
حاضر شد و او را از اين جريان و از صبر و  �اهللا  صبح آن شب در محضر رسول

از استقامت ام سليم آگاه ساخت آن حضرت نيز دعا كردند كه خداوند عوضي بهتر 
اهللا رب العزت دعاي . شان به آنها عنايت فرمايد و در او خير و بركت قرار دهد گمشده

  .پيامبرش را پذيرفت و ام سليم حامله شد
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از سفر  �اواخر دوران بارداري ام سليم بود كه او و همسرش همراه رسول اهللا 
لحه در كنار وقتي نزديك مدينه رسيدند درد زايمان به سراغش آمد ابوط. گشتند بازمي

  .همسرش توقف نمود
مسير را ادامه دادند تا قبل از فرا رسيدن شب وارد مدينه شوند در اين  �پيامبر 

داني كه من  يارب تو خود بهتر مي: هنگام ابوطلحه نگاهش را به آسمان دوخت و گفت 
باشم اما چه كنم تو خود  �بسيار دوست دارم به هنگام دخول و خروج همراه پيامبرت 

  .بيني داني و مي مشكل مرا مي
اي ابوطلحه قسم به خدا من درد زايماني كه با : با شنيدن اين جمالت ام سليم گفت 

اندك است لذا مشكلي هاي قبلي بسيار  كنم نسبت به زايمان اين مولود احساس مي
  .محروم نكن �نيست راه را ادامه بده و خود را از همراهي رسول اهللا 

جا وضع حمل نمود، خداوند به آنها  آن كه به مدينه رسيدند  دند تا اينمسير را ادامه دا
ايد  نبرده �تا زماني كه اين فرزند را نزد رسول اهللا : به اطرافيانش گفت  .پسر داده بود

  .كسي حق ندارد به او شيري بخوراند
ه او را ديد ك �برد چون رسول اهللا  �صبح شد و برادرش انس او را نزد رسول اهللا 

  .حتماً ام سليم زايمان كرده است :آيد فرمودند  ميبه آن سو 
، پيامبر مولود را در آغوشش گرفت و از �بله اي رسول خدا: او در جواب گفت 

  .اطرافيان خواست تا از خرماي مدينه برايش بياورند
كه با آب دهان  را در دهان نهاده و جويدند تا اين خرما حاضر شد و آن حضرت آن

را  را در دهان طفل نهادند و طفل آن آن �گاه رسول اهللا  ت آميخته و نرم شد آنآن حضر
  .خورد

آن حضرت دستي بر رخسار آن طفل كشيدند و او را عبداهللا نام نهادند، از نسل اين 
  .ترين علماي جهان اسالم و برگزيدگان امت پديد آمدند مولود مبارك ده تن از بزرگ
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اي نسبت  العاده م سليم اين بود كه عشق و عالقه فوقهاي بارز شخصيت ا از ويژگي
داشتند محبتي كه با گوشت و استخوانش آميخته شده بود و در  �به رسول اهللا 

  .هاي قلبش جاي گرفته بود ريشه
تا آن اندازه بود كه فرزندش  �محبت و عالقه و عشق ام سليم نسبت به رسول اهللا 

در منزل ما مشغول به  �وز ظهر بود كه پيامبر يك ر: كند  را توصيف مي انس چنين آن
از پيشاني  �بسيار گرم و سوزان، مرواريدهاي عرق رسول اهللا استراحت بود و هوا 

را در  �اي را در دست گرفت و قطرات عرق رسول اهللا  مبارك سرازير بود، مادرم شيشه
: ند و پرسيدند بيدار شد �آوري نمود در اين هنگام بود كه رسول اهللا  آن شيشه جمع

  !كني؟ اي ام سليم، اين چه كاري است كه مي
را با عطرهاي خويش  كنم تا آن آوري مي دارم عرق شما را جمع: ام سليم گفت 

  .مخلوط سازيم و بهترين عطرها را بسازيم
  :بسيار زياد است از آن جمله  �هاي عشق و محبت او نسبت به رسول اكرم  نمونه

ت كه بر پيشانيش متمايل و آويزان بود، شوهرش فرزندش انس گيسويي داش
خواست تا اين گيسو كه بسيار بلند شده بود را قيچي كند اما ام سليم اجازه نداد زيرا هر 

دستي بر سر و گيسوي انس كه بر  �آمد آن حضرت  مي �زمان كه انس نزد پيامبر 
  .كشيدند اش آويزان بود مي پيشاني

شود كه از او  سليم فقط در اين خالصه نمي ده امها و صفات خوب و پسندي ويژگي
به عنوان يك بانوي مؤمن و راسخ االيمان، عاقل و بسيار خردمند و هوشمند و همسري 

  .نمونه و طراز اول نام برد
  .ها او مجاهدي پسنديده و مبارزي توانمند در راه خدا بود بلكه باالتر از همه اين

  .گين و آميخته با عطر بهشت پر شده بودهاي او از گرد و غبارهاي عطرآ ريه
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هايي كه او  هاي مجاهدين رنگين شده بود زخم و انگشتان مقاومش از زخم
  .كرد شان مي داد و پانسمان شان مي شستشوي

هاشان را در طبق اخالص  ريخت كه جان تشنگاني مي و او بود كه آب را در حلقوم
  .گذاشتند و تقديم پروردگارشان نمودند

و در تعمير و ساختن تيرها . رساند ود كه به مجاهدين غذا و مواد غذائي را ميو او ب
  .كرد به آنان كمك مي

در جنگ احد شركت داشتند در اين جنگ  �ام سليم و شوهرش همراه رسول اكرم 
  .دادند كشيدند و به مجاهدين اسالم آب مي بر دوش خود آب مي �ام سليم و عايشه 

را به  همراه خود خنجري برداشت و آن وي .ت داشتدر جنگ حنين نيز شركاو 
اين ام سليم : �اي رسول خدا : در آن حالت ديد گفت كمر بست وقتي ابوطلحه او را 

  .است كه خنجر همراه دارد
  !اي ام سليم اين چيست؟: به او گفتند  �پيامبر 

 را برداشتم تا گر مشركي به من نزديك شود با آن خنجري است، آن: او گفت 
  .شكمش را پاره كنم

  .از اين گفته خوشحال شده و خنديدند �پيامبر 
تر از ام سليم وجود  كنيد در روي زمين زني سعادتمند و خوش خاتمه آيا فكر مي
  :در مورد ايشان فرمودند  �كه رسول اهللا  دارد بعد از اين

اين كيست؟ جواب : وارد بهشت شدم صداي پاي كسي به گوشم رسيد پرسيدم 
  1.باشد مي �غميصاء بنت ملحان مادر انس بن مالك : ند داد
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