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 مقدمه مؤلف

 .اهللا رسول یسالم عللوا ةاحلمد هللا والصال

 :اما بعد
معطـر بـه نوجوانـان ودوسـت داران     هـايي   سيرت امهات المؤمنين را به عنوان شكوفه

الهام بگيرند واز ها  آن در زندگي براي خود ازها  آن يم تاكن مي تقديم سيرت زنان پيامبر
 .درس بياموزند بزرگ زندگي زنان پيامبرهاي  صحنه
يرد و به نويسنده و ناشـر ايـن كتـاب پـاداش     خواهيم كه عمل ما را بپذ مي خداوند از

 .پايان نثار روح همه امهات المؤمنين باد بي س�م و درود .نيكو بدهد
 عبدالمنعم هاشمي

 1997دسامبر  –كويت 





 
 
 

 مادران مؤمنان

همه مورد تجليل واحتـرام   هستند و امهات المؤمنين (مادران مؤمنان) همسران پيامبر
كسي ديگر  با از درگذشت پيامبر ه مادر مسلمين هستند بعدباشند و از آن جا ك مي امت

 .ازدواج نكردند
هستند كه تعدادشان يازده زن بـوده   امهات المؤمنين (مادران مؤمنان) همسران پيامبر

0Fاست

 .قريشي) ويك غير عرب بوده است كه شش تا قريشي وچهار عرب (غير 1

 :همسران قريشي پيامبر

 :ارت ازعب همسران قريشي پيامبر
 .خديجه دختر خويلد بن اسد بن عبدالعزيز بن قصي بن ك�ب )1
 .عايشه دختر ابوبكر صديق بن ابي قحافه )2
 .حفصه دختر عمر بن خطاب )3
 .اسمش رمله هست ،ام حبيبه دختر ابوسفيان )4
 .ام سلمه دختر اميه بن سهيل )5
 .سوده دختر زمعه )6

 :قريشي پيامبر غير همسران

 :ازاند  بيله قريش نيستند عبارتعرب كه از ق مؤمنينلوامهات ا
 .زينب دختر جحش بن رئاب بن اسد بن خزيمه )1

                                                 
ونسب قـريش، ابـن كثيـر دار     2راجعه كرديم: سير أع�م النب�ء ذهبي ج در اين مورد به چند مرجع  -1

 الفصول، و عيون األثر از ابن سيد الناس.
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 .1F1ةليميمونه دختر حارث بن حزن ابن قيس بن غي�ن اله� )2

2Fليةزينب دختر حزيمه بن حارث ابن قيس اله� )3

2. 

 .بني مصطلق از ،جويريه دختر حارث بن ابي ضرار )4
بن اخطـب كـه از قبيلـه     كه عرب نيست صفيه دختر حيي اما تنها همسر پيامبر

 .بنونظير است

او را بـه   اولين زنـي كـه پيـامبر    ًوضمنااند  همه مؤمنينو مادر  ها ازواج پيامبر اين

زني ديگر ازدواج  با همسري برگزيد خديجه بود و تا زماني كه خديجه زنده بود پيامبر
از آن و بعـد   مكه با سوده ازدواج نمـود  در سول اكرمردرگذشت خديجه  بعد از .نكرد

از  سال دوم هجـري بعـد  و در  ،عايشه را به عقد خويش درآورد ،دو سال قبل از هجرت
سـال  و در  سپس حفصه را به همسري برگزيـد  ،جنگ بدر با ام سلمه ازدواج نمود هواقع

سـال   در ،قرارگرفت سوم هجري زينب دختر جحش نيز در زمره همسران آن حضرت
سـال ششـم هجـري ام حبيبـه نيـز بـه امهـات        و در  كرد ازدواج يهپنجم هجري با جوير

بعـد رسـول اكـرم    ،ر گرديـد المؤمنين اضافه وبه شرف همسري پيامبر مفتخ    بـا صـفيه
 .وميمونه دختر حارث و سپس با زينب دختر خزيمه ازدواج نمود

وقتي كه از عايشـه   ،كرد مي با همسرانش با اخ�ق خوب ومهرباني رفتار پيامبر اكرم
 ؟چگونه بوده استاش  با خانواده ه شد كه اخ�ق پيامبرپرسيد

 ،آورد نمـي  او ناسزا وسخن زشت به زبان ،از همه مردم بهتر بود اخ�ق پيامبر :گفت
 داد بلكـه گذشـت   نمـي  و بدي را بـا بـدي پاسـخ    ،نمود نمي بازارها فرياد وپرخاشو در 

                                                 
 .323/3والتاريخ، بسوي  فةالمعر -1

 حواله گذشته. -2
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3Fبخشيد مي نمود و مي

1. 
 ،نشسـت  مي كه ا زنانش به خلوت ،ز شما مردان بوداو مانند يكي ا :عايشه گفت و نيز

 همواره لبخند بر لبـانش نقـش   ،شوهري بودترين  �قخوخوش اترين  اما بهترين ومهربان
4Fبست مي

2. 
همواره لبخند  ،نمود مي با بزرگواري ونرم خوئي با زنانش رفتار اينگونه رسول اكرم

ها  آن ،نمود مي برايشان زيبا زندگي را ،بر چهره همسرانش آن حضرتپرمهر وعطوفت 
 داشتند تا جايي كه اين محبت به رشك بـردن وغيـرت ورزيـدن    مي نيز او را زياد دوست

صفيه دختر حيـي بـن اخطـب     بنام يامبرهمسران پ روايت است كه يكي از .انجاميد مي
و  ردهعايشه نيز غذا آماده ك .فرستد مي پزد و آن را در ظرفي براي پيامبر مي لذيذغذايي 

رسـيده   بيند كه غذاي صفيه قبل از غـذاي او بـه پيـامبر    مي ناگهان ،گذارد مي ظرفيدر 
 ،شـود  مـي  تكـه  شـكند و دو  مـي  ظرف ،كوبد مي عايشه ظرف غذاي او را به زمين ،است
 :گويـد  مـي  چسـباند و بـه اطرافيـان    مـي  به همديگر دارد و مي دوتكه ظرف را بر پيامبر

ظـرف عايشـه    از صرف غذا رسول اكرم بعد .كرده است بخوريد غيرت مادرتان جوش
 :گويـد  مـي  نمايد و مي فرستد وظرف شكسته را درخانه عايشه نگهداري مي را براي صفيه

 .5F3»وظرف در برابر ظرف ،غذا در برابر غذا«
رشك بردن مرتكب چنين كاري شـده   اثر جوش غيرت و شود كه بر مي عايشه متوجه
ظرفـي ماننـد    :فرمـود  رپيامب ؟كفاره كاري كه كردم چيست« :گويد مي است به پيامبر

                                                 
ايـن   : باب ما جاء فـي خلـق النبـي   لصـلةو ترمذي در البر وا 236/6و امام احمد  214طيالسي ص  -1

 اند. دهحديث را روايت كر

 .323/1تاريخ دمشق ابن عساكر  -2

 اند.  روايت كرده 3/105) واحمد در مسند 5225( ةبخاري باب النكاح، باب الغير -3
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  .6F1»دكن مي اشتباه تو را جبران ،غذايي مانند آن غذا همان ظرف و
 داد و همه كارها را براي زنان مي كارهايش را خودش انجام ،در خانه و رسول اكرم

 اردوخـت وبـراي خـود و همسـرانش كـ      مي لباسش را ،دوشيد مي گوسفند ،گذاشت نمي
شـد وخانـه را بـه سـوي      مـي  رسيد براي اداي نماز بلند مي نمود وچون وقت نماز فرا مي

7Fگفت مي مسجد ترك

2. 
خانه پيامبر زندگي بسـر كردنـد كـه تـا      در نجيب پيامبر اين چنين زنان شريف و و

زنـان   گـرم و فضـاي آن را محبـت پركـرده بـود و     اش  زماني او زنده بود كانون خـانواده 
 ،همسران آن حضرت از درگذشت پيامبرو بعد  ،نمودند مي اس خوشبختياحس پيامبر

 .به زندگي خود ادامه دادند صبر و قناعت را پيشه نموده و

 خديجه دختر خويلد

 :گفت غار حرا به پيامبر جبرئيل در
طرف  وقتي نزد تو آمد از ،آيد مي ظرفي پر از غذا به سوي تو اين خديجه است كه با«

از اي  خانـه  او را مژده بده كه خداونـد در بهشـت بـرايش    و ،ش س�م كنمن وپروردگار
 .8F3»جواهرات نفيس درست نموده كه داد وفرياد وخستگي در آن خانه وجود ندارد

 پايان ايام جاهليت  

يكـي از   در ،بـود  ،قـريش ي ها بت زماني كه اهل مكه مشرك بودند وكعبه مملو از در
هـا   آن حـالي كـه   مسجد الحرام جمع شده بودنـد در زنان مكه براي جشن عيد در  روزها

                                                 
) ايـن روايـت را   3568وابوداود در البيو  و الجارات باب فيمن آفسد شيئا لعزم مثلـه (  148/6مسند  -1

 ذكر كرده است.

 ).676فخرج ( ةأهله فأقيمت الص� جةي حابخاري باب الذان، باب: من كان ف -2

ايـن حـديث را روايـت نمـوده      2433و  2432بـه شـماره    بةبخاري مناقب األنصار در فضائل الصحا -3

 است.
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مـرد منظـره    ،حال عبور بـود  شان در كنار سرگرم سرور وشادي بودند مردي ناشناخته از
 ،زيباي جشن را كه پير زنان ودختران جوان مشغول شادي بودند مشـاهده كـرده وايسـتاد   

بانش نقـش بسـته بـود    لبخند بر ل ،يي كه اطرافشان بود انداختها بت نگاهي به زنان و به
بـه زودي پيـامبري    !اي زنان قريشي :ناگهان فرياد برآورد ،بگويدخواست چيزي  مي گويا

شما ممكن بـود او را بـه همسـري     يك از براي هر ،در ميان قوم شما مبعوث خواهد شد
 .برگزيند

شادي وهياهي زنان را متوقف كرد و زنان قريشـي بـا تعجـب     ،اين مرد با سخن خود
 هـم  و بـه همـديگر نگـاه كـرده واز     ،به اين مـرد ناشـناخته خيـره شـده بودنـد     وحيرت 

! هـدفش  ؟گويـد  مـي  اين مرد ناشناخته چه كسي هست كه با ما چنين سخن :پرسيدند مي
 !؟ازاين سخن چيست

يهـودي   مـرد غالبـا  ايـن   :از اينكه به آن مرد نگاه كردند در پاسخ به يكديگرگفتند بعد
! و او جز مسخره وعيب جـويي از بـت   !لق به اين ديار نيستاست وفردي ناشناخته ومتع

در اينجا بود كه همه زنان يك صدا دشنام و ناسزا نثـار   .هايمان ديگر هدفي نداشته است
دور هـا   آن آن مرد كردند و بعضي به سوي او سنگ پرتاب نمود كـه درنتيجـه آن مـرد از   

 .شد
 زيـرا او  ،ذيـت نكـرد ودشـنام نـداد    فقط يكـي بـود كـه آن مـرد را ا    ها  آندر ميان  اما
دانسـتند كـه آن زن بـه     مي زنان قريشي نيز ،را نبايد پرستش كردها  دانست كه اين بت مي

كرد و  نمي شكاش  دين قريش نيست اما از آنجا كه مقامش بال بود كسي در مورد عقيده
 او اد ازبه خاطر جايگاه ومقام بزرگ اجتماعي وشهرت نيكويش كسي به خود اجازه انتقـ 

 .را نميداد
زني بود كه در ميان قومش به طاهره (پاكيزه) معروف بود وبانو وسرور زنـان   ،اين زن

 .قريش لقب يافته بود
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9Fخديجه دختر خويلد بن اسد بن عبدالمعزي بن قصي ،اين زن

بود كه از نظـر نسـبي    1
 .رفت مي جزو زنان متوسط قريش به شمار

عفـت وپاكـدامني او    ،تر بود ثروتمندتر وامانتدار ،تر خديجه ازديگر زنان قريش شريف
به خاطر اين صفات نيكو از جايگاه ومقـام بـاليي در ميـان قـومش      ،نيز زبانزده همه بود

 .برخوردار بود
10Fمؤرخين

مـادر فرزنـدان    ،قريشـي اسـدي   ،مـادر قاسـم  « انـد:  در مورد او چنين نوشته 2
او را قبل از همه تصـديق و تائيـد    ايمان آورد و اولين كسي كه به آن حضرت پيامبر

عاقل ومتدين وبزرگوار وپاكدامن و  ،زني كه به كمال رسيده بود ،نمود و به او اطمينان داد
را از  نمـود و او  مـي  هميشه او را تعرف وذكر خيرش را رسول اكرم ،از اهل بهشت بود

 كـرد كـه عايشـه    يم دانست وچنان در بزرگداشت او مبالغه مي ساير امهات المؤمنين برتر
11Fام به هيچ زني به اندازه خديجه رشـك وغيـرت نبـرده    :گويد مي

زيـاد از   زيـرا پيـامبر   .3
 .نمود مي خديجه ياد

زنـي ديگـر    چون خديجه براي پيامبر بسيار عزيز وگرامي بـود قبـل از خديجـه بـا     و
وند چنـد  خدا ،زني ديگر ازدواج ننمود ازدواج نكرد ونيز تا زماني كه خديجه زنده بود با

 .داد فرزند از خديجه به پيامبر
خداوند  .كرد مي تربراي او تجاو پيامبر  نمود مي خرج خديجه مالش را براي پيامبر

سـاخته شـده از مرواريـد را در بهشـت     اي  خانه را دستور داد تا به خديجه مژده پيامبر
اش  زاده بـان عمـو  و خديجـه بارهـا از ز   ،بدهد كه داد وفرياد و خستگي در آن راه ندارد

اي روشن و پاكيزه و به دين صـحيح و   ورقه بن نوفل شنيده بود كه او خديجه را به آينده
 .ي مژده داده بوديكتاپرست آيين

                                                 
 و به بعد. 109ص  2سير أع�م النب�ء ج  -1

 . 110ص  2سير أع�م النب�ء ج  -2

 بي خديجه وفضلها.در فضائل أصحاب النبي باب تزويج الن 103، 7/102بخاري  -3
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 ازدواج با پيامبر

مكـه او را   به خاطر امانتداري وصداقت در ،به بيست سالگي رسيد وقتي سن پيامبر
 :بـه او گفـت   بطالب عموي پيـامبر  وبروزها ا در يكي از ،شناختند مي به نام محمد امين
زنـدگي را برايمـان    ،ومشك�ت روزگار ،من فردي هستم كه ثروتي ندارم، برادرزاده عزيز
اكنون كاروان قوم  ،و ثروت و تجارتي ندارم ام، ي سختي را گذراندهها سال دشوار نموده و

لـد بـه افـرادي از    خديجـه دختـر خوي   ،تو براي تجارت آماده حركت به سوي شام است
 .برنـد  مي دهد تا با مال او برايش تجارت كنند و اين افراد نيز سود مي قريش شترهايش را

اگر تو نزد خديجه بروي وبراي رفتن به سوي شام وتجارت براي خديجه اظهار آمـادگي  
12Fچون از صداقت و امانتداري تو خبر دارد ،كني تو را بر ديگران ترجيح خواهد داد

1. 
را قطع  اما ابوطالب تفكر محمد ،در مورد سخنان عمويش به فكر فرو رفت پيامبر

ترسم يهوديان قصد سويي به  مي زيرا ،گر چه دوست ندارم تو به شام بروي :كرده وگفت
13Fاما چاره اي جز اين نيست ،جانت كنند

2. 
 كنـار ديگـر   تجـاري او در شريف وتاجري ماهر بود كه كـاروان   ،خديجه زني امانتدار

سـپرد   مـي  خديجه اموال خود را به مرداني .زد مي ي قريش از همه جاي دنيا سرها روانكا
نيز در ها  مهارت قريشي ،داد مي آمد نيمي از آن را به همان افراد مي وهرچه سود به دست
 .تجارت مشهور بود

 .شايد خديجه خودش دنبال من كسي را بفرستد :به ابوطالب گفت پيامبر
 .نزد خديجه بـرود ومـالش را تحويـل گيـرد     ترسم كسي قبل از تو مي :ابوطالب گفت

14Fاينجا به پايان رسيد وازهمديگر جدا شدند ،محمداش  سخن ابوطالب با برادرزاده

3. 
صـلى اهللا عليـه    او محمـد  ،بطريقي آگـاه شـد   گفتگوي ابوطالب ومحمد خديجه از

                                                 
 چاپ دارالتراث، مكتبه ابن كثير دمشق.   116ص  1عيون األثر از ابن سيد الناس ج  -1

 حواله گذشته.   -2

 حواله گذشته. -3
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عام است ومـردم او  شناخت كه صداقت وامانت وي در مكه زبانزده خاص و  مي را وسلم
 ،خواهـد  مـي  ام كه او چنـين چيـزي   دانسته نمي :خديجه گفت .خوانند مي ا صادق وامينر

از آن جا كه تو فردي هسـتي   :بگو به محمد :فرستاد وگفت سپس كسي را دنبال محمد
برابر ديگران به تو مـزد خـواهم    كاروان تجاري مرا به شام ببر ومن دو ،راستگو و امانتدار

 .داد
گشت و آنچـه از خديجـه   رطالب ببوبعد از شنيدن پيام خديجه نزد عمويش ا يامبرپ

اين روزي را خداونـد بـه تـو     ام! برادرزاده :ابوطالب گفت ،شنيده بود برايش تعريف نمود
وميسره غ�م خديجـه بـه سـوي     و پيامبر كاروان خديجه آماده شد .حواله نموده است
ي ديگر را سفارش كردند ها كاروان حمزه وابوطالب عموهاي پيامبر ،شام حركت كردند

كاروان به راه خود ادامه داد تا اينكه بـه منطقـه شـام بـه      ،كه مواظب برادرزاده شان باشند
 »نسـطورا «بصري نزديك عبادتگاه راهبي بنـام  محمد وميسره در بازار  ،شهر بصري رسيد

 :ناخت نزد ميسره آمد و گفـت ش مي راهب كه ميسره را از قبل ،زير درختي اقامت گزيدند
اهـل   او قريشـي واز  :ميسـره گفـت   ؟مردي كه درسايه آن درخت نشسته چه كسي هست

 سـپس از  ،درخـت نشسـته پيـامبر اسـت     آن مردي كه زير :راهب به او گفت ،حرم است
او آخرين  :راهب گفت ،بله :ميسره گفت ؟يش كمي قرمز هستندها چشم آيا :ميسره پرسيد
 .پيامبر است

حسن رفاقت وفايده زياد در تجارت چيزهاي ديگـري نيـز    ،سره ع�وه بر امانتداريمي
شـد دو   مـي  گـرم ديد كه هنگام ظهر كه هـوا بـه شـدت     مي او ،در اين سفر مشاهده نمود

15Fكردند تا ازگرماي آفتاب در امان بماند مي فرشته پيامبر را كه سوار بر شتر بود سايه

1. 
مالمال  ي مكه بازگشتند قلب ميسره از محبت پيامبراز شام به سو و پيامبر ميسره

هـا   آن چون .شت كه گويا برده پيامبر استاد مي را دوست پيامبراي  اندازه ميسره به .بود
هنگام ظهر بيرون از خانه همراه چند زن كـه نفيسـه    به مكه رسيدند ديدند كه خديجه در

                                                 
 .617ص  1عيون األثر ج  -1
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نـزد   پيامبر ،وميسره بودند ر پيامبرمنتظخورد  مي به چشمها  آن ميان دختر منبه هم در
خديجـه   ،اين تجارت عايد شده بود خبر كـرد  مد واو را از فايده وسودي كه درآخديجه 

گويـد كـه    مـي  نفيسه دختر منبه .را دو چندان پرداخت نمود خوشحال شد ومزد پيامبر
ومـن نـزد    ،مرا نزد او فرستاد تـا از او خبرگيـري نمـايم    خديجه بعداز بازگشت پيامبر

ـ  نمي محمد چرا ازدواج هو به او گفتم ك ،رفتم پيامبر دسـت   چيـزي در  :او گفـت  ؟يكن
 .ندارم كه ازدواج نمايم
باشـد   اگر زني كه در ثروت وزيبايي وشرافت مشهور وهم طراز تو :نفيسه به او گفت
 ؟پذيري مي تو ازدواج كند آيا وخودش بخواهد با

مـن   ،خـوب  :فرمود پيامبر ،خديجه :ه گفتنفيس ؟او چه كسي است :گفت پيامبر
 ؟توانم اين كار را بكنم مي چگونه

16Fدهم مي خودم اين كار را انجام :نفيسه گفت

1. 
فرستاد  خديجه كسي را نزد پيامبر ،خبر كرد نفيسه دختر منبه نزد خديجه آمد واو را

اسـد  ونيز خديجه كسـي را نـزد عمـويش عمـروبن      .موعد مقرر حضور بهم رساند تا در
بن خويلد در كنـارش  ه به عقد محمد در بياورد وبرادر خديجه عرو را فرستاد تا بيايد واو

همان روز محمد وعموهايش و تعدادي از بني هاشـم   روز ازدواج تعيين گرديد و در .بود
 .خانـه خديجـه جمـع شـدند     در ،وعموي خديجه وبرادرش وتعدادي از خويشاوندان او

سپاس خداوندي را كه مـا را پـرده    :ن را آغاز نمود وگفتسخ وابوطالب عموي پيامبر
فـردي كـه بـا او     هـر  برادرزاده ام از .(كعبه) گردانيده استاش  دار و پاسبان وخادم خانه

 .چه ثروت ومالش اندك استگر ،بهتر است تر و تر و عاقل مقايسه شود شريف
كـه همـواره   اسـت  رود وچيـزي   مـي  بـين  اي است كه از اما بايد دانست كه مال سايه

محمد ع�قه منـد اسـت بـا     :سپس ابوطالب گفت .درمعرض دگرگوني ونابودي قرار دارد
سپس مقدار مهريه را اع�م  ،خديجه ازدواج كند وخديجه نيز ع�قه دارد با او ازدواج كند

                                                 
 .190/1 يةالنبو ةالسيرعيون األثر و -1
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 .كرد
اين هنگام عموي خديجه عمروبن اسد بلند شد وخوبي محمد را بيان نمود واع�م  در

سپس شترهايي در خانه خديجـه   ،آورم مي شتر به عقد محمد در 20را با  ديجهكرد كه خ
بـانوي بـزرگ   و بعـد   ،پذيرايي به عمـل آمـد  ها  آن سربريدند وبه مردم غذا داده شد و از

كـه   صـلى اهللا عليـه وسـلم    محمـد  .قريش با امين قريش زندگي زناشويي را آغاز نمودند
وخواهر وبرادري نيـز نداشـت محبـت خديجـه      را با يتيمي سپري كرده بود كودكي خود

بـن   خديجه غ�مـش زيـد   ،زندگي وي رفع كرد همسر مهربان او همه اين كمبودها را در
 ،او را آزاد نمود و به فرزندي خـود قبـول كـرد    و پيامبر هديه كرد حارثه را به پيامبر

م وام كلثوم ورقيـه بـه   بعد از او قاس ،زينب به دنيا آمد ،از مدتي اولين فرزند پيامبر بعد
ترتيب پا به دنيا گذاشتند و آخرين فرزند خديجه فاطمه زهرا (رضي اهللا عنها) بـود وايـن   

 .باشد مي چنين خديجه مادر چهار فرزند پيامبر

 عملكرد خديجه با دعوت ورسالت  

همه امور  اين دوران خديجه در گذشت و در پانزده سال از ازدواج خديجه ومحمد
غار  اوقات طولني را به گوشه نشيني وعبادت در شوهرش كمك نمود پيامبرزندگي به 

گذراند وچون از آنجا به خانه برميگشت خديجه با مهرباني وعشـق وع�قـه او را    مي حرا
 در صـلى اهللا عليـه وسـلم    محمد ،يكي از روزها برخ�ف عادت در .گرفت مي به آغوش

ر ايشان اضطراب وپريشاني تمام وجود خديجه اثر تاخي وقت هميشگي به خانه نيامد و بر
 لرزيـد وعـرق   مي حالي كه بدنش در صلى اهللا عليه وسلم ناگهان محمد ،گرفته بود را فرا
 .بپوشانيد مرا  ،مرا بپوشانيد :ريخت وارد خانه شد وگفت مي

ن داسـتان آمـد   صـلى اهللا عليـه وسـلم    محمـد  ،خديجه شتابان او را با چادري پوشاند
واو را از ب�فاصله نـزد ورقـه بـن نوفـل رفتـه      خديجه  ،غار حرا را تعريف كردفرشته در 

خديجـه   ،به پيامبري مبعوث شده اسـت  ورقه او را خبر كرد كه محمد ،ماجرا آگاه كرد
 ،خوشـحال بـاش اي پسـر عمـويم     :آمـده و بـه او گفـت    صلى اهللا عليه وسلم نزد محمد
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دست اوست اميدوارم كه تو پيامبر اين  درسوگند به ذاتي كه جان خديجه  ،وپايداري كن
 .امت باشي

آغـاز گرديـد    بـا دعـوت پيـامبر   هـا   آن خديجه مسلمان شد وستم قـريش ومبـارزه  
او سـتم ام جميـل    ،داشـتند  مـي  روا بود كه قريش بـر پيـامبر  هايي  وخديجه شاهد ستم

و  نه پيامبركرد كه چگو مي ديد ومشاهده مي كردند مي بر پيامبررا كه  بوشوهرش ابوله
اما خديجه در برابر همه اين مشك�ت صـبر را پيشـه    ،گيرند مي دعوتش را به باد مسخره

 .كرد ومقاومت نمود
بعد از درگذشـت   ،وخديجه به عقد ازدواج عثمان بن عفان در آمد رقيه دختر پيامبر

زينـب   ،يامبردختر ديگر پ ،به نام ام كلثوم به عقد عثمان در آمد دختر ديگر پيامبر ،رقيه
ابوالعاص بن الربيع كه مادرش هاله بنت خويلد بود ازدواج نمود و فاطمه اش  با پسر خاله

قـريش بـر اثـر دشـمني بـا دعـوت        .زهرا نيز به عقد علي مرتضي رضي اهللا عنه در آمـد 
كـه بيـرون   هاي اطراف م كوه وها  را به درهها  آن بني هاشم قطع رابطه نموده و با محمد

را ممنو  اع�م كردند خديجه با جـان ومـالش همـراه    ها  آن گونه داد وستد باهر راندند و
اطراف مكه شد وتمـام دارايـي خـود را در راه خـدا خـرج نمـود       هاي  راهي دره پيامبر

ي بسـيار سـختي در زنـدگي پيـامبر     هـا  سـال  كـه  وتحريم قريش سه سال ادامه پيدا كـرد 
 .وخديجه وديگر بني هاشم بود

اما بعد از  ،خطر قرارگرفت مشكل بود بنابراين س�متي خديجه درها  دره كوچ در ميان
خديجـه بعـد    .برگشتاش  مدتي كه تحريم لغو شد با قلبي سرشار از ايمان وتقوا به خانه

اينكـه خديجـه بيمـار بـود پريشـان       از از لغو شدن تحريم پژمرده و ضعيف شد پيامبر
 ،يكي از روزها در .الهي ايمان داشت آرام گرفت اما از آن جا كه به تقدير وقضاي ،گرديد

سالگي جـان بـه جـان آفـرين تسـليم       65خديجه به نداي پروردگار لبيك گفت و درسن 
 .پيشاپيش او را مژده بهشت داده بود رسول اكرم ،نمود

ل  ،من قصب بشر خديجإل ببيت في الجنإل«را گفته بود كه  پيامبر ،زيرا خداوند
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 .»صخب فيه ول نصب
مقبره خـانواده   در »جبل الحجون«و خديجه در دامنه كوهي در قسمت بالي مكه بنام 

 .ي خود در قبر گذاشتها دست او را با رسول اكرم خود به خاك سپرده شد و
 .خداوند ام المؤمنين را رحمت كند واز او راضي باشد

 سوده دختر زمعه

 :خداوند متعال فرموده است

ََّنا َوٱۡجَعۡلَنا ﴿ ةٗ ََ َّ
م
نَنا  ُ ِّّ ن �َ َنذ رم ن كََ  َو ِۡ ۡللنَ� ۡللنَ�ةٗ  سم َكَنا َوتمۡب َعلَۡيَنا ۖ  َّ َناسن ََ َننَا 

َ
 ََّ  َوُ

يمم  َّحن ُم ٱك ب ّّ نَٱ ٱّو
َ
 .]١٢٨[البقرة:  ﴾١ّننَّ  ُ
نفر را چنان كن كه مخلص ومنقاد فرمان تو باشيم و از فرزنـدان   ما دو !اي پروردگار«

پديد آور كه تسليم تو باشند وطرز عبادت خويش را به مـا نشـان بـده     ما ملت وجماعتي
 .»بس توبه پذير ومهرباني گمان تو بي ،ما ببخشاي وبر

 انگيز  آغاز شگفت

نش را دستور داد تا به حبشـه هجـرت   اصحاب ويارا اثر ستم مشركين مكه پيامبر بر
ا پـذيرفت وسـوده   سوده اس�م آورده بـود شـوهرش سـكران بـن عمـرو اسـ�م ر       ،كنند

سرزمين واموال خود  ،هجرت دوم بني عامر بودند كه در وشوهرش جزء آن هشت نفر از
زيـرا نجاشـي پادشـاه حبشـه      ،طريق دريا راهـي حبشـه شـدند    مكه ترك كرده واز را در

 .پادشاهي مهربان وجوانمرد بود
صـلح   بعـد بـه مكـه بـراي ادامـه دادن راه      ،حبشه سپري كرد سوده مدت زماني را در

 .واس�م بازگشت
اما زندگي نامه سوده بيشتر از اين است كه اكنـون   ،اين آغاز داستان زندگي سوده بود
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17Fگوييم مي از آن سخن

1. 

 بيند  مي سوده خواب

ديشـب خـواب ديـدم كـه      !پسـر عمـويم   :سوده به شوهرش سكران بن عمرو گفـت 
د وسـپس سـخنش را   سكوت كـر اي  لحظه !! بعد..پاي روي گردنم گذاشته است پيامبر

 !؟ادامه داد وتعبير اين خواب چيست
سپس  ،فكر فرو رفتمورد تعبير خواب همسرش به و در  ساكت شداي  لحظه سكران

 .تو ازدواج خواهد كرد با ميرم و پيامبر مي من ،اگر خواب تو درست باشد :گفت
فت و اظهار سوده تعبيري كه شوهرش خواب او را كرده بود بعيد دانسته و آن را نپذير

 .نظري در مورد تعبير همسرش ننمود
همسـرش   سوده به تيمار داري و پرستاري از ،از مدتي سكران بن عمرو بيمار شد بعد

رسـيدگي بـه او   همسرش مشـغول   در صبح يكي از روزها كه سوده در كنار .مشغول بود
ن شيشـه  ديشب خواب ديدم كه به پهلو دراز كشيده ام وماه همچو :بود به شوهرش گفت

سـكوت كـرد سـپس بـه     اي  لحظـه  .. سوده.اي شكست و از آسمان روي من فرو ريخت
 !؟تعبير اين خواب چيست :سخنش ادامه داد وگفت

اي دور همسـرش بـراي او تعريـف     سكران ببن عمرو به ياد خوابي افتاد كه درگذشته
تـو ازدواج   بـا  و پيامبر ،بستر بيماري خواهم مرد من در !اي سوده :بعد گفت ،كرده بود

 .خواهد كرد
تعبيري كه شوهرش در مورد خواب به عمل آورد وحشت نمود وبا خـودش   سوده از

 .و شوهرش را به حال خودش رها كرد ،اين تعبير درست نيست :گفت

                                                 
ص  2ج  40أع�م النب�ء ترجمه ايم كه عبارتند از: سير  براي سيره سوده به چند مرجع مراجعه نموده -1

، وطبقات ابـن  4/317و الستيعاب  4/330 ةب) و اةصا7072)ترجمه شماره (6/157( ةب، وأسد الغا265

   6/0 ةيوالنها ةيوالبدا 58ك  52ص  8سعد ج 
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جهـان فروبسـت وسـوده بـراي از دسـت دادن       ديري نگذشت كـه سـكران چشـم از   
 .به شدت غمگين شد ،شوهرش كه پسر عمويش بود

 واج ازد

وخديجـه در   ابوطالـب عمـوي پيـامبر    ،آن همه اندوه وغـم در ميان  در آن روزها و
 .ازدست دادن عمو وهمسرش به شدت غمگين بود و پيامبر گذشتند

ناراحتي پيامبر را احساس نمودند وبه فكر چاره افتادند كـه چگونـه    اصحاب پيامبر
 .ننداين وضعيت بحراني وفضاي افسرده برها از را پيامبر

 اين خوله دختر حكيم همسر عثمان بن مظعون يكي از زنان مهاجر بـه حبشـه را   بنابر
بيـنم   مـي تو را  !اي پيامبر خدا :آمد وگفت خوله نزد پيامبر ،فرستادند نزد رسول اكرم

 .اثر ازدست دادن خديجه خيلي غمگين هستي كه بر
 .مادر فرزندانم بود ام و درست است خديجه كدبانوي خانه ،آري :فرمود پيامبر

ـ  كن نمي چرا با زني ازدواج :خوله گفت  :! سـپس گفـت  ؟دي كه جاي خديجه را پـر كن
بـرو در مـورد    :گفـت  بعد از كمي تأمـل  پيامبر ،تواني با عايشه يا سوده ازدواج كني مي

  .ازدواج من با آن دو صحبت كن
خداونـد چـه خيـر    داني كه  مي آيا :خوله نزد سوده كه درخانه پدرش بود رفت وگفت

 !؟! سوده با تعجب از خوله پرسيد آن خير وبركت چيست؟وبركت بزرگي برايت آورده
سـوده بـ� فاصـله     .مرا فرستاده تا تو را براي او خواستگاري كنم پيامبر :خوله گفت

 .به ياد خوابي كه ديده بود وتعبيري كه شوهرش در مورد آن خواب كرده بود افتاد
 م اين پيوند انجام گيرد!دوست دار :سوده گفت

 .ميان بگذار ومسئله را با او درنزد پدرم برو 
ضعيف شده بودند رفـت و بـه او   و خوله نزد پدر سوده وپيرمردي بود وچشمانش تار

 .مرا محمد براي خواستگاري سوده فرستاده است :گفت
 ؟گويد مي سوده چه .مرد مناسبي است :پدر سوده گفت



 23  مادر مؤمنان

 .ودوست دارد اين پيوند صورت گيرد سوده راضي است :خوله گفت
 هنگامي كه سوده آمد پدرش جريان را بـا او در  ،سوده را نزد من بيار :پدر سوده گفت

خوانـد  اش  را بـه خانـه   آنگاه پدر سوده محمـد  .سوده نيز موافقت نمود ،ميان گذاشت
و  .گذاشـت  را به عقد او در آورد و بدين صورت سوده پا به خانه محمـد  ودختر خود
 .از ازدواج با عايشه به خاطر كوچكي سنش منصرف گرديد آن حضرت

بعد از وفات خديجـه بـا    سوده دختر زمعه بن قيس عامري اولين زني بود كه پيامبر
با  سه سال پيامبربود كه بعد از گذشت  او ازدواج كرد ونيز تا سه سال تنها زن پيامبر

18Fردعايشه ازدواج كرد واو را به خانه خود آو

1. 
19Fسوده زني شريف وبزرگوار بود

وكسي بود كه به خاطر بال بودن سنش نوبت خود را  2
20Fبه عايشه هديه نمود

3. 
ابـن   .نمود وبخاري احاديث او را ذكر كرده است مي را روايت سوده احاديث پيامبر

 .كرد مي عباس نيز از سوده حديث روايت
ر نمـاز بـه شـما اقتـدا نمـودم      ديشب د !اي رسول خدا :گفت روزي سوده به پيامبر

مبادا خون از بينـي   وشما چنان ركو  را طولني كرديد كه من بيني ام را با دست گرفتم تا
 .خوشحال شد وتبسم نمود رسول اكرم ،ام بيرون بيايد

هـا   آن به مدينه تشريف آورد زيد و ابورافع را به مكه فرستاد و به هنگامي كه پيامبر
زيد وابو رافع به مكه  ،مكه به مدينه بياورند از داد تا خانواده او را شتر و پانصد درهم دو

ام ايمن واسامه فرزند زيد رضـي اهللا عـنهم را    رفته وفاطمه وام كلثوم وسوده بنت زمعه و
  .به مدينه آوردند

ماه شوال سال پنجاه وچهار هجري يعني چهل سـال بعـد از وفـات رسـول      سوده در

                                                 
 . 265ص  2سير أع�م النب�ء ج  -1

 . 165سير أع�م النب�ء ص  -2

 ا لزوجها.تهب يومه ة، باب المرأ9/274بخاري  -3
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عبـادت   او عمر دراز خود را با .جهان چشم فرو بست   گفت وازدار فاني را ودا اكرم
 .وذكر الهي گذرانده بود

 .رحمت خداوند بر ام المؤمنين سوده باد

21Fعايشه

1 

ابريشـمي  اي  پارچـه  حـالي كـه در   خواب ديدم كه فرشته تو را در سه شب تو را در«
شـتم ديـدم كـه تـو     من پارچـه را از چهـره ات بردا   ،آورد مي نزد من ،پيچانده شده بودي

بـه   (پيـامبر  .22F2»جانب خدا است ايـن كـار انجـام خواهـد گرفـت      اگر از :وگفتم ،هستي
 .عايشه)

 ازدواج آسماني 

ن خواب را ديـد  آ باره در آن عايشه را ديده بود وشب دوم نيز دو خوابي كه پيامبر 
 كـاهش  ي تـو را هـا  غـم  ايـن زن  !پيامبر خـدا اي  :صدايي شنيد كه كسي به او گفتدر آن
 .دهد وجانشين خوبي براي خديجه خواهد بود مي

اگر  :بنابراين فرمود !بيند مي شب پي در پي چنين خواب تعجب كرد كه در دو پيامبر
 .جانب خداوند باشد خداوند آن را به انجام خواهد رساند اين خواب از

دختـر   عايشـه  :داشت اين بـود كـه   مي را به تعجب وحيرت وا پيامبر ،و آنچه بيشتر
اين سن وسـال ازدواج   اي در توان با دختر بچه مي چگونه ،ابوبكر هنوز كم سن وسال بود

                                                 
ايـم كـه بعضـي عبارتنـد از:      براي نوشتن چند صفحه ازسيرت عايشه به مراجع زيادي مراجعه نمـوده  -1

 ةيـ، البـدا 348ص  4، السـتيعاب ج  2،سير أعـ�م النـب�ء ج   6ج  ةبـأسد الغا – 8طبقات ابن سعد ج 

الصـحابه  فضـائل   –صـحيح بخـاري    – 16ص  3وفيات العيـان ج   – 130ص  3، ج 8/91 ةيوالنها

 . 380، 378وعيون األثر  – 878، 868

بخاري در جاهاي مختلفي اين حديث را ذكر فرموده است مث� در مناقب النصار، باب تزويج النبـي   -2
 اين حديث را بيان داشته است. 3895عايشه وقدومها المدينه به شماره 
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 ؟تواند جاي خالي خديجه را پر كند مي اين دختر بچه كوچولو! وچگونه ؟كرد
طبق عادت هميشگي همواره به خانه دوست خود ابوبكر رضي اهللا عنه رفـت   پيامبر

زن عثمـان   خوله دختر حكيم ،بعد از وفات خديجه ،عايشه بزرگ شده بود ،كرد مي وآمد
 ،آمد و به او پيشـنهاد كـرد تـا بـا سـوده و عايشـه ازدواج نمايـد        بن مظعون نزد پيامبر

 .»مورد ازدواج با من سخن بگوو در  بروها  آن نزد« :به خوله فرمود پيامبر
ديق رضـي اهللا  همان وقت خوله به خانه ابوبكر صـ و در  با سوده ازدواج كرد پيامبر

ام رومان زني بود كه پيـامبر در مـورد    .ام رومان) دختر عامر رفت( ،عنه نزد همسر ابوبكر
كسي دوست دارد كه به يكي از حورهاي بهشت نگاه كند به ام رومان نگـاه   هر :او فرمود

23Fكند

1. 
مان وام ر ؟وبركتي بر شما نازل كرده است داني كه خداوند چه خير مي آيا :خوله گفت

فرسـتاده تـا    مرا پيـامبر خـدا   :خوله گفت ؟با خوشحالي پرسيد آن خير وبركت چيست
 .عايشه را براي او خواستگاري كنم

 .منتظر باش تا ابوبكر بيايد :ام رومان گفت
وبركت بزرگـي بـه شـما عنايـت فرمـوده       خداوند خير :ابوبكر آمد وخوله به او گفت

براي خواسـتگاري عايشـه    مرا پيامبر :تخوله گف ؟ابوبكر پرسيد چه خيروبركتي !است
آيـا مناسـب    ،رود مـي  عايشه برادرزاده آن حضرت به حساب :ابوبكر گفت .فرستاده است

 ؟ازدواج كنداش  است كه او با برادرزاده
برگرد و به ابوبكر بگو تو  :وقتي گفته ابوبكر را از زبان خوله شنيد گفت رسول اكرم

 .ايرادي ندارد كه من با دختر تو ازدواج كنمبرادر اس�مي وديني من هستي و
وقتي خوله نزد ابوبكر بازگشت و به اوخبر داد كـه ايـن ازدواج ممنوعيـت واشـكالي     

ام  ،ك كـرد وقتي ابـوبكر خانـه را تـر    .منتظر باش تا برگردم :ابوبكر به خوله گفت .ندارد
وبكر تاكنون هـيچ  عايشه نامزد جبير فرزند مطعم بن عدي است واب :رومان به خوله گفت

                                                 
 . 277ص  8، طبقات ابن سعد ج 331ص  6ج  ةبأسد الغا -1
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 ،وفرزنـد او از مشـركين بودنـد    را خ�ف نكرده اسـت و مطعـم  يش ها هوعده اي از وعد
مـادر جبيـر    ،را از خواستگاري عايشه مطلع كردها  آن رفت وها  آن هنگامي كه ابوبكر نزد

ديـن قـريش بـر ميگـردد      مان با دختـر ابـوبكر ازدواج كنـد از    اگر فرزند :به مطعم گفت
مان بـا   اين نبايد فرزند را كه دوست ابوبكر است بپذيرد بنابر ين محمدوممكن است د

آزاد شد چون او هرگز دختـرش را بـه عقـد    اش  ابوبكر از وعده .دختر ابوبكر ازدواج كند
با عايشـه موافقـت    ابوبكر به خانه برگشت و با ازدواج پيامبر ،آورد نمي فرد مشركي در

 .كرد
وحـالت آغـازين اسـ�م وسـتم      .هفـت سـاله بـود   اي  بچه در آن هنگام عايشه دختر

 .نمود مي داشتند مشاهده مي روا مشركين را كه بر پيامبر
 .از خانه ابوبكر به سوي مدينه هجرت نمود پيامبر ،مسلمين به حبشه هجرت كردند

در مدينه مستقر شد ابوبكر فرزندش عبداهللا را فرستاد تا خانواده  اينكه پيامبر بعد از
از رسـيدن   مكه به سوي مدينه رهسپار گرديد بعـد  خانواده ابوبكر از .مكه بياورد را ازاو 

 .ازدواج و به خانـه او بـرده شـد    به مدينه مدت درازي گذشت تا اينكه عايشه با پيامبر
بلكه كمي  ،وهيچ حيواني سربريده نشدجشن وليمه برقرار نگرديد  براي عروسي پيامبر
 دو از آن نوشيدند وعايشه به همسري پيامبر اده آورده شده وهربن عب شير از خانه سعد

 .در آمد

 فضيلت عايشه رضي اهللا عنها 

هفت امتياز به من داده شده كه به جـز بـه مـريم     :گويد مي عايشه در مورد خود چنين
 .به كسي ديگر از زنان چنين امتيازاتي داده نشده است ،دختر عمران

صورت مرا به پيامبر نشان داده وبه او گفت كه بـا مـن    ،بجبرئيل عليه الس�م در خوا
در حالي از دنيا رفت كـه   رسول اكرم ،هستم شيزه پيامبر من تنها زن دو ،ازدواج كند

ام  فرشـتگان اطـراف خانـه    ،او را در خانه ام دفن كردند ،سرش در آغوش من قرار داشت
ومن دختر خليفـه   ،وحي نازل شد بستر خواب بود كه با من در پيامبر ،حلقه زده بودند
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و به من وعده بخشش و روزي  ،بودمهستم ونزد شخصي پاكيزه  ،پيامبر وتصديق كننده او
24Fخوب نزد خداوند داده شده است

1. 
زن امـت  تـرين   فقيه ،او مطلقا« :گويد مي رضي اهللا عنهاذهبي در مورد حضرت عايشه 

چه كسي  !اي پيامبر خدا :پرسيد برعمرو بن عاص رضي اهللا عنه از پيام. »اس�مي است
از مردان چه كسـي را   :عمرو گفت .عايشه را :فرمود ؟همه مردم بيشتر دوست داريد را از

25Fپدر عايشه ابوبكر را :فرمود ؟بيشتر از همه دوست داري

2. 
او دروغ بستند اما خداونـد   بعضي مردم در غزوه بني مصطلق عايشه را تهمت زده وبر

 .تاد واو را تبرئه نمود وبه پاكدامني او شهادت داداز آسمان آيه فرس
ايـن مـورد بـا ديگـران      شت تا جايي كـه در اد مي را به شدت دوست پيامبر ،عايشه

دوسـتي مـن نسـبت بـه تـو حلقـه آهنـي         :به عايشه گفـت  رسول اكرم ،كرد مي رقابت
 .وناگسستني است

 هميشـه  ،ورزيد مي محبت راز بس كه پيامبر برادر را دوست داشت و او نيز به پيامب
 ؟وقتي پرسـيد كـه چـرا    .دوست دارم زنان خانواده ما در ماه شوال ازدواج كنند :گفت مي

 ومـن از  ،شوال مرا به خانه خود بـرد و در  مرا در ماه شوال عقد كرد رسول اكرم :گفت
 .بهره بيشتري از آن حضرت بردم همه زنان پيامبر

 بـا لبخنـد   پيـامبر  ،بـرد  مـي  كرد ورشـك  مي وشغيرتش ج او بر اثر محبت پيامبر
غيرتم  محبت پيامبر خدا چگونه بر :گفت مي عايشه ؟وجوش كرد غيرت ات :پرسيد مي

ديـدم   درهنگـام وفـات پيـامبر    :گويـد  مـي  عايشـه  .جوش نكند وبر ديگران رشك نبرم
كرده و  يش را بازها چشم نگاه كردم ديدماش  د به چهرهكن مي در آغوشم سنگيني ايشان

  .مكن مي و دوست بال را اختيار بلكه يار :به سوي آسمان نگاه دوخته ومي گويد

                                                 
، از شبر بن وليد... از علي بن زيد بن جدعان از مادربزرگش 141ص  2درسير أع�م النب�ء ج ذهبي  -1

 روايت كرده است.  

 روايت كرده است. 2384فضائل اصحاب النبي، و مسلم در الفضائل  7/19بخاري  -2
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به تو اختيار داده شده كه از دنيـا و آخـرت يكـي را قبـول كنـي       !اي پيامبر خدا :فتمگ
در  رسول اكرم ،وسوگند به ذاتي كه تو را به حق مبعوث داشته تو بهترين اختيار كردي

شـرو  بـه    هـا  زن ديگـر  بالش گذاشتم وبلند شدم وبا سرش را بر ،آغوش من وفات كرد
26Fگريه كردن نمودم

1. 
زنـده بـود و مرجـع اساسـي      ي زيـادي بعـد از پيـامبر   ها سال رضي اهللا عنهاعايشه 

 .رفت مي مسلمين در حديث وسنت وفقه به شمار
گر علـم  ا :گويند مي در مورد اواند  زيسته معتمدين وبزرگان تابعين كه در عصر عايشه

علـم عايشـه بيشـتر     ،و تمام زنان دنيـا مقايسـه شـود    و دانش عايشه با علم زنان پيامبر
27Fخواهد بود

2. 
 .را حفظ كرده بود عايشه هزاران حديث از احاديث پيامبر

ابـوهريره نمـاز    .اين جهان رخت بربست سالگي از 28F3 66عايشه در ماه رمضان در سن 
 .م در قبرستان بقيع به خاك سپرده شدجنازه او را خواند وبزرگ بانوي اس�

سـوگند بـه خـدا كـه      :وقتي ام سلمه را خبر كردند كه عايشه فوت كرده است گفـت 
داشت به جز پدرش كه از همـه مـردم نـزد پيـامبر      مي همه بيشتر دوست او را از پيامبر

29Fمحبوب تربود

4. 

                                                 
 167ص 3تاريخ الطبري ج  -1

 .140ص  3ج  ةبابن شهاب الزهري در اةصا -2

 . 76ص  8ج  طبقات ابن سعد -3
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30Fحفصه دختر عمر رضي اهللا عنه

1 

 كسـي ازدواج  از عثمان بهتر است وعثمـان بـا   كسي ازدواج خواهد كرد كه حفصه با«
 .رسول اكرم. 31F2»است د كه از حفصه بهتركن مي

 داستان ازدواج

ابتداي صفحه ذكر شد كلماتي هستند  كلماتي كه به عنوان در آمدي بر سيره حفصه در
 .بن خطاب را شاد وبشاش نمود اين كلمات چهره اندوهگين و افسرده عمر با كه پيامبر

را از دست داده بـود امـا خـودش     »نيس بن حذيف سهمي«شوهرش  ،تر عمرحفصه دخ
32Fهنوز جوان وكوچك بود

3. 
رفـت وبـه او پيشـنهاد كـرد كـه بـا        -رضي اهللا عنه- نزد ابوبكر -رضي اهللا عنه- عمر

ابوبكر سكوت را اختيار كرد وچيـزي نگفـت وعمـر نـزد      دخترش حفصه ازدواج كند اما
مـن   :عثمـان گفـت   .به او گفت كه با دختـرم ازدواج كـن  رفت و  -رضي اهللا عنه- عثمان

كرد كه رفتار ابـوبكر   مي احساسات عمر جريحه دارشده واو احساس ،قصد ازدواج ندارم
ايـن عمـر انـدوهگين وافسـرده نـزد       بنـابر  ،وعثمان مناسب با شخصيت عمر نبوده است

 حفصـه بـا   :ر گفتاين جمله عمر را مسرور نمود و به عم با آمد ورسول اكرم پيامبر
كسـي ازدواج خواهـد كـرد كـه از      د كه از عثمان بهتر است وعثمان باكن مي كسي ازدواج
 .است حفصه بهتر

 ايـن كلمـات از حفصـه خواسـتگاري     را فهميد ودانست كه او بـا  عمر هدف پيامبر

                                                 
، 227ص  2ترين منابع در نوشتن شرح حال مختصر حفصـه عبارتنـد از: سـير أعـ�م النـب�ء ج       مهم -1

، 213، 58ص  2، الكامل لبن اثير، تاريخ الطبري ج 438نسب قريش ص  383ص  6مسند احمد ج 

 .50ص 2ج  ةحلليا – 264ص  4ج  ةبا، اةص302ص  2عيون األثر  – 67، 65ص  6 ةب، أسد الغا226

 باب عرض اةنسان ابنته وأخته علي أهل الخير 5122به شماره  – 85، 9/81بخاري، النكاح  -2
 شوهر حفصه درجنگ بدر زخمي شد وبعدا درگذشت. -3
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ابـوبكر را ديـد ابـوبكر     هو در رااين بـا شـادي وسـرور بـه خانـه برگشـت        بنابر ،دكن مي
هنگامي كه تو به من پيشهاد  :اين به عمر گفت خبر شده بود بنابر و پيامبر گوي اوازگفت

حـت وخشـمگين   امـن نار  حفصه ازدواج كنم ومن نپذيرفتم شايد ازكردي كه با دخترت 
فرمود كه قصد ازدواج با حفصه را دارد چيزي  اما من چون شنيده بودم كه پيامبر .شدي

قصد ازدواج بـا   اگر پيامبر ،فاش كنم را ستم راز پيامبرخوا نمي نگفتم ونپذيرفتم ونيز
33Fكردم مي حفصه را نداشت من قبول

عمر نيز دليل سكوت ابوبكر را دانست بعدا پي بـرد   .1
غمگين بوده است ونيز آرزو دارد  اثر درگذشت همسرش رقيه دختر پيامبر كه عثمان بر

با حفصه ازدواج كرد تا دل دوست  امبرپي ،با خواهر رقيه يعني با ام كلثوم ازدواج نمايد
راه  از شوهر فقيد مجاهد ومهاجر حفصـه كـه در   وانمردش عمر را بدست بياورد ضمناج

 .پيوست اس�م جهاد كرده و شهيد شده بود تجليل نمايد وحفصه به خانه پيامبر

 فضيلت حفصه 

او بـه پيـامبر    كـه جبرئيـل در مـورد    :توان به اين اشاره كرد مي جمله فضايل حفصه از
34Fدر بهشت خواهد بود وهمسر شما ،حفصه روزه دار وشب نشين است :گفت

2. 
حفصه زني نيكـو وپـاكيزه    .حفصه نوشتن را از شفا دختر عبداهللا العدويه يادگرفته بود

جمـع   وپرهيزگار بود حدود شصت حديث وكل قرآن را از برداشـت ونقـش مـؤثري در   
 .آوري قرآن ايفاء نمود

 يه مار حفصه و

ماريه قبطي بـراي كـار شخصـي     ،دريكي از روزها حفصه براي ديدار پدرش رفته بود
كنـار مسـجد    دراش  خانه ماريه را از ديگر زنانش كه خانه پيامبر .آمده بود نزد پيامبر

                                                 
 .85، 9/81بخاري باب نكاح  -1

 6/213الط�ق باب الرجعه ونسائي در  2016وابن ماجه ش  2283ش  ةجعابو داود، النكاح باب المرا -2

 روايت كرده است. 84ص  8وابن سعد در طبقات ج 
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 ،ماريه را با خود به داخل خانه حفصه بـرد  پيامبر ،جايي ديگر ساخته بودو در  بود جدا
اسـت دانسـت كـه     ديد كه پرده اتـاق پـايين كشـيده شـده    برگشت حفصه وقتي به خانه 

حفصه منتظر ماند و غيرتش به جـوش آمـد    .همراه زنش ماريه داخل خانه است پيامبر
چـون   :وقتي ماريه از خانه بيرون شد حفصه گريه كنان و ناراحت وارد خانه شد وگفـت 

وقتي ناراحتي وپريشاني  پيامبر ،من نزد تو اهميتي ندارم تو او را وارد خانه ام نموده اي
 اين موضو  درگـذر كنـي وراز مـرا فـاش نكنـي سـوگند       اگر تو از :حفصه را ديد گفت

و  .را با عايشه تعريـف كـرد   اما حفصه راز پيامبر ،من حرام است خورم كه ماريه بر مي
  .فاش شد جريان ميان همه زنان پيامبر

دهد وما  مي دختر ابوبكر را بر ما ترجيح رپيامب :ناراحت شدند و گفتند زنان پيامبر
ديگر بـراي مـا ارزشـي     ،دهد مي نيز بر ما ترجيح و اكنون اين كنيز قبطي راايم  صبر نموده

 .باقي نمانده است
بوده فاش  و پيامبر طرف خداوند خبر شد كه حفصه رازي را كه ميان او از پيامبر

 .ساخته است
و  طـ�ق داده  ايي كه شايع شد پيامبر او را يـك بر حفصه خشمگين شد تا ج پيامبر

 به خاطر عمر كه بسيار غمگين شده بود رجو  نموده است ونيز جبرئيل بـه پيـامبر  بعد 
 .نزد حفصه برگرد او روزه دار و شب نشين وهمسر تو در بهشت است :گفته بود

 داشت حفصه به سبب خدا ترسي وپرهيزگاري ومحبت شديدي كه نسبت به پيامبر
ازكارش پشيمان بود و از آن به بعد طبق دستورات خدا وپيامبرش زنـدگي را گذرانـد او   

سپري نمود وجز تقـوا وخداترسـي    ها شب وعبادت در ازندگي را با روزه داري در روزه
 .نزد چيزي ديگر از او سر

قرآن  ،اينكه قرآن نوشته شد حفصه براي حفاظت ونگاهداري آن انتخاب گرديد بعد از
يشـان  ها هه خداوند بر پيامبرش نازل كرده بود توسط مردان حفظ شد و آن را در سـين را ك

عمر بـه ابـوبكر    ،كاغذ وپارچه نوشته شده بودهاي  جاي داده بودند ونيز بر بعضي از تكه
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نگهداري اش  اين زيد قرآن را نوشت وحفصه در خانه پيشنهاد كرد تا قرآن را بنويسد بنابر
 .نمود

تـا اينكـه در عهـد     ،شـد  مي ر وعمر همچنان قرآن در خانه او نگهداريودر عهد ابوبك
 .عثمان مصاحف جمع آوري گرديد وفقط يك مصحف بنام مصحف انتشار يافت

شصت حديث از  ،روايت كرد او احاديث زيادي از پيامبر ،حفصه حافظ حديث بود
وشـش  انـد   كردهروايت  را متفقاسه حديث  دو او روايت شده كه امام بخاري ومسلم هر

35Fحديث را امام مسلم به تنهايي روايت كرده است

1. 
تا اينكه حادثه شهادت حضرت عثمـان   ،ع�قه بود بي ام المؤمنين حفصه نسبت به دنيا

رضي اهللا عنه رخ داد و عايشه از حفصه خواست كه همراه او براي خون خـواهي عثمـان   
ن عمـر او را از بيـرون   بـ صه عبـد اهللا  حفصه عايشه را تائيد كرد اما برادر حف ،بيرون رود

حفصـه   ،ت كـرد از برادرش اطاعـ باقي ماند واش  بنابراين حفصه در خانه ،رفتن منع نمود
برتري  كرد و هميشه به مقام و نمي هيچگاه اين نصيحت وخيرخواهي برادرش را فراموش

 .نمود مي خيرانديشي او اعتراف و
سال چهل وپنج هجري دچـار ضـعف    در اينكه گذشت تا مي ها همچنان سال و روزها

نمـاز  اش  جنـازه  حكم بر مروان بن ،امير وقت ،حيات را به درود گفت وبيماري گرديد و
خواند سپس جنازه ام المؤمنين به سوي قبرستان بقيع بـرده شـد و در آن جـا بـرادرانش     

ه در ام المـؤمنين حفصـ   .عبداهللا و عاصم خواهرشان را در قبر گذاشته وبه خاك سـپردند 
 .او زني بود كه به بهشت مژده داده شده بـود  .عمر شصت سالگي از جهان رخت بربست

 .رحمت خداوند بر ام المؤمنين باد

                                                 
 سير أع�م النب�ء.  -1
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36Fزينب بنت خزيمه مادر بينوايان

1 

ً�ب ﴿ سن
َ
َِّنيٗ�ا َوُ نهۦن سنۡلكنيٗنا َو ب� ٰ حم

َعاَم َ�َ َّ ََ ٱَ ّ عن�م َۡ ّم ن  ٨َو َّ َّۡجهن ٱ ن ۡم ك ُم عن�م َۡ ُم َ�ا  ُّ َ�  ّن
ب ًَ ّ كم ۡم َجَزب ٗء َوَ� شم ُم َنن نّدم  �  ٩ نَم َٗ َّن ََ ّٗسا َ�ۡ� ا َ�بم ًَ ّۡ نَنا يَ �َ َّ َنذ   

ُم َا ََ م  ١ّننّا  َّ مم ٱ ُم ٰ َََّٰ ََ
 � َٗ و م ٗة َو�م ۡم نَۡ�َ ُم ٰ ٰ َّ ّۡمن َوََ َ ۡۡ نَ  ٱ ٰك ََ  ّ ََ١  � َٗ  َجّنٗة وََحَّن

وب  م ََ ََ نَ�ا  م ِ ُم ٰ  ﴾١وََجَزٰ
 .]١٢-٨ [اإلنسان:

ما شما را تنها بـه   .دادند به بينوا ويتيم واسير به خاطر دست داشت خدا مي وخوراك«
مـا از   .خـواهيم  نمـي  دهيم و از شـما پـاداش و سپاسـگزاري    مي خاطر ذات خدا خوراك
 ،ترسيم از روز بس ترشرو وسـخت اخمـويي بـه همـين خـاطر      مي (عذاب) پروردگارمان

 دارد و ايشـان را بـه خرمـي وشـادماني     مي ز محفوظخداوند آنان را از شر و ب�ي آن رو
 خداوند بهشـت وجامـه ابريشـمين را پاداششـان    اند  برابر صبري كه نمودهو در  رساند مي
 .»دكن مي

 سخاوت ام المؤمنين زينب بنت خزيمه 

وكـريم   ،سخاوت يعني بدون تكلف با سادگي و آساني چيزي را بـه كسـي بخشـيدن   
سـخاوت   .ه به مردم بدون اينكه عوض بگيرد نفع برسـاند شود ك مي وسخي به كسي گفته

نه اينكه سخاوت بـه معنـي بخشـيدن     ،يعني بدون هدف وغرضي مردم را بهره مند كردن
37Fرهايي از مذمت مردم مال براي دفع ضرر ويا

2. 
 .عنوان نيكي وپرهيزگاري يادشده استسخاوت در قرآن تحت 

                                                 
ازواج  – 9653ترجمه  29/ 6 ةبـها عبارتند از: أسد الغا ترين آن منابع سيرت زينب زياد هستند كه مهم -1

الستيعاب ج  218ص  2 ، سير أع�م النب�ء ج90ص  4ج  ةيوالنها ةيالبدا – 77ص  ةالنبي لبي عبيد

 ةيـالنبـو  ةالسير – 89ص  2ج  ةنيـالمواهب اللد – 380، 170ص  2، الكامل لبن الثير ج 305ص  4

 . 258ج�ء الفهام ص  – 381ص  2عيون األثر ج  647ص  2ج 

 تعريفات جرجاني باب الكاف. -2
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كه او را مادر هر مستمند ونيازمندي كـه  د زينب مادر بينوايان نيز سخاوتش اينگونه بو
 .به كمك احتياج داشت قرارداده بود

او به عنوان مادر بينوايان (ام المساكين) مشهور بود زيرا سايه مهر وعطوفت او همواره 
عصر جاهليت نيز به ام المساكين (مادر  ايشان قبل از اس�م و در ،برسر فقرا وبينوايان بود

 بخش همان بود كـه زينـب از   د و اس�م كه آمد يكي از تعاليم حياتبينوايان) معروف بو
كـه   ،واين صفت افـرادي اسـت   .كمك ونيكي با فقرا ،يعني ،نظر اخ�قي به آن پايبند بود

امـا مـؤرخين سـيرت     .يشان نرم وهمت شان بلنـد و بالسـت  ها دل شان نيرومند و وجود
 ؟امهات المؤمنين در مورد زينب چه گفته اند

 كـرد ام المسـاكين خوانـده    مـي  او از بس كه با مردم خوبي :گويد مي از مؤرخينيكي 
 .شد مي

در جاهليـت ام السـماكين    .او زينب بنت خزيمه بن حارث بن عبداهللا اله�لـي اسـت  
38Fشد مي (مادر بينوايان) خوانده

1. 
39Fداد مي گفتند چون به مستمندان زيادي غذا مي او را ام المساكين

2. 
 .نيكي واحسان ميكردها  آن داد و با مي به فقراصدقات فراواني 

 زندگي زينب قبل از ازدواج با پيامبر

وقتـي بـزرگ شـد از همـه      .به دنيا آمد ام المساكين سيزده سال قبل از بعثت پيامبر
با عبداهللا بن جحش ازدواج  كه او قبل از پيامبراند  مؤرخين نوشته .دختران مكه بهتر بود

كه او با طفيـل بـن حـارث ازدواج    اند  وبعضي گفته .جنگ احد كشته شد كرد وعبداهللا در
 عبيده بن حارث مطلبي با او ازدواج كـرد  ،كرده بود اما طفيل او را ط�ق داد وبرادر طفيل

بينوايـان  و مـادر   به هرحال اين زن سخاوتمند ،جنگ بدر و يا احد به شهادت رسيدو در 
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بايست اس�م بـا او مهربـاني و    مي دست داد و ازه اس�م شوهرش را هركس كه بود رادر 
 ؟گرفت مي اين كار بايد چگونه انجام .داد مي عطوفت نشان

 ازدواجي مبارك  

سال سوم هجري مشركين مكه توطئه كردند ولشكري را جمع نموده وبراي پيكـار   در
ي جنگ در گرفت وبه ظاهر مشركين پيروز شدند وتعداد زيـاد  ،حركت كردند با پيامبر

ايـن جنـگ بـه     در وشير مرد اس�م حمزه عموي پيامبر ،رسيدنداز مسلمين به شهادت 
دست دادن همسـر خـود    زينب با از ،همسر زينب در اين جنگ شهيد شد ،شهادت رسيد

او ديگـر   ،به شدت غمگين گرديد وشهيد شدن همسرش مصيبت بزرگي براي زينب بـود 
مدينـه كسـي را جـز     ه هجرت كرده بـود و در ديد زيرا از مك مي خودش را در مدينه تنها

 .خدا نداشت
نوازد وزينـب در مقـامي از تقـوا وخداترسـي قـرار       مي اما خداوند بندگان صالحش را

درنگ مشكل او را حل نمود و وقتي عدتش تمـام شـد چنـد روزي     بي داشت كه خداوند
واگذار  به پيامبر او امر ازدواج خود را .از او خواستگاري نمود نگذشته بود كه پيامبر

 صـلى اهللا عليـه وسـلم    محمـد  كرد چون در مدينه كسي را نداشت كه ولي امر او باشد و
ه�لي آمد تـا زينـب را بـه ازدواج     واما عمويش عمر ،بهترين سرپرست و ولي امر او بود

صد درهم به عنوان مهريه بـه زينـب داد وبـراي او     مبلغ چهار در بياورد پيامبر پيامبر
و مادر  و زينب مادر بينوايان به عنوان همسر پيامبر ،ي زنانش ساختها اتاق ي ماننداتاق

 .اقامت گزيد خانه پيامبر مؤمنان در

 كنار پيامبر روزهايي در

آن طـور   هعايشه وحفصـ  .گذراند زينب روزهايي كمي حدود دو ماه در خانه پيامبر
 پيوسـتند رشـك   مـي  همسران پيـامبر كه به تازگي به  كه نسبت به ديگر همسران پيامبر

عايشه وحفصه  ،آمد مي بردند ونه غيرتشان به جوش مي بردند نسبت به زينب نه رشك مي
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به خاطر تجليل از سخاوت وبخشش زينب او را به همسري برگزيـده   ميدانستند پيامبر
 .با زينب بود سبيي ديگر در ازدواج پيامبر است ونيز مهرباني وعطوفت پيامبر

40Fگذشت وبه گفته مؤرخين شصت روز مي زها به سرعترو

وزينب  از زندگي پيامبر 1
گذشت كه زينب از جهان چشم فرو بست بنابراين زندگي با او يـاري نكـرد تـا حـديثي     

در واقع اين چند روز زندگي بـا   ،روايت نمايد بلكه فروتنانه به لقاي پروردگارش شتافت
 .زينب ومرحله اي بود براي انتقال به بهشت جاويدان تجليل از پيامبر

41Fروايت نكرد مادر بينوايان وفات كرد وحديثي از پيامبر

سن سي سـالگي در   او در .2
قبرسـتان  و در  عنفوان جواني در ربيع الخر سال چهارم هجري چشم از جهان فروبسـت 

42Fبقيع به خاك سپرده شد

3. 

43Fام سلمه

4 

تسـليت   .»شوهري بهتر از ابو سلمه عطا كـن  و به او ،نبار خدايا غم او را برطرف ك«
  .به ام سلمه هنگام درگذشت شوهرش ابوسلمه رسول اكرم

 خداحافظي با ابوسلمه 

و بـرادر   پسر عمه پيامبر ،عبداهللا بن عبدالسد بن المغيره پسر بره دختر عبدالمطلب
وشوهر ام  اعتماد پيامبراو يكي از قهرمانان اس�م در جنگ احد ومورد  ،بوداش  رضاعي
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اميـر   ابوسـلمه را  ،در روز غزوه عشيره پيامبر .جنگ احد زخمي شده بود در ،سلمه بود
و پنجاه نفري به  از غزوه عشيره برگشت لشكري صد مدينه مقرر كرده بود وقتي پيامبر

 بـه  ،جنگ احد فرماندهي ابوسلمه براي جنگ با بني اسد كه بعد از شكست مسلمانان در
ابوسلمه در مسئوليتي كه به عهده او گذاشـته شـد    .فرستاد ،چشم طمع دوخته بودندها  آن

اما زخمي كه درجنگ احـد بـه او رسـيده     ،موفق گرديد و پيروز مندانه به مدينه بازگشت
ام سلمه دركنار  ،هنوز بهبود نيافته بود تا اينكه بر اثر همان زخم به بستر بيماري افتاد .بود

چندين بار به عيادت ابوسلمه  پيامبر ،مار داري ومراقبت از او مشغول بودشوهرش به تي
 .آمد
ي ها نفس براي عيادت ابوسلمه آمده بود ابوسلمه آخرين يكي از روزها كه پيامبرر د

نمود ابوسلمه جان به جـان   مي كنارش براي او دعا خير در كشيد و پيامبر مي زندگي را
از  ،آنروز بر جنازه او به جاي چهـار تكبيـر نـه تكبيـر گفـت      پيامبر ،آفرين تسليم نمود

نـه فرامـوش كـردم نـه      :فرمـود  ؟ايشان سؤال شد آيا به فراموشي اينقدر تكبير گفته است
 .گفتم بازهم شايسته آن بود مي اگر هزار تكبير بر جنازه ابوسلمه ،اشتباهي رخ داد

 واين جمله را بارها تكرار ت همسرش ناراحت شد و به گريه افتادشذام سلمه از درگ

خـدايا  ( .»گرديم مي به سوي او باز ن خداونديم وآ ما از« »ليه راجعونإنا إنا هللا وإ« :كرد مي

از مصيبت زنـدگي ام را بهتـر   و بعد  ،پيش آمده است پاداش بدهمرا در مصيبتي كه برايم 
44Fكن)

1. 

 ازدواجي مبارك  

فرزنـدانش   ،گذراند مي هناكي راام سلمه بعد از وفات شوهرش روزهاي سخت واندو
ديد كه پدرشان  مي را يتيمها  آن نمود و وقتي مي را اطراف خود جمع »دره وزينب ،عمرو«

چهار ماه از وفات شوهرش گذشته وعدتش به  ،شد مي بيشتر اندوهگيناند  را ازدست داده
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 .ابوبكر وعمر از او خواستگاري كردند ،پايان رسيده بود
خداونـد   ،تربيـت وپـرورش فرزنـدان خـود از ازدواج ابـاء ورزيـد      ام سلمه به خاطر 

 ،سرپرسـتي  ،خداونـد  ،ازدواجي زيبا وسرنوشتي خوب براي ام سلمه تـدارك ديـده بـود   
 .مهربان ونيكو براي فرزندان ام سلمه بدو بخشيد

وقتـي ام سـلمه را گفتنـد كـه      ،فردي را براي خواستگاري ام سـلمه فرسـتاد   پيامبر
ام سـلمه حيـران شـد كـه چـه       ؟خواستگاري نموده است ونظر تو چيست از تو پيامبر

مـن جـواني را    :بالخره تصميم نهايي خود را گرفت وچنـين عـذر آورد   ،عذري بيان كند
ونيز تند مزاج هستم شايد باعث ناراحتي ديگر زنانت  ،دارمزيادي هاي  بچه ام، سپري كرده

 .. .افقت كنند يا خير ومعلوم نيست اولياي من با اين پيوند مو ،شوم
 ،مـن از تـو بزرگتـر اسـت     اگر سن تو بال است سن :درپاسخ ام سلمه فرمود پيامبر

گويي تند مـزاج هسـتم خداونـد     مي واما اينكه ،فرزندانت را به خدا وپيامبرش واگذار كن
 و ،واولياي تو با ازدواج با من موافقت خواهنـد كـرد   ،بين خواهد برد تند مزاجي تو را از

45Fآناني كه در اينجا نيستند نيز مخالفت نخواهند كرد

1.  
ازدواج موافقت نمود وپسرش سلمه بـه عنـوان ولـي وسرپرسـت      سرانجام ام سلمه با

بـا ام   از ازدواج پيـامبر  ديگر همسران پيـامبر  ،در آورد مادرش او را به نكاح پيامبر
ـ  مـي  جـوش غيرتم  :رأس همه عايشه به حفصه گفتو در  سلمه آگاه شدند  د ورشـك كن

  .برم مي
حفصه به عايشه گفت كه ازدواج پيامبر با ام سلمه چيز مهمي نيست بلكه كاري سـاده  

 .وعادي است
وفات نموده (ام المساكين) كه قبل از ازدواج پيامبر با ام سلمه  ،ام سلمه درخانه زينب

اما ديد كه  خواست وارد خانه شود ونزد همسر جديدش برود مي پيامبر .بود جا گرفت
 .دهد مي ام سلمه دخترش زينب را پستان به دهان داده وشير
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 را شـير اش  بيرون رفت وروز بعد دوباره آمد بـازهم ديـد كـه ام سـلمه بچـه      پيامبر
عمار برادر مادري ام سلمه آنچه را كه پيش آمده بود درك كرده  ،تبرگش دهد پيامبر مي

اين بچه را بگـذار تـو بـه سـبب      :فته وگفتنزد ام سلمه آمد ودخترش را از آغوشش گر
 .شوي مي تشريف فرمايي ايشان ي ومانع ازكن مي را اذيت همين بچه پيامبر

نزد ام سلمه  عمار دختر بچه را به يكي از زنان در قبا سپرد تا او را شير بدهد پيامبر
ام  !؟! كوچولـو كجاسـت  ؟كوچولو كجاست :مورد زينب از مادرش چنين پرسيدو در  آمد

ام سلمه جايگاه بزرگـي در قلـب    .عمار بن ياسر او را برده است :گفت سلمه به پيامبر
همسـر  تـرين   من ام سـلمه محبـوب   بعد از :داشت تا جايي كه عايشه گفته است پيامبر

 .پيامبر بود

 لجايگاه بلند ام سلمه 

وحـي   امبرزنان پي خانه ديگرو در  شد مي فقط در اتاق عايشه نازل وحي بر پيامبر
 .كرد مي عايشه بر هوهاي خود افتخار ،به خاطر اين .شد نمي نازل

 شنيدم كه پيامبر ،درخانه ام سلمه بود شبي نشسته بودم پيامبر :گويد مي اما عايشه
 ؟خنديـد  مـي  چـرا  .خداوند شما را هميشه بخندانـد  :خندد وام سلمه از او پرسيد مي دارد
ابولبابه بر اثر گناهي كه مرتكـب شـده   - ،ولبابه را پذيرفتخداوند توبه اب :فرمود پيامبر

آيا به  اي پيامبر خدا! :ام سلمه گفت .-ي مسجد بسته بودها ستون بود خود را با ستوني از
 .ده ،خواهي به او مژده مي اگر ،بله :فرمود ! آن حضرت؟او مژده ندهم

پذيرفتـه  تـو را   داوند توبـه ال باش خابولبابه خوشح :ام سلمه او را اين چنين مژده داد
مـردم وقتـي مـژده را     .واين زماني بود كه هنوز حجاب بر زنان فـرض نشـده بـود    .است

بايـد   :ي ابولبابه را باز كرده واو را آزاد كردند اما او قبـول نكـرد وگفـت   ها طناب شنيدند
 .دست وپاي او را باز نمايد واو را آزاد كند پيامبر

 .ستوني خود را بسته بود باز و آزاد نمـود  اينكه شش روز با آمد واو را بعد از پيامبر
كرد بعد از نماز دوباره خود را به همان  مي همسرش فقط هنگام نماز دست وپاي او را باز
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 :تا اينكه در مورد ايشان نازل گرديد .بست مي ستون

ّب  َ�َ�ٗ� ﴿ َم ُنۡم َخلَ ن َ نّم نذم ِ 
ّب  ََ ٱۡ�َ�ََم و َم َُ َوءَ ا  َ�ٰلنحٗ َوَءبَخ َ َ�تّم

َ
م ُ َّ ََ ٱ ًًا َع ن ََ َسّ� بَخ

 َّٞ َ َ�فم َّ َّ ٱ ُنۡمإ ّن يٌم  َعلَۡي  .]١٠٢التوبة: [ ﴾١َّحن
عمل نيك را با عمل بد مخلوط ها  آن ،گروه ديگري به گناهان خويش اعتراف كردند«

 همانـا خداونـد بخشـاينده ومهربـان     ،اميد است كه خداوند توبه آنـان را بپـذيرد   ،نمودند
 .»است

در روز صلح حديبيه وقتي صحابه براي اينكه  ،ام سلمه بانويي عاقل واهل بصيرت بود
 ،وقربـاني كـردن تـأخير نمودنـد     از وارد شدن مكه محروم شده بودنـد در تراشـيدن سـر   

 .خشمگين وارد خيمه ام سلمه شد پيامبر
 مكن براي را سرزنشها  آن مشكلي نيست :را ديد گفت ام سلمه وقتي حالت پيامبر

سـپس   ،گردند مي بر و عمره مكه بدون ورود بهها  آن مشكل بزرگي پيش آمده چونها  آن
كسـي از   بدون اينكه با ،قرباني ات را ذبح كن و موهاي سرت را بتراش :گفت به پيامبر

 .مسلمانان حرفي بزني
نـد  و بـا صـداي بل  را سـر بريـد   اش  طبق مشوره ام سلمه بيرون رفت وقرباني پيامبر

را ديدنـد از او اطاعـت كـرده     مسـلمانان وقتـي پيـامبر    ،گفت وسرش را تراشيد تكبير
46Fوقرباني هايشان را سر بريدند و سرهاي يكديگر را تراشيدند

1. 
 واينگونه مشوره ام سلمه باعث نجات مسلمين از فتنه اي شد كه بر اثر صلح حديبيـه 

 .بيه فتح بزرگ مكه بودونتيجه صلح حدي .خواست ميان مسلمانان برپا شود مي
زماني كـه عايشـه    ،حكمت ودانش زيست همچنان با از وفات پيامبر اسم سلمه بعد

 :خواست بيرون بـرود ام سـلمه او را نصـيحت كـرد وگفـت      مي براي مطالبه خون عثمان
 !؟خواهي بيرون بروي مي پس تو چرا ،شود نمي پايه دين با زنان راست ،بيرون نرو

                                                 
 سير اع�م النب�ء، مغازي واقدي.  –ابن هشام  ةيالنبو ةالسير -1
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او نود سـال زنـدگي نمـود وآخـرين      .روايت كرده است ز پيامبرام سلمه احاديثي ا
 هجري از 62او در زمان يزيد بن معاويه درسال  .كرد مي ترك همسر پيامبر بود كه دنيا را

نمـاز خوانـد وفرزنـدانش عمـرو      او ابوهريره بـر  ،جهان درگذشت وطبق وصيت خودش
 شان را دفن كردند او در اميه مادرسلمه داخل قبر مادرشان رفته وبا كمك عبداهللا بن ابي 

 .قبرستان بقيع به خاك سپرده شد در كنار ديگر همسران پيامبر
 .پايان بر ام المؤمنين ام سلمه باد بي س�م ودرود

47Fزينب بنت جحش

1 

يـا بـرادر وديگـر     ،توسط پدرها  آن زيرا .من با زنان ديگرت فرق دارم !اي پيامبر خدا«
ولي مرا خداوند از فراز هفت آسـمان بـه    ،واج تو در آمده انداعضاي خانواده شان به ازد
 .زينب بنت جحش به پيامبرقبل از ازدواج   .»عقد شما در آورده است

در آمـده   زينب هميشه اين نعمت خداوندي را كه با هدايت آسماني به عقد پيـامبر 
شـماها را   :فـت گ مـي  كـرد و  مـي  ساير زنان افتخـار  كرد وهمچنين بر مي ياد نزد پيامبر
خداوند از بالي هفت آسمان بـه عقـد    اما مرااند  در آورده يتان به عقد پيامبرها هخانواد
 .در آورده است پيامبر

 

 

                                                 
، ج 722ص  2والتاريخ ج  ةفـترين مراجع سيرت ام المؤمنين زينب بنت حجش عبارتند از: المعر مهم -1

 ةصــف – 1/171شــذرات الــذهب  – 6947ترجمــه  – 127، 125ص  6ج  ةبــ، أســد الغــا233ص  3

 – 7/104 ةيـوالنهـا  ةيـالبدا – 411ص  3ج  ةحلليا – 382ص  2عيون األثر ج  – 46ص  2ج  ةالصفو

...، تاريخ الس�م ذهبي، الخلفـاء  197، 2/177الكامل لبن الثير ج  – 226، 113، 2/89تاريخ الطبري 
 وديگر كتابهاي حديث وسيرت. – 187. 14تفسير القرطبي  – 211ص 
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   ؟داستان زينب چيست

را دستور داد تا با زينب ازدواج نمايد؟ كه چنين افتخار و  چرا خداوند پيامبر و

 ؟شرافتي نصيب زينب گردد
زينب در  ،بود عمه پيامبر ،دختر عبدالمطلب »اميمه«وي مادر و  »جحش« ،پدر زينب

اعضاي  ،زيست مي مكه دختري زيبا وجوان بود كه با خانواده خود در زمان بعثت پيامبر
ميان مهـاجرين   در ،بعضي به حبشه هجرت كردند ايمان آوردند و به پيامبراش  خانواده

خوردند و آل جحش مكه  مي  نيز به چشمعبداهللا وعبيداهللا ،به سوي حبشه دو برادر زينب
حمنه خواهر زينب با زيبـاترين جـوان قـريش     ،ديار خود هجرت نموده را ترك كرده واز

خـواهر ديگـر زينـب ام     ،مصعب بن عمير ازدواج كـرد  ،در مدينه واولين نماينده پيامبر
فقـط   ،اشراف قريش بـود ازدواج نمـود   حبيب بنت جحش با عبدالرحمن بن عوف كه از

نسب وشرافت با او برابر  كسي ازدواج كند كه در زينب باقي مانده بود او منتظر بود كه با
  .باشد
بن  زيداش  كسي را فرستاد تا زينب را براي غ�م آزاد شده پيامبر ،يكي از روزها رد

گذاشت زيـد را   مي دوست داشت و به او احترامزيد را  پيامبر ،حارثه خواستگاري كند
بخشيده بود وايشان زيد را تربيت وپرورش داده بـود امـا    كودكي به محمد درخديجه 

ام ايمن حبشي را بـه ازدواج زيـد در آورد كـه اسـامه      خانواده زينب نپذيرفتند و پيامبر
 .قهرمان مسلمين ازهمين مادر متولد شد

ه را ازمكه به مدينه هجرت نمود وخداوند بر پيامبرش اين آي روزها گذشت و پيامبر
 :نازل كرد

َنذٖ ﴿ ۡؤ ن�م ََ ك ا َ� ََ َنۡذ َوَ� سم  َو مم ٱۡ�نَ�َةم  ُم َ ََ ك ّ ُم َ يَ
َ
ب ُ ًَ ۡس

َ
ۥ  ُ م ّ�م ََسم م َو َّ ََ ٱ َننَة  ّنَرب ََ ۡؤ

َّ َضَ�ٰٗ�  ۡد َض ََ ََ َّ�مۥ  ََسم َ َو َّ ذ َ�ۡع ن ٱ ََ ۡسَنمنۡمو َو
َ
نٗ  ُ بّن  .]٣٦األحزاب: [ ﴾٣ا َّ

 ري كه خدا وپيغمبرش داوري كـرده باشـند اختيـاري از   كا در ،هيچ مرد وزن مؤمني«
سـرپيچي كنـد گرفتـار گمراهـي      خود در آن ندارد هركس هم از دستور خدا وپيغمبـرش 
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 .»گردد مي آشكاري كام�
زينب وبرادرش دانستند كه ازدواج فرزند حارثه با زينب قضاي الهي وخواست پيـامبر  

آمـده   بـرادرش نـزد پيـامبر    .درهـد  وزينب حاضر شد كه به اين ازدواج تـن  ،خداست
 .»خواهي به من دستور بده مي آنچه« :معذرت خواست وگفت

كـرد كـه شـوهر     مـي  امـا احسـاس   ،اجراي امر الهي با زيد ازدواج كردزينب به خاطر 
كه زيـد  ديري نگذشت اخت�ف ميان زينب و همسرش شرو  شد وهرگاه  .مناسبي ندارد

 كـرد كـه صـبر كنـد و     مـي  او را سـفارش  پيامبر ،ردك مي از زينب شكايت نزد پيامبر
 .مشكلي نيست اخت�ف زن وشوهر چيز عادي وساده اي است :گفت مي

  ازدواج با پيامبر

 وحي نمود كه چون زينب با فردي كه ازنظر مقـام از او پـايين تـر    خداوند به پيامبر
نمـوده اسـت   و ميـل بـاطني ازدواج    هـا  عرب خ�ف عادت است بخاطر رضاي خدا وبر

خداوند او را اكرام خواهد نمود وبه زودي شـوهرش او را طـ�ق خواهـد داد وبـه عقـد      
 .درخواهد آمد پيامبر

همسرت « :گفت دست زينب شكايت نمود پيامبر آمد واز زيد بار ديگر نزد پيامبر
آيـه   وايـن  .زينب بنت جحش را ط�ق داد ،اما ازدواج ادامه پيدا نكرد و زيد .»را نگاه دار
 :نازل شد

َعَم ٱ﴿ ُۡ
َ
ني  � َّ ن ُم ك ّ َم ََ ۡ�ن ذۡر 

َ َو�م َّ ِن ٱ ۡ  َعلَۡيَ  َووَۡجَ  َوٱتّ ۡسلن
َ
َُۡعۡ�َٱ َعلَۡيهن ُ

َ
م َعلَۡيهن َو� َّ

ّۡدٞ  ٰ َو ََ ۖ ََلَّ�ا ََ ٰٰهم ََ ۡ�َ َ
َ
ُ ِّ َح

َ
م ُ َّ يهن َوَ�َۡ� ٱسّاَو َوٱ ۡبدن َم م  َّ ا ٱ ََ   َ َُۡفلن ن  فن  �َ َٗ ا َوَط َُ � ۡن

ََ َ�َ ٱكۡ�م  ّ ُم ا َنَ�ۡ َ� يَ َُ جٞ َووّۡجَ�َٰك ََ َِ َح َننن َٗ فن   ۡؤ ّذ َوَط ُم َنۡن ب   ّۡ ََ ُنۡم ّنَرب ََ ن
 ِ َيا ۡۡ�ن

َ
ٰجن ُ ََ ۡو

َ
ُ ََ �إ َوَ�

َم ٱ ۡس
َ
ُ �ّٗ ۡفعم ََ ن   .]٣٧األحزاب: [ ﴾٣ َّ

وتو نيز بدو لطـف   (يادآور شو!) زماني را كه به كسي كه خداوند بدو نعمت داده بود«
 تـو چيـزي را در دل پنهـان    .خـدا بتـرس   همسرت را نگـاه دار واز  :گفتي مي ،كرده بودي
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حـالي كـه خداونـد     ترسيدي در مي واز مردم ،سازد مي آن را آشكارداشتي كه خداوند  مي
او بترسي هنگامي كه زيد نياز خود را بدو به پايان برد مـا او را بـه    است كه از سزاوار تر

ري تو در آورديم تا مشكلي براي مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خواندگان خود همس
 .»فرمان خدا بايد انجام بشود .نباشد بدانگاه كه نياز خود را بدانان به پايان ببرند

شـد چگونـه    مـي  ناميده بود وزينب همانند زن پسر پيامبر زيد پسر خوانده پيامبر
ايـن نـازل شـده اسـت كـه زينـب        ودستور خدا هم بـر  ؟از او خواستگاري كند پيامبر

رود  مـي  چـه كسـي   :با لبخند گفـت  ! و چون وحي نازل شد پيامبر؟خواستگاري نمايد
 ؟ازدواج من درآورده است به دهد كه خداوند او را مي وزينب را مژده

در  رفت و به زينب مژده داد كه خداوند تو را بـه عقـد پيـامبر    سلمي خادم پيامبر
 .ده استآور

كـردم كـه زينـب زيباسـت و بـه دسـتور        مي احساس ،وقتي خبرشدم :گويد مي عايشه
اين چيزها  او با ،گفتم مي بردم و باخودم مي رشك ،در آمده است خداوند به عقد پيامبر

گوسفندي سربريد واز صبح  و پيامبر ازدواج صورت پذيرفت .ما افتخار خواهد كرد بر
 آمدنـد ونـان وگوشـت    مـي  ردم گروه گروه به خانه پيامبرتا اينكه نصف روز گذشت م

 افتخـار  شـد وبـر زنـان پيـامبر     خوردند وزينب با احترام وعزت وارد خانه پيامبر مي
اما مرا خداوند از اند  در آورده يتان به عقد پيامبرها هشماها را خانواد« :گفت مي كرد و مي

 .»ستدر آورده ا بالي هفت آسمان به نكاح پيامبر
جز  هيچ يك از زنان پيامبر :گويد مي عايشه ،آمد مي غيرت هووهاي زينب به جوش

 ،ضمن ص�ح و پرهيزكاري زني پركار وزرنگ بـود  درزينب  .كرد نمي زينب با من رقابت
 .ومعروف بود كه او روزه دار وشب نشين است ،دوخت مي كرد و مي را رنگها  او پوست

راه خدا بر فقـرا وبينوايـان   و در  داد مي دانست انجام مي يش كارهايي كه خوبها دست با
 .نمود مي صدقه
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  زندگي زينب بعد از پيامبر

نمود در  مي او همچنان پرهيزكار بود وبه فقرا و مستمندان كمك ت پيامبرااز وف بعد
 اند: مورد سخاوت ونيكوكاري زينب گفته

درنظر گرفتـه بـود    ز زنان پيامبريك ا وقتي عمر رضي اهللا عنه مبلغي را كه براي هر
چون اين مبلغ را به خانه زينـب   ،سهميه زينب دوازده هزار درهم بود ،براي زينب فرستاد

زينب نتوانست به سوي اين مال نگاه كند ونه آن را دسـت زد وخـود را پوشـاند     ،آوردند
بعد بـه   .ازيدبينداي  پارچه را بريزيد وروي آنها  عمر اين درهم خدا رحم كند بر :وگفت

.. وفـ�ن بـده   .دست را دراز كن واين مبلغ را بگيـر وبـه بنـي فـ�ن     :برزه بنت رافع گفت
گرفت تا اينكـه زيـر    مي و نيازمندان را براي برزهها  وهمچنان اسامي بسيار از يتيمان وبيوه

اي ام المؤمنين سوگند به خـدا كـه مـا هـم      :برزه گفت ،پارچه مقدار خيلي كم باقي ماند
يش هـا  دسـت  و ؟زير پارچه چقدر باقي مانده است :زينب گفت .ي در اين مال داشتيمحق

اين سـال بـه بعـد مـن بـراي گـرفتن        بارخدايا از :تضر  گفت را به آسمان بلند كرده وبا
نصيب من مگردان زيـرا مـال    بار خدايا درسال آينده اين مال را ،بخشش عمر زنده نباشم

 .فتنه است
هزار درهم فرستاد تـا  و بعد  .اين زن خوبي است :بر شد وگفتعمر از دعاي زينب خ

 .اما بازهم زينب آن را ميان فقرا تقسيم كرد ،اين مبلغ صرف خودش نمايد
يم كسي زودتر به من ملحق خواهد شد كه بيشتر ها زن همه شما از« :گفته بود پيامبر

از وفات او نيـز   بعدنمود  مي سخاوت عهد پيامبر وزينب همچنان كه در ».سخاوت كند
بـود كـه وفـات     اينكه اولين زن از زنان پيامبر كرد تا مي راه خدا خرج اموال خود را در

 .كرد وبه شوهرش پيوست
 .دفن كردند قبر او ايستاده واو را دراش  نفر از خانواده وقتي زينب درگذشت دو

48Fعمر رضي اهللا عنه با چهار تكبير بر او نماز خواند

در قبرسـتان بقيـع بـه     ام المؤمنين .1

                                                 
 .9/111طبقات ابن سعد ج  -1
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 .خاك سپرده شد
 .باد ،سخاوتمند تربود رحمت خدا بر ام المؤمنين زينب كه ازهمه همسران پيامبر

49Fجويريه دختر حارث

1 

 ب�يي كـه بـر   ،من دختر حارث بن ابي ضرار سردار بني مصطلق بودم !اي پيامبر خدا«
بـا او   ،ثابت بن قيس شـدم  سهميه ،هنگام تقسيم غنايم در ،تو پنهان نيست سر من آمد از

اين نزد تو آمدم تا از تـو كمـك    بنابر ،پيمان بستم كه كار كنم وبتدريج خود را آزاد نمايم
 »....بخواهم

 غزوه بني مصطلق در (جويريه بنت حارث)

بر حارث بن ابي ضرار كه قصد سوء به اسـ�م داشـت   در غزوه بني مصطلق  پيامبر
دسـت آورده بـود بـه    زيادي بهاي  حالي كه غنيمتو در  هپيروز مندان پيامبر ،پيروز شد

شـتر وپـنج هـزار گوسـفند را      زاره هفتاد نفر از دشمن اسير شده بود دو ،مدينه بازگشت
يـان اسـراء   م در .مسلمين به غنيمت خويش گرفته بودند زنان وكودكان اسير شـده بودنـد  

و در  ورد او دختري زيباخ مي جويريه دختر حارث وبانوي زنان بني مصطلق نيز به چشم
ثابـت بـا او    ،سهميه ثابت بن قيس انصاري شـد  ها، هنگام تقسيم غنيمت ،بهار جواني بود

 .او را آزاد خواهد كردپيمان بست كه اگر هفت اوقيه ط� بپردازد 
را خواسـت ونـزد    ورود به محضـر پيـامبر  اين جويريه اجازه  مبلغ هنگفتي بود بنابر

من دختر حارث بن ابي ضرار  !اي پيامبر خدا« :مك خواست وگفتاو ك آمد واز پيامبر
تقسيم  در ،شما پوشيده نيست ب�يي كه برسرم آمده از ،قومش استحارث سردار  ،هستم

                                                 
 4السـتيعاب ج    - 8/116ترين مراجع عبارتند از: طبقـات ابـن سـعد     تن سيرت جويريه مهمدر نوش -1
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شدم با او پيمان بستم كه بعـد از پرداخـت مبلغـي مـرا      »ثابت بن قيس«من سهميه  ،غنايم
 .»اد شومتا مرا كمك كني تا آزام  آمده اكنون پيش تو ،آزاد كند واو مبلغ را تعيين نمود

اگر مبلغ تعيـين شـده از طـرف ثابـت را بـه او       :به حالش سوخت وگفت دل پيامبر
 :فرمـود  پيـامبر  .بله اي پيامبر خدا :جويريه گفت ؟پسندي مي تو ازدواج كنم وبابپردازم 

 .من نيز اين كار را انجام دادم
ود كه وام او پرداخت شـود و او آزاد گـردد   كه دستور داده ب پيامبرحكم  جويريه از

او  ،گرفـت  نمـي  اما پدرش ابي ضرار از زماني كه دخترش اسير شده بـود آرام  .راضي بود
شـتران را   .دختـرش را آزاد كنـد   را به مسلمين فديـه دهـد و  ها  آن چند شتر جمع كرد تا

و بـا خـودش   ميان شترها به شدت مورد پسندش واقع شـد   حركت داد ناگهان دو شتر از
آن دو شتر را براي خـود نگـاه    .است شتر را براي خودم نگاه دارم بهتر اگر اين دو :گفت

را بـه  ها  آن بقيه شتران را به مدينه آورد تا هدايت كرد وها  داشته و به شرف آن سوي دره
 .كه در دست مسلمين اسير بود آزاد كند دخترش را عنوان فديه بدهد و

شما دخترم را اسير  !اي محمد :رفت وگفت ا شترها نزد پيامبرچون به مدينه رسيد ب
 .اين فديه اوست او را آزاد كنيد ،كرده ايد
حـارث بـه شـدت     ؟اي كجا هستند شتري كه در دره پنان كرده آن دو :فرمود پيامبر

م بعـد كمـي   كـن  مـي  كسي همراه من نبود كه ببيند من چكار :خود گفت وحشت كرد وبا
كه هيچ موجودي جز خدا نيسـت   دهم مي گواهي :خن آمد گفتبه س وقتي ساكت شد و

اين كارم جز خدا هيچ كـس   چون از .كه تو اي محمد پيامبر خدا هستي دهم مي گواهي و
 .است هاط�عي نداشت

بـين   از و جنـگ بـا پيـامبر    اين گونه به حارث بن ضرار سردار بنومصطلق كه بـر  و
حارث كسـي را فرسـتاد كـه شـترها را      .مشرف شدبه اس�م كرد  مي بردن او لشكر كشي

ايـن   :گفـت  كند وقتي شترها را آوردند به پيامبر دخترش را آزاد ياورند تا فديه دهد وب
آيا اگر او را ما  :فرمود پيامبر .دختر من شايسته نيست كه اسير باشد ،فديه دخترم هست
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  .خوب است ،بله :حارث گفت ايم؟ قبول كنيم كار خوبي نكرده
 پيـامبر  .ام را پذيرفته و اس�م آورده من پيامبر :ووقتي از جويريه پرسيده شد گفت

ازدواج نمود واسم او را كه بره بود عوض كرد واو را جويريـه نـام    او او را آزاد كرده وبا
50Fگذاشت

1. 
بـا جويريـه ازدواج كـرده اسـت خـانواده و       وقتي مسلمين خبـر شـدند كـه پيـامبر    

كه در  .خويشان همسر پيامبر هستندها  اين گفتند ه را نيز آزاد كردند وخويشاوندان جويري
 زنـي را « :جويريه آزاد گرديد تا جايي كه عايشه گفـت اسـت  هاي  نفر از فاميل نتيجه صد

 .51F2»جويريه براي قومش با بركت باشدشناسم كه مانند  نمي
جويريه بـه خانـه    نعمت الهي شامل حالشان گرديد و قبيله بنومصطلق ايمان آوردند و

 .خانه او نزديك خانه ام سلمه و عايشه وحفصه بود .پيوست پيامبر
 نشسـته اسـت وتسـبيح   اش  جويريه را ديد كـه در خانـه   صبح يكي از روزها پيامبر

بـه   .دوباره از كنارش گذشت ديد همچنان نشسـته اسـت   آخر وقت پيامبر گويد در مي
 :ايشان فرمود

 ؟تر خواهند بود ايت راحترا بگويي برها  آن موزم كهنياهايي  آيا به تو كلمه

 .سه بار »سبحان اهللا عدد خلقه«

 .سه بار »سبحان اهللا رضا نفسه«

52Fسه بار »سبحان اهللا مداد كلامته«

3. 

زندگي  جويريه .راضي بود حالي كه از جويريه خشنود و وفات كرد در رسول اكرم
چنـدين حـديث از پيـامبر     ن گذرانـد و كومت خلفـاي راشـدي  را در سايه حاش  باقيمانده

 .روايت نمود
                                                 

 . 253 ص 4قرطبي دار الستيعاب ج  -1

 .277ص  6مسند احمد ج  -2
 ترمذي باسند صحيح. -3



 49  مادر مؤمنان

دوران حكومت و در  ادامه پيدا كرد زندگي او تا زمان خ�فت معاويه بن ابي سفيان
جنازه او تـا قبرسـتان بقيـع     ،سال پنجاه هجري در سن هفتاد سالگي وفات كرد معاويه در

 .خواندنماز اش  تشييع شد ومروان بن حكم امير آن زمان مدينه برجنازه
 .بهشت به او ملحق گرداند خدا ام المؤمنين جويريه را رحمت كند وما را در

53Fصفيه دختر حيي بن اخطب

1 

شد صـبح روز ديگـر    دقبا نزد بنوعمروبن عوف وارو در  به مدينه آمد وقتي پيامبر«
رفته وتا غروب  قبل از طلو  خورشيد پدرم حيي بن اخطب وعمويم ابوياسر نزد پيامبر

من از عمـويم ابوياسـر    ،كوفته به خانه برگشتند هنگام غروب خسته و ،ز برنگشتندآن رو
در  :عمـويم گفـت   .بلـه  :پدرم جـواب داد  ؟آيا او همان است :گفت مي پدرم به شنيدم كه

سوگند به خدا تا زنـده هسـتم بـا او احسـاس      :پدرم گفت ؟يكن مي مورد او چه احساس
  .»مكن مي دشمني

  قبل از ازدواج با پيامبر طبصفيه بنت حيي بن اخ

 را در دوران جاهليـت و اش  صفيه حقيقت احسـاس خـانواده  اين كلماتي بود كه با آن 
ديـدن   حالـت پـدرش را بعـد از    خصوصا ،دكن مي به مدينه آمد بيان هنگامي كه محمد

عجيـب اينجاسـت كـه     و ،پيامبري كه يهوديان منتظر آمدنش بودند ،دارد مي بيان پيامبر
نيز خبر داده بود كـه يهوديـان    را داده بود و ات كتاب يهوديان نيز مژده آمدن پيامبرتور

 شـد و  حيي بن اخطـب دشـمن پيـامبر    ،پسندند نمي او را ند وكن مي با او اع�م دشمني
يش جنگ بني قريظه كه به ها هنمود كه در نتيجه دسيس شرو  به توطئه عليه آن حضرت

                                                 
سـير أعـ�م    – 336ص  6ايم: مسند احمد ج  براي نوشتن حالت صفيه به مراجع ذيل مراجعه نموده -1

 – 385ص  2عيون األثـر ج   – 337ص  4الستيعاب ج  – 6/169 ةبأسد الغا – 231ص  2النب�ء ج 

 وبعضي ديگر ازكتابهاي حديث وسيرت.   – 374للواقدي ص  المغازي – 54ص  2حليه الولياء ج 
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 شكسـتن  اثر خيانت حيي بن اخطـب بـه مسـلمين و    بر .داد پيروزي مسلمين انجاميد رخ
مسـلمين بـود در جنـگ احـزاب حيـي بـن اخطـب بدسـت          ي كه ميان قوم او وها پيمان

 .مسلمانان كشته شد
زيبائي بود كه با مردي از بزرگان يهـود بنـونظير بنـام     صفيه در آن زمان دختر جوان و
صفيه با كنايه بن ربيـع بـن    ق داده بود وس�م او را ط� .س�م بن مشكم ازدواج كرده بود

كنانه امانتداري يهود در خيبر  ،بزرگان بنو نظير بود ازدواج كرد ابي الحقيق كه از اشراف و
 .بود

يكي از روزها صفيه با اضطراب از خواب برخواست تا خوابي را كه ديده بود براي  در
  :گفت شوهرش تعريف كند و

 .»آغوش من افتادو در  رف مدينه آمدط در خواب ديدم كه ماهي از«
ناگهان سيلي محكمي به صورت صفيه  كنانه چون اين سخن را شنيد خشمگين شده و

 .»ازدواج كني »محمد«تو آرزو داري كه با پادشاه حجاز « :گفت زد و
 .جمع شد كه بعدها جاي آن كبود ماند شخون در اطراف چشم

ي خود بودند ناگهان فريادي ها باغ زرعه ويكي از روزها كه كشاورزان يهودي در م در
و بـدين صـورت سـرانجام    اند  لشكرش براي هجوم به يهوديان آمده شنيدند كه محمد و

  .واقعه جنگ خيبر رخ داد

 و ازدواج  پيروزي

 .خيبـر را فـتح كـرد   هـاي   قلعـه  پيروز شد و سرانجام پيامبر جنگ خيبر در گرفت و
ي هـا  اشك اند بستگان خود را ديدند كه كشته شده يكي از دختر عموهايش وقتي صفيه و
شيون  فرياد و كشيد و مي زد داد مي دختر عمويش نيز جيغ يش سرازير شد وها هاو بر گون

 .داد مي سر
 سـعي  كـرد و  مي آمدند صفيه به آرامي گريه دختر عمويش وقتي نزد پيامبر صفيه و

خـاك بـر    كرد و مي زاري ش ولوله ونشود اما دختر عموي متوجه گريه او كرد پيامبر مي
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صورت خود را از او برگردانـده   پيامبر ،زد مي به سر و صورت خود ريخت و مي سرش
 .اين شيطان را از نزد من دور كنيد :و گفت
اين كار بـ�ل   ،را از كنار اجساد مقتولين گذرانده استها  آن خبر شد كه ب�ل پيامبر

 را از اجساد مقتولين دورها  آن كرد و مي ترحمها  آن �ل براگر ب :را ناپسند دانسته و فرمود
 .نمود بهتر بود مي

گفتـه نمانـد كـه قبـل از اينكـه      ادختر عموي صفيه را سهميه دحيه كلبي داد ن پيامبر
 .خيبر را ترك كند صفيه اس�م آورده بود پيامبر

 :پذيرد صفيه گفتبه صفيه گفت كه يكي از يهوديت يا اس�م را ب هنگامي كه پيامبر
 .قبل از اينكه تو مرا به اس�م دعـوت دهـي مـن ع�قـه داشـتم مسـلمان شـوم        !اي پيامبر

با صفيه ازدواج  و پيامبر او را آزاد كرد و آزادي او مهريه ازدواج او قرار گرفت پيامبر
 .نمود

پايـت را روي ران مـن بگـذار وسـوار      :شترش را نزد صفيه برد و به او گفت پيامبر
اين به  گذارم بنابر نمي كه من قدم خود را روي ران پيامبر خدا :شتر شو اما صفيه گفت

گذاشـته   د را روي ران پيامبر بگذارد زانوي خود را روي ران پيامبروجاي اينكه قدم خ
شتر  از وقتي به فاصله شش مايل از خيبر دور شدند پيامبر ،با كمك آن سوار شتر شد و

 .امـا صـفيه نپـذيرفت    ،است عمل زفاف را با عروس خود انجام دهدپايين آمده ومي خو
از اينكـه  و بعد  عمل صفيه متأسف شد اما بعد وقتي به جائي بنام صهباء رسيد از پيامبر

زنان مسلمان عـروس را آرايـش كـرده بودنـد عـروس را نـزد        بعضي ديگر از ام سلمه و
صـفيه   ؟ز انجام عمل زفاف اباء ورزيـدي بردند پيامبر از صفيه رسيد چرا ابتداء ا پيامبر
 با اين سخن مقـام صـفيه نـزد پيـامبر     .ترسيدم كه يهوديان به تو گزندي برسانند :گفت

 .بالتر رفت
 ،مـا بـه خيبـر آمـديم    « :دكن مي داستان اين ازدواج را اينگونه تعريف انس بن مالك

ـ    زيبايي ،هنگامي كه به ياري خداوند قلعه فتح شد ي بـن اخطـب بـراي    صـفيه دختـر حي
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چون  ،او را به همسري برگزيد پيامبر ،شوهر صفيه كشته شده بود ،تعريف شد پيامبر
روغـن و آرد   سپس حلوايي از خرمـا و  ،به صهباء رسيديم عمل زناشوئي صورت گرفت

 من پيـامبر  ،بعد به سوي مدينه به راه افتاديم .درست كردند كه وليمه عروسي صفيه بود
 .54F1»يه را پشت سرش با چادري پوشانده بودرا ديدم كه صف

غيـرت او   بـرد و  مي داشت رشك عايشه كه محبت وصف ناپذيري نسبت به پيامبر
او يهـودي   :عايشـه گفـت   ؟نظر تو درباره صفيه چيسـت  :فرمود جوش كرده بود پيامبر

 .»او به بهترين وجه اس�م آورده است« :فرمود پيامبر .است
تـواني از   مـي  چگونه :صفيه گفت ،يه گفت كه من از تو بهترمهنگامي كه عايشه به صف

 ..؟!.عمويم موسي پدرم هارون و همسر من محمد است و ،من بهتر باشي
صـفيه   ،بين رفت رشك زنانش به همديگر از مرگ او غيرت و وفات كرد وبا پيامبر

 و ،داشـت  مـي  قـرار  كرد كه رابطه خويشاوندي را بـر  مي حالي زندگي در از پيامبر بعد
را محاصره  عثمان بن عفان ،زماني كه شورشيان و ،اي داشت كه آن را صدقه نمود خانه

ت شسال پنجاه هجري از جهان درگذ صفيه در .برد مي غذا براي عثمان كرده بودند آب و
 .كنار بقيه خواهرانش (امهات المؤمنين) در جنت البقيع به خاك سپرده شد در و

 .باد »صفيه بنت حيي بن اخطب«نين رحمت خدا بر ام المؤم

 ام حبيبه (رمله دختر ابي سفيان)

محمد بن عبداهللا برايم نامه نوشته است كه ام حبيبه دختر ابي سفيان را بـه ازدواج او  «
نجاشـي  . »ومهريه صفيه چهارصد دينـار اسـت   ،پذيرم مي من خواسته محمد را ،در بياورم

 .پادشاه حبشه
 ه رفـتن تـ�ش  خزيـد وبـراي را   مـي  كوچكش كه تازه فرزندكنار ر ام حبيبه غمگين د

 بـر غم واندوه ام حبيبه را در .بود هنشست ،توانست بلند شود نمي نمود اما مي كرد وسعي مي

                                                 
 . 4211فتح الباري حديث ش  –بخاري  -1
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خـواب   در ،ديار هجرت ديـده بـود بـه يـاد آورد     گرفته بود او خوابي را كه در حبشه در
او  ،شكل هجرت كرده بود ديـد م ش را كه به بدترين حالت وباحاهللا بن ج شوهرش عبيد

 ،در خواب شوهرش را پريشان وبا حالتي نامفهوم ديد ام حبيبه پريشـان از خـواب پريـد   
 دانست كه شوهرش از عقيده اس�مي خود برگـردد وامـا ايـن خطـر را احسـاس      مي بعيد
 .كرد مي

صبح يكي از روزهـا در ايـام   و در  كرد ديري نگذشت كه تصور ام حبيبه واقعيت پيدا
ديـن فكـر كـردم ديـن     ام حبيبـه مـن در    :ديار هجرت شوهرش آمد وگفـت و در  غربت

اكنون دوباره به دين مسيحيت  .به نظرم بهترين دين آمد ،بدان معتقد بود مسيحيت كه قب�
ام حبيبه غمگين شد وبا نصيحت واندرز ت�ش كرد شوهرش را از حالتي كـه   .ميگردم بر

ز ت�ش نمودند تا او را دوباره به دين اس�م برگردانند امـا  مسلمانان ني .دارد بيرون بياورد
 :او نپذيرفت وگفت

 يـد تـا  كن مـي  يمان را بـاز كـرديم وحقيقـت را ديـديم وشـما هنـوز تـ�ش       ها چشم ما
گويا آن بد قسمت راهي را كه اختيار كرده بود  .وحقيقت را ببينيديتان را باز كرده ها چشم
 به براي برگرداندن شوهرش به دين اس�م نتيجه اي ندادت�شهاي ام حبي .پنداشت مي غلط
 شوهرش بر ،برد مي نهايت ام حبيبه از وي جدا شد وتنها در سرزمين نجاشي به سرو در 

 ام حبيبه به ب� ومصيبتي گرفتار شده بـود زيـرا شـوهرش را در    ،دين مسيحيت درگذشت
مكـه بـه حبشـه     اطر آن ازبخبه ديني كه  ،دين اس�م برگشته بود دست داد كه از حالي از

 .هجرت كرده بود

  ازدواج با پيامبر

شد ودانست كـه رملـه بنـت ابوسـفيان بـانوي       از تمام ماجراي ام حبيبه خبر پيامبر
دست داده است واكنون به  قريش كه مال ومكان خود را براي اينكه دينش را حفظ كند از

ت تا زناني چـون او كـه مـؤمن    خواس مي آن حضرت ،چنين مصيبتي گرفتار شده است
اين براي نجاشـي (پادشـاه حبشـه)     ومهاجر وصبور هستند مورد تجليل قرار بگيرند بنابر
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ايـن   نجاشي كسي را نزد او فرستاد تـا در  ،تا او را به عقد ايشان در بياورند ،پيغام فرستاد
 .مورد رأي او را جويا شود

دان خود بنام خالد بن سـعيد بـن   ساكت شد سپس يكي از خويشاوناي  لحظه ام حبيبه
وبه كنيـز   .خداوند با نجاشي نيكي كند :از آن گفت اميه را وكيل خود نمود بعد عاص بن

اما وقتي كنيز نزد پادشاه رفـت پادشـاه بـه او گفـت      ،النگوي نقره هديه كرد نجاشي دوتا
بـراي مـن    :تكنيز النگوها را پس داد و بـه ام حبيبـه گفـ    ،النگوهاي ام حبيبه را برگردان

دل و در  رسـاند  مي ابرهه به تو س�م :بگويي بعنوان هديه كافي خواهد بود كه به پيامبر
 .ايمان آورده ومسلمان شده است

محمد برايم نامه نوشته اسـت تـا ام حبيبـه را بـه      :قصر خود ايستاد و گفت پادشاه در
ينار مهريه براي ام حبيبـه  صد د ازدواج او در بياورم من هم خواسته او را پذيرفتم و چهار

خالد بن  ،سپس چهارصد دينار را در جلوي گروه حاضر مسلمان انداخت .نمايم مي مقرر
را پـذيرفتم وام حبيبـه را بـه     من خواسته پيامبر :سعيد وكيل ام حبيبه جلو رفت وگفت

جاشي ن .برايش فرستادام حبيبه را گرفته و  ،خالد بن سعيد مهريه .عقد نكاح او در آوردم
ي نجاشـي عطـر وعـود    هـا  زن .زنانش را گفت كه هريك چيزهايي به ام حبيبه هديه كنند

ام  ،ابرهه كنيز نجاشي هدايا را گرفـت و بـه ام حبيبـه داد    ،وعنبر به ام حبيبه هديه نمودند
پادشاه به من دستور داده تـا   :را به ابرهه داد اما ابرهه گفتاش  حبيبه پنجاه دينار از مهريه

 .و بالخره ام حبيبه براي سفر به مدينه آماده شد ،چيزي نپذيرمازتو 

 مالقاتي مبارك  

كاروان ام حبيبه با هدايايي كه نجاشي داده بود توسط كشـتي كـه پادشـاه آن را بـراي     
مدينه خبـر شـدند   در نزديكي  .سفر ام حبيبه تدارك ديده بود به سوي مدينه حركت كرد

ح خيبر بيـرون رفتـه اسـت ونيـز دانسـتند كـه بـه زودي        فت داز مدينه به صد كه پيامبر
 .برخواهد گشت

دانـم   نمـي  :پيروز مندانه برگشت وجعفربن ابي طالب را استقبال نمود وفرمود پيامبر
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 !؟كه از آمدن جعفر خوشحال شوم يا از فتح خيبر
بـه خانـه    ،صـفيه  ،بهره مند شد وهمزمان با عروس ديگر ام حبيبه از صحبت پيامبر

عثمان بن عفان جشن بزرگي براي عروسي دختـر عمـويش كـه بـه عقـد       .رفت مبرپيا
 .در آمده بود ترتيب داد پيامبر

زندگي ميكرد  گذشت وام حبيبه با آرامي و شادي در خانه پيامبر مي روزها همچنان
كه مدت طولني دخترش را نديده بود  »ابوسفيان«ام حبيبه  ،يكي از روزها پدر تا اينكه در

نشست امـا   آمد و روي بستر پيامبراش  وهنوز به دين اس�م مشرف نشده بود) به خانه(
ابوسـفيان   ،را جمع نمود ونگذاشـت پـدرش روي آن بنشـيند    ام حبيبه زير انداز پيامبر

اين بستر وزيرانداز پيامبر خداسـت   :ام حبيبه گفت ؟يكن مي دخترم چرا اين كار را :پرسيد
ام حبيبه خشمگين شـد   ،! پدر!ندارم كه روي آن بستر بنشينيدوست  ،وتو مشركي هستي

اما در روز فتح مكه كه پدرش مسلمان شد  ،ام حبيبه متأسف شد ،و از آن جا بيرون رفت
خانه ابوسفيان خانه امان بود كه هركسـي   ،در فتح مكه ،ام حبيبه احساس خوشبختي نمود

سجده شكر بـراي خداونـد بـه جـاي      ام حبيبه ،رفت در امنيت قرار داشت مي به آن خانه
 .آورد و به اين فضل الهي قانع گرديد

 وفات ام حبيبه رضي اهللا عنها 

از او همچنان دوسـت داشـت كـه جايگـاه      جهان درگذشت وام حبيبه بعد از پيامبر
 .رسيد داشته باشد، تا اينكه وقت وفات ام حبيبه فرا خوبي ميان همسران پيامبر

عايشـه وام سـلمه را كـه بـه محبـت       ،ضايت كامل هووهـايش خواست ر مي ام حبيبه
ايـن   از او راضي نيستند بنابرها  آن كردند جلب نمايد ومطمئن شود كه مي رقابت پيامبر

چيزهايي ميان ما به وقو  پيوسته كه ممكن است ميان  :عايشه را نزد خود خواست وگفت
گـذرم   مي من از تو :عايشه گفت ؟يكن مي بخشي وح�لم مي هر هوويي پيش بيايد آيا مرا
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55Fام سلمه نيز چنين گفت .خداوند تو را شاد كند كه مرا شاد نمودي

1.  
بود كـه در  اين چند صفحه ايي  .معاويه وفات كرد ،ام حبيبه در زمان خ�فت برادرش

ام حبيبه بيان شد اما بدون ترديد ام حبيبه الگوي بزرگي است براي تمام زنان  ،آن زندگي
 .مؤمن
 .مت خدا بر او بادرح

56Fميمونه دختر حارث

2 

  »سلمي اسماء و ،ام فضل ،ميمونه !با ايمانچهار خواهر «
 )(پيامبر خدا

 خواهران مؤمن  

 شير ،و سلمي همسر حمزه همسر عباس بن عبدالمطلب عموي پيامبر ،لبابه ام فضل
عموزاده طالب اسماء همسر جعفر بن ابي  ،مرد اس�م وشهيد جنگ احد وعموي پيامبر

بره ام المؤمنين ميمونه كه ابتدا با ابي رهم بـن عبـدالعزي قريشـي عـامر ازدواج      ،پيامبر
را هـا   آن پيـامبر زني هستند كـه   چهار ،نايل آمد به شرف همسري پيامبرو بعد  نمود

 .اين چهار زن اس�م آورده بودند .چهار خواهر با ايمان معرفي نموده است
رود وخـواهرش   مي اولين زن مسلمان بعد از خديجه به شمار او ،ام فضل اس�م آورد

ورد او همسر جعفر ابن ابي طالب بود كه از اولين مهاجرين با همسرش اسماء نيز اس�م آ

                                                 
 . 28ص  8ج  ةيوالنها ةيالبدا -1
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 .به حبشه بود
 .سلمي نيز همراه شوهرش حمزه اس�م را پذيرفت

بـود  ام المؤمنين ميمونه دختر حارث كه شوهرش ابي رهم بن عبدالعزي فـوت كـرده   
اين چهار دختر عـوف زهيـري    ،مادر .اما هنوز بيست وشش سال بيشتر نداشت ،بيوه بود

او زني بود كـه بهتـرين دامادهـا را     ،دانستند مي بود كه همه مردم او را بهترين پيرزن مكه
-دامادهايش عباس بن عبدالمطلب وجعفربن ابي طالب وحمزه بـن عبـدالمطلب    ،شتاد

 .خدا هستند و پيامبر -مرضي اهللا عنه
عميس ديگر دختران هند هستند كه پدرشان حـارث  و سلمي بنت  ،اسماء بنت عميس

  .خواهران مادري ميمونه وخواهرانش هستندها  آن اين بنابر .نيست

 ازدواجي مبارك  

براي اداي عمره به مكه آمد ميمونه از آمـدن   درسال هفتم هجري هنگامي كه پيامبر
او رازي را در  ،يمـان آوردن و پـذيرفتن اسـ�م عجلـه داشـت     خبر شد او براي ا پيامبر

همـه   هيچ كس جز خواهرش ام فضل همسر عباس كـه از  قلبش پنهان داشت كه آن را با
بـره (ميمونـه) آرزو    ؟دانيد آن راز چه بود مي آيا .مردم به او نزديك بود در ميان نگذاشت

ك عظمت اسـ�م را مشـاهده   شود تا از نزدي خواست كه همسر پيامبر مي داشت ودلش
ميـان   ميمونه راز دلش را بـا ام فضـل در   .زندگي اين مجاهد بزرگ شريك باشد كند و با

وطبيعـي بـود كـه او راز     ،گذاشت وام فضل با مهرباني به سـخنان خـواهرش گـوش داد   
57Fخواهرش را با شوهرش عباس

 .در ميان بگذارد 1
عباس  .كار را نيز به عهده او گذاشتگفت انجام همچنان كه ميمونه راز را به ام فضل 

 مورد بره كه مسلمان و مؤمن بود سخن گفـت ونيـز بـه پيـامبر    و در  رفت نزد پيامبر
خـواهي بـا او ازدواج    مـي  عبدالعزي فوت كرده اسـت آيـا  بره شوهرش ابورهم بن  :گفت

                                                 
 وديگر كتابهاي حديث وتفسير و سيرت   230، 214. 143ص  2تاريخ الطبري ج  -1
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پسنديد وپسر عمويش جعفر بن ابي طالب را براي خواستگاري نـزد   رسول اكرم ؟كني
 بر شتر بود وجعفر از او براي پيامبر هنگامي كه جعفر آمد ميمونه سوار ،يمونه فرستادم

 .»خدا وپيامبرش است اوست از آنِ شتر و آنچه بر« :ميمونه گفت .خواستگاري كرد
مردم در مكه زمزمه كردند كه ميمونه نتوانست انتظار بكشد بنابراين خودش را به خدا 

58Fهبه كرد وپيامبرش

1. 
59Fاسم او را كه بره  برپيام

 .بود عوض كرد وميمونه گذاشت 2
اين خواسته پيام آور ايمان  اجابت كرداش  ميمونه به خواسته وجود خود وعاطفه زنانه

 :اين خداوند در پي زمزمه مردم در قرآن آيه نازل كرد بنابر ،بودو پيامبر  ومحبت به اس�م

﴿ ّ ِن ا ٱسّ َُ �ّ
َ
ُ ۡحلَۡلنَ َ��

َ
ا  ُ ُّ ََا َء ّن

َ
ا َسلََكۡٱ يَ�نينمَ  سنّ�ا  ُ ََ ّذ َو ََمم ّ جم

م
ََۡيَٱ ُ ٓن  َءب ٰ

ّٰ َٰجَ  ٱ ََ ۡو
َ
ا كََ  ُ

َعَ   ََ  ََ َۡ ٓن َماَج ٰ
ّٰ َٰ�ٰتنَ  ٱ ََ ِن  َََنا نَ  َو ِن َخاك َََنا ٰتنَ  َو ّّ ِن َع َََنا نَ  َو ِن َ��� َََنا م َعلَۡيَ  َو َّ  ﴾ٱ

 .]٥٠األحزاب: [
 يكرديم براي تو همسراني را كـه مهريـه آنـان را داده باشـ     همانا ما ح�ل !اي پيامبر«

از آنـاني كـه خداونـد در     .وهمچنين ح�ل هستند براي تو كنيزاني كه در ملك تو هستند
ودختـر  هـا   ودختـر دايـي  هـا   اختيار تو قرارداده است وهمچنين دختر عموها ودختر عمه

 .»اند تو كه همراه با تو هجرت كردههاي  خاله
 :نه را با اين آيه تحصيل دادسپس ميمو

ةٗ ﴿
َ
ُ ََ نَصةٗ  َوٱۡس ا َخاك َُ َ �َۡلَِنكنَح

َ
ُ ّ ِن َۡ ٱسّ ب ََ

َ
ُ َۡ ن ّن � ِن نلّن ا ك َُ َُۡفَل َنَنًة َّن َوَمَبۡٱ  ۡؤ َن  َّ ۡمو َنذ    ََّ

ٰنم ٱكۡ�م  َّ يۡ
َ
ا َسلََكۡٱ � ََ ُنۡم َو ٰجن ََ ۡو

َ
ُنۡم فن  ُ ََۡضَنا َعلَۡي ا ََ ََ و ََۡد َعلنۡ�َنا  َِ َننن ََ َعلَۡيَ  ۡؤ ّ ُم ۡم َنَكۡيَ� يَ ُم

ٞجو  ََ ََ ٱ َح َٗ َوَ� ّ م َ�فم ي�ٗ َّ َّحن  .]٥٠األحزاب: [ ﴾٥ا � 
اگر پيامبر قصد نكـاح او را داشـته    ،زن با ايماني كه خودش را براي پيامبر هبه كند و«
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 دانيم آنچه را كـه بـر شـوهران در    مي همانا ،اين ويژه تو است نه براي ساير مؤمنان ،باشد
تا براي شـما مضـايقه   ايم  هستند معين كردهها  آن حق همسران شان و آنچه كه آنان مالك
 .»نباشد و خداوند بخشنده ومهربان است

حويطـب بـن    ،سه روز در مكه اقامت كرد در صبح روز چهارم عمره قضا پيامبر در
 :وگفـت آمـد   عبدالعزي كه بعدها مسلمان شد وهمراه با گروهي از مشركين نزد پيـامبر 

اگر مرا بگذاريـد كـه در ميانتـان     :فرمود پيامبر ،مدت مقرر تمام شده است از اينجا برو
شما نيز براي صرف غذا دعوت بعمل آورم چطـور   وغذايي درست كنم واز ،عروسي كنم

ما به غذاي تو احتياجي نداريم هرچـه زودتـر اينجـا را تـرك      :با تندي گفتندها  آن ؟است
 .كن

قه اي بنام سرف كه به مسـافت ده روز از مكـه فاصـله داشـت رحـل      در منط پيامبر
از اينكـه عمـره را انجـام     بعد و پيامبر ،اقامت افكند وميمونه دختر حارث به او پيوست

با من در سرف ازدواج كرد كـه   پيامبر :گويد مي ميمونه ،داده بود با ميمونه عروسي كرد
60Fهر دو از احرام عمره بيرون آمده بوديم ما

1. 
61Fبا او ازدواج نمود ميمونه آخرين زني بود كه پيامبر

2. 
هنگـامي   ،خوانـد  مي و به كثرت در مسجد النبي نماز ،پيوست ميمونه به خانه پيامبر

شدت گرفت در خانه ميمونه تشـريف داشـت و از آن جـا بـه خانـه       كه بيماري پيامبر
 .عايشه منتقل گرديد

 ايشـان از  ،در خانـه ميمونـه آغـاز شـد     پيامبربيماري  :گويد مي اين مورد عايشه در
62Fهمسرانش نيز موافقت كردند ،همسرانش اجازه خواست تا در خانه من تيمار داري شود

3. 
 ،يكي از روزها كسي از خويشاوندانش نزد او آمد ميمونه زني صادق و با ايمان بود در
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حد  اگر نروي تا سوگند به خدا :خشمگين شد وفرمود ،بوي شراب به مشام ميمونه رسيد
63Fسرانجام او نيز چنين كرد ،باره حق نداري نزد من بيايي دو ،اجرا شود تو بر

1. 

 وفات  

بود وزندگي او تا خ�فت امير معاويـه  ها  آن ميمونه در ايام خ�فت خلفاء مورد احترام
 .هجري درگذشت 51سال و در  ادامه پيداكرد

آغاز كرده بود  زناشويي را با پيامبر جايي كه زندگي سرف در ام المؤمنين ميمونه در
 .به خاك سپرده شد

او نمـاز خوانـد وبـه كمـك او      شركت كرد وبـر اش  عبداهللا بن عباس در تشييع جنازه
 .قبر گذاشته شد ويزيد بن اصم وعبداهللا بن شداد خواهرزادگان ميمونه در

 .رحمت خدا بر ام المؤمنين ميمونه باد
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