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 سخن مترجم

 .سالم علی عباده الذين اصطفیفی وكاحلمد هللا و
 اما بعد:

 با ،صبورترين ،يي از حوادث گيتيها زن موجودي است كه خدا او را در صحنه
رار داده و مقام زن را چنان باال برده كه نبي مكرم اسالم ها ق ين انسانتر وقارترين و شجاع

 .)0F1(»مهاتاجلنة حتت أقدام األ«: اند در مورد شأن زن فرموده

داراي باالترين مقام بود؛ زناني  ،ها از صحنه ةزن در عصري از عصرها و در صحن ،يآر
ير زناني بودند ام سلمه و... ش ،ام ايمن ،فاطمه ،عايشه ،خديجه ،سميه ،آسيه ،چون مريم

و  ها كه اسالم و شعاير اسالم را با تمام وجود پذيرفتند و در راه حفظ آن از تمام خواسته
 نيازهاي مادي خود دست كشيدند.

 ،تا الگو و راهنماي دختران و زنان جامعه امروز باشند. آري اند چنين زناني شايسته

                                           
ثابت و  ثابت نشده است، بلكه آنچه در اينمورد از رسول اهللا رسول اهللابا اين لفظ از يث حداين  -1

 صحيح است اين روايت است:
و براى خواهم به جهاد بروم،  آمد و گفت: يا رسول اهللا! مي نزد پيامبر خدا هبن جاهم همعاوي

گفت: بله.  مادرت زنده است)؟ يعني(فرمودند: آيا مادر داري  ؟ رسول خدامشورت نزد شما آمدم
َْت رِْجلَيَْها« فرمودند:

َ
ََ ت ّة َ

ْ
 .»اوست يپاها ريدرخدمت مادرت باش كه بهشت ز«. »نَامَْهْاَهاإ نَِّاة َْ

  ، طبراني، المعجم الكبير3/429أحمد مسند ، با لفظ مذكور) 3104(حديث نسائي [سنن 
، و منذري  ح گفته و ذهبي با وي موافقت نموده، شعب اإليمان بيهقي. حاكم آن را صحي)2202 /2(

سلسلة األحاديث است. نگا: حسن  گويد: اين حديث صحيح و است. و آلباني مي او را تاييد كرده

ي شيخ  نوشته حقوق النساء يف اإلسالم. و پاورقي 59، ص2ناصرالدين آلباني، ج الضعيفة واملوضوعة،
 )مصحح(]. 195محمد رشيد رضا، ص
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نه زناني رقاصه و تن  ،شندچنين زناني بايد الگوي دختران امت نبي مكرم اسالم با
گذارند و در منجالب  مردان تن خود را به نمايش مي كه در بازار شهوت راني ،فروش

 كشانند. مي خود و جامعه را به انحطاط و هالكت ،فساد و تباهي
امروزي كه در معرض هجوم فرهنگي كفار و دشمنان اسالم  دختران جوان و نوجوان

نامه زنان صدر اسالم را مطالعه و  باز و ذهني آگاه زندگيبايد با چشماني  ،قرار دارند
ي زندگي آنان را براي خود الگو قرار دهند تا بتوانند ها فراز و نشيب بررسي كنند و تمام

 از چنگال خون آشام شياطين زمين نجات يابند.
 ام ايمن است؛ زني كه ،زن نامي اسالم ةنام كه اينك در دست داريد زندگي اما كتابي

ِّ «منزلتش فرمودند:  در مورد شأن و صپيامبر اكرم
�
ُ ََ ْْ ََ  ِّ ْمَنَ  ُ�

َ
 أ ُ

�
ُ«. 

زندگي او را مطالعه و بررسي كنند  ،صزني كه بايد تمام دختران جوان امت نبي اكرم
هالكت و ناكامي باز  تا راه نجات و كاميابي را از راه و آن را با زندگي خود تطبيق دهند

 .شناسند
براي سراي  ةاين كتاب را ره توش ةدارم كه ترجمن از خداوند متعال مسئلت در پايا

كه در نشر و ترجمه آن تالش  ناشر و تمام كساني ،مترجم ،مولف باقي قرار دهد و
 لطف و رحمت خويش قرار دهد. مورد اند كرده

 

 بخش) (فريده شه

   
 



 
 

 پيشگفتار نويسنده

در  كردمخواندم احساس  مي صحابه را ةمو زندگينا صكه سيرت پيامبر اكرم زماني
هايي نهفته است كه نياز مبرم به استخراج و شناخت مجدد دارند؛ زيرا سيرت  آنها گنج

تطبيقي و حكايات معمولي نيستند بلكه صورت  ها قصه ،و زندگينامه صحابه صپيامبر
ترين مدارج ين درجات سوي باالتر انسان را از پايين ،عقيده ةكه در سايو واقعي هستند 

 دهند. مي معنوي صعود
بشري طرح ريزي كرد. اين روش و  ةت واحد و تمدن كامل را براي جامعاسالم ام

تمدن نياز داشت تا بين فرد و خانواده و كل اجتماع هماهنگي و تطابق وجود داشته باشد. 
 اجرا در آورد.  ةآن را به مرحل ،ين با تطبيق عمليا بنابر

نامه صحابه ما را به حياتي مهم و  و زندگي صت پيامبر اكرمسير مسلماً بازنگري
آورد. هنگام  مي عقيده به حركت در ةرساند و انسان را در ساي مي اساسي و روشي واقعي

ها  سال ةتا فاصل ،نظر زيادي داشته باشيم نامه بايد دقت ي سيرت و زندگيها كتاب ةمطالع
كه  ا احساس كنيم و صورت انساني را ببينيمه و خود را در آن سال طي كنيمها را  و قرن

تمام قلب و انديشه و اعضا و جوارحش را تسليم خداوند كرده است و به رنگ اسالم در 
دوري از  ،شكست ،تا سرانجام به مدد آن خود را از واقعيت آميخته با ضعف ،آورده است

 ةمــــادعلق به دنيا و ت ةهاي زايل شوند مسئوليت گريزي و تمايل به نعمت ،خداوند
كه خداوند متعال  واري منتقل كنيم؛ همان حياتيبه حياتي آميخته با انسانيت و بزرگ ،فاني

در آن به  ،كه اين امت شكست خورده بر روي زمين خواسته است. وضعيتي براي انسان
در يي كه ما را ها و آشوب ها خواند و فتنه مي برد؛ ما را به گريستن و اندوهناكي فرا مي سر

ست. به همين سبب ما ها و فريب ها رسوايي ،سرشار از تند بادها ،حصار خود در آورده
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براي به دست  بين ببرد و ما را كه اين وضعيت را از يبيداري واقعي داريم؛ بيداري نياز به
 كه خداوند بدان بسيار تأكيد كرده آماده كند: آوردن آن عزت واقعي

﴿ ِ ّ ِِ ةُ لۡ ٱ َ� َّ لِر�سُ  ِِ لِلۡ  ۦوِ�ِ َ�   .]8[المنافقون:  ﴾مِنِ�ُمؤۡ َ�
 .»او و مؤمنان است ةزت (و قدرت ) از آن خدا و فرستادع«

ن�  م�ن﴿ َّة� لۡ ٱ يُرِ�دُ  �� ةُ لۡ ٱ َ�لِّلهِ  ِِ َّ ا ِِ ًِ ِي   .]10[فاطر:  ﴾��
هر چه عزت و قدرت است از آن  (بايد بداند كه) خواهد مي كسي عزت (و قدرت) هر«

 .»خداست
اه عزت اين است كه به سوي پروردگار باز گرديم؛ درست به سان بازگشت ر ،آري

بازگشت انسان مقتدر و  ،مؤمن باورمند يقين و بازگشت فرد مطمئن به وعده پروردگار
خيزد تا رسالت را به دوش گيرد.  مي و اصحاب بر صكار كه همچون پيامبر درست

فرد مسلمان را به سوي  ،حابهصورت واقعي ص ةكردم كه بازنگري و مطالع مي احساس
بيند كه چگونه با اسالم از حيات زبوني  مي كشاند؛ زيرا زندگي واقعي نياكان ما را مي يقين

 و خواري به حيات عزت و پيروزي منتقل شدند.
مثل ديروز داراي اهميت است؛ زيرا اساس و پايه صالح يا فساد  ،اما زن امروز

و رشد  ها مادي مسئوليت سنگين پرورش نسلي متها زن است. در طي سده ،اجتماع
كه ما اين  مورد توجه همگان بوده است. زمانيجامعه برعهده زن بوده و بدين سبب 

دشمنان به زنان روي آوردند و انديشه و روش زندگي و  ،موضوع را فراموش كرديم
نه شكل دادند و زندگي فريبنده و فت ،ي آنان را متفاوت با روش فطرت پاكها سليقه

هايي برايشان گذاشتند تا  و راه ها ها و تنديس انگيزي را براي آنان فراهم ساختند و بت
ي شيطاني و شك و ترديد و ها آنانرا از اطاعت خدا باز دارند و در درون آنان وسوسه

اوامر باطل را دميدند؛ تا سرانجام زنان تبديل به راه ورود دشمنان به جوامع اسالمي و 
 ي آنها شدند. بستر فاسد ساز
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الزم است كه ما به تك تك زنان و فرهنگ و تربيت آنان توجه كنيم و راه  ،اين بنابر
رفراز و روش به ساماني بگذاريم تا براي سآنان را  درستي را براي آنان فراهم كنيم و

عهده بگيرند و راه  پذيرش مسئوليت آماده شوند و مسئوليت رسالت را باري ديگر بر
مستحكم  ها وخانواده ها وي شريعت خداوند را آغاز كنند. مادام كه خانهبازگشت به س

بازگشت جامعه به  ،مؤمن پانگيرندي ها اين اماكن ايمن و خانه ،نشوند و در جامعه
 پذير نخواهد بود. طمينان آن به شريعت خداوند امكانزندگي اسالمي و ا

وششي است براي نهادن ك ،اين نوشتار و جز آن كه در مورد زن نوشته شده است 
تواند در آن الگو خود را  مي كه زن اختمان كاخي باشكوه و دادن صورتيچند خشت در س

 فرمايد. قبول بيابد. از خداوند اميد آن دارم كه اين اثر را از من بپذيرد و در درگاه خويش

 منيـواحلمدهللا رب العال
 



 
 

 گذاري با واقعيت گشت و

ي گروهي چهره بسياري از زنان مشهور را پيش ها نههر روز در رسا ،در عصر حاضر
گذارند كه در جهان  مي بيشتر زناني را پيش روي ما ،گذارند؛ اما از ميان زنان مي روي ما

هاي  كه شركت يا زناني ،اند موسيقي و ... قدم گذاشته ،خوانندگي ،رقص ،بازيگري ،هنر
تبليغات براي وسايل آرايشي  ،باسمدهاي ل ةعرض ةدر زمين ،يغاتي و مؤسسات فريبندهتبل

مؤسسات صنايع دستي و مناطق سياحتي و تفريحي يا در  ،و رفاهي و صنايع تجمالتي
 كنند. مي زيبايي و... آنان را ارائه ةي ملكها مسابقه

ي زنان و مردان قهرمان و ماجراجو و رمانهاي عشق و عاشقي و ها گاه نيز داستان
روي توجيه گناهان و انحرافات  ها شوند. در اين داستان مي عرضه ،مشكالت زنان نوجوان

 شود. مي و مظلوم جلوه دادن گنهكاران پافشاري
ي درست تربيت و دانش و نوآفريني راستين و مفيد براي ها در حوزه ،زن را خيلي كم

 توان يافت. مي ،گذار در بستر پيشرفت و ساختن جامعه جوامع يا اثر
تربيت و فضايل انساني  ةيا اصالً در حوز ،نوآفريني ندارد گويم كه زن توانايي نمي من

توانيم  نمي يا اينكه دنيا به پايان رسيده و ديگر ،وعلم و پيشرفت راستين نقشي ندارد
 ي زنان فاضل و مربي و مجاهد و عالم را بشنويم.ها نام

 و به دوادرنگيكند و بايستي در برابرش  مي ها را به خود متوجه كه نگاه ةاما پديد
تصويري است كه از آن در صفحات  ،پرداخت و به خطرهاي آن پي برداش  مطالعه
شود. اگر ما يك مثال از آن را به طور  مي ي ديداري و شنيداري و نوشتاري ديدهها رسانه

خوبي علت  شناسيم و به مي را در جامعه به خوبي دليل اين اوضاع ،كامل بيان كنيم
 دريابيم. حضور زن را در اين جوامع 

كه به زنان  بينيم مجالتي مي ما به تعدادي از مجالت چاپ شده نگاهي بيندازيم اگر
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با توجه به اينكه  ،اختصاص دارد چند برابر مجالتي است كه به مردان اختصاص دارد
كنند. اگر نگاهي به  نمي مسايل ثابت و خاص جدا موضوع زن را از ،ديگر مجالت

بينيم كه توجه آنها نسبت به زن بيشتر از مرد  مي زيم به وضوحي راديويي بينداها برنامه
 است.

بينيم  مي ) بيندازيمها مثل مصاحبههاي مشابه ( و برنامه ها فيلم ،ها اگر نگاهي به سريال
 چرخند. مي بيشتر آنها پيرامون زن

ي بازرگاني و تبليغات ها يا اينكه پيام ،اگر صفحات جرايد و مجالت را ورق زنيم
ي ها و پيرامون دغدغه بينيم بيشتر آنها به زن اختصاص دارند مي ،يري را دنبال كنيمتصو
 كند. مي چرخند و زن نقش اول را در آنها بازي مي زن

 ها ويژگي ،حقيقي يك زن نيست؛ زيرا زن انساني داراي مزايا ةاين ثمره واقعي و چهر
يا از كار  ،تغيير دهد ايل خودآنها را با تمام وس تواند نمي يي است كه بشرها و مشخصه

 بيندازد يا از اهميت آنها بكاهد.
اعم  ،مردمان را متعال خواسته و بدان فرمان دادهآن زني نيست كه خداوند  ةاين چهر
مردماني  ،در دنياي زن ها سازي جهت داده است. در پس اين وارونه بدان سو ،از زن و مرد

را در دست دارند. آنان براي ساختن ند كه چرخ تحوالت ا اهريمن صفت ايستاده
 اند. در پس پرده ايستاده ،تحقق اهداف خويش دادها و رخ

 خواهند زن جايگاه حقيقي خود را در زندگي به دست آورد و در كنار نمي آنان هرگز
و  ها خواهند هيچ زني ويژگـــي نمي هاي زندگي را برعهده گيرد. بار مسئوليت ،مرد

داشته باشد و در كنار مرد امر خالفت و  ،برد مي نزلتش را باالامتيازاتي كه شأن و م
 فرمايد: مي كه خداوند متعال در مورد آن خالفتي ،ي زمين را بر عهده بگيردجانشين

ُّك�  ق�ال�  �ذۡ ﴿ ٰ لِلۡ  َ� �َ ةِ م� اِعلٞ  إِّ�ِ  �ِك�  ٱ ِ�  ج�
�
ة ِض �ۡ� لِيف�   .]30: ة[البقر ﴾خ�

 .»دهم... مي ان گفت: من در زمين جانشيني قراركه پروردگارت به فرشتگ زماني«
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ي آينده و مردان نابغه ها نسل ةمادري براي زندگي بشر و سازند ،نخواهند ز نمي آنان
خواهند  مي بلكه ،دختر و خواهر قرار گيرد ،همسر ،خواهند در جايگاه مادر نمي باشد.

داف دنيوي و مقاصد پليد براي رسيدن به اه تبديل به كااليي خريدني و فروختني و راهي
آن را به راحتي بگيرند و بعد  ،كااليي ارزان كه طبق قوانين تجارت شيطاني ،و شوم شود

 به دور اندازند. از مدتي
تواند  نمي كه او زن است و ـ در حالي ،ر نقش مردان ظاهر شودخواهند زن د مي

كند؛ چون زن براي  آفرينش خدا را تغيير دهد ـ و بكوشد تا جايگاه مردان را اشغال
خواهند او در مقام رقيب و دشمن  مي پذيرتر است. ي شيطاني فرمانها رسيدن به نقشه

ي ها به خواسته ،و اغوا راه نياز و زير چتر كار و وظيفهظاهر شود تا سركردگان از  ،مرد
 خود برسند و كامجويي كنند.

تحريك غرايز جنسي و  گري و ي فريبندگي و حيلهها زن در جنبه ،خواهند مي همچنين
ها و فراخوان به سوي آزادي از هر قيد و بندي  ي اجتماعي و انقالبها پيشاپيش آشفتگي

1Fآزاد گردد

1. 
مؤمن و پاك سرشتي  ،وار تاريخ اسالمي در گذشته و حال سرشار از اسامي زنان بزرگ

و در  اند هاي جهاد و فداكاري ظاهر شده است كه در جايگاه فضل و زهد و در ميدان
. اند نقش داشته ،محافل دعوت به سوي خدا و نداي حق و حفاظت از راست روي جوامع

و فرجام  ها ملت دادهاي بزرگي كه سرنوشت اين زنان در مواضع حساس تاريخي و رخ
پا به  ،اند رفته ميهاي گوناگون  به راه خورده و مردم در باب آنها مي جوامع در آنها رقم

 اند. عرصه نهاده

                                           
الـمؤامرة  علی  ،السيد احمد ،؛ فرج250ص  »قضية حترير الـمرأة«بخش  ،واقعنا المعاصر ،طب محمدرك: ق -1

الـمرأة بني  ،مصطفي ،؛ سباعيعودة احلجاب ،محمد بن احمد ،تاريخ و وثائق؛ بن اسماعيل  الـمرأة الـمسلمة

 الفقه والقانون.
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وشرح حال آنان تبديل به  اند ي كنوني پنهان شدهها از انظار نسل ها اين شخصيتاما 
يا اينكه داستان آنان را فقط  ،اند حكاياتي چند براي شنيدن يا پر كردن اوقات فراغت شده

كنند. جاي بيان شخصيت اين بانوان بزرگ و  مي براي تسلي وسرگرم كردن كودكان بيان
تا حقايق نهان شوند و مردم در جست  ،گرفته است ةرق رسانپر زرق و ب امي را غوغاين

 راه روند. و جوي هدايت به بي
 ي راستين و تابناك زن عفيف و خردمند عرب واها اين حقايق ما را به بيان چهره

رگ منشي پسرانش را با فضيلت و بز ،زني كه شرف و آبرويش را حفظ كرد ،دارد مي
مين ش را از فساد و تباهي و نافرماني حفاظت كرد. هاطراف ةتربيت كرد و شوهر و جامع

و صفات  ها دارد كه ويژگي مي راستين زن مسلماني وا ةحقايق ما را به سوي بيان چهر
و مسئوليت بزرگ رسالت را حمل كرده و  ،را و فطرت پاكش را حفاظت كردهاش  زنانه

روشن از  ةخود چهر ت و در تاريخ دور و درازهايش ايستاده اس در مقابل تمام سختي
نهد و آنچه را خدا از او براي  مي زني باقي گذاشته كه آنچه را خدا به او ارزاني داشته ارج

دهد. به راستي بيان چنين  مي انجام ،خير خودش و خير تمام آدميان خواسته
كه مسلمانان هر كجا باشند بار آن را بر دوش  ،يي مسئوليت بزرگي استها شخصيــــت

شريعت  ةبراي زن در بستر تاريخ و در ساي ي راستين و زنده راها اين نمونه دارند تا
ي مختلف و ها تمام جوانبش در ميدان خداوند بيان كنند. شخصيت زنده و گويايي را با

ي گوناگون ارائه كنند. بدين گونه بايستي زن معاصر در مقابل آن ها و تخصص ها فعاليت
سره را از ناسره بازشناسد و راه  ،حقايق را بيابد ،گيرددرز ان ،تأمل كند ،بايستد و بينديشد

 پيش گيرد.  چنين الگوهايي را در
ي زنده و ها كه واقعيت را همچون نمونه آن هم با روشي ،ييها بيان درست چنين نمونه

براي نسل جديد  ،ي كهنه و پوسيدهها و داستان ها نه مانند متن ،تصوير بكشد كار آمد به
كند كه بتوانند خود را با آگاهي و حقيقت مسلح كنند  مي فضايي را فراهم ،انمخصوصاً زن

باطل را از برابر  ةشان بزدايند و پرد را از فطرت پاك ها شك و تشويش و انبوه
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كه  ةپيوست يها يورشي  و با خيزابههايشان كنار زنند و در راه مستقيم قدم بردارند  چشم
 روياروي شوند.  ،اث صورت پذيرفتهشريعت و مير ،ها ارزش ،عليه دين

كند تا با  مي هاي جديد زمينه را فراهم بيان آنها به اين ترتيب براي نسل ،افزون بر آن
ي آنان را خنثي وعليه ها ي دشمنان را كشف كنند. نقشهها حقايق مسلح شوند و ياوه

 ي آنان مبارزه كنند.ها فتنه
براي نان مسلمان به اين جوامع راهي ز ي زنده و تابناكها چنين چهره ةشايد ارائ

ي ها طوفان ،به روشن كردن راه ياري رساند ،ي ما باشدها حفاظت جامعه و خانواده
گري در راه دور و دراز را  ي الگو پردازي و هدايتها دسته كشنده را باز دارد و گل

 برافروزد.



 
 

 دايه نوزاد

كند. ام ايمن زني حبشي  نمي ام ايمن از جمله زناني بود كه هيچ كس به آنان توجه
بعد از آن كنيز پيامبر  ،بود ،آمنه بنت وهب ،صبود كه در جاهليت كنيز مادر رسول اكرم

 آزاد كرد. بود تا آنكه حضرت او را
اسمش بركة بنت ثعلبه بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن نعمان بود 

2Fو به ام الظباء معروف بود

1. 
 بود و در كارهاي منزل به او كمك صكار مادر رسول اهللا متدر دوران جاهليت خد

 فرمايد: مي در مورد او صكرد. رسول اكرم مي

  ».ُِبَْ  ُُِ  ُين  «
 .3F2»بعد از مادرم ام ايمن مادرم است«

به او ارث رسيد  صول اكرمگويد: ام ايمن كنيزي حبشي بود كه از پدر رس مي ذهبي
4Fاو را آزاد ساخت ،خديجه ازدواج كردكه رسول اكرم با حضرت  و زماني

3. 

كه او را به رسول  ،گويد: ام ايمن كنيز خواهر خديجه بود مي ةابونعيم در دالئل النبو
 يد و پيامبر نيز او را آزاد كرد.اكرم بخش

 ،: ام ايمن كنيز پدر پيامبراند امام بخاري و مسلم و ابن سكن از زهري روايت كرده
5Fاو را پرورش داد و بزرگ كرد ،ود. بعد از در گذشت عبداهللاعبداهللا بن عبد المطلب ب

4. 

                                           
 .169ص  ،8ج  ،تحقيق علي محمد البجاوي ،جاپ دار نهضه مصر ،اإلصابة -1

 همان منبع. -2

ص  ،8ج  إصابَْإل؛ 223ص ،2ج  ،تحقيق شيخ شعيب أرناؤوط و ديگران ،موسسة الرسالة ،سري أعالم النبالء -3

169. 

 .288ص  ،4ج ،150ص  ،1ج ،تحقيق عبدالمعطي قلعجي إدالئل النبوة ؛اإلصابة- 4
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بود. وي با مال خريده شد و به  هارد كه ام ايمن كنيزي به نام بركد منابع تاريخي تأييد
آمنه  ةد. اين لطف خدا بود كه وي در خاني آنجا زندگي كنها مكه آورده شد تا در خانه

پرورش  ،عهده گيرد ستي فرزندش را برسرپر ،در خدمت و كمك او باشد ،زندگي كند
 زندگي كند. صنزد پيامبر اكرم بهترين مولود روي زمين را انجام دهد و بعدها

 فرمان سروران خود را اجرا ،كردند مي خدمت ها در خانه او يكي از كنيزاني بود كه
ادند و از د مي كرد با شوق و عالقه انجام مي شان به آنان امر كاري كه مالك كردند و هر مي

 كردند و نه از كار كردن امتناع مي نه شكوه ،كردند نمي زير بار كارهاي سنگين شانه خالي
 ،كه در كودكي پيامبر ،ورزيدند. خداوند متعال از ميان آنان بركة را انتخاب كرد مي

و به جاي  كند باشد و به او خدمت كند و در كارها به او كمكاش  سرپرست و دايه
 مادرش باشد.

داشت و نسبت به او مهربان و با محبت بود. پس از  مي را دوست صام ايمن پيامبر
ام ايمن احساس كرد  ،در سن شش سالگي مادرش را از دست داد صاينكه پيامبر اكرم

 كه خداوند متعال به او مسئوليت بزرگي سپرده است.
وجه و اهتمام ت ،عطوفت ،در جايگاه مادر دوم پيامبر قرار گرفت و محبت ،اين بنابر

 برايش فراهم كرد. ،ورزيدني كه الزمه آن بود
 كه در خانه آقايش خدمت به عنوان كنيزي صرسول اكرم ةخدمت ام ايمن در خان

كرد كه از مقام و شرف بزرگي برخوردار شده و  مي بلكه وي احساس ،نبود ،كند مي
مام وجود با او محبت بايستي تمام توانش را براي رعايت و پرورش وي بكار ببرد و با ت

 و مهرباني كند.
 رعايت و شفقت ام ايمن را ،كه محبت حقيقت را درك كرد. هنگامي ز اينكودك ني

 كرد بعد از مادرش او مادر وي است. مي احساس ،ديد مي
پيامبر اكرم پس از اينكه خداوند متعال به او امانت رسالت را سپرد در مورد ام ايمن 

  ».َُِْ ب ُُِ  ُين  «فرمود: 
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بهترين پاداش را به كنيز مملوكش داد. پس از ازدواج با حضرت خديجه او را آزاد 
مؤمن و صادقش و  ةري و نيكي به مادر مهربانش و دايكرد و هميشه از روي وفادا

6Fحق داشت صاو بود و در كودكي بر محمد  ةقابل كه كسي

كرد و او  مي وي را مراعات 1
7Fزد مي صدا» اي مادر « را 

2. 
 كرد و مي به ام ايمن نگاه ،پس از اينكه به او وحي نازل شد و به مقام نبوت نايل آمد

 .8F3»ُه� هذه بقيَ« فرمود: مي

 .»خانواده من است ةاين يادگار بازماند«
كار خويش است. اخالق نيك  وار نسبت به كنيز خدمت آري اين وفاداري مردي بزرگ

شمارد و بر كنيزش  نمي خادمش را خوار ،داند مي كسي است كه قدر محبت مردم را
مهرباني  كند و با او به نمي كند و فضل و اخالص و گذشت او را فراموش نميفخرجويي 

كرد و  مي كند؛ چون او را مانند مادرش مراعات و سرپرستي مي و نيكي و مهرورزي رفتار
را با اش  انينيز در قبال نيكي و تكريم و مهرب صداشت. پيامبر مي مثل فرزند دوستش

با بزرگي و عزت او را نزد خود باقي گذاشت و با او مثل مادرش  ،آزاد كردنش به او داد
 رفتار كرد.  ،كه او را به دنيا آورده بود

                                           
 ،تحقيق احسان عباس ،نرش الكتب اإلسالمية ،الهور ،چاپ پاكستان ،اثر ابن حزم ةدر كتاب جوامع السير -1

 آمده كه ام ايمن قابلة وي بوده است. 27ص ،سد و احمد شاكرالدين األناصر

 .223ص ،8ج ،كبريلعالم النبالء؛ الطبقات اأسير  -2
 همان منبع. -3



 
 

 ام ايمن و اسالم

گذشت؛ ام ايمن او را از  مي چهل سال صاز هم صحبتي ام ايمن با رسول خدا
شناخت و  مي ،كودكي دوست داشتني بودكه نوزادي كوچك و يتيمي شيرخوار و  زماني

نيز با او همراه  ،درستكار و پاكدامن شد ،گو راست ،كه تبديل به جواني رعنا نيز هنگامي
 بود.

 ،اخالق رفيع و عفت ،مردم مكه ،اين همان محمد بود كه طي ساليان دور و دراز
 ،ميان مردان و در ،شناختند مي رااش  انهدمردانگي و صفات بزرگمن ،شجاعت ،قحسن خل

 نظير و برجسته بود. بي فردي
اش  هامانت داري و اخالق كريمان كردند و به مي مردم مكه از او تعريف و تمجيد
ناميدند. بعد از اين مراحل بود كه او به نبوت  مي اعتراف داشتند و او را محمد امين

ي و جواني را در زمان كودك صگذشت. ام ايمن پيامبر اكرم  مي مبعوث شد. چهل سال
كرد. قبل  مي مشاهده ،ين مسايل و رفتار وي با خانواده و مردمتر و كهولتش در خصوصي

ديد كه مردم مكه چگونه رفتار و صفاتش را  مي از ازدواج و بعد از ازدواج او را ديده بود.
نجيب  ،ثروتمند ةديد كه چگونه خديج مي و همچنين ،كنند مي توصيف به پاكي و وااليي

 اشرافي او را از ميان مردان ديگر انتخاب كرد و به همسري برگزيد و در ازدواجشزاده و 
 ين زن شد.تر سعادتمند

 ةتا آنكه سرانجام مطمئن شد او گونشناخت  مي او را در سلوك و رفتارش با مردم
شد و تمام جوانب  مي ديگر و متفاوت است. هر مقدار كه شناختش نسبت به پيامبر زياد

از مردان  )ص( فهميد كه محمد امين مي به يقين ،كرد مي ار او را بررسياخالق و رفت
 كه نسبت به او شناخت پيدا فراد فاميل و غير فاميل از زمانيمتمايز و جداست. ا ،ديگر

يي از ها شد. هرگاه كه جنبه مي شان نسبت به برتري و فضيلت او زياد يقين ،كردند مي
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 شدند و بيش از پيش بزرگش مياش  يشتر شيفتــهب ،شد مي شان آشكار شخصيت او براي
 داشتند. مي

نياز از ماديات دنيا بود. هميشه دل به آسمان داشت. هر  بي شخصي )ص(محمد امين
كرد و از سرچشمه  مي شمرد. هر صاحب حقي را دادرسي مي نيكي و احساني را بزرگ

ديد و با چشمان بينا  مي آنها را ةكرد. ام ايمن هم مي هر بدي و ظلم و شرارتي جلوگيري
 و قلب بيدارش مراقبش بود.

كردند. گويا  مي ها و گفتگوهايي را مردم مكه نقل حكايات و صحبت ،ها هر روز قصه
ي صحبت و پرسش را ها كه شعله ق بزرگ و جديدي بود. روزي اتفاقيمكه آبستن اتفا

 كه اخباري ،ين كردندار محمد اماو را به هوش آورد. مردم شروع به نقل اخب ،برافروخت
خدا به سوي مردم است.  ةبه او وحي شده و اينكه او فرستادگفت از طرف خدا  مي

محمد دعوت مردم را به سوي دين جديد و پرستش خداوند يكتا و كنار نهادن بت 
 آغاز كرد.  ،پرستي

و دين جديد او رو به فزوني نهاد. دشمنان نيز  )ص(بگو مگو و توجه در مورد محمد
 مني خود را آشكار كردند.دش

برد؛ زيرا  مي شنيد رشك مي )ص(اما ام ايمن به آنچه در مورد محمد امين
كسي بود كه از دروغ گفتن نفرت داشت و امكان نداشت كه سخن دروغين  )ص(محمد

 را به خداوند نسبت دهد.
داشت و امكان  مي خود را دور نگهاي  كسي بود كه از هر پستي )ص(محمد امين

مردم و ايمان به خداي زمين و آسمان بستگي  ةت در مورد اخباري كه به عقيدنداش
 دست به پستي زند. ،داشت

او نيز در كنارش  ،خبر وحي را داد لبه حضرت خديجه صكه پيامبر اكرم زماني
او را تصديق كرد و به دين جديد و رسالت پيامبر ايمان آورد. ام ايمن نيز در كنار  ،ايستاد

و رسالتش ايمان آورد و يقين داشت كه اين  صيستاد و به رسول اكرمرسول خدا ا
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كار از جانب خداوند برگزيده شده تا پيامبر اين امت باشد و بار  گو و درست انسان راست
 سنگين رسالت را با راستي و پايداري حمل كند.

د شان شك و تردي در دل صاندكي كه در مورد پيامبر اكرم پيشكسوتاناو همراه با 
علي  ،حضرت ابوبكر صديق ،كساني مثل خديجه بنت خويلد ،ايمان آورد ،راه نداده بودند

كه در مورد تصديق پيامبر و ايمان به او ترديدي به دل  بن ابي طالب و زيد بن حارثه
خود راه نداده بودند. او شكيبا و استوار همراه آن گروه اندك در كنار پيامبر در مقابل 

و بقيه زنان  لي آنان ايستادگي كرد. حضرت خديجهها نجهطغيان قريش و شك
دادند و براي زنان قريش اساس دين و عقيده را  مي داري و پايداري مسلمان به مردان دل

 كردند و از آنان مي كردند و آنان را براي دخول به اسالم تشويق و ترغيب مي بيان
ناخوشايند  ،دادند مي انشو يار )ص(كه به محمد خواستند سركشي قريش و آزاري مي

 دعوت ،يي كه ضرر و نفعي ندارندها بدانند. آخر آنان به سوي خداوند متعال و ترك بت
كه  گذاشتن به مردم ـ هر رنگ و نژادياحترام  ،مكارم اخالق كردند و مردم را به سوي مي

اي هر داشته باشند ـ و ظلم ستيزي و مبارزه با بدي وشرارت ـ از هر انسان شريف و دار
 خواندند. مي رنگ و نژادي ـ فرا

ذ يشان نفوها همچنين زنان صحابه وظيفه داشتند كه در صفوف زنان قريش و در خانه
 ةاعماق جامع و آگاهي بخشي اجتماعي بود. در ةكنند. دعوت آنان مثل هجوم رسان

 زلدر برابر دين جديد متزل بت و سركشي آن جامعه و مقاومتشكند. صال مي جاهلي نفوذ
دن ي دين و قانع كرها آموزه جهت شرح ،كند و براي گشودن مرزها و مراكز داخلي آن مي

 پردازد. مي به فعاليت ،رباني ةبسياري از آنان به پذيرش عقيد
ي دعوي و تبليغي موفقيت آميز بود. بسياري از زنان قريش دين جديد ها اين كوشش

و تبليغ زنان مؤمن گسترش يافت. را به طور سري و علني قبول كردند. سلسله دعوت 
شان مشغول بودند  و همسران به قانع كردن پدران و برادران ها زنان مؤمن در تمام خانواده

 كردند. مي و آنان را به سوي اسالم دعوت
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دست كم براي سبك ساختن خشم خروش جاهالن و  ،داد نمي ةاگر چنين نتيج
كردند. يك نقش  مي تالش ،يارانش و )ص(دشمني آنان با دين جديد و مبارزه با محمد

لمان در زمان سختي و درست كه خديجه و ام ايمن و ديگر زنان مس ،آرام ةگران دعوت
 بدان دست يازيدند.  ،كه مردان به ميراث نياكان دل بسته بودند هنگامي



 
 

 خانواده ام ايمن

پيامبر  ةشود. وضعيت تعدادي از صحاب نمي در مورد ام ايمن مباحث زيادي يافت
شان بحث زيادي  چنين است كه تاريخ نويسان در مورد آنان و نحوه زندگي صاكرم

ي زندگي او ها . ام ايمن نيز از جمله كساني است كه در مورد برخي ازجنبهاند ارائه نكرده
 شود. نمي اخبار دقيق و موثقي يافت

 سيار گرامياو را ب صكرد و رسول اكرم مي زندگي صام ايمن در كنار پيامبر اكرم
كرد كه پسر  مي او چنان رفتار كرد و با مي داشت و چنان كه مستحق بود مراعاتش مي

انسان خوب از  ةن پيامبر اكرم براي آدميان نمونـكند. بدين سا مي رفتار نسبت به مادرش
 شريف را سرپرستيي ها خدمت و فرزندان خانواده ها كه در خانه ارائه كرد كه با كساني

 حقير رفتار چگونه بايستي رفتار كرد. حضرت با او مانند خادمي خوار و ،كنند مي
 ،كند مي كرد. هرگز ام ايمن احساس نكرد در آن خانه به عنوان خادمي حقير خدمت نمي

پيامبر  ةقدر صحابه و داي و جزو زنان عاليبلكه پيامبر اكرم شأن و منزلت او را باال برد 
 فت.قرار گراش  اكرم و سرپرست خانـه

ام  ،او را به ازدواج عبيد بن حارث در آورد ،بعد از اينكه آزادش كرد صپيامبر اكرم
زيد بن حارثه بن  ،د بن حارثايمن از حارث داراي پسري به نام ايمن شد و بعد از عبي

پيامبر اكرم با او ازدواج كرد. شرح حال عبيد بن حارث در تاريخ  ةغالم آزاد شد ،شراحيل
ان نشده است. او عبيد بن زيد بن عمرو بن بالل بن أبي الحرباء بن قيس به طور مفصل بي

9Fبن مالك بن سالم ابن غنم بن عوف بن خزرج بود

كه عبيد به مكه  قبل از بعثت زماني .1

                                           
ص  ،٦ج ،؛ البداية والنهاية١٨٧ص  ،اإلستبصار فی نسب الصحابة من األنصار؛ 170ص  ،10ج  ،اإلصابة -1

بن قيس بن  ،ها نامش تفاوت دارد. در برخي چنين آمده: عبيد بن عمرو بن ابي الحرباء در برخي از كتاب .334

 .٢٢٣ص ،٢ج ،معرفة الصحابة؛ سري أعالم النبالء ،مالك. رك: ابونعيم
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رد. سپس عبيد همراه را به ازدواج او در آو هپيامبر اكرم برك ،آنجا اقامت كردآمد و در 
كه عبيد  ام إيمن شد. پس از مدتيو داراي فرزندي بنمنوره عزيمت كرد  ةبه مدين هبرك

10Fپيامبر اكرم اقامت كرد ةپسرش به مكه آمد و در خان همراهبركة  ،درگذشت

1.  
نبي مكرم اسالم بركة را به عقد زيد بن حارثه كه آزاد شده و دوستش  ،بعد از بعثت

اه همسرش كه دوست و در آورد. از او داراي فرزندي به بنام اسامه شد. ام ايمن همر ،بود
 ةتا اينكه زيد بن حارثه در غزو ،دحضرت باقي ماندن ةدر خان ،دوست دار پيامبر خدا بود

. به درجه شهادت نايل شد. طبق برخي از روايات عبيد بن زيد يا عبيد ه 8موته در سال 
بن عمرو در جاهليت در گذشت و پسرش أيمن مسلمان شد و با رسول مكرم اسالم 

11Fتا اينكه در جنگ حنين شهيد شد ،صحبت بود هممالزم و 

2. 
 در مورد ايمن در قرآن چنين آمده:

ن�  ��م�ن﴿ ْ ي�رۡ  �� ٓ  ُجوا ا ُِّهِ  ء� لِق� ِۡ َ�لۡ  ۦَ� ۡل ي� ٗ�  م� م� ��  ٰ ��  الِحٗ �� ةِ  كۡ �ُۡ�ِ  َ� ُِّهِ  بِِِب�اد� د�ۢ  ۦٓ َ� ح�
�
 ﴾�أ

 .]110[الكهف: 
ر نيكو كند و در عبادت پروردگار بايد كا ،پس هر كس به ديدار پرودگارش اميدوار است«

 .12F3»خويش كسي را شريك نكند
از ابن اسحاق روايت شده كه: ايمن از جمله كساني بود كه در جنگ حنين همراه 

13Fتا آخرين لحظات در ميدان جنگ پايداري كردند صپيامبر اكرم

تا شهيد شدند. در  4
14Fمعارف ابن قتيبه

پس از اينكه ساير كه در جنگ حنين  كساني بيان شده: از جمله 5

                                           
 .171ص  ،1ج ،اإلصابة -1

 223ص ،8ج  ،ولي در الطبقات الكبري ،در مورد ايمن آمده كه وي در خيبر كشته شده .170ص ،8ج ،اإلصابة -2

 آمده كه وي در حنين كشته شده است.

 .372ص ،2ج  ،معرفة الصحابة ،ابو نعيم :رك -3

 همان منبع. -4
 .164ص  -5
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حضرت علي بن ابي طالب و  ،پايدار ماندند صهمراه پيامبر اكرم  ،مجاهدان فرار كردند
عباس بن عبد المطلب بودند. حضرت عباس در اين جنگ مهار سواري رسول اكرم را 

كرد. رسول  مي مانند سپري از رسول خدا دفعاش  و تيرها را با سينه ها گرفته بود و سنگ
 و فرمودند:اكرم به ا

 ».صاا  ْمسنرةُاا  يا ُصاا  وررة ْلقرة يا  إميا ع«
 .»حبان سمرة را صدا بزن كه برگرديدبقره و صا ةصاحبان سور ،اي عمو«

و  ،كه پايدار ماندند عبارت بودند از: ابوسفيان بن حارث بن عبد المطلب ديگر كساني
 ةام ايمن كنيز آزاد شد پسر ،عبيد پسرش و فضل بن عباس بن عبد المطلب و أيمن بن

 .15F1شرسول خدا و ابوبكر صديق و عمر بن خطاب 
فرزندي مؤمن و نيكوكار  ،شهادت نايل شد و به حق ةايمن نيز در اين غزوه به درج

 زندگي كرد ه بود. صنزد پيامبر اكرم ها براي مادرش بود كه سال
بر خدا بود كه قبل وار پيام از جمله اصحاب بزرگ ،زيد بن حارثه ،اما همسر ام أيمن

حسن معاشرت و صفات  ،كرد و اخالق مي و بعد از رسالت همراه رسول اكرم زندگي
بزرگوارانه و همت بلند رسول اكرم را از نزديك مشاهده كرده بود. اين امر سبب شد او 

ي ها دهد. اين داستان در كتاب ترجيحاش  را بر مادر و پدر و خانواده صپيامبر اكرم 
خريد و به زيد بن حارثه را  ،يخ معروف است. حضرت خديجه بنت خويلدسيره و تار

كرد تا  مي زندگي صپيامبر ةا آزاد كرد. زيد بن حارثه در خانر ودرخواست پيامبر اكرم ا
آمدند و خواستند پسرشان را به آنان  صاو را پيدا كردند و نزد پيامبر اش  اينكه خانواده

 مسئله را با او در ميان«نان را اجابت كرد و فرمود: ست آبرگرداند. رسول اكرم در خوا
 .»اب كرد دست او را بگيريد و ببريداگر شما را انتخ ،گذارم مي

اين  ،شناسي؟ زيد پاسخ داد: بله مي زيد را خواست وبه او فرمود: آيا اينها را ،اين بنابر

                                           
 .101ص  ،4ج ،ابن هشام ةسير ؛164ص  ،معرف :رك -1
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 پدرم و اين برادرم و اين عمويم است.
 »ستي برايت بودم؟من چگونه دو: «رسول خدا فرمود

 »اين باره از من پرسيدي؟ چرا در«زيد گريست و گفت: 
 دهم اگر دوست داشتي به آنان بپيوندي و اگر مي به تو اختيار«فرمود:  صپيامبر اكرم 

 .»شناسي مي پس بمان. من كسي هستم كه خوب او را ،خواهي بماني مي
 ».كنم نمي من غير از تو كسي را انتخاب«زيد گفت : 

آيا بندگي را در مقابل پدرت و  ،اين لحظه عمويش عصباني شد و گفت: اي زيد در
 كني؟ مي عمويت انتخاب

 است. تر براي من محبوب صيامبر اكرمبندگي نزد پ ،زيد گفت: قسم به خدا
 .16F1»وارث زيد هستم و زيد وارث من استشاهد باشيد من « پيامبر اسالم فرمود:

 شد تا اينكه اين آيه نازل شد:  مي ن محمد گفتههمواره به او زيد ب ،اين بنابر

ٓ � ُعوُهمۡ دۡ ٱ﴿ قۡ  ُهو�  �ِِهمۡ ب�ا
�
ُط أ ِۚ ٱ ِعند�  س� ِۡ  ّلمۡ  َ�إِن ِّ ْ ل�ُموٓ �� ٓ  ا ٰ َ�إِخۡ  ء�ُهمۡ ء�اب�ا  ّ�ِينِ ٱ ِ�  نُُ�مۡ ��

 ٰ ��  .]5[األحزاب:  ﴾ِ�ُ�مۡ َ�م�
شان  است. اگر هم پدران تر ادالنهعشان بخوانيد كه اين كار در پيش خدا  آنان را به نام پدران«

 .»آنان برادران ديني و ياران شما هستند ،را نشناختيد
 :ةو نيز آي

ن�  ّما﴿ �ّمدٌ  �� ُُ  ٓ ب�ا
�
دٖ  � ح�

�
الُِ�مۡ  ّمِن أ ٰ  َِّج� �� ِ ٱ َُّسول�  ِ�نَ� ا��م�  ِّ ۗ  َّۧبِّ�ِ ٱ َ�خ� ن�  ن� �� ُ ٱ َ� ِّ 

ۡ  بُِ�ّلِ  لِيمٗ  ءٍ ��   .]40[األحزاب:  ﴾٤ اع�
خدا و آخرين پيغمبران است  ةبلكه فرستاد ،از مردان شما نيست نسبي هيچ يك محمد پدر«

 .»و خدا از همه چيز آگاه است

ا﴿ :ةوآي ل�  َ�م� �ِ دۡ  ج�
�
ٓ أ �ۡ  ء�ُ�مۡ ِ�ي�ا

�
� ٓ   .]4[األحزاب:  ﴾ء�ُ�مۡ ن�ا

                                           
 .٥٩٨ص  ،٢ج  ،اإلصابة ،5275ص  ،6ج  ،اجلامع ألحكام القرآن ،طبيرك: قر -1
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 .»دهد نمي تان را فرزندان حقيقي شما قرار و فرزند خواندگان«
 نازل شد:كه اين آيه  و زماني

ٰ  َ�ل�ّما﴿ �ۡ  ق��� اّمِنۡ  دٞ ز� رٗ  ه�  .]37[األحزاب:  ﴾�َ�ط�
 .»كه زيد نياز خود را با او [ زينب بنت جحش ] به پايان برد [ او را طالق داد] هنگامي«

با اين آيه اسم زيد در كتاب خدا ذكر گرديد و او به شرف و عزت و مقام بزرگي نايل 
آيه  صمكه پيامبر اكر چيز ديگري خوشحال بود. زمانيهر  شد. بخاطر اين آيه بيشتر از

 گفت: ،گريست مي خوشحالي كه از زيد در حالي ،را قرائت كرد

 ».؟كَْوَذكرت� هّا م«
 .»ام آيا آنجا [ در قرآن] ذكر شده«

با نازل شدن اين آيه اسم زيد جزء كلمات قرآن قرار گرفت كه در طي ساليان در 
اسم او را نيز  ،كنند مي كه قرآن را قرائت دم دنيا زمانيشود و مر مي تالوت ها محراب
كنند. هميشه نزد خداوند متعال اسم او به طور  مي كنند. بهشتيان نيز چنين مي تالوت

 اختصاصي مذكور بوده است؛ زيرا قرآن كالم خداست و قديمي و جاوداني و هرگز كهنه
 ةدارد و فرشتگان نويسند پاك وجود ي گرامي وها شود. پس اسم زيد در صحيفه نمي

مومنان جز اسم  كه اسم هيچ كدام از كنند. در حالي مي گرامي و نيك كردار آن را تالوت
 پيامبران و اسم زيد بن حارثه در قرآن ذكر نشده است. آيه ذيل:

ِيٓ  ��ُقوُل  �ذۡ ﴿ َّ ِ �ۡ  ل
�
م� � ُ ٱ ِ� ل�يۡ  ِّ  .]37[األحزاب:  ﴾هِ ع�

 .»گفتي مي داوند بر او نعمت دادهكه خ كه براي كسي زماني و«
 آور كند كه زيد بن حارثه بهشتي است. در تفسير اين آيه مفسران ياد مي اشاره بر اين

كند كه او  مي شوند كه خداوند متعال به زيد بن حارثه نعمت ايمان داد كه اشاره به اين مي
 از اهل بهشت است.

رمود: ف مي به او صبود. پيامبر اكرم هان داراي جايگاه شناخته شدزيد در ميان مسلمان
 .»تو برادر و ياور ما هستي«
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بر  ،گماشت ها اسامه فرزند زيد را به فرماندهي يكي از گردان صكه پيامبر هنگامي
جايگاه واالي او پافشاري ورزيد. در آن گردان شمار زيادي از بزرگان اصحاب وجود 

 اض كردند. پيامبر اكرم فرمود:داشتند. برخي از مردم در امير بودن اسامه اعتر

ِ إ ِِْا َكَا « ّة َِيِ  ِنْ  َبلْ � إ َوْْمم� ْ
َ
ّ�رَا ِ  َِِناَرةِ ُ �ْ ُْ َْ ّْْ�ْم  َْ ك� َق ََ ّ�رْ ِ  َِِناَرِِِ   �ْ ُْ َْ ِِْا 

 ِّ ََ ة إ َونِاة َهَذْ مَِنْ  َُ
َ
ِِّ ِِ ِةا ْ ِّ ََ َِليَقا مَِِِناَرِة إ َونِْا َكَا مَِنْ  َُ

َ
ه�  ا ََ ْْ ََ ة 

َ
ِِّ ِِ ِةا ْ«17F1.  

) قبل از اين در مورد امير كنيد (جاي تعجب نيست مي اگر در امير بودن اسامه اعتراض«
كرديد. قسم به خداوند متعال كه او براي امير شدن شايسته بود و  مي بودن پدرش نيز اعتراض

 .»ين كس نزد من استرت اسامة) محبوب( او اين يكي نزد من بود و بعد از ين مردمتر محبوب
صداقت و كردار نيك به دست آورد. او  ،زيد بن حارثه اين مقام بزرگ را با ايمان

غالمي بود كه خريده شده بود. سپس غالمي آزاد شده و ضعيف بود. پس آنچه را كه 
 تواند انجام دهد؟ مي احدي ،پيامبر اكرم با برده و خادمش انجام داد

ي ها ارزش راستيني را ارزاني داشت و وي را فراتر از ارزش كه او به انسانيت به راستي
قرار داد. اما انسان در هر عصري  ،كه استوار بر مسايل مادي است ،ثروت و مقام ،نسب

اش  ين ويژگي انسانيتر كنند و مهم مي يي است كه كرامتش را ذليلها تابع قوانين و سنت
گذارند.  مي ،ي خود انسانها ور از ويژگيي مادي به دها ستانند و به جاي آن ارزش مي را

ي اداري ها گر جهاني شده است. اين نيروها به نام نظام امروزه انسانيت تابع نيروهاي ستم
 ها چشانند. اين حكومت مي همه گونه ذلت و خواري ها يا اقتصادي يا سياسي به ملت

سرنوشت مردم كنند. آن گروه خاص بر  مي قوانيني را براي مصلحت گروه خاصي وضع
آنگاه با قيد و بندهايي كه به نام نظام و  ،هستند ةكنند و داراي زندگي مرف مي حكومت

كشانند تا منافع خود را حفظ  مي مردم را به محاكمه ،سازند ها مي قانون و خواست ملت

                                           
فضائل كتاب  ،كتاب المناقب؛ مسلم إفضائل  أصحاب النبيباب  ،ديث پيشين در صحيح بخاريدو ح -1

 ذكرشده اند. ،فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؛ باب الصحابة
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 شيطان فرمان ةي ساختها نند و از روشگزي مي يي كه از روش خدا دوريها كنند. انسان
طبق قوانين خدايگان بشري حكومت كنند  اند كه راضي ييها و ملت اند چه بيچاره ،برند مي

مبر اكرم چقدر تباه خواهند شد! گفتيم كه بركه نزد پيا ،و از شريعت خداوند دور شوند
ن اي«فرمود:  مي و» اي مادر«فرمود:  مي او كه حضرت به جايگاه خاصي داشت. طوري

 .»يادگار بازمانده خاندان من است
آنچه پيامبر اكرم از مهرباني و صداقت و عمق ايمانش  ةاو اين مقام را تنها در ساي

 به دست آورد. از اين رو فرمود: ،ديده بود

ه ُا يتوج « ه ََ ج ْ�  ُيَن ْن    .18F1»ارُة ن  ُه  ََّْ نليتوه
 .»با ام ايمن ازدواج كند ،شود با زني بهشتي ازدواج كند مي كه خوشحال كسي«

حارثه كه محبوب پيامبر بود با او ازدواج كرد. اين تكريم و بزرگي براي بركه  زيد بن
ساخت و با زيد بن حارثه نزديك و هم  مي ايمان دوباره ةرا بر پاياش  بود كه خانواده

پيامبر اكرم  ةشهيد شد ةنگاران او را فرمانـد كه سيره نويسان و تاريخ كسي ،شد مي صحبت
پيشكسوتان سرور آزادگان و از  ،األحزاب ذكر شده است ةر سورنام او د ،اند وصف كرده
محبوب پيامبر خدا و پدر كسي است كه محبوب پيامبر خداست. پيامبر اكرم  ،اسالم است

بود. خداوند متعال هيچ  مي داشت كه پاك و دراي صفات ارجمند مي تنها كسي را دوست
جز زيد بن حارثه و عيسي بن  ،كدام از اصحاب را با اسمش در كتاب خود ذكر نكرده

ازدواج  ،حج ،روزه ،آيد و در نماز مي به عنوان داوري عادل فرود عليه السالممريم. عيسي 
19Fپيوندد مي دين به امت اسالم و تمام احكام

2. 
شناختند.  مي صحابه كرام جايگاه زيد بن حارثه و مقام او را در اسالم به خوبي

 گفت: صبر اكرمبعد از درگذشت پيام لحضرت عايشه 

                                           
 با وجود اين منقطع است. ،رجال سند ثقه اند ،224ص ،8ج ،ابن سعد -1
 .220ص ،1سير أعالم النبالء ج -2
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 .«20F١لو أن زيداً كان حياً الستخلفه رسول اهللا«

 .»كرد مي او را جانشين صحتماً پيامبر خدا ،بود مي زيد زنده اگر«
او  ،فرستاد مي زيد را همراه هر لشكري صرسول اكرم«در روايتي ديگر آمده است: 

 او را جانشين ،بود مي زنده صداد و اگر بعد از پيامبر اكرم مي را فرمانده لشكر قرار
 .21F2»كرد مي

كه او را امير لشكر قرار  زماني صپيامبر اكرم  ،موته شهيد شد ةزيد بن حارثه درغزو
 داد تا به جنگ روم برود فرمود:

 .22F3»ب  روََْانّا ُصيِ ن إنّا ُصيِ نجْفر إز�َُن� «
مير ابن رواحة ا ،اگر شهيد شد جعفر و اگر او نيز شهيد شد ،زيد امير لشكر است«

 .»لشكراست
كه دو لشكر بهم  ا بر بقيه افراد مقدم كرد. زمانياو ر صدر اين غزوه نيز پيامبر اكرم

د تا اينكه با زيد پرچم را در دست گرفت و جنگيد و مردم نيز همراه او جنگيدن ،رسيدند
 3000بزرگي بود. در مقابل ةغزو ،موته ةشهادت نايل شد. غزو ةاصابت تيري به درج

كه مسلمانان تعداد اندك  ر سرباز رومي قرار داشتند. زمانيهزا100000يشتر ازمسلمان ب
و گفتند: براي  ،دتوقف كردند و به مشورت پرداختن ،خود و اين جمعيت بزرگ را ديدند

بفرستيم و او را از تعداد كفار خبر كنيم. رسول خدا يا براي ياري و  ةپيامبر خدا نام
 دهد كه ما آن را انجام مي يا ما را به كاري ديگر فرمان فرستد و مي نصرت ما افرادي را

 دهيم. مي
دانيد همان چيزي  مي ه را كه ناپسندچشك آن بي ،اي قوم«گفت:  هعبد اهللا بن رواح

                                           
 .228ص ،1ج ،منبع پيشين -1
ابن سعد در الطبقات و ابوبكر بن ابي شيبه نيز ذكر كرده اند.  ،امام احمد ،منبع پيشين. حديث فوق را نسايي -2

 است.» حسن«سند حديث 
 صحيح بخاري ومسند أحمد. -3
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است كه به خاطر آن خارج شده ايد. اينجا شهادت است. ما با دشمن به مدد تعداد افراد 
ه با آنان به مدد اين دين كه خداوند متعال ما بلك ،جنگيم نمي زياد يا قدرت و قواي جنگي
 جز اين نيست كه يكي از دو امر نيكو ،جنگيم. پس برويد مي ،را به سبب آن گرامي داشته

 .23F1»شويد مي شويد يا شهيد مي رسد: يا پيروز مي
ه فرمانده آنان شهيد شدند. مردم پيش رفتند و با لشكر روم جنگيدند تا اينكه هر س

برخاست  ،رسيد صجعفر و عبد اهللا بن رواحه به پيامبر اكرم ،شهادت زيد كه خبر زماني

ْ� « و در شأن و منزلت آنان سخنراني كرد. نخست از ذكر و فضايل زيد آغاز كرد:
 .24F2»علَْهللا ب  روََْْ� ْغفر َْفر و –ثالثاَ  -ْ� ْغفر مه�َ إْغفر مه�َ

 منزلش رفت و دختر زيد را ديد كه شهيد شد پيامبر اكرم به بعد از اينكه زيد
چنان گريست كه صدايش بلند شد. به  ،يش را ديدها گريست. پيامبر اكرم چون اشك مي

ين اشتياق ا« اين چه حالتي است؟ پيامبر اكرم فرمود:  ،پيامبر اكرم گفته شد: يا رسول خدا
 .25F3»دوست نسبت به دوست است

 فرموده است: صپيامبراسالم

 ».ن  ُات؟ قالت: ُاا مه�َ ب  َارثَـنقلت ل إْقلل� جار�َ شابَ للت ََّْ ناو«
ي؟ گفت از گفتم: از آن چه كسي هست ،به رو شدم داخل بهشت شدم. با دختري جوان رو«

 .26F4»آن زيد بن حارثه هستم
اين همسر ام ايمن است كه خوشحال شد با زني بهشتي ازدواج كند. او بهترين  ،آري

بود.  محبوب پيامبر خدا و فرزند محبوب پيامبر خدا ،امة بن زيداس ،همسر براي بركة بود

                                           
 .782ص  ،3ج  ،زاد المعاد -1
 اما مرسل است. ،ند. حديث را ابن سعد روايت كرده است. رجال آن ثقه ا229ص ،1ج  ،سير اعالم النبالء -2

 اند و روايت منقطع است. منبع پيشين. گفته كه رجال آن ثقه -3
تو موالي مني. از  ،اي زيد«به زيد فرموده:  صهمان. گفته است سند آن حسن است. در روايتي ديگر پيامبر  -4

 روايت امام احمد.». ترين مردم نزد مني آن مني و به عهدة مني و دوست داشتني
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27Fبيست سال سن داشت فقط ،كه پيامبر اكرم در گذشت در اسالم متولد شد و زماني

اسامه . 1
نزد پيامبر اكرم جايگاه خاصي داشت؛ زيرا پدرش داراي فضيلت خاصي در اسالم بود و 

ين افراد نزد تر ر همين امتيازات از محبوباز پيشكسوتان و راستان در ايمان بود. به خاط
بنو مخزوم از بزرگان و اشراف قريش بودند) ا بود. گويند زني از بني مخزوم (رسول خد

تا رسول  ،دزدي كرد. قريش اين مسئله را مهم دانستند و با رسول اكرم صحبت كردند
چه  ،ب پيامبر خدامحبو ،جز اسامه فرزند زيد«گفتند:  ،م بر او حد جاري نكندمكرم اسال

 .28F2»كسي جرأت دارد در اين باره صحبت كند؟!
دانستند. روايت شده  ص را نزد پيامبر  صحابه به خوبي مقام ومنزلت اسامه بن زيد

كرد  مي از مسجد بيرون ةكه پيراهنش را در گوش جد به مرديكه ابن عمر روزي در مس
شخصي به او گفت:  .»من بودكاش او پيش  ،چه كسي است ،نگاه كن«نگاه كرد و گفت 

ابن عمر سرش  .»شناسي اي أبا عبد الرحمن؟ او محمد فرزند اسامه است نمي مگر او را«
 ديد حتماً دوستش مي اگر پيامبر اكرم او را«د و با دستش به زمين زد و گفت: را پايين آور

در دعاهايش منزلت و مقام اسامه به جايي رسيده بود كه پيامبر اكرم او را  .29F3»داشت مي
از اسامه بن زيد روايت شده: پيامبر او و حسن را  ،كرد مي همراه با حسن و حسين ذكر

 در آغوش گرفت و فرمود:

 .30F4»ْ� َُلهنا نّ� َُلهنا«
 .»آنان را دوست بدار؛ زيرا من آنان را دوست دارم ،پرودگارا«

او را در واپسين لحظات  صگر جايگاه او نزد پيامبر اكرم است اينكه پيامبر  آنچه بيان
 ةدر اين غزوه كلي .»برو به نام خدا«دهي لشكر بزرگي گمارد و فرمود: حياتش به فرمان

                                           
 .49ص ،1ج  ،صابةيجده سال ذكر كرده اند. رك: اإلبرخي ه -1
 صحيح بخاري. مناقب اسامه بن زيد.  -2
 منبع پيشين. -3
 منبع پيشين. -4
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سعد بن  ،ابو عبيدة ،بن خطاب از جمله عمر ،مهاجران پيشكسوت شركت كرده بودند
ت كرده بودند. برخي از سعيد بن زيد و غيره. از انصار نيز تعداد زيادي شرك ،وقاص أبي
اين پسر  ) در مورد فرماندهي او اعتراض كردند و گفتند: آياربيعة عياش بن أبيجران (مها

شود. اعتراض آنان در مورد اسامه باال گرفت.  مي جوان بر مهاجران نخستين امير قرار داده
ي پاسخ داد. ها به برخي از اعتراض ،ي آنان را شنيده بودها حضرت عمر كه اعتراض

بسيار ناراحت و عصباني شد؛ حضرت سرش را  ،ه موضوع پي بردكه رسول اكرم ب زماني
ي خداوند را حمد و ثنا ،با دستمالي بسته بود. بر سرش نيز شالي بود. بر منبر باال رفت

ز برخي از شما در مورد فرمانده بودن اسامه كه ا ها اين گفته ،اي مردم«بجا آورد و فرمود: 
 ر اينكه اسامه را فرمانده قرار داده ام اعتراضاگر د ،؟ قسم به خداچيست ،به من رسيده

ين افراد تر كرديد. او از محبوب مي قبالً در مورد فرمانده بودن پدرش نيز اعترض ،كنيد مي
) ين مردم نزد من است. آن دو (اسامه و پدرشتر نزد من بود و اين يكي نيز از محبوب

ا او بپذيريد. بمورد خوبي كردن پس سفارشم را در كردند.  مي هر خير و خوبي را اختيار
 .31F1»او از خوبان شماست

آمدند. در ميان آنان عمر بن  مي براي وداع با وي صصحابه هنگام بيماري پيامبر اكرم
 فرمود: مي به آنان صرسول خدا ،نيز بود خطاب

 ».ُافذوْ بْث ْوانَ«
 .»لشكر اسامه را بفرستيد«

شود اگر اسامه را ترك كني تا در  مي آمد و گفت: چه صايمن نزد رسول خداام 
لشگرگاهش بماند؛ زيرا اگر اسامه در اين حالت خارج شود برايش نفعي ندارد. رسول 

 .»لشكر اسامه را بفرستيد«فرمود:  خدا
كه  هنگامي در آنجا سپري كردند. مردم در لشگرگاه جمع شدند و يكشنبه شب را

                                           
 .423ص ،1ج  ،حياة الصحابةرك: ابن عساكر و  -1
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؛ چشمانش پر از اشك بود. نزد اسامه نزد وي رفت ،بيماري پيامبر خدا شدت يافت
حضرت عباس و تعدادي از صحابه بودند. اسامه نزد پيامبر نشست و او  صرسول خدا

كرد و  مي بلند طرف آسمان يش را بهها كرد. فقط دست نمي را بوسيد. پيامبر اكرم صحبت
 كشيد. مي بر سر اسامه

 .»دكن مي خدا براي من دعا كه رسولمن فهميدم « گويد: مي اسامه
 صاسامه به محل تجمع لشكر برگشت. صبح روز دوشنبه حال رسول مكرم اسالم

بهتر شده بود. مردم با خوب شدن حال رسول خدا احساس شادماني كردند. حضرت 
) قرار داشت برود. كه در باالي مدينه (سنحاش  اجازه خواست تا به خانه ابوبكر صديق

و اسامه در حال سوار شدن بر مركبش اثنا مردم نيز به طرف لشگرگاه رفتند. در همين 
را خبر كرد كه رسول حركت كردن بود كه قاصدي از طرف مادرش ام ايمن رسيد و او 

به  ببه همراه حضرت عمر و ابو عبيده  برد. اسامه مي مرگ به سر ةخدا در آستان
باال مدينه برگشت. آنان هنگامي نزد او حاضر شدند كه در حال احتضار بود. خورشيد 

ربيع األول چشم از جهان فرو بست. تمام افراد 12رفته بود كه حضرت در روز دوشنبه 
كه با ابوبكر  به مدينه باز گشتند. زماني ،فتندلشكر چون از درگذشت حضرت اطالع يا

اسامه برود و تا  ةر دستور داد به خاندار لشك به پرچم ،براي خالفت بيعت شد صديق
پرچم را باز نكنند. با آنكه بسياري  ،با دشمن نجنگيد صمان پيامبركه اسامه طبق فر زماني

خواستند كه لشكر اسامه را در  ساز قبايل مرتد شدند و بزرگان اصحاب از ابوبكر صديق
مدينه نگه دارد و به مدد آن با مرتدان بجنگد و اظهار داشتند كه از يورش مرتدان به مردم 

را اجرا كرد.  صيق مخالفت كرد و دستور پيامبر اكرم اما ابوبكر صد ،مدينه ايمن نيستند
قسم به همان «نان پاسخ داد: كه صديق اكبر مخالفت و سخنان اصحاب را شنيد به آ زماني
 اگر گمان كنم كه حيوانات درنده مرا در مدينه ،كه جان من در دست اوست كسي

كه از  در حالي ،اجرا نكنمچگونه آن را  فرستم و مي باز هم حتماً اين لشكر را ،خورند مي
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لشكر « .»َوانُُافذوْ جیش « فرمود: مي شد و ايشان مي آسمان بر رسول اكرم وحي

 .»اسامه را گسيل بداريد
بكر صديق از اسامه خواست كه حضرت عمر را براي او در مدينه بگذارد. پس از ابو

بدرقه كرد.  ،خود داشتلشكر متشكل از سه هزار جنگجو را كه هزار سوار كار با  آن
32Fمدتي در كنار اسامه حركت كرد و آنگاه با او وداع كرد صپيامبر ةخلفي ،صديق

1. 
به  ،و برگشت از جنگي كه فرستاده شده بود صبعد از وفات پيامبر اكرم اسامه

وادي قري كوچيد و در آنجا ساكن شد. سپس به دمشق رفت و در زمان خالفت معاويه 
به مدينه بازگشت و در جرف ساكن اش  روزهاي زندگي در مزّة ساكن شد. در واپسين

33Fدرگذشتهـ 54شد تا اينكه در سال 

2. 
تقوا بنا  ةپاك و بزرگوار كه بر پايــــــ ،مومن ةخانواد ،ام ايمن بود ةاين خانواد ،آري
 بار آورده بود. گوارا به ةو ميوپاك  و حاصل شده بود

هدايت و نور  ،و از چشمه سار وحيزندگي كرد  ص اين خانواده همراه پيامبر اكرم
الهي دريافت كرد و از نبوت صالح و هدايت دريافت كرد. خداوند متعال بهترين 

هاي ناب و گوارا را به آنان ارزاني كرد. اين خانواده جز خشنودي خداوند چيزي  نعمت
داشت و  بزرگ ،گشت. بدين سبب محبت خواست و از روش اسالم برنمي نمي ديگر

 امبر و اصحاب را به دست آورد. پي تكريم
رسيد كه  ةبا ايمان و تقوا به درج ،شد مي كه مانند بندگان و كنيزان خريد و فروش زني

اين « فرمود: مي كرد مي كه به او نگاه كرد و زماني مي صدا» اي مادر«رسول اكرم او را 
چگونه  ،موختبه تمام آدميان آ صپيامبـــردرسي بود كه  .»من است ةخانواد ةبازماند

                                           
 .426ص ،1ج ،حياة الصحابة؛ 312ص ،5ج  ،؛ كنز العمال107ص ،8ج  ،رك: فتح الباري -1

 ،ابو عثمان نهدي ،ابوهريره و ابن عباس و از ميان بزرگان تابعين ،ميان اصحاب . از49ص ،1ج ،اإلصابة -2

 اند. ابووائل و ديگران از اسامه حديث روايت كرده
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حق را به  ينتر كند و چگونه باال مي برده و زير دستش رفتار ،كار انسان مسلمان با خدمت
دارد و ترازويي كه انسان با آن  مي گونه كه شايسته است آنان را بزرگدهد و آن ميآنان 

 آن هم ،چگونه خواهد بود ،ان بلندي يابدنامدار وشود تا آنكه به افق بزرگان  ميسنجيده 
كه آن  ين مقام را دارا بودند. به درستيتر درست پس از آنكه آنان در نگاه مردم پست

�ۡ  إِنّ ﴿ ترازوي خداوند آفريدگار است:
�
ُ�مۡ أ ِ ٱ ِعند�  ر�م� ِّ  ۡ�

�
� ٰ ٮ  .34F1]13الحجرات: [ ﴾ُ�مۡ ق�

شك آن ترازوي اسالم است كه انسان مسلمان را تكريم كرد و مقام ومنزلت انساني  بي
 ترين درجات رساند.را به باال

 ،قات مادري بعد از مادرش بودنزد سيد مخلو هين بود. بركو زيد چن هبرك ةخانواد
كه در  يكس ،بوداش  خانواده ةكرد و باز ماند مي كه او را در كودكي ياري و كمك كسي

با  ،بركة نسبت به پيامبر اكرم مهربان و با شفقت بود ،كرد مي تربيت و رشد يتيم تالش
با  ،بركة مهربان و كريم بود مهربان و صادق بود. پيامبر اكرم نيز با ،و با محبتوقار 
ين زنان تر كه در كنارش با وفا و مهربان باقي ماند و مادري مهربان بود و صادق كسي

 مؤمن بود.

                                           
 .»پرهيز كارترين شماست ،ترين شما نزد خداوند گرامي« -1



 
 

 هجرت به مدينه

 صي پيامبرها چنان نبود كه تنها شهادتين را بر زبان آورد و گفته لاسالم ام ايمن
كننده و ميراننده  دگار و پديدآورنده و زندهباور وي به خدايي بود كه آفري ،ا باور كندر

را به نبوت برانگيخت و قرآن را كه روشنگر هر چيزي  صكه محمد ان ذاتياست؛ هم
پوشاند و  مي رااش  است بر او فرو فرستاد. ايمان ام ايمن چنان بود كه سراسر زندگي

 خداوند آباد ةرفتار نيك و عمل به روش و برنام يقين و زندگي دنيا را با تصديق و
 ةكه سامان دهند كسي ،خالق اين وجود و هستي ،همتا بي كرد. وي به خداوند پاك و مي
باور داشت. در هر امر  ،كارهاست و باز گشت و سرانجام همه در دست اوست ةهم

و به كسي ديگر كوچك و بزرگي بايستي از خداوند فرمان برد و در همه چيز جز ا
 نبايستي مراجعه كرد و جز خداوند پيروز و فرزانه نبايستي به كسي روز آورد.

ام ايمن زندگي را شناخت و زيبايي وجود را براي نخستين بار احساس  ،با اين ايمان
كرد. احساس كرد كه بقا معنايي خاص دارد و قرباني شدن و فداكاري داراي لذت و 

به دعوتگري شكيبا و  ،كار و همسري فرمانبر كه از كنيزي خدمتزيبايي است. اينجا بود 
 ديگران را تشويق به پايداري ،را زير نظر گرفت ها داد فداكار در راه خدا تبديل شد. رخ

ورزيد و با پسرش  مي آهنين با ديگران مشاركت ةقوي و اراد ةدر ترويج روحي ،كرد مي
 ،ي اطرافشها و خانهاش  در خانه ،كرد مي محمد رسول خدا و همسرش زيد همدردي

و صبر كردن در مقابل اذيت و آزار  ها گستراند و بر تحمل سختي مي آرامش و ثبات
 كرد.  مي ديگران را كمك ،قريش
شناخت كاملي داشت. از اين رو اذيت و آزار  ،شك در مورد اهداف رسالت و دين بي

 ةاو همراه بقي ،ه هجرت كردبه مدينكه رسول اكرم  كرد. زماني مي را در مكه تحمل
 و اصحاب صدر مكه ماند و آنچه را كه قريش در مورد رسول اكرماش  خانواده

كرد. تا اينكه رسول  مي و خبرها را گرد آوري ديد مي شنيد و مي دادند مي گفتند و انجام مي
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غ آنان رافع را با پانصد درهم و شتري به سرا زيد بن حارثه و أبا ،اش آزاد شدهاكرم غالم 
عايشه دختر و  ،و سودة بنت زمعه صفرستاد. آنان فاطمه و ام كلثوم دختران رسول اكرم

35Fبكر همسران حضرت و ام ايمن و پسرش اسامه بن زيد را با خود به مدينه آوردند ابي

1. 
كاروان راه افتاد و با مكه وداع كرد؛ شهري كه اكنون مشركان بر آن مسلط بودند  ،آري

ميهنش و  ،مكه ،داشتند. بركـة به همراه خانواده اش مي باز ال إله إال اهللاتن ومردم را از گف

 صپيامبر ،توانست بكند. مردم مكه مي يش را رها كرد. آخر او چه كارها سرزمين خاطره
خطاب به  صشنيد كه رسول مكرم اسالم مي را از آنجا بيرون كرده بودند. گويا ام ايمن

 فرمود: مي مكه

» ِِ ِ ّة ْلرِْجت� ِنِّْك َنا َوْ
�
ُ �ّ

َ
َ ََ ِ َومَْر ّة ْ 

َ
ِِّ ِ ّة رِْ� ْ

َ
ِأ ُ ََ ِ َوَُ ّة رِْ� ْ

َ
ُ ��َْ

َ
اةِك ا

 .36F2»َلرَْجت� 
 ين زمين خدا نزد خدايي و اگر مردمت مرا بيرونتر دانم كه تو بهترين و محبوب مي«
 .»شدم نمي كردند هرگز از تو بيرو ن نمي

كه ايمان و اسالم و ياران و دوستان  به جايي ،وره به راه افتادينه منقافله به سوي مد
به آنجا هجرت كرده بود. اين سرزمين مادام كه  ،محمد مصطفي ،بودند و حبيب آنها

سراي و خانه و سراي هميشگي خواهد بود و مادام كه  ،پيامبر و مؤمنان در آن پناه دارند
از آن خيز برخواهد  ةت به سوي هر كرانواهد بود كه دعوخ ةنقط ،پناهگاه مؤمنان است

 داشت.
و يارانش استقبال  صام ايمن در مدينه فهميد كه چگونه انصار از محمد مصطفي

                                           
وي «ه وي گفته است: اند كه ام ايمن به حبشه نيز هجرت كرده است. ذهبي در بار برخي از منابع ياد آور شده -1

وي به حبشه و مدينه «گفته است:  . ابن كثير224ص  ،2ج  ،عالم النبالءأسير ». از زنان پيشكسوت مهاجر بود

 ،6ج  ،البداية والنهاية». رفت براي ديدار او به خانه اش مي ص هجرت كرد. از زنان نيك سيرت بود. پيامبر

 .324ص
 جه. ترمذي گفته است: حديث حسن صحيح است.ترمذي نسائي و ابن ما ،روايت احمد -2
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 تا آنان مطمئن و خوشحال شوند. اند شان را به آنان بخشيده و چگونه اموال اند كرده
 ةن بر پايمحبت و تعاو ،تقوا ،اخوتاست كه اسالم با  ةهمان جامع ،شك جاي جديد بي

سازد. بركة  مي به جاي تعصبات قومي و جاهلي ،ياري كردن عقيده و وفاي به عهد ،ايثار
ي ها تبليغ پيروز شده؛ چرا كه به دست مهاجران و انصار ميوه ،احساس كرد كه دعوت

نكه مخصوصاً بعد از اي ،كيفيت و شكل جديدي پيدا كرده بود داد. دعوت مي راستين
و جهاد داد و ام ايمن نيز همراه خواهران مؤمنش به دعوت  ةامبر اجازخداوند متعال به پي

كرد. اين كاري بود كه ام  ي آنان آغازها حق را به خانه ةتبليغ زنان مدينه و رساندن كلم
و  ايثار ةكه شايست عملي ،داد مي ايمن همراه زنان ديگر در جامعه و محيط جديد انجام

مال و قبيله خود را  ،اهل ،ديدند كه ميهن مي ان مهاجر رازن ،تعاون بود؛ زيرا زنان مدينه
 متأثر ،آنان از اين عمل بسيار بزرگ .اند و خشنودي خداوند را برگزيده اند ترك كرده

چرا كه براي  ،كردند مي زنان مهاجر را با بزرگي و احترام نگاه ،شدند. زنان مدينه مي
 دنيا وتوجه به زندگي فاني را تركعشق و زينت  ،ديدند زني مسلمان مي نخستين بار

گذرد و خشنودي خداوند را  مي هوده و رابط جاهليت كارهاي بي كند و از تمام مي
چنگ آويختن به  ،گزيند. تصويري اثر گذار براي تعامل با ديگران از روي راستي برمي

اخوت  ،نايجاد روابط استوار بر اخوت راستي ،پناه بردن به فداكاري و ايثارگري ،پايداري
هر آنچه  ةآزارد و ارائ مي دوري گزيدن از هر آنچه ديگران را ،همكاري ،دوستي ،ايماني

و جز از خداوند از كسي ديگر توقع  ،شان سودمند است كند و براي مي آنان را شادكام
 پاداش نداشتن.

 اين تصوير واقعي و جديد روابط زنان مسلمان بود كه زنان مدينه را شديداً متأثر
به سوي  ،كرد كه حقانيت دعوت است كه مؤمنان را اعم از زن و مرد مي كرد و ثابت مي

 دهد. مي ترقي ،ار و معامله و اخالق عالي و فاضلافقي روشن از رفت
ي سيره و زندگينامه ها در كتاب ،اما اين جنبه از دعوت كه به دوش زنان مهاجر بود

دادهاي بزرگي كه در  توجه بيشتر به رخ خيلي كم و به صورت پراكنده و مبهم بيان شده و
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متمركز شده است. حقيقت آن است كه زنان  ،داد مي روي پاي آن روزگارون ةجامع
دليل اينكه زنان در راه دعوت تا  اند ي توان فرسايي در ميدان دعوت انجام دادهها كوشش

فاع از كارهاي خديجه و دختران پيامبر در د ،اند چه حدي تالش و جان فشاني كرده
دادند و در لحظات غم و سختي  مي حضرت است و اينكه چگونه رسول اكرم را تسكين

كرد أسماء و عايشه دختران ابي  خواستند كه ثابت قدم باشد. بعد از آنان عمل مي از او
كه در هجرت اول به حبشه شركت داشتند و صفيه  بن ياسر و زناني سميه مادر عمار ،بكر

كه در آغاز بعثت به اسالم نايل آمدند و در تمام  وان مثال زد؛ زنانيت مي و زنان ديگر را
گونه سختي و محنت و آزار و اذيت را در راه  دادها شركت كردند و هر و رخ ها سختي

مواضع ارجمندي اتخاذ  ،ي دينها خدا تاب آوردند و در دفاع از دعوت و بيان ارزش
تالشي بزرگ كه  ،ان در مسير دعوت بوددليل روشني بر شركت زن ها كردند. اين نمونه

ذيت مشركان قريش اطمينان و كرد و به آنان در مقابل آزار و ا مي كيان مسلمانان را حفظ
شد. ما در  نمي هيچ زني به دين اسالم داخل ،بودند نمي داد. اگر آنان چنين مي آرامش

يمان آورده بودند و شان ا بينيم كه قبل از شوهران مي تاريخ صدر اسالم زنان زيادي را
شان را قانع كنند و مشرف  تا اينكه توانسته بودند شوهران ،شان را مخفي كرده بودند ايمان

پدر و  ،يا اينكه با تأثير گذاري بر برادر ،كردند مي شان را آشكار سپس دين ،به اسالم كنند
 كردند.  مي آنان را مسلمان ،خانواده

كه در جامعه و محيط جديد مدينه داخل  يبركة و خواهران مسلمانش زمان ،يآر
 همانطور كه در مكه انجام ،آنجا نيز چنين عمل كردند و دعوت به اسالم را در ،شدند

رفته رفته  ،كردند. بدين گونه مي ادامه دادند و به زنان مدينه اسالم را عرضه ،دادند مي
به دين خدا  نان بسياريتا آنكه ز ،رون كردندبي ها و خانواده ها شرك و كفر را از خانه

مدينه است. ام سليم در  از دعوت و تبليغ زنان در ةداخل شدند. سرگذشت ام سليم نمون
ايمان نياورده بود.  ولي همسرش مالك بن نضر ،آغاز امر همراه انصار ديگر ايمان آورد

وحيد ايمان و ت ةلك بودند. ام سليم به فرزندش كلمآنان داراي فرزندي به نام انس بن ما
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ناراحت شد و به  ،را تعليم داد؛ اما به محض اينكه شوهرش از اين امر اطالع پيدا كرد
در  ،) پايبند به بيعتش و عهدش با خدات و در همانجا درگذشت. ام سليم (رميصاءشام رف

 كه ابو زنان به سوي خدا مشغول شد. زمانيمدينه ماند و به تربيت فرزندش و دعوت 
 ،ام سليم او را رد كرد و گفت: اي ابو طلحه ،گاري كرد ز او خواستطلحه در حال كفر ا

رويد؟ ابو طلحه پاسخ  مي پرستي درختي است كه از زمين مي كه تو را داني خدايي نمي آيا
كني؟ اگر ايمان  نمي كني شرم مي داد: آري. ام سليم گفت: از اينكه درختي را عبادت

 خواهم. نمي ةجز ايمان از تو هيچ مهري ،بياوري
در روايتي ديگر آمده است: ام سليم به ابو طلحه گفت: اگر به اين مرد [حضرت 

با  ،] ايمان بياوري و شهادت بدهي كه او پيامبر خداست و از من پيروي كنيصمحمد
اين ام سليم با او  هستم. بنابر ،كنم. ابو طلحه گفت: من بر ديني كه تو هستي مي تو ازدواج

37Fرا اسالم ابو طلحه قرار داداش  ازدواج كرد و مهريه

1. 
 كرد. او مي انس به خوبي رسيدگي و توجه ،اين از هوشياري ام سليم بود كه به پسرش

كنم. حضرت  نمي ازدواج ،كه انس بزرگ نشده و در مجالس حاضر نشده گفت تا وقتي مي
گويد: خداوند متعال به مادرم جزاي خير دهد؛ زيرا به خوبي از من سرپرستي  مي انس

ام سليم با ابو طلحه  ،كه انس بزرگ شد و در مجالس مردان حضور يافت كرد. زماني
 ازدواج كرد.

ام سليم  ،به مدينه آمد صكه چون پيامبر درصحيح بخاري از ابو طلحه روايت شده
 10 ةند. حضرت انس در اين زمان پسر بچك مي تو راانس خدمت  ،خدا گفت: اي پيامبر

همواره در خدمت وي بود تا آنكه  ،به مدينه آمد صكه پيامبر ساله بود و از زماني
38Fحضرت درگذشت. وي به خادم پيامبر مشهور بود

2. 
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او را به بهشت مژده  صاسالم تا حدي باال رفت كه پيامبر درجه و مقام ام سليم در
ي دعوت و تبليغ زنان مهاجر ها اسالم ام سليم و ديگر زنان از ثمرهداد. آيا ايمان و 

 كرد و مي تبليغ را حمل نيست؟ آيا ام ايمن از جمله زناني نبود كه مسئوليت دعوت و
 با زنان ديگر گفتگو آن همواره خوب روش و ازكرد؟  مي تعاليم دين جديد را ترويج

 داد؟ مي كرد و در رفتار خود نشان مي
زنان مسلمان با تالش و همتي باال مسئوليتي را كه بر عهده گرفته بودند به  گمان بي

 صكه بنيادش را پيامبر ي ساختمانيبلند ،گذشت مي كه در مدينه م رساندند. هرروزيانجا
كرد. ام ايمن همراه زنان مهاجر  مي شد و با وحي الهي آن را كنترل مي تر بلند ،نهاده بود

آغاز كرد. اين  ها و خانه ها يغ را در مدينه ميان زنان و خانوادهترويج دعوت و تبل ،ديگر
در حالي بود كه مردان به نواحي دور و نزديك مدينه براي دعوت و تبليغ يا شركت كردن 

 داختند.پر مي داشتند و به نشر اسالم مي اسالم را گرم نگه ةرفتند و حوز مي ،ها در جنگ
و در هر كاري  ايمان نيرومند است ةبا پشتوان ،پروردگارش باور دارد كه به ةجامع

 ،در خوردن و آشاميدن ةچنين جامع ،برد مي كوچك و بزرگ از دستورات خداوند فرمان
 ،عهد و پيمان بستن و احقاق حق و ابطال باطل ،تعامل و رفتار با مردم ،تجارت و زراعت

ي دعوت و حقايق ها گزارش ،جزييات دين ،كند. مخصوصاً زنان مي عمال با اسالم زندگي
روابط مبتني بر  ،جديد ةدهند. در جامع مي شان انتقال ي مدينه و زنانها اسالم را به خانه

 ،ساالن بزرگ ،ترها حفظ حقوق كوچك ،تعاون ،برادري ،وفاداري ،ي راستيها نشانه ،اسالم
 ةساي دركرد  مي انسان احساس ،كردند. طي اين روابط مي مردان و زنان را استوار ،بردگان

 ماند. مي شود و آبرو و مال و فرزندش مصون مي دين كرامتش حفظ
جديد و روشن و اخالقي زنان مدينه در رفتار ام ايمن و ديگر خواهرانش تصويري 

از كسي ديگر نديده  ديدند كه هرگز مي منشانه و متعالي و صداقتي نمايان بسيار بزرگ
اصول تربيتي و روش  ،ني ساخت تا به دنيامربيان و مصلحا ،از اين زنان بودند. اسالم

سازي و  سازي و جامعه روش خانواده ،يندهي آها صحيح آن را ياد بدهند و براي نسل
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د. اين ترسيم كردن ،عيني پيموده بودند ةكه خود با فعاليت عملي و تجربــ سازي را انسان
 ،اشداز واقعيت ب يي نظري كه به دورها و نوشته ها كتاب ةروش تربيتي را فقط در ساي

ش را يها و پيامد ها اساس مراحل تربيتي و نماد ،عملي ةتجرب ةبلكه با خام ،باقي نگذاشتند
خود  ةر آن سيطره داشتند و آن را بازيچكه يهود ب ،يثرب ةنگاشتند. چگونه بود كه جامع

يي ها سرمايهراندند و با مكرها و ترفندهايشان و  مي يش فرمانها قرار داده بودند و بر قبيله
اخوت و  ةبر پاي ةجامع ،مدينه طيبه گشت ةه جامعتبديل ب ،كردند مي كه داشتند هر كاري

 كند: مي كه خداوند متعال آن را چنين توصيف ةجامع ،اسالم

ِين� ٱَ� ﴿ َ� ٱ ��ب�وُّءَ َّ ٰ ۡ�ِ ٱَ�  ّ�ا بۡ  ِمن ن� ي�� ِّبون�  لِِهمۡ �� نۡ  ُُ ر�  م� اج� ۡ  ه� ��  ِهمۡ إِ�� ِدُ  َ�  ِ�  َن� ��
َِهِمۡ  ةٗ  ُصُدَ اج� ٓ  ح� ِّما ّّ  ْ َتُوا

ُ
ُ�ؤۡ  أ ٰ  ثُِرَن� َ� � نُفِسِهمۡ  َ�

�
�وۡ  أ ل ن�  َ� ۚ  بِِهمۡ  �� ةٞ اص� ص� َّ  يُوق�  َ�م�ن خ� ُُ 

ٰ  ۦِسهِ ��فۡ  �َ َْ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِك� َ�ُ ِين� ٱَ�  ٩ لُِحون� ُمفۡ ل َّ  ٓ ا ِۡ  ِمنۢ  ُءَج� ُقولُون�  ِدهِمۡ �� ُّن�ا �� �ا فِرۡ غۡ ٱ َ� ِ�ِخۡ  َ� �َ ٰ  نِن�ا��

ِين� ٱ ب�ُقون�ا َّ ِ  س� ٰ ۡ�ِ ٱب ��  نِ ي�� �َ  ۡ ۡل �� ِين�  ِغّ�ٗ  قُلُوُِن�ا ِ�  ِ� َّ ِ ْ  لّ ُنوا ٓ  ء�ام� ُّن�ا  ﴾١ َِّحيمٌ  َ�ُءَٞف  إِنّك�  َ�
 .]10-9[الحشر: 

و هر  ،اند و ايمــــــان آورده اند كه قبل از [ مهاجران در مدينه ] جاي گرفته و[نيز] كساني«
سوي آنان هجرت كرده دوست دارند و نسبت به آنچه به آنان داده شده است در  كس را كه به

] بر خود [آنان را ،نيازي [ شديد] باشند در يابند و هر چند خودشان نمي هايشان حسادتي دل
نيز] ايشانند كه رستگارند. و [ ،ماند دهند. و هر كس از خست نفس خويش مصون مي ترجيح
بر ما و بر برادرانمان كه در ايمان آوردن بر ما  ،گويند: پروردگارا مي اند هكه پس از آنان آمد كساني

مگذار.  ة] كين[هيچ اند كه ايمان آورده هايمان نسبت به كساني پيشي گرفتند ببخشاي و در دل
 .»وف و مهربانيؤگمان تو ر بي ،پروردگارا

 متجاوز و ستم ،از هم گسسته ،جاهليي  و چگونه سالياني اندك توانست اين جامعه
شك آن دين جديد  بي مهرورز و ياور حق و خير و عدالت كند؟ ةپيشه را تبديل به جامع

و حامالن دعوت جديد از زن و مرد بودند كه چنين حاصلي به بار آوردند. همانا كه با 
ي كتاب را به زندگي عملي و آكنده از خير تبديل كردند. همين ها دستان خويش نوشته
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وحي الهي هر روز  ،ن بودند كه دعوت و نشر اسالم را در جامعه بنيان نهادندزنان و مردا
كرد و با اصالح  مي يش دعوتگران را توجيه و وارسيها شد و با راهنمايــــي مي نازل
نمادهاي دين جديد  ،رساند مي احكام خدايي را به مردم ،كرد مي به جامعه رسيدگي ،گري

كرد و با  مي براي ديگران سرمشق و الگوي خوبي ارائه ،ددا مي شرح ها را در تمام زمينه
 كرد. مي ي درست زندگي را براي آنان رسمها اعمالش روش

كرد و همراه خواهران  مي ديد و به او اقتدا مي را همواره صام ايمن نيز رسول اكرم
ي مسلمان را آماده كند. در مورد تقويت و محكم ها كرد كه خانواده مي ديگرش تالش

 كرد و تصوير حقيقي دعوت و تطبيق عملي اسالم را منتقل مي شان تالش ردن ايمانك
كرد تا براي كار دعوت و  مي كرد. او همچنين پسرانش أيمن و اسامه را سرپرستي مي

  و جهاد در راه خدا آماده شوند. تبليغ در ميان مردم



 
 

 در ميدان جهاد

 نيست كه بر زبان آورده شود و بس: ةايمان واژ

ِسب� ﴿ ح�
�
ن َّاُس ٱ أ

�
ْ ُ�وٓ ُ�ۡ��  أ ن ا

�
ُقولُوٓ  أ �� ْ ّنا ا دۡ  ٢ ت�ُنون� ُ�فۡ  ��  َ�ُهمۡ  ء�ام� ل�ق� ت�ّنا َ� ِين� ٱ ��  مِن َّ

بۡ  ِۡ  لِِهۡمۖ �� نّ َ�ل�ي� ُ ٱ ل�م� ِين� ٱ ِّ َّ  ْ قُوا د� ِۡ  ص� � �� نّ َ� ٰ لۡ ٱ ل�م�  .]3-2[العنكبوت:  ﴾٣ ِذ�ِ�� ��
و  شوند، ي(به حال خود) رها م »ميآورد مانيا: «نديمردم  پنداشتند كه چون بگو ايآ«

پس  م،يها بودند؛ آزمود از آن شيرا كه پ يكسان راستي به و * !شوند؟ ينم شيآنان آزما
) معلوم خواهد زيرا (ن انيو دروغگو دارد، يرا كه راست گفتند معلوم م يالبته اهللا كسان

 .»داشت
و پيكار. از اين رو قريش برآشفتند و ايمان عبارت است از گفتار و كردار و دعوت 

مغزي و حماقت خود قرار گرفتند. شيطان نيز آنان را به جنگ با  تحت تأثير سبك
شان فرار كرده بودند و به مدينه هجرت كرده  كه از ميهن خود به خاطر دين ،مسلمانان

و اموال و  ها تشويق كرد. مسلمانان براي قرباني شدن در راه خدا آماده شدند؛ خانه ،بودند
يشان را ترك كردند و در راه خداوند متعال هجرت كردند. آيا پس از اين ها خانواده

چيزي هست كه بر دين برتري يابد؟ مسلمان در بدر در صف واحدي پشت سر 
در  ،مانند ساختماني محكم ايستادند. با آنكه تعدادشان اندك بود ،پيامبر خدا ،پيشوايشان

پيروز شدند. شيطان در  ،در برابر آنها بود ،ز لحاظ تجهيزات و نيرومقابل لشكر قريش كه ا
تا از باطل دفاع كنند و به نداي  ،دميد مي خواهي گران نداي انتقام و خون ي طغيانها رگ

شيطان پاسخ دهند و بنياد مسلمانان انصار و مهاجر را بركنند. مسلمانان بيرون شدند تا با 
شان  روياروي شوند. زنان را نيز همراه ،برابر آنان بودند لشكر ستمگر و كينه توز كه سه

آييم تا شما را حفظ كنيم و  مي همراه شما«گفت:  مي آورده بودند. چنانچه يكي از آنان
جنگ بدر را به ياد شما بياوريم. چون زمان اندكي از بدر گذشته است. ما مردماني جانباز 
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انتقام خويش را گرفته  مان برگرديم مگر آنكهيها خواهيم به خانه نمي و پيش مرگ هستيم.
 .39F1»اين راه بميريم يا اينكه در ،اشيمب

 هأميم ،زن أبي سفيان ،ند بنت عتبهاز جمله: ه ،زنان قريش بيرون آمدندبسياري از 
زنان صفوان بن  ،بغوم بنت معذل ،بنت مسعود هبرز ،زن أبي سفيان ،بنت سعد بن وهب

 هزن عكرم ،جهيم بنت حارث بن هشام أم ،هبن أبي طلح هحطلزن  ،بنت سعد هسالم ،أميه
 ،هند بنت منبه بن حجاج ،زن حارث بن هشام ،بنت وليد بن مغيره هفاطم ،بن أبي جهل

مادر مصعب بن عمير و أبي عزيز بن  ،خناس بنت مالك بن مضرب ،زن عمرو بن عاص
ت أم حكيم بن ،دزن حارث بن سفيان بن عبد األس ،رملة بنت طارق بن علقمة ،عمير
 هعمر ،زن سفيان بن عويف ،قتيله بنت عمرو بن هالل ،هزن كنانه بن علي بن ربيع ،طارق

40Fو زنان ديگر ،زن غراب بن سفيان بن عويف ،بنت حارث بن علقمه

2. 
و پيروانش به جوش  صدهد كه كينه بر ضد محمد  مي اين تعداد زياد از زنان نشان

كند كه خاكسترش را جاهالن بر ضد ايمان و  مي ترسيم آمده بود و تصويري از پيكاري را
داشتند. آنان پشت سر  ةقش ويژضد دين خدا و پيروانش برافروخته بودند. زنان در نبرد ن

زدند و مردان را براي خونخواهي كشتگان جنگ بدر  مي مردان صف بستند و طبل
كردند كه اگر  مي ريككردند و مردان را تح مي آتش فتنه را شعله ور ،كردند مي تحريك

خواهد بود. از  عزت و كامجويي در انتظار آنان ،پيروز شوند و انتقام كشتگان را بگيرند
 :اين بود ،خواندند مي جمله شعرهايي كه زنان در آنجا

 نحن بنات طــارق
 

 نمشی علی النامرق 
 

 ن تقبلــوا نعانـــقإ
 

 أو تدبروا نفـــــارق 
 

                                           
 .202ص ،1ج ،المغازي -1

 .6-5صص ،3ج ،بن هشاما ة؛ سير203-202صص ،1ج ،المغازي -2
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41Fغري وامق افراق

1 
 

 ،) به پيش رويدجنگ دررويم . اگر ( مي راه ها دختران شب هستيم . بر ناز بالشما «
آن هم جدا  ،شويم مي پس رويد و بگريزيد از شما جدا گيريم و اگر مي شما را به آغوش

 .»وستدار نيستكه عاشق و د شدن كسي
د: هستنهاي جاهليت است كه دوستدار آنها  اخالقيات و ارزش ،ها پايه ها اين ،آري

نام و آوازه ... براي اين چيزها  ،تعصب قومي ،ها و لذت ها كامجويي ،ها بت ،حب و نسب
 كردند. مي مردان را تشويق ،بود كه زنان

صف مقابل آنان رسول اكرم با مسلمانان و فرزندان آنان كه مشرف به جهاد در بدر  در
لشكر اسالم كودكان و خارج شدند. همراه  ،نشده بودند و ايمان و اعتقاد راسخ داشتند

ي ابدي و به ياد ماندني بود كه خداوند خواست درس و ها زنان نيز خارج شدند. از نبرد
تا مسلمانان در هيچ روزي فريب مظاهر دروغين يا  ،عبرتي براي مسلمانان باشد

ي ناگهاني و يا كثرت ظاهري نيروها را نخورند. ديديم كه چه طور منافقان در ها حماسه
 ،ر در لشكر اختالف انداختند و براي تضعيف مسلمانان و سست كردن اراده شانآغاز كا

قبل از جنگ از لشكر جدا شدند و به مدينه بازگشتند. اما خداوند متعال خواست با 
لشكر را از خيانت پاك كند و خروج آنان باعث درخشش صفوف اسالم و  ،خروج آنان

در گفتار و كردار شود. تصاوير خلوص نيت و توجه درست به خداوند و اخالص 
شگرفي از كودكان و بزرگان و مردان و زنان به نمايش گذاشت. بخاطر همين حوادث 

 ةخداوند متعال ميدان جنگ را با هميشان راه يافت و آيات ها ميدان جنگ به ضماير و دل
تا راه پيروزي حقيقي و عوامل دستيابي به خوشنودي  ،ضعف و قوتش ظاهر ساخت

                                           
 .225ص ،1ج ،المغازي -1
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ادعاهاي  ،ي آن و به دور از مظاهر تو خاليها به دور از محبت دنيا و زينت ،دخداون
42Fدروغين را براي آنان بيان كند

1. 
 ةجامعـــــ امكاناتش و ةاسالمي با هم ةها بين حق و باطل و بين جامع اين جنگ
بينيم كه چه طور كودكان و  مي گرفت. براي همين ما مي امكاناتش در ةجاهلي با هم

 ،مردان و زنان در اين جنگ شركت كردند و تعدادي از زنان از جمله عايشه ،ساالن بزرگ
نهن در اين جنگ حاضر ) و ام سليط رضي اهللا عام عمارهنسيبه بنت كعب ( ،ام سلمه

كه لشكر مسلمانان شكست خورد و كساني شهيد شدند و كساني ديگر از  شدند. زماني
 ،از كنار پيامبر شان آمدند و به آنان گفتند: مردانتعدادي از زنان نزد  ،جنگ فرار كردند

 كنيد؟ مي رسول خدا فرار
ام ايمن نيز بود. وي به  ،دكردن مي كه افراد فراري را مالقات بين كساني

 يشان خاك پاشيد و به برخي از آنان گفت:ها ـرهچهـــ

 .43F2»كفاغزل به وهلم سيف ،مغزلـال كها «

 .»و شمشير را به من بده تا با آن بجنگماين دوك را بگير و با آن بباف «
ار سپس همراه زنان ديگر به طرف كوه احد رهسپار شد. در اين جنگ زنان عهده د

در ياري رساندن به لشكر و  ،دكه مسلمانان شكست خوردن كار بزرگي بودند؛ زيرا هنگامي
از خود  ،و نهايتاً شركت در جنگ ن تير و پرستاري و درمان مجروحانآب و داد ةتهي

كه  ست و پايداري و شكيبايي و شهادتيفداكاري نشان دادند و پاداشي كه نزد خدا
 نيز به خاطر داشتند. ،خواست ايمان است

                                           
 ،كند ها رخدادهاي نبرد را توصيف ميخداوند شصت و يك آيه در سورة آل عمران فرو فرستاد؛ طي آن -1

تا  21دارد. رك: از آيات  ها بيان  مي كند و نمادها و پيامدهاي نبرد را بر زمين و بر دل مسلمانان را نكوهش مي
نيز مطالعه  ،آمده /استاد سيدقطب سورة آل عمران. شرحي را كه از اين نبرد در تفسير في ظالل القرآن 80

 كنيد.

 .277-278صص ،1ج  ،المغازي ؛310ص  ،3ج  ،دالئل النبوة -2
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كردند؟  مي شان جنگ در آن روز زنان قريش همراه شوهران به ام عماره گفته شد: آيا
بزند و يا سنگي  كه نه تيري ،من هيچ زني از زنان قريش را نديدم ،پناه بر خدا«گفت: 

شويق بيشتر سپاه براي تزدند ( مي يي همراه داشتند و طبلها اما ديدم كه طبل ،پرتاب كند
كردند. با خود سرمه دان و ميله  مي ) و كشتگان غزوه بدر را يادآوريكفر به جنگ كردن

 سرمه ،گذاشت مي سرمه به همراه داشتند. هرگاه فردي از لشكر از ميدان جنگ پا به فرار
تو مرد جنگ و مبارزه « گفتند:  مي دادند و مي ) به او(به عنوان تمسخر دان را با چوبش

 .»ه يك زن هستي و اليق امور زنانهبلك ،نيستي
چيز ديگري كه ديدم اين بود كه زنان قريش هنگام «گويد:  مي ام عماره در ادامه

 ،را باال زده بودند ها كه پاچه در حالي ،با عجله و شتاب فراوان ،شكست دشمنان اسالم
فرار را بر  ها كردند. مردان و اسب سواران زنان را فراموش كردند و سوار بر اسب مي فرار

قرار ترجيح دادند و زنان با پاي پياده به دنبال آنان فرار كردند. بر اثر اين فرار شتابان 
ر اين حالت كه د خوردند. از جمله زناني مي بعضي از زنان در مسير بازگشت بر زمين

ديدم هند بنت عتبه بود. وي زن سنگين وزني بود. از ترس پايمال شدن در زير سم 
توانست راه برود. زني ديگر نيز همراهش بود.  نمي در يك گوشه تنها نشسته بود. ،ها اسب

فرمان تا اينكه بر اثر نافرماني تير اندازان از  ،اين بود حال زنان قريش در اوايل جنگ
ومصايبي به لشكر اسالم رسيد كه در  بسيار سختي رسيد ةه لشكر اسالم ضربب ،پيامبر

 .44F1»از خداوند متعال طلب ثواب داريم ،ها عوض آن سختي
به هر حال در آن روز بسياري از زنان مسلمان به هر نحو بود در جنگ و جهاد  

 شركت كرده بودند.
يشان ها ـنرا ديــدم كه آستيو ام سليم بكر  عايشه دختر ابي«گويد:  مي انس بن مالك
 شان حمل را بر پشت ها شد و مشك مي شان ديده كه ساق پاهاي طوري ،را باال زده بودند

                                           
 .272ص  ،1ج  ،؛ المغازينسيبة بنت كعب :رك: نگارنده -1



 47 صبانوي از عصر پيامبر  لام ايمن 

 

كردند  مي گشتند و آنها را پر از آب مي سپس باز ،دادند مي كردند و به افراد لشكر آب مي
 .45F1»دادند مي و به لشكر آب آمدند مي و

 .46F2»كرد مي را آب ها ام سليط براي ما مشكدر جنگ احد «گويد:  مي حضرت عمر
 در روايتي آمده است كه: ام ايمن در ميدان جهاد همراه زنان ديگر در انتقال

 كرد و به مجروحان سر مي شركت ،مداوا كردن و آوردن آب براي نوشاندن ،مجروحان
دنش ظاهر زد. حبان بن عرفه به او تيري زد كه در اثر آن ام ايمن افتاد و قسمتي از ب مي

ديد و خيلي ناراحت شد. به سعد  صشد و حبان نيز سخت خنديد. اين صحنه را پيامبر 
سعد بن ابي وقاص  .»به او تير اندازي كن« د و فرمود:بن ابي وقاص تيري بدون پيكان دا

تير را زد و تير در گردن حبان نشست و او به پشت افتاد و قسمتي از بدنش ظاهر شد. 
 سپس فرمود: ،ي عقلش آشكار شدها چنان خنديد كه دندانپيامبر خدا نيز 

 .47F3»ُجا  ْهللا  عرِ  إْوْقا  لا وَْ«
  .»سعد انتقام او را گرفت. خداوند متعال دعايش را اجابت كند«

احد بود.  ةام ايمن و خواهران مومنش در غزو تصويري از شركت ،آنچه گفته شد
 ي جهاد نيز وجود دارد.ها حضور در ميدان تصاويري ديگر با شفافيت و تابناكي بيشتر از

هم و غم ديگري نداشت  ،كه جز وراجي و كامجويي ين ايمان بود كه زن را از انسانيا
اسالمي  ةاين تصويري از جامعـــــ ،د. آريبه يك داعي و مربي و مجاهد تبديل كر

دن انساني اعتقاد به توحيد رشد كرد و يك تم ةبر پاي ،كه همراه اسالم زاده شد است
 متمايز به بار آورد.

                                           
 .581ص ،2ج،403ص ،1ج ،صحيح البخاري ،301ص  ،الرحيق المختوم ،صفي الرحمن ،رك: مباركپوري -1
 .403ص  ،1ج  ،منبع پيشين. و بخاري -2

چه بسا گفته شود «گفته است:  السرية احللبية. نويسندة 288ص  ،1ج  ،المغازي ؛227ص  ،2ج  ،السرية احللبية -3

چون ممكن است آن زمان از  ،تناقص وجود ندارد ،ميان آنكه ام ايمن در لشكر بوده و اينكه در مدينه بوده
 .227ص  ،همان» ميان لشكر به مدينه بــاز گشته باشد.
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 صي ديگري از جمله غزوه حنين و خيبر نيز همراه پيامبر اكرمها ام ايمن در صحنه
48Fشركت كرد

1. 
من در جنگ حنين به كند كه ام اي مي واقدي از عائذ بن يحيي از أبي حويرث روايت

 مسلمانان گفت:

  .»ي شما را شل كندها خدا قدم« .»قَْن�مُولت ْهللا «
 به او فرمود: صمبر خداپيا

 .49F2»ساكت باش كه تو لكنت زبان داري« ».عسْء ْملساا كاّوىت نْ«
ي سركش و نيرومند ها جنگ حنين داراي موقعيت بسيار اضطراري بود. هوازن از قبيله

فرمان خدا شود. هوازن براي رويارويي با  بود. اين قبيله پس از فتح مكه حاضر نشد رام
گر ميان مسلمانان و مشركان در  زيادي گرد آورد. جنگي ويران جمع ،لشكر مسلمانان

 ،و آنان را تير باران كردندبر مسلمانان سرازير شدند  ها ها و دره گرفت. هوازن از كوه
در برابر كفار  صزده و دچار شكست شدند. ولي پيامبر خدا كه مردم وحشت طوري

ويش حضرت عباس كه صداي همراه تعداد اندكي از اصحاب ايستادگي كرد و به عم
اي  ،بلندي داشت دستور داد مردم را صدا كند. حضرت عباس صدا زد: اي گروه انصار

اي ياران سوره بقره. مردم همه باز گشتند و ايستادگي كردند و  ،صاحبان درخت سمرة
انگيزي ظاهر  ي شگفتها خداوند متعال آنان را پيروز كرد. در جنگ حنين از زنان دالوري

ة و زنان ديگر در جنگ شركت در اين جنگ ام سليم همراه شوهرش ابو طلحشد. 
 داشت.

پارچه سياهي به كمرش بسته بود و به كمرش خنجري آويزان كرده بود. شوهرش به 
اگر يكي از مشركان به من نزديك  :اي؟! گفت ت: چرا اين خنجر را به كمرت بستهاو گف

                                           
 .127ص ،1ج  ،اعالم النساء -1
گفته است: » ثبت / پايدار گرداند« ن بوده كه به جاي آ. اشتباه ام ايمن 226ص  ،8ج ،طبقات ،رك: ابن سعد -2

 .»سبت: شل و سست گرداند«
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شنوي كه ام سليم  نمي ،گفت: يا رسول اهللا هحكنم. ابو طل مي شود با اين شكمش را پاره
50Fشروع به خنديدن كرد صخدا  را تكرار كرد و پيامبراش  گويد؟ ام سليم گفته مي چه

1. 
رساندند و  مي اين تصويري ديگر از مشاركت ام ايمن و خواهرانش بود كه آب

مواقع نياز و در  كردند مي كردند و مردان را براي جهاد تشويق مي ان را پانسمانحمجرو
 براي مشاركت در جنگ در آماده باش كامل بودند.

خيبر داراي  ةايمن در جنگ خيبر شركت كرد. غزو همچنين در سال شش هجري ام
بود. ي يهود و اخراج آنان از مدينه ها اهميت خاصي بود؛ زيرا سرآغازي براي پايان حيله

 بودند. در اين جنگ يهود فكرخندق از مدينه اخراج شده  ةبعد از غزو ،آنان پيش از آن
ي آنان زياد است و در مقابل پيامبر ها ي خيبر بسيار استوارند و سالحها كردند كه قلعه مي

از جمله  ،م بيست زن همراه بودكند. در اين جنگ با رسول اكر مي خدا از آنان حفاظت
سلمي زن ابي  ،پيامبر خدا ةام ايمن داي ،فيه بنت عبد المطلبص ،صهمسر پيامبر هسلم ام

 ،ام منيع ،ام عمارة نسيبه بنت كعب ،زن عاصم بن عدي ،پيامبر خدا ةغالم آزاد شد رافع
ام ضحاك بنت مسعود  ،ام سليم بنت ملحان ،ام متاع اسلمي ،كعيبه بنت سعد اسلمي

 ام سليط و ... ،ام عطيه انصاري ،ام عامر أشهلي ،ام عالء انصاري ،هند بنت حزام ،حارثي
 ،كه رسول خدا خواست خارج شود زماني«ن اسلمي روايت شده كه گفت: سنا از ام

كنم و اگر  مي را آب ها مشك ،آيم مي در اين جنگ با تو ،نزد او آمدم و گفتم: يا رسول اهللا
از اسباب و وسايل و  -و خدا نكند كه زخمي باشد! –كنم  مي زخمي باشد آنان را مداوا
ي به بركت خدا خارج شو. همراهان«يامبر خدا فرمود: كنم. پ مي كاالهاي مجاهدان مراقبت

 ،ام و به آنها اجازه داده اند ه با من صحبت كردهداري كات  ديگر نيز از قبيله و غير قبيله

                                           
 .112ص  ،3ج  ،السرية احللبية -1
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 همراه تو خارج«گفتم:  .»اگر خواستي همراه قومت بيا و اگر خواستي همراه ما خارج شو
 .51F1»همراه او هستم« گفتم  .»سرم بيافرمود: پس همراه ام سلمه هم» شوم مي

52Fاز محلي به نام رجيع ،با لباس رزم ،هر روز صبحگاهان صپيامبر خدا

رفت و  مي 2
هفت روز طول كشيد تا اينكه خداوند متعال  . اين وضعيتگشت مي شب به سوي ما باز

 را فتح كرد. 53F3ةبه دست ما نطا

با دارويي كه نزد  ،ي از صحابه را كه زخمي شده بودندمردان«ام سنان گفته است: 
 .54F4»يافتند مي و آنان بهبود كردم مي مداوا ،خانواده ام بود
از غنيمت سهم  ،كه در اين جنگ همراهش خارج شده بودند به زناني صرسول خدا

در گردن ام عماره گوهر «اهللا بن كعب روايت شده كه گفت: داد. از حارث بن عبد 
صعب بن  ةمسلمانان در قلعــــ«داد: پاسخ  ،مورد آن سوال كردم سرخرنگي ديدم. در

آوردند. فرمود:  پيدا كردند و نزد پيامبر خدا ،معاذ گوهري را كه زير زمين دفن شده بود
تقسيم كنند. ما بيست زن بوديم  ،كه همراهش در جنگ شركت كرده بودند آن را بين زناني

ابريشمي و مخمل  ةپارچ ،يم كرديم. غير از اين گوهركه آن را بين خودمان تقس
55Fي يمني و مقداري دينار از مال فيء به من و همراهانم دادها پارچه

5. 
زنان را داد. همراه آنان ام ايمن در اين جنگ شركت  ةبه اين نحو سهمي صپيامبر

هاي  كرده بود. آنان سختي سفر و حمل كاالها را در روزهاي سخت و طاقت فرسا و شب

                                           
 .686-687صص  ،2ج ،المغازي -1
 آنجا فرود آمد تا از كمك رساني به يهود جلوگيري كند. زنان و ص نام درة ميان غطفان و خيبر. پيامبر -2

گشت. رك: معجم  رفت و سپس به آنجا باز مي گذاشت و از آنجا براي جنگ با يهود مي مجروحان را آنجا مي
 .29ص ،3ج ،البلدان

اند اسم چشمة است  بوده است. برخي گفته ةشود قلعة در آنجا به نام نطا اسم زمين خيبر بوده است. گفته مي -3

 .291ص  ،5ج ،كه نزديك خيبر بود. معجم البلدان
 .687ص ،2ج  ،المغازي -4
 .687ص  ،2ج  ،المغازي -5
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خود را از آب  ةشدند. در ميدان جهاد زنان وظيف مي سرد دور از خانه و شهرشان متحمل
رعايت حال سربازان و آمادگي براي  ،كمك به لشكر ،ها مداواي زخمي ،دادن به مجاهدان

اين كارها براي خشنودي خدا و رسيدن به پيروزي  ةدانستند. هم مي به خوبي ،شان خدمت
خداوند در  ةاندن كلمرپايي شريعت خداوند و رسكاري كه باعث ب ،در ميدان جهاد بود

 شد. مي ةهر گوش



 
 

 هاي برجسته بركه ويژگي

بود كه بيانگر قوت ايمان و عمق اعتقاد  ةو حاالت برجست ها ام ايمن داراي ويژگي
 نسبت به خدا و شدت تقوا و صداقت اوست.

زياد هستند و نوعي از  ،اند كه براي ام ايمن پيش آمده و اتفاقاتي ها اخبار و قصه
رير بن افتند. از ج مي شوند كه فقط براي اوليا و صاحبان تقوا اتفاق مي ردهكرامات شم

 ،كه ام ايمن هجرت كرد ثمان بن قاسم برايمان گفت: زمانيع«حازم روايت شده است كه: 
رسيد. روزه بود و با خود آب نداشت. اين سو و  ،نرسيده به روحا ،شامگاهان به منصرف

سمان با طنابي سفيد آويزان شد. از آن نوشيد و برايش دلوي از آ ،آن سو آب جست
در اوج گرما  ،من تشنگي دست نداده است گفت: بعد از آن هرگز به مي كه در حالي سپس
56Fشد نمي گرفت و تشنه مي روزه

1. 
كار و بعد  خدمت ،مربي ،همراهي كرد. او دايهاش  را از كودكي صام ايمن پيامبر اكرم

ود برتري بزرگي است كه هيچ شكي در آن نيست؛ چرا كه مادر او بود. اين خ ،از مادرش
كرد و هميشه از  مي كرد و به او توجه مي او را كمك ،ترين فرد نسبت به او بود نزديك
خدمتش بود. در ايام كودكي و جواني همراهش  ةكه متولد شد تا هنگام وفاتش آماد زماني

 شناخت. مي يات انبيا را در اوديد و خصوص مي بود. در او مكارم و كماالت اخالقي را
 كند. مي شود و خداوند متعال چگونه او را ياري مي ديد كه چگونه يتيمي بزرگ مي

 ديد كه چگونه او را به سوي آسمان باال مي ي انساني راها شك در او ارزش بي
ديد كه چگونه  مي حضور داشت. او ،برند. او هنگام زاده شدن و شكل گرفتن رسالت مي

 كرد. مي با صبر و ثبات آن را دريافت پيامبر

                                           
.  محقق سير اعالم النبالء گفته: 170ص ،8جاإلصابة ؛ 224ص ،8ج ،؛ابن سعد234ص/ ،2ج  ،سير أعالم النبالء -1

 .825ص ،6؛ ج دالئل النبوة ،اما روايت منقطع است ،رجال سند آن ثقه اند
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داد. ام  مي پاسخ ،را با صبر كردن و ادامه دادن دعوت ها و مصيبت ها و چگونه ناراحتي
كرد و هر  مي با او همدردي ،كرد مي او را ياري ،بود صكنار پيامبر ها ايمن در تمام لحظه

ادامه دادن راه دعوت به  توانست براي كمك پيامبر در راه تحمل بار رسالت و مي آنچه كه
 كرد. مي تقديم ،كار بندد

 ةداشت و ابعاد بر زبان آوردن كلم آگاهانه و دروني ،ايماني عميق ،ام ايمن به رسالت
ابعاد و مصداق  ،كرد. از اين رو نمادها مي شهادت و دخول به اسالم را به خوبي درك

ري در راه خدا خوب و آسان پس از مسلمان شدن نزد او تغيير كرد. برايش هر كا ،اشيا
ي ها ايمن در تمام ميدان ت ارزان و شدني بود. همچنين امبود. هر كاري به خاطر دعو

و دعوت همراه رسول اكرم بود. به خاطر خدا و پيامبر فرزندش ايمن و همسرش  جهاد
 ،ماديات ،زيد و پسرش اسامه را تقديم كرد. زندگي نزد او مثل دوران جاهليت فقط لذت

سنجيد و با ديد اسالم به  مي بود ها بلكه آن را با آنچه در آسمان ،ام و حكومت نبودمق
كرد و خشنودي خداوند تنها هدف و مقصدش بود و هيچ هدفي جز آن  مي دنيا نگاه
 نداشت.

يي ديد كه موجب افزايش ايمان ها و نعمت ها نشانه ،به لطف رسالت و به لطف پيامبر
 آيات روشن و روش راستيني نازل شنيد كه با مي وحي را و يقين او شد. صداي خفيف

را  و كاميابي كرد و راه نجات مي شد كه براي انسانيت شناخت راه هدايت را ترسيم مي
 كرد. پس شگفت نيست كه اين ايمان و يقين و منزلت باال را در او ببينيم. مي روشن

 صكه پيامبر اكرم طوري ،دراي مقام و منزلت خاصي بودا صام ايمن نزد پيامبر اكرم

 كه به او نگاه و زماني» هايا ْ�ن«فرمود:  مي همچنين .»ُِِ بَْ ُين  ُ  ُ«فرمود:  مي

 .57F1»خانوده من است ةاين بازماند« »هذه بقيَ ُه  بیت«فرمود:  مي ،كرد مي

                                           
 .224ص ،2ج ،سير أعالم النبالء ؛223ص ،8ج ،؛ الطبقات170ص ،7ج ،اإلصابة -1
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به ازدواج تربيت يافته و  داشت او را صبه سبب جايگاهي كه نزد رسول اكرم
58Fدر آورد ،بن حارثزيد  ،محبوبش

باز به سبب جايگاهش نزد پيامبر بود كه به حضرت  .1
كرد و در مورد  مي زد و او را اكرام مي به او لبخند ،داد مي گذاشت و به او هديه مي احترام

 فرمود: مي او

َه ُا يتوج ْار«  .59F2»نليتوج ُ  ُين  إة ن  ُه  ََُّْن  
كرد و به همين منوال  مي و اكرامش رفت مي هميشه به ديدار او صپيامبر اكرم

60Fكردند مي حضرت ابوبكر صديق و عمر فاروق نيز او را زيارت و تكريم

3. 
 رفت و او برايش شير مي پيامبر اكرم نزد ام ايمن« از انس روايت شده كه گفت:

 .61F4»كرد مي فرمود: نه. پس شروع به خنداندن پيامبر مي يا ،آورد. پيامبر خدا يا روزه بود مي

به او اجازه  صاين پيامبر خدا عليكم. بنابر لّاام ايمن نزد پيامبر اكرم آمد و گفت: سالم ا
62Fداد كه فقط السالم بگويد

 كرد. او مي ام ايمن در جنگ حنين براي مسلمانان دعا. 5

 .»تان را شل كند خداوند پاهاي« ».قَْن�مُولت ْهللا « گفت: مي
 فرمود: صاين پيامبر خدا بنابر

  .»عسْء ْملساا كاوىت نّْ«
 .»ساكت باش كه تو داراي لكنت زبان هستي«

                                           
 منبع پيشين. -1

. 4ص ،2ج  ،؛ سير أعالم النبالء224ص  ،8ج ،؛  الطبقات الكبري171ص ،8ج  ،اإلصابة فی متييز الصحابة -2

 اما سند آن منقطع است. ،اند محقق اين كتاب گفته است: رجال سند حديث فوق همه ثقه

 .114ص ،2ج  ،الشفا بتعريف حقوق الـمصطفی؛ 334ص ،6ج ،لنهايةالبداية وا؛ 153ص ،2ج ،هبجة الـمحافل -3
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كرار كند وعليكم به او اجازه داد كه فقط لفظ سالم را ت صگفت. پيامبر خد ال عليكم مي ،سالم عليكم بگويد
 را نگويد.
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هيچ  ،كه مهاجران از مكه به مدينه آمدند زماني«انس بن مالك روايت شده كه گفت: از 
ي خود را با مهاجران ها چيزي نداشتند و انصار زمين كشاورزي داشتند. انصار زمين

صف محصوالت خود را به آنها بدهند و تقسيم كردند. قرار بر اين شد كه انصار هر سال ن
ي كشاورزي كار كنند. مادر انس بن مالك كه ام سليم ها در عوض مهاجران در زمين

به كنيزش ام ايمن مادر اسامه به پيامبر اكرم درخت نخلي داد: پيامبر آن را  ،شد مي ناميده
 .»داد

و به مدينه شد  از جنگ خيبر فارغ صكه رسول اكرم زماني«گويد:  مي انس بن مالك
جات و زراعتي را كه انصار به آنان بخشيده بودند باز گرداندند.  مهاجران ميوه ،بازگشت

به وي باز گرداند و به جاي  ،رسول اكرم نيز درخت نخلي را كه مادر انس به او داده بود
 .63F1»قطعه از باغش را به ام ايمن داد آن يك

 صگاه مردي به پيامبر اكرم: «يگر آمده است كه حضرت انس گفتدر روايتي د
ي ها نخل ،ريظه و بني نضير پيروز شدق كه پيامبر بر بني داد. زماني مي يي از زمينشها نخل

 .»آن مرد (و ديگران) را پس داد
) به من امر كردند كه نزد پيامبر ام (مادر و برادرم گويد: خانواده مي حضرت انس

آنها را به ام  ةهم صس بگيرم. پيامبر اكرمبودند پ بروم و آنچه را به او داده صاكرم
را به دور  ةه من پس داد. ام ايمن آمد و پارچايمن داده بود. نزد پيامبر اكرم آمدم. آنها را ب
داده  را به من ها زيرا حضرت آن ،دهم نمي گردنم پيچيد و گفت: قسم به خدا آنها را

 .»دهم مي كه به تو چنين و چنان او را رها كن ،اي ام ايمن«فرمود:  صاست. پيامبر اكرم
دهم. پيامبر نيز  نمي هرگز آنها را ،ولي او گفت: قسم به خدايي كه جز او الهي نيست

                                           
 .281-288صص ،4ج  ،دالئل النبوة؛ 177ص ،7ج ،روايت مسلم -1
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دوباره تكرار كرد وفرمود: چنين و چنان براي تو است. تا اينكه به او تقريباً ده برابر آن 
64Fها را داد نخل

1. 
 كند. مي صيامبراين حادثه داللت بر قرابت و صميميت ام ايمن با پ

قرص ناني پخت.  صروايت شده كه ام ايمن آرد را غربال كرد و براي پيامبر اكرم
 پيامبر اكرم فرمود: اين چيست؟ ام ايمن عرض كرد: غذايي است كه در سرزمين ما پخته

در آن را «فرمود:  ص پيامب .»تم از آن براي شما قرص ناني بپزمدوست داش ،شود مي
 .65F2»اره خمير كنآرد برگردان و دوب

كند كه چگونه  مي صاين قصه داللت بر محبت خاص وي نسبت به پيامبر اكرم
كرد. همچنين اين  مي صاعم از غذا و نوشيدني و لباس را تقديم پيامبر ،بهترين چيز

ي دنيا و پرداختن به دنيا چقدر دور بود و ها كند كه پيامبر از لذت مي داستان داللت
رانه و زاهدانه را چقدر دوست داشت. براي همين به ام ايمن امر زندگي ساده و پرهيزكا

آردي را كه غربال كرده با آردهاي غربال نشده مخلوط كند و قرص ناني بپزد كه از  ،كرد
تا در خوردن قرص ناني با اصحابش متفاوت نباشد. با اين عمل خود  ،آرد خالص نباشد

ن و مربيان و اصوالً تمام مسلمانان كه ي بعدي و زمامداراها به ام ايمن و ديگر نسل
 درس زهد و تقوا داد. ،خواهان نايل شدن به خشنودي خداوند و خدمت به دين هستند

 گويد: مي ل حضرت عايشه ،همچنين در مورد زهد حضرت پيامبر اكرم

» ِ ّة ْ 
�ُ ر ََ رَو� تة َاَض مَِسِبيِل ِ  َنا َشِل ََ ْبِ ب�َر 

 .»ِِلَاَن ِنْ  ل�
 .66F3»تا اينكه در گذشت ،يامبر هرگز چند روز پي در پي از نان سير نشدپ«

 گويد: مي همچنين

                                           
 ،8ج ،؛ الطبقات229ص ،2ج ،سير اعالم النبالء ؛در مغازي316ص ،7ج ،؛ بخاري1771شماره  ،روايت مسلم -1
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» ِ ّة ْ 
�ُ ر ََ رَو� َ�ْ َنا ََِر ِْ  بَ

َ
 َشاَة َوَ

َ
 ِ رَْهَنا َوَ

َ
 .»ِ يَّاَرْ َوَ

كه درگذشت هيچ درهم و ديناري و هيچ گوسفند و شتري از خود به جا  پيامبر خدا زماني«

 .67F1»نگذاشت

م ايمن امر كند بعيد نيست كه آرد غربال شده را رد كند و به ا صاز رسول اكرم پس
درست  ة) مخلوط كند و خمير تــــازآرد (آرد ناخالص و غربال نشده ةكه آن را با تفال

 كند.
با پسرش اسامه محبت خاصي  صاز امتيازات ديگر ام ايمن اين است كه رسول اكرم

 فرمود: مي گرفت مي حضرت حسن را داشت؛ چون دست اسامه بن زيد و

 .68F2»ْ� ِ� َُلهنا نأَلهنا«
 .». پس تو نيز آنان را دوست بدارمن آنان را دوست دارم ،پروردگارا«

 .نيست؟! ،آيا اين نوعي بزرگداشت او و همسرش زيد
 داد. از هر گزندي در حق او مي را بر خود ترجيح صام ايمن در هر كاري پيامبر خدا

 يافت. مي بسيار نزد پيامبر اكرم حضور ،دادها در مجالس و رخترسيد.  مي
به همراه شماري از  كه گفت: اند روايت كرده سطبراني و ابو نعيم از جهجاه غفاري 

به مدينه آمدم. همه نزد پيامبر حضور يافتند.  ،خواستند مسلمان شوند مي ام كه مردمان قبيله
دست همنشين خود را بگيرد و او را با هر يك «سپس افزود:  ،چون حضرت سالم گفت

كسي ديگر نماند. من آدمي تنومند و قد  صجز من و پيامبر خدا » ببرد.اش  خود به خانه
اش  مرا با خود به خانه صكرد مرا با خود ببرد. پيامبر خدا نمي دراز بودم و كسي جرأت

ه را خوردم. تا آنكه برد. بزي برايم دوشيد. شيرش را خوردم. ديگي غذا برايم آوردند. هم
 برايم هفت بز را دوشيد و من همه را خوردم. ام ايمن گفت:

                                           
 روايت مسلم. -1

 روايت بخاري. -2
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  ».كنداش  خدا گرسنه ،كه امشب پيامبر خدا را گرسنه گذاشته كسي«
خورد و ما نيز  رااش  ام ايمن دست نگه دار. او روزي«: فرمود صپيامبر خدا 

 .»مان بر خداست روزي
همه همديگر را خبر دادند كه شب چه  گاهان همه با هم جمع شدند و چاشت
ديشب برايم هفت بز دوشيدند و من همه را خوردم. ديگي غذا «. من گفتم: اند خـــورده

 .»برايم آوردند كه آن را نيز خوردمهم 
هر كس : «خواندند. پس از نماز حضرت فرمود ص نماز مغرب را همه با پيامبر خدا

 .»ردين خود را بگيرد و با خود ببدست همنش
جز من و پيامبر خدا كسي در مسجد نماند. من آدمي تنومند و باال بلند بودم. كسي «

. خوردم كرد كه مرا با خود ببرد. پيامبر خدا مرا با خود برد. برايم بزي دوشيد نمي جرأت
 و سير شدم. ام ايمن گفت:

 »اين مگر همان نيست؟ ،اي رسول خدا«
 .»آري« :فرمود

 خورد و ديشب با روده يك كافر غذا مي يك مومن غذا ةرود او امشب با«و افزود: 
 .69F1»خورد و مؤمن در يك روده مي خورد. كافر در هفت روده غذا مي

كرد. از محمد بن قيس روايت  مي همواره با ام ايمن صحبت و شوخي صپيامبر خدا
د: فرمو صمرا سوار كن. رسول اكرم ،شده كه گفت: ام ايمن آمد و گفت: يا رسول اهللا

 آن را ،تواند مرا حمل كند نمي كنم. ام ايمن گفت: بچه شتر مي تو را سوار بچه شتري

                                           
؛ ابن 93ص ،1ج  ،. نويسنده دربارة روايت گفته: اين حديث در كنز العمال197-198ص ،3ج ،حياة الصحابة -1

صاحب مجمع  .آمده است 31ص ،5ج ،مجمع الزوائد ؛ابو يعلي ،؛ البزاز253ص ،1ج  ،اإلصابة ابی شيبة؛

 در سند آن موسي بن عبيده ربذي وجود دارد كه در روايت ضعيف است. :الزوائد گفته است
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70Fكنم مگر بر بچه شتر نمي خواهم. پيامبر فرمود: تو را سوار نمي

با ام ايمن  صحضرت ،1
 كرد؛ چرا كه هر شتري بچه شتر است. مي شوخي

                                           
ضعيف  ،چون راويش ابو معشر ،. محقق كتاب گفته: سند آن ضعيف است225ص ،2ج ،سير اعالم النبالء -1

نيز روايت شده است. در ادامة روايت آمده: حضرت  224ص ،8ج  ،ن سعداست. همچنين در طبقات اب
دانيم كه هر شتري در اصل بچه شتر است؛ چون از شتري ديگر  گفت. مي كرد و جز سخن حق نمي شوخي مي

 زاده شده است.



 
 

 صپس از درگشت پيامبر لام ايمن

را شاهد بود. او ديد كه  صاز اسالم و مبعث پيامبر ام ايمن قبل از اسالم و بعد
را مورد طعن و اذيت و آزار قرار دادند. او با چشمان خود ديد  صجاهالن چگونه پيامبر

از مكه  ،كه چگونه پيامبر اكرم از سوي كفار قريش از مكه رانده شد. از سوي كفار قريش
بدر و خندق  ،احد ود كه دربه مدينه هجرت كرد. بعد از آنها شاهد حوادث بزرگي ب

و اصحابش به مكه نيز حضور داشت و  صدر فتح مكه و بازگشت پيامبر اتفاق افتادند.

ديد كه  مي بود. ،العرب ةحتي فتح كل جزير ،و فتوحات لشكر اسالم ها شاهد پيروزي
 آمدند. مي صنزد پيامبر خدا ،و اطاعت يل چگونه براي اعالم فرمانبرداريها و قبا گروه
نصرت و فتح خداوند  ،ندداوند متعال دينش را تكميل كرد و نعمتش را به اتمام رساخ

و آرام خشنود  ،صبا خداوند متعال فرا رسيد. رسول اكرم صديدار پيامبر ةآمد و وعد
به سوي خداوند شتافت.  ،ي مسلمانانها و حسرت ها اشك ةدر ميان ،به فرمان خداوند

 ،وه شدندسخت دچار پريشاني و غم و اند صاكرممسلمانان بعد از درگذشت پيامبر 
كردند و حتي در يك لحظه در اثناي  مي گريه ،كه صبرشان را از دست دادند طوري

شان را  كه خداوند متعال پيامبر برگزيده دچار اين توهم شدند ،شان پريشاني و غم و اندوه
د كه در مقابل آن هر آنان زياد شده بو ةيراند. چنان غم و اندوه و گريـــم نمي هرگز

با  ،صدوست و جانشين پيامبر ،بردانستند. در اين لحظات صديق اك مي مصيبتي را ناچيز
برخاست و آيات   ،ريخت مي و صداقتي كه نسبت به او داشت و پيوسته اشك محبت ةهم

 خدا را بر مردم خواند:

ا﴿ �ّمدٌ  َ�م� ل�ۡت  ق�دۡ  َ�ُسولٞ  إِّ�  ُُ بۡ  ِمن خ� ۚ لرّ ٱ لِهِ �� َ�إِيْن ُسُل
�
َۡ  ّمات�  أ

�
ل�بۡ ٱ قُتِل�  أ ٰ  ُتمۡ نق� � �َ 

عۡ 
�
ٰ أ ن بُِ�مۚۡ �� لِۡب  َ�م� ٰ  ي�نق� � قِب�يۡ  َ� ّ  َ�ل�ن هِ ع� ُُ � ٱ ي� ِّ  �ۡ �ُ ٗٔ  ۗ ي�جۡ  ا ُ ٱ َِيَ�س� ٰ ٱ ِّ َّ  ﴾١ ِكرِ�ن� ل

 .]44عمران:  [آل
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يا اگر او ؛ آاند جز پيامبري نيست و پيش از او پيغمبران بوده و رفته )ص(محمد«
 و با مرگ او اسالم را رهاگرديد [ مي زنيد و به عقب بر مي چرخ ،بميرد يا كشته شود

ايمان را و هر كس به عقب برگردد [ نيد]؟!ك مي كنيد و به كفر و بت پرستي باز گشت مي
بلكه به خود [ ،رساند نمي ين زياني به خداتر رها كند و كفر را برگزين] هرگز كوچك

 .»گزاران پاداش خواهد داد ا به سپاس] و خدرساند مي ضرر
لحظه اين آيه از  صحابه وقتي اين آيه را شنيدند سخت تعجب كردند. انگار در همان

 آسمان نازل شده بود. با شنيدن آن به خود آمدند و برخاستند تا سير در راه خدا را ادامه
كوب مرتدان و منافقان و دهند. با صديق اكبر بيعت كردند و همراه او براي مبارزه و سر

به دين خدا باز گرداندند و به سست عنصران معناي  مردم را ،پيامبران دروغين رفتند
 اسالم را آموختند.

به  ،را در كوچكي نگه داشته بود و بعد از مادرش صام ايمن بود كه رسول اكرم
 ت همراهيدر كودكي و جواني مراقبش بود و او را در تمام اوقا ،مثابه مادر او بود

 او در سكوت و در خود ،داد. آري مي سوزناك سر ةامبر گريكرد. او در فراق پي مي
پيكارگر و صادق كه خداوند توسط رسول  ،با ايمان ،مادري مهربان ةگري ،گريست مي

 او را از جاهليت رهانده و به اسالم رهنمون كرده بود. صاكرم
در گذشت  صكه رسول اكرم زماني«كند:  مي حماد بن سلمه از ثابت بن انس روايت

دانستم  مي ،كني؟ گفت: قسم به خداوند مي كرد. به او گفته شد: چرا گريه مي ام ايمن گريه
  .71F1»ه استكنم كه نزول وحي از آسمان قطع شد مي اما گريه ،پيامبر اكرم وفات خواهد كرد

از وفات  ابوبكر صديق بعد«در روايت ديگري از انس بن مالك آمده است كه گفت: 
 چنانچه ،به حضرت عمر گفت: نزد ام ايمن برويم و او را زيارت كنيم صپيامبر اكرم

                                           
حلية  ،؛ ابو نعيم226ص ،8ج ،؛ ابن سعد1635شماره  ،الجنائز ،؛ ابن ماجه226ص ،2ج ،عالم النبالءأسير  -1

 .68ص ،2ج  ،األولياء
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گريست. به او گفتند: چرا  ،كه نزد او رفتند رفت. زماني مي به زيارتش صپيامبر اكرم
كني؟ آنچه نزد خداوند است براي پيامبرش بهتر است. ام ايمن گفت: بدان سبب  مي گريه
 بلكه گريه ،براي پيامبر بهتر است ،دانم آنچه نزد خداوند است نمي كنم كه نمي گريه

آنان  كنم كه نزول وحي از آسمان قطع شده است. بدين گونه آنها را به گريه آورد و مي
 .72F1»مراه ام ايمن شروع به گريه كردنده

كه هر  كنم؛ زيرا وحي آسماني مي گريه«يگري آمده است كه ام ايمن گفت: در روايت د
 ةاز اين گفت .»اكنون قطع شده است ،آورد مي جديدي به زمين ةآي ،و تازه تر و شب روز

73Fام ايمن مردم سخت به شگفت آمدند

2. 
اين گزارش عميقاً بر شخصيت ام ايمن داللت دارد وعمق فهمش از اسالم و شناخت 

رساند و اينكه معناي دريافت وحي چيست و حمل  مي را صاو نسبت به مقام پيامبر
 لت به چه معناست.رسا

حضرت  ،بي گمان ام ايمن به مطلب بزرگي در مقابل آن دو صحابي بزرگ پيامبر
تا  ،يگران از آن غافل بودندو اصحاب ديگر اشاره كرد كه د بابوبكر و عمر فاروق

 گريست. ام ايمن مي ،در گذشته است صآمد كه پيامبر خدا مي كه هر بار به يادش جايي
ي او را هيچ ها دانيم منزلت و ويژگي مي كرد؛ با آنكه نمي رم گريهفقط براي شخص نبي اك

كسي از فرزندان آدم نداشت؛ چرا كه او از ميان مردم انتخاب شده بود تا مسئوليت 
 رسالت را حمل كند. او كسي بود كه خداوند متعال در موردش فرموده است:

ٰ  �نّك� ﴿ قاُ ِْاّ: ���ِ ِظي�ٖ  ُخلُقٍ  ل� به درستي كه تو داراي خوي « .]4لم: [الق ﴾٤ ع�

 .»] هستيفعال پسنديدهيعني صفات و استرگ [

وۡ َ� ﴿ قاُ ِْاّ: �س� ِۡ  ف� ل ُّك�  ِطيك� ُ� �َ  ۡ ���� ٰ   .]5[الضحي:  ﴾٥ َ�

                                           
 فضائل الصحابة.كتاب  ،2456شماره  ،صحيح مسلم -1

 .266ص ،7ج ،دالئل النبوة؛ 274ص ،5ج ،البداية والنهاية؛ 48-60ص ،4ج ،كنز العمال -2
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] عطا خواهد كرد و تو خشنود بهروزي و پيروزي ونعمت و قدرتپروردگارت به تو [«
 .»خواهي شد

وۡ  ۥإِنّهُ ﴿ قاُ ِْاّ: رِ��ٖ  َ�ُسولٖ  ُل ل�ق�
رۡ لۡ ٱ ذِي ِعند�  قُّو�ٍ  ذِي ١ ك� اعٖ  ٢ م�ِك�ٖ  ِش ِ�  َ�مّ  ّمط�

ِم�ٖ 
�
جبرييل نام بزرگواري [ ة] فرستادكالم [خدا و توسط ،اين قرآن« .]21-19[التكوير:  ﴾٢ أ
در اداي مأموريت خود توانا و نيرومند] است و راي محمد پيغمبر اسالم روانه شده] است. او [ب

ه ملكوت اعلي و عالم خداوند صاحب عرش داراي منزلت وااليي است. او در آنجا [كنزد 

 .»و درستكار است ] امينو [در كار ابالغ وحي و پيام الهي ،فرشتگان است] فرمانروا
كرد كه با درگذشت پيامبر از بين رفت و قطع شد؛  مي بلكه ام ايمن براي امري گريه

 نازل صزمين و آسمان بود. وحي بر پيامبر اكرمرابط ميان  صچرا كه پيامبر اكرم
را  كرد. براي آنان خطرهاي راه مي شد و او نيز آن را براي هدايت و ارشاد صحابه بيان مي

 كرد و از قلوب آنان غم و اندوه را مي غفلت را دور ةپرد از چشم آنان ،كرد مي روشن
زندگي را برايشان ترسيم و  ةقشد و طري مي زدود. آيات به مثابه رحمت و هدايت نازل مي

كرد و  مي را اصالح ها و انديشه ها وقايع را بيان و تصور ،كرد مي راه انسانيت را تعيين
در  ،كرد. پس چه كسي قادر است پس از درگذشت پيامبر مي آنچه را در نهان بود عريان

 جايگاه او قرار گيرد؟
آيات توقف يافت. از آن  وحي قطع شد و نزول صشك با در گذشت پيامبر اكرم بي

آورد و از روي تمام  نمي خبري نو و تازه از آسمان ،پس ديگر جبرييل هر شب و روز
كه مسير انسان مومن را به شكل  آمدند و آياتي مي يي كه با وحي فرودها زمين آن رحمت

 غايب شدند. جبرييل امين دستور خداوند را به زمين ،كردند مي واضح و روشن ترسيم
شدند و  مي آرام ها آورد و دل مي كرد. آيات خداوند را مي ورد و زمين را متبركآ مي

؛ زيرا پيامبر اند همه قطع شده ها كردند. ولي امروز اين مي احساس خوشبختي ها جان
ترك كرد. در گذشت پيامبر  نزد پروردگارش رفت و سرزمين آدمي زادگان را صاكرم

نهان  ،شدن وحي و خاموش شدن آيات از نزول قطع ةفاجع ،بزرگي بود؛ آري ةفاجعــ
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شدن پيامبر از مقابل ديدگان اصحاب و باز آمدن جبرييل از ارتباط خود با زمين. براي 
 گريه ،همين بود كه ام ايمن به خاطر بصيرت زيادش و فهم عميقش نسبت به رسالت

 يهحضرت ابي بكر صديق و حضرت عمر گر ،كرد و آن دو صحابي بزرگ پيامبر مي
 كردند. مي

كه فراموش  زماني ،كه خداوند همراه آنان استكنند  مي مسلمانان هر زماني احساس
آيات خدا دوباره آنان را به  ،هرگاه شيطان آنان را بلغزاند ،شوند مي از آسمان متذكر ،كنند
خداوند آنچه را در درون  ،پيش آيد شان ضعف يا فسادي در درون آورد و هرگاه مي راه

 كند و دوباره آنان را به راه راست مي شان را درمان ناهنجاري دروني ،كند مي بر مالدارند 
جبرييل امين كجاست؟  ،نآورد. پس امروز وحي آسماني كجاست؟ امروز قاصد آسما مي

يمن گريه كرد و آن دو را ام ا كرد كجاست؟ مي كه وحي را از آسمان دريافت امروز كسي
 واداشت. به گريه

چه بزرگ  ،آورد مي به بار آگاهي و بصيرت و فهم ،ها و خرد ها كه در دل ميايمان هنگا
پايداري و  ،صداقت ،ي بلند فهمها كه انسان معمولي را به افق و باشكوه است! تا جايي

 برد. مي بردباري باال
شأن و منزلت بود كه با ايمانش به مقام بااليي رسيد و اصحاب پيامبر چقدر اين زن با 

 ،كرد و چقدر ايمان اين كنيز مومن مي پند و نصيحت ،رسيد نمي شان چه به عقلرا به آن
رساند كه يك  ةاسالم او را به درجــ ،شد مي بزرگ است؛ كنيزي كه خريد و فروش

 ابوبكر صديق و عمر فاروق به ديدارش ،صحابي مكرم و مادر مهربان شد و مثل پيامبر
 رفتند. مي

در قيد حيات بود و در اثناي خالفت حضرت  ام ايمن تا خالفت حضرت عثمان
عثمان چشم از جهان فرو بست. ابن حزم ياد آور شده كه ام ايمن از جمله كساني است 

 كه از ايشان پنج حديث روايت شده و از اهل فتوا بوده است.
كه به سبب اسالم به  از زندگي اين صحابي بزرگوار؛ كسياين مختصري بود  ،آري
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چ شأن شد و هي مي د. او نخست كنيزي اسير شده بود كه خريد و فروشمقام بااليي رسي
از را  صپيامبر اكرم ،آمد صحضرت محمد ةكه به خان و منزلتي نداشت. ولي زماني

 ،بوداش  داشتي كه برازنده اكرام و تجليل كرد و مهرباني و محبت كرد و محبت و بزرگ
 كرد. مي دوستانه ي و محبتزد و با وي شوخ مي نثار او كرد. او را مادر صدا

 ،برد مي كه مكارم اخالقي را باال تربيتي ،ت در اثر تربيت نبوي بوداين مقام و منزل
 رساند. مي ي بشري را به باالترين مقامها كند و ويژگي مي ارزش انسان را حفظ

 ةده بود و اينك دايه و پرورش دهندام ايمن كنيزي بود كه به بردگي كشيده ش
 شامل حال او شد.  صداشت پيامبر ه بود. محبت و عطوفت و بزرگشد صپيامبر

ازدواج  ،صمحبوب پيامبر ،مقام زنان بزرگوار صحابه را زماني كسب كرد كه با زيد
پيامبر تربيت شد و با  ةمتولد شد. اسامه در خان ،پيامبر محبوب ،كرد و از او اسامه
 داشت. مي وستو را بسيار دا صكرد و رسول اكرم مي حضرت حسن بازي

هايش را باز كند ودر تمام حياتش  چشم لشك ايمان باعث شد كه ام ايمن بي
باال برد كه  گمان اسالم بود كه مقام يك فرد عادي و يك زن را چنان بي ايستادگي كند.

 هيچ كس غير از او نتوانست اين مقام را كسب كند.
و امور باطل و  ها لودگيچه خوب است اين دين را كامالً و چنان بفهميم كه از آ

گمان اسالم براي ما راه نجات را مشخص  بي هيجاني به دور باشد.ي  ها شكست و واكنش
 كرده است و در غير اسالم هيچ راه نجاتي وجود ندارد.

اميدوارم اين رساله صورت واقعي اين زن بزرگوار را از ميان احاديث و وقايع تاريخي 
روح  بي خشك و نامه ي براي ما ايجاد كند و يك زندگيبيان كرده باشد و زندگي پوياي

ه بلكه صورت واقعي زندگي يك زن مومن باشد. در پايان اميد دارم اين رسال ،نباشد
  .اسالم بيان كند ةحركت تمام جامع ةصورت واقعي ام ايمن را از روزن

 مني)ـواحلمد هللا رب العال(
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حتقيق علی  ،نسب الصحابة من األنصار ستبصار يفاال ،ابن قدامة ،مقدسیـال -١

 دار الفكر. ،نوهيض

 ،حتقيق علی حممد البجاوی ،متييز الصحابة اإلصابة يف ،ابن حجر ،العسقالنی -٢

 قاهره. ،النرشم .دار هنضة مرص للطبع و١٩٧٠ق. /.ه١٣٨٣

مؤسسة  ،م.١٩٧٧.ق. /ه١٣٩٧ ،چاپ سوم ،النساءأعالم  ،عمر رضا ،كحالة -٣

 بريوت. ،الرسالة

 ،معارفـمكتبة ال ،م.١٩٧٢ ،چاپ دوم ،النهايةالبداية و ،احلافظ ابن كثري ،شقیالدم -٤

 بريوت.

 ،دار صادر ،بغية األماثلمحافل وـهبجة ال ،بكر عامد الدين حييی بن ابی ،العامری -٥

 بريوت.

 حتقيق ،الرتهيبالرتغيب و ،الدين عبد العظيم بن عبد القویابو حممد زكی  ،منذریـال -٦

مكتبة التجارية ـال ،م١٩٦٠.ق./  ه١٣٧٩ ،چاپ نخست ،حممد حمی الدين عبد احلميد

 قاهرة. ،الكربی

دار نرش الكتب  ،تحقيق احسان عباس و ديگران ،جوامع السرية ،ابن حزم -٧

 .الهور ،اإلسالمية

 ،كتاب الشعب ،اجلامع ألحكام القرآن ،نصاریبن امحد األ عبداهللا حممدابو ،القرطبی -٨

 قاهرة. 
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 ،دار الكتاب العربی ،طبقات األصفياءحلية األولياء و ،بو نعيمأاحلافظ  ،صبهانیاأل -٩

 بريوت.

 ،.م١٩٨٣ق./ ه ١٤٠٣ ،چاپ دوم ،حياة الصحابة ،حممد يوسف ،الكاندهلوی -١٠

 دمشق. ،دار القلم

چاپ  ،قلعجی معطیـحتقيق عبد ال ،دالئل النبوة ،د بن حسنيابو بكر امح ،البيهقی -١١

 بريوت. ،دار الكتب العلمية ،م.١٩٨٥.ق./ ه١٤٠٥ ،نخست

.ق./  ه١٤٠٠ ،چاپ نخست ،مختومـالرحيق ال ،صفی الرمحن ،مباركپوری -١٢

 مكة. ،رابطة العامل االسالمی ،م.١٩٨٠

حتقيق شعيب األرناؤوط  ،دالعبا معاد فی هدی خريـزاد ال ،ابن قيم ،اجلوزية -١٣

 ،لبنان ،مؤسسة الرسالة ،م.١٩٧٩ق./  ه١٣٩٩ ،چاپ نخست ،القادر األرناؤطوعبد

 بريوت.

 ،حتقيق حممد مصطفی األعظمی ،سنن ابن ماجة ،اهللا حممد بن يزيدابو عبد ،القزوينی -١٤

 رياض. ،م.١٩٨٤ق./ ه١٤٠٤ ،چاپ دوم

حتقيق شعيب  ،سري أعالم النبالء ،نشمس الدين حممد بن امحد بن عثام ،الذهبی -١٥

 بريوت. ،مؤسسة الرسالة ،م.١٩٨١.ق./  ه١٤٠١ ،چاپ نخست ،األناؤوط

رئاسة إدارات البحوث العلمية  ،السرية النبوية ،كملـابو حممد عبد ال ،ابن هشام -١٦

 رياض. ،واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

 بريوت. ،سالميةمكتبة اإلـال ،السرية احللبية ،علی بن برهان الدين ،احللبی -١٧

حتقيق حممد  ،مصطفیـالشفا بتعريف حقوق ال ،قاضی عياض ،ندلسیاليحصبی األ -١٨

 دمشق. ،مكتبة الفارابی ،اسامه رفاعي و ديگران ،امني قرة علی
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 ،اجلامع الصحيح ،براهيم بن بردزبهإسامعيل بن إاهللا حممد بن ابو عبد ،البخاری -١٩

 امبول.است ،مكتبة اإلسالميةـال

دار احياء  ،اجلامع الصحيح ،ابو احلسني مسلم بن حجاج ،القشريی النيسابوری -٢٠

 قاهرة. ،الرتاث العربی

 بريوت. ،دار صادر ،الطبقات الكربی ،ابن سعد -٢١

 رياض. ،دار الطيبة ،چاپ چهارم ،عودة احلجاب ،محدأحممد بن  ،سامعيلإابن  -٢٢

 مكتبة السلفية.ـال ،فتح الباری ،بن حجرمحد بن علی أاحلافظ  ،العسقالنی -٢٣

 ،الرشوق دار ،م.١٩٧٥.ق./ ه١٣٩٥ ،چاپ دوم ،فی ظالل القرآن ،سيد ،قطب -٢٤

 بريوت.

 ،چاپ نخست ،محيطـالقاموس ال ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،الفريوز آبادی -٢٥

 بريوت. ،مؤسسة الرسالة ،م.١٩٨٦.ق./ ه١٤٠٦

 ،التاريخ الكامل يف ،ابی الكرم حممد بن حممد الشيبانیابو احلسن علی بن  ،ابن كثري -٢٦

 بريوت. ،الكتاب العربی دار

كنز العامل فی سنن األقوال  ،متقی بن حسام الدينـعالء علی ال ،هندی برهان پوری -٢٧

 بريوت. ،مؤسسة الرسالة ،م١٩٨٥.ق./ه١٤٠٥ ،چاپ پنجم ،واألفعال

.ق. ه١٤٠٧ ،چاپ دوم ،مسلمةـال مؤامرة علی املرأةـال ،محدأالسيد  ،فرج -٢٨

 منصورة.ـال ،دارالوفاء للطباعة والنرش والتوزيع ،م.١٩٨٦/

چاپ  ،منبع الفوائدجممع الزوائد و ،علی بن ابی بكر احلافظ نور الدين ،اهليثمی -٢٩

 بريوت. ،دارالكتاب العربی ،م١٩٦٧ ،دوم
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 ،چاپ دوم ،ثروت عكاشةحتقيق  ،معارفـال ،ابو حممد عبداهللا بن مسلم ،ابن قتيبة -٣٠

 معارف بمرص.ـدار ال

 بريوت. ،صادر دار ،معجم البلدان ،ابو عبداهللا ياقوت بن عبد اهللا ،احلموی -٣١

 ،م.١٩٨٨.ق./  ه١٤٠٨ ،چاپ نخست ،معرفة الصحابة ،ابو نعيم ،اإلصبهانی -٣٢

 الرياض. ،مكتبة احلرمة ،مدينةـال ،مكتبة الدار

 بريوت. ،عامل الكتب ،حتقيق مارسدن جونز ،غازیامل ،حممد بن عمر ،بن واقد -٣٣

 ،چاپ سوم ،ام عامرة)زنية (امـنسيبة بنت كعب ال ،حممد حسن ،بريغش -٣٤

 الزرقاء األردن. ،مكتبة املنار ،م.١٩٨٤/.ق.ه١٤٠٤

مؤسسة  ،م.١٩٨٦.ق. /ه١٤٠٧ ،چاپ نخست ،واقعنا املعارص ،حممد ،قطب -٣٥

 جده. ،مدينة للصحافةـال
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