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 حلیمه سعدیه مادر رضاعی رسول اکرم 
گوئیم برگزیده هر گرامی که ما از آن سخن میاین بانوی فهیم، بردبار و اندیشمند و 

های پاک و مطهرش مولود مسلمان و عزیزدل هر مؤمن است. او کسی است که از پستان

آساید و کند و در آغوش گرم و مهربانش میچون محمد ابن عبداهلل تغذیه میمبارکی هم

لهجه او و  و شیرینییابد و فصاحت و بالغت در دامان پرمهر و محبتش پرورش می

گردد و در نتیجه او زیباترین خویشاوندانش با طبیعت و سرشت این کودک عجین می

گرامی و ارجمند حلیمه سعدیه  ترین لهجه را. آری؛ این بانویسخن را دارد و شیرین

 باشد.می رضاعی پیامبر گرامی اسالم مادر 

پر از عطر نیکی و محبت باید دانست شیردهی حلیمه به مولود مبارکی که باغ دنیا را 

های فضائل اش افروخت و بوستان دنیا را با نهالنمود و فروغ هدایت را بر ظلمتکده

اخالقی و آداب و سنن خداپسندانه آراست؛ داستانی دارد از زیباترین و 

نشینیم تا داستانش را با زیبائی و ها؛ به پای صحبت حلیمه میانگیزترین داستانشگفت

ساده و گیرا برای ما بیان کند گزارش او در مورد پیامبر  حال و در عین ی خاصجذابیت

گوید : همراه با شوهر و فرزند ها است او چنین میها و داستانزیباترین گزارشاز 

مان از خانه بیرون شده و در جستجوی کودکان شیرخواره راهی مکه شدیم کوچک

کردند یز همین هدف را دنبال میتعدادی از زنان بنی سعد همراه ما بودند آنها ن

ها آبی، خشکیده بودند و پستانها از بیجا حاکم بود، کشت و زراعتخشکسالی بر همه



 بانوان صحابه، الگوهای شایسته

 

6 

کردند. ما دو سواری همراه داشتیم که بسیار نحیف و الغر ای از شیر سخاوت نمیقطره

فرزندم روی شد. من و هایشان یافت نمیای از شیر در پستانو پیر و ناتوان بودند قطره

نیز بر روی آن شتر دیگر، اما شتر شوهرم الغرتر و  1یکی از آنها سوار شدیم و شوهرم

ها آرام و خواب نداشتیم چرا که در تر بود. قسم به خدا به خاطر گریه پسرم شبناتوان

های شتر نیز شد تا به او بدهم و خاموشش سازم در پستانهایم شیری یافت نمیپستان

که با آن تغذیه کند در میان راه ما از دیگران عقب مانده بودیم چرا که االغ شیری نبود 

ما بسیار الغر و ناتوان بود و این باعث شد تا دوستان همسفر از ما برنجند و متحمل 

 هایی در سفر بشوند.مشکالت و سختی

ای وقتی به مکه رسیدیم در جستجوی شیرخوارها برآمدیم. اما در این میان با حادثه

کوبید. حادثه از این برخوردیم که انتظارش را نداشتم و دروازه ذهن و گمانم را نمی

قرار بود که نوزادی کوچک به نام محمد بن عبداهلل تقدیم حضور همه زنان دایه و 

مان او را او را نپذیرفتند و به او توجهی نکردند همهکدام شیرده ده شد ولی هیچ

مادر یک کودک یتیم چه نفعی گفتیم : بود و ما با خود مینپذیرفتیم چرا که او یتیم 

 تواند به ما برساند؟! و یا از پدربزرگش چه سود و نفعی حاصل ما خواهد شد؟!می

شان هنوز دو روز بیشتر نگذشته بود که تمامی همراهانم موفق شدند تا هر کدام

 بم.ای را بیابند اما من موفق نشده بودم تا کسی را بیاشیرخواره

لحظه حرکت فرا رسید و من به ناچار به شوهرم گفتم : همه همراهانم موفق شدند تا 

بینم دست خالی برگردم باید پیش آن پسر ای بیابند برای خود مناسب نمیشیرخواره

 یتیم بروم او را همراه خود بردارم.

رد و شوهرم گفت : عیبی ندارد، شاید وجود آن پسر یتیم سبب خیر و برکت قرار گی

فرجی شود برو و او را بگیر؛ من نیز رفتم و او را از مادرش تحویل گرفتم و فقط به این 

_________________________________________________________________________ 

 شوهر حلیمه حارث ابن عبدالعزی اسعدی بود و فرزندش نیز عبداهلل نام داشت. - 1
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علتی دیگر، کودک را در آغوش به که دست خالی برنگردم این کار را کردم نه  خاطر

گرفتم و به جایی که سامان سفر نهاده شده بود برگشتم، کودک را در دامان خود نهادم و 

هایی که تا آن لحظه خشکیده بودند برخوردم، پستان ایهمعجز هنش، بپستانم را در دها

شد سرشار شیر شدند آن کودک خورد و سیر شد و شیر در آنها یافت نمی ایهو قطر

 برادرش نیز از این پستان سیر خورد و سپس هر دویشان در خواب آرامی فرو رفتند.

های زجرآورش بجز و گریهمان خاطر فرزند کوچکطور که قبالً گذشت بههمان

مقدار اندکی، خواب چشمان ما را نوازش نکرده بود بسیار خسته بودیم و در آرزوی 

نوازش خواب؛ دراز کشیدیم تا دمی بیاسائیم اما ناگهان چیزی توجه شوهرم را به خود 

 جلب نمود.

هایش ای شیر نداشت پستاناو متوجه شد شتر الغر اندام و پیر و افتاده ما که قطره

ماالمال از شیر شده است دهشت و حیرت سراسر وجودش را فرا گرفت. او باورش 

کرد به طرف شتر رفت شیر دوشید و از آن نوشید و شد و چشمان خود را باور نمینمی

برای بار دوم دوشید و من نوشیدم هر دویمان سیر شدیم و بهترین شب خود را در 

 کمال آرامی و اطمینان سپری نمودیم.

بخش صبح دمید و چتر نورش را بر همه جا افکند شوهرم به من گفت : فروغ روح

حلیمه )خوشا به سعادتت( تو موفق شدی فرزند مبارکی را همراه خود بیاوری! من 

گفتم : آری چنین است من امیدوارم به سبب وجودش باران خیر و برکت بر ما باریدن 

 آغاز کند.

پیر و ناتوانم سوار شدم محمد را نیز همراه خود از مکه خارج شدیم من روی االغ 

گرفت تا سوار کردم االغ من پرتوان و نیرومند به راه افتاد و از همه چارپایان سبقت می

توانست همراهیش کند زنان همراه رو به رسید و نمیجایی که هیچ حیوانی به او نمی

تر؛ مگر این همان االغ پیر و دختر ابی ذؤیب کمی آهستهای  من کرده و گفتند : چه شده
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افتاده نیست که به هنگام آمدن بر او سوار بودید؟!! من در جواب آنان گفتم : آری قسم 

گوئید آنان گفتند : در این صورت االغ تو حالت به خدا همان است که شما می

به محل سکونت خویش سرزمین  .که حاکی از خیر و برکت استخصوصی دارد به

سالی از هر جای دیگر بیشتر در این منطقه سایه د برگشتیم قحطی و خشکقبیله بنی سع

 افکنده بود.

شدند و جا به چرا مشغول میمان را به صحرا برده و در آنهر روز صبح گوسفندان

دوشیدیم و هر اندازه که میل داشتیم از گشتند شیرشان را میشامگاهان به خانه بازمی

های شد که یک قطره شیر در پستانکسی دیگر یافت نمی نوشیدیم و به جز مامی آنها

 شان پیدا شود.گوسفندان

تان را به گفتند : ای وای بر شما گوسفندانهای خود میخویشاوندان ما به چوپان

 برد.جا میجائی ببرید و بچرانید که چوپان دختر ابی ذؤیب گوسفندانش را به آنهمان

جا آوردند که ما آنمان مسیری به حرکت در میآنها نیز گوسفندان خود را در ه

ها چیزی برای خوردن بستهبردیم اما بالعکس آن زبانگوسفندان خود را به چرا می

شیر در پستانشان تولید گردد  ایهکه قطریافتند و با شکم گرسنه و بدون ایننمی

 گشتند.برمی

که ار داشتیم تا اینهای الهی قرما همواره زیر پوشش فضائل و برکات و رحمت

 داشته شد. مدتی شیرخوارگی که دو سال تمام بود به پایان رسید و از شیر باز

هایش رشد و ترقی سن و سالاین دو سال نسبت به بقیه هم محمد در خالل

ای داشت او هنوز دوسالش را تمام نکرده بود که از لحاظ العادهانگیز و خارقشگفت

د شد و به حد کمال رسید تنها امید و آرزوی ما این بودکه جسمی بسیار قوی و نیرومن

محمد نزد ما باشد و در میان ما بماند چرا که وجودش سراسر سبب خیر و برکت بود با 

به ناچار او را نزد مادرش بردم وقتی با مادرش مالقات صورت گرفت او را این وجود 
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چه خوب است فتم : م و گو نگرانیش را برطرف کرد مدر مورد فرزندش مطمئن ساخت

که پسرت را باز به من بسپاری تا در هوای آزاد و سالم صحرا پرورش یابد و به رشد 

کامل جسمی و روحی برسد من بیم آن دارم از شدت گرما در مکه دچار مشکل شده و 

اش را کردم تا مهر مادریخدای نکرده مرض وبا دامنگیر او گردد؛ من همواره تالش می

که او راضی شد و اش را به جوش آورم و قانعش سازم تا اینم و عاطفهتحریک کن

 مجدداً او را به من سپرد و ما با یک دنیا سرور و شادمانی به سرزمین خود بازگشتیم.

 ایاما چند ماهی بیشتر از قدوم مبارک این کودک در میان ما نگذشته بود که حادثه

 ما را پریشان نمود و تکان سختی داد.که ترس و وحشت را بر ما مستولی ساخت و 

های مسکونی ما به صحرا سوی خانهیک روز صبح همراه برادرش گوسفندان را آن

بردند تا آنها را به چرا مشغول سازند چیزی نگذشته که دیدیم برادرش دوان دوان به 

ر تن آید او گفت : به فریاد برادر قریشی من برسید دو نفر که لباس سفید بطرف ما می

 داشتند او را گرفته و بر زمین درازش کشیدند و شکمش را پاره کردند.

من و شوهرم به سرعت به آن طرف حرکت کردیم تا به او رسیدیم رنگش پریده بود 

لرزید. شوهرم او را گرفت من او را به آغوش کشیدم و گفتم : و بدنش مثل بید می

دو نفر که لباس سفید بر تن داشتند مرا چه شده؟ چه اتفاقی افتاد؟ او گفت : فرزندم! 

د اما ودانم چه بگشتند نمیدراز کشیده و شکمم را پاره کردند آنها به دنبال چیزی می

 باالخره رهایم ساختند و رفتند.

با شنیدن این خبر ترس و اضطراب سراسر وجودمان را فرا گرفت و فوراً بچه را 

 برداشته و به خانه بازگشتیم.

نه رسیدیم شوهرم رو به من کرد و در حالی که قطرات مروارید اشک از وقتی به خا

بیم آن دارم که این بچه دچار مشکل و مصیبتی شود و دیدگانش سرازی بود گفت : 

ای بوجود آید و کاری از دست ما ساخته نباشد من معتقدم هرچه زودتر برایش حادثه
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توانند از او محافظت و نگهداری بهتر میباید او را به خانواده و مادرش بازگردانیم آنها 

 کنند.

سره به که به مکه رسیدیم و یکبدین ترتیب بچه را برداشتیم و به راه افتادیم تا این

که چشمش به ما افتاد به طرف فرزندش خیره شد و طرف خانه آمنه رفتیم همین

 درنگ رو به من کرد و گفت :بی

دی تو که اصرار داشتی محمد نزد تو باشد؟ ای حلیمه چه شد که محمد را بازگردان

 و آرزوی تو این بود تا در کنارت بماند؟

 من گفتم : اما حاال او بزرگ شده و از قدرت و نیروی زیادی برخوردار است.

جا که در توانم بود برایش انجام دادم او حاال برای خودش آقایی شده، من هم تا آن

ای گرفتار آید مبادا دچار مصیبتی شود و به حادثه و در مسئولیتم کوتاهی نکردم ترسیدم

هر حال مناسب دیدم تا او را برگردانم و تحویل شما بدهم آمنه گفت : راستش را به به

تواند تنها علتی باشد که شما را نسبت به ای نیست و نمیکنندهمن بگو، این جواب قانع

کرد تا علت را بداند و یک یسازد او همواره اصرار ممیل و رغبت میاین کودک بی

کردم و حادثه را برایش کرد به ناچار من هم داستان را برایش تعریف لحظه مرا رها نمی

بیان نمودم او با شنیدن این خبر آرام گرفت و گفت : ای حلیمه، نکند ترسیدی که مبادا 

 شیطان به او تعرض کند و آسیبی برساند؟ گفتم : آری.

یست، قسم به خدا شیطان هیچ راه نفوذی برای خود در این او گفت : هرگز چنین ن

خواهی داستانش را برایت تعریف فرد پیدا نخواهد کرد. پسرم مقام بزرگی دارد آیا می

 کنم؟ گفتم : بله.

او گفت : زمانی که پسرم را در شکم داشتم از من نوری درخشید که در پرتو آن 

 یان گشت.های )بصری( در سرزمین شام برایم نماکاخ
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و هنگامی که او را به دنیا آوردم دست هایش را بر زمین نهاد و سرش را سوی 

 گوید.آسمان بلند نمود تو گوئی خدایش را ثنا می

 .سپس افزود : او را بگذار و برو خداوند به تو جزا و پاداش نیکو عنایت فرماید

مان را مبارک قلبمن و شوهرم به راه افتادیم اما درد و غم جدائی از این کودک 

 محاصره کرده بود و بسیار ناراحت بودیم فرزند ما نیز همین درد و ناراحتی را داشت.

دید، فرزند یتیمی که از او حلیمه مدت زیادی عمر کرد و به سن پیری رسید او می

ها و بلکه تمام شیر خورده است به مقامی رسیده است که رهبری و هدایت عرب

 رد و از جانب خداوند به رسالت و پیامبری برگزیده شده است.بشریت را برعهده دا

اش ایمان آورد و قرآن را تصدیق و آمد و به پیام جاودانی حلیمه نزد پیامبر 

 اش قرار داد.دستورالعمل زندگی

گفت : همین که چشمش به حلیمه افتاد بسیار خوشحال شد و می پیامبر اکرم 

 مادرم ... مادرم ...

ای که همراه داشت پهن کرد و از حلیمه خواست تا بر روی آن بنشیند هسپس پارچ

ای برایش قائل شد صحابه گرامی العادهاز او استقبال گرمی نمود و احترام فوق پیامبر 

 العاده بودند.و احترام فوقگر این صحنه زیبا نیز نظاره پیامبر 

باوفا و صاحب اخالق کریمانه  آن انسان نیکوکار و سالم و درود خداوند بر محمد 

 1باد. ی پیامبر عو رضوان و رضایت الهی شامل حال حلیمه سعدیه مادر رضا

_________________________________________________________________________ 

و  151، 1/19؛ الطبقات الکبری، 2/079برای آگاهی و اطالع بیشتر در مورد زندگی حلیمه رجوع شود به : تاریخ طبری،  - 1

 و حیاه الصحابه 4/279؛ االستیعاب، 4/279
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 بیوة عرب ام سلمه 
هند مخزومی فقط به عنوان مادری برای سلمه باقی نماند بلکه مادر تمامی مؤمنان 

 دانید ام سلمه کیست؟قرار گرفت ام سلمه؛ آیا می

مخروم بود و در شمار تنی چند از اف معروف بنیپدرش از بزرگان و اشر

جا که او را توشه مسافران لقب سخاوتمندان عرب قرار داشت که شهره آفاق بودند تا آن

رفتند و یا در معیت و همراهی او قرار دادند زیرا مسافران وقتی به سوی او می

 داشتند.ای برنمیبا خود توشهگرفتند می

در شمار ده نفری قرار دارد که در پذیرش اسالم پیشگاه  «عبداهلل بن اسد»شوهرش 

رسید قبل از او به دین اسالم شماری که به ده تن نمیبودند فقط ابوبکر و تعداد انگشت

 مشرف شده بودند.

شهرت داشت ام اش ام سلمه؛ اما در میان مردم به ام سلمه اسمش هند بود و کینه

 در شمار پیشگامان به سوی اسالم قرار داشت. سلمه همراه شوهرش مسلمان شد او نیز

و آتش قریشیان همین که خبر اسالم ام سلمه و شوهرش را شنیدند به خشم آمدند 

ها را به ترین آزار و شکنجهرحمانهو بیرور شد از اینشان شعلهکینه و عداوت در دل

ت با این وجود این ساخعظمت را متزلزل میهای با ها و صخرهآنها روا داشتند که کوه

های صبر و استقامت، ضعف و سستی را به خود راه ندادند و نسبت به عقیده اسطوره

 اسالمی خویش دچار شک و تردید نشدند.

وقتی که اذیت و آزار قریش نسبت به آنها شدت بیشتری یافت و به اوج خود رسید 

زن و شوهر پاکباز در  اجازه داد تا یارانش به سوی حبشه هجرت کردند این و پیامبر 

 طلیعه مهاجرین قرار داشتند.



 صور من حياة الصحابيات

 

 01 

ام سلمه و شوهرش راهی دیار غربت شدند آنان در مکه ساختمانی زیبا و دلربا و 

ای را از خود به یادگار گذاشتند و در این راستا فقط عزت و افتخار و نسب شرافتمندانه

 ودند و بس.در جستجو و طلب پاداش اخروی و رضای حق در جوار حق تعالی ب

دریغ نجاشی پادشاه حبشه ـ که خداوند در های بیبا وجود استقبال گرم و حمایت

د. از ام سلمه و همراهانش، شور و اشتیاق بازگشت به گرداناش را شاداب بهشت، چهره

که  مکه، فرودگاه وحی جگرهایشان را سوزانده بود و عشقشان به رسول اهلل 

 را کباب کرده بود. هایشانسرچشمه هدایت بود دل

کردند هایی را دریافت میحبشه گزارش ، ازمهاجرین که در سرزمین حبشه بودند

که تعداد مسلمانان در مکه افزونی یافته و رو به ازدیاد است و اسالم حمزه مبنی بر این

مسلمانان افزوده است و سبب بن عبدالمطلب و عمر بن خطاب به قدرت و عظمت 

 و اذیت و آزار قریش تا حدی کاسته شود. شده است از شکنجه

بخش، گروهی از کننده و مسرتهای خوشحالبا شنیدن این خبرها و گزارش

مهاجرین تصمیم گرفتند تا به مکه بازگردند آری؛ شوق و اشتیاق آنان به مکه و فراخوان 

 داد.بود که آنها را به آن سو سوق می عشق به رسول اهلل 

ن بار نیز از پیشگامان این حرکت بودند دیری نپائید که ام سلمه و شوهرش ای

های آمیز بوده است و گامکنندگان دریافتند؛ اخباری که به آنان رسیده مبالغهبازگشت

برداشتند و قدرت و شوکتی  و عمر  مهمی که مسلمانان بعد از مسلمان شدن حمزه 

تر به شکنجه و آزار تی گستردهکه به دست آوردند قریش را بر آن داشته است تا به صور

 مسلمانان بپردازند.

بار و ایجاد فضای رعب و وحشت، های دردآور و مرگآری، مشرکین با شکنجه

مسلمانان را در آزمایش بزرگی قرار دادند و در این زمینه تا آن حد پیش رفتند که تاریخ 

 سراغ آن را نداشت.
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 دادند تا به مدینه هجرت کنند. به یارانش اجازه جا بود که رسول اکرم این

خواستند در شمار اولین گروه مهاجرین باشند تا خود  بار نیز ام سلمه و شوهرشاین

شان را به سالمت نجات دهند اما هجرت ام را از شکنجه و آزار قریشیان برهانند و دین

ر سخت بار بسیاکردند نبود بلکه اینها هم که گمان میسلمه و شوهرش به این سادگی

باری را به وجود آورد که هر انگیز و مصیبتآور بود و تراژدی غمفرساو مرارتو طاقت

سپاریم تا داستان مینمود رشته سخن را به ام سلمه فاجعه دیگری در مقابلش ناچیز می

تر این مصیبت جانکاه و تراژدی دردآور را برایمان به تصویر بکشد زیرا او احساس قوی

 گوید :ارد و تصویر او از دقت و کمال بیشتری برخوردار است او چنین میتری دو عمیق

تصمیم گرفت تا به مدینه هجرت کند برای من هم شتری فراهم  هنگامی که ابو سلمه

درنگ به راه افتاد آورد و مرا بر آن سوار کرد کودکم سلمه را نیز در آغوشم نهاد و بی

ای از اند هنوز از مکه فاصله نگرفته بودیم که عدهکه توقفی نماید و منتظر کسی بمآنبی

خویشاوندان من از قبیله بنی مخزوم ما را دیدند و سد راه ما شدند و به ابوسلمه گفتند : 

خواهی خودت را برهانی و نجات دهی که خوب، اما؛ تو را با همسرت چه اگر می

 کار؟!

ه دهیم او را از ما بگیری و این دختر از قبیله ماست چه دلیلی وجود دارد تا اجاز

چنین چیزی ممکن نیست. سپس بر او حمله بردند و مرا از او راهی دیار غربت سازی؟! 

 جدا ساختند.

خویشاوندان همسرم بنی اسد وقتی این صحنه را مشاهده کردند آتش خشم در 

اریم گذور شد و گفتند : حاال که همسرش را از او جدا ساختید ما نیز نمیشان شعلهدل

فرزندش نزد شما بماند این فرزند از قبیله ماست و اولویت نیز با ما است سپس در برابر 

که او را از ما جدا ساخته و با خود دیدگانم کشمکش فرزندم را آغاز نمودند تا این

 کس و آواره.بردند در آن لحظات احساس نمودم که من از همه تنهاترم و بی
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رهائی از مشرکین خاطر فایده دید و بهها، توقفش را بیاین صحنهشوهرم با مشاهده 

 اش مسیر هجرت را به طرف مدینه به تنهایی پیمود.و سالم ماندن عقیده

ام را نیز بنی اسد از آغوشم گرفته و با بدنی که به سبب کشمکش فرزند جگرگوشه

 دند.دو گروه کوفه و درهم کوبیده شده بود، از من جدایش ساختند و با خود بر

 جا نگه داشتند.خویشاوندان من نیز مرا نزد خود برده و همان

و در یک لحظه میان من و شوهر و فرزندم جدائی انداختند و متفرقمان ساختند هر 

رفتم و لحظات جائی که شاهد مصیبتم بود میروز صبح به محلی به نام ـ ابطح ـ همان

که کردم تا ایننمودم و گریه مییجدائی از شوهر و فرزندم را جلو دیدگانم مجسم م

 گشتم.شد و سپس بر میجا گسترده میخیمه شب بر همه

که یکی از عموزادگانم سال بر همین منوال گذشت تا اینیک سال و یا قریب به یک

حالت دید، دلش به حالم سوخت و شعله رحم و کرد؛ مرا در آن جا گذر میاز آن

گونه شکنجه دانم گفت : چرا این زن بیچاره را اینشفقتش به جوش آمد و به خویشاون

سازید منصفانه است که او را از همسر و فرزندش جدا کنید و دهید و رهایش نمیمی

 آزارش دهید!!!

چنان به این کار خود ادامه داد، شعله رحم و شفقت را در دلهاشان روشن او هم

ه رحم آمدند و راضی شدند و به که بکرد تا اینساخت و عواطف آنها را تحریک میمی

 توانی کنار شوهرت بروی.من گفتند حاال آزادی، می

ام را در مکه نزد بنی اسد رها سازم و خود توانستم فرزند و جگرگوشهاما چگونه می

 در مدینه به شوهرم بپیوندم؟!!

 آری، چگونه ممکن بود اندوه و پریشانیم تسکین یابد و باران اشکم منقطع شود، در

 حالی که فرزندم در مکه باشد و من در دارالهجره، هیچ خبری از او نداشته باشیم؟!



 بانوان صحابه، الگوهای شایسته

 

06 

ها های نیکوکار وقتی دیدند که گرفتار درد و رنج هستم و با پریشانیای از انسانعده

کنم دلشان به حالم سوخت و رحمشان آمد لذا با بنی ها دست و پنجه نرم میو مصیبت

که رضایتشان را شان را تحریک نمودند تا اینند و عواطفاسد در مورد من صحبت کرد

 جلب کردند و فرزند را بازستانده و به من تحویل دادند.

دیگر نخواستم بیش از این در مکه بمانم و منتظر باشم کسی پیدا شود و مرا همراهی 

 کند.

شود و  ای رونماای رخ دهد و اتفاق ناخواستهرفت حادثه غیرمترقبهزیرا بیم آن می

 مانع از رسیدنم به شوهرم گردد.

رو فوراً شترم را آورده مهیا ساخته و آماده سفر شدم و فرزندم را در آغوشم از این

کس همراهم نبود، تک و تنها به سوی مدینه رهسپار شدم تا به شوهرم نهادم، هیچ

 بپیوندم.

عثمان بن طلحه  جا بارسیدم در آن« تنعیم»رفتم تا به محلی به نام چنان میهم

 روی؟کجا می« دختر توشه مسافران»برخورد کردم او پرسید 

 روم، کنار شوهرم او گفت : آیا کسی همراه تو نیست؟!گفتم : به مدینه می

 گفتم : به خدا قسم، خیر جز اهلل و همین کودک خردسالم.

 .گذارم تنها بروی، باید تو را به مدینه همراهی کنمگفت : به خدا قسم نمی

 سپس جلو آمد و مهار شتر را به دست گرفت و به راه افتاد.

تر از او تر و گرامیبسیار مرد گرامی و شریفی بود به خدا سوگند من مردی شریف

در میان عرب ندیدم که با او همسفر و همراه شده باشم هرگاه برای استراحت 

شد تا من از شتر ر میخواباند و از من دوخواستیم به محلی فرود آئیم شتر را میمی

نهاد و آن را به درختی شد، بارش را بر زمین میگاه به شتر نزدیک میپائین بیایم آن

برد و چون بست و برای استراحت از من دور شده و در سایه درخت دیگری پناه میمی
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شد و آورد خودش دور میرسید شتر را آماده کرده و جلو میزمان حرکت فرا می

 سوار شو.گفت : می

گرفت و کردم مجدداً مهار شتر را میجا میشدم و خودم را جابهوقتی من سوار می

 افتاد.به راه می

که به مدینه رسیدیم کرد تا ایندر طول سفر، هر روز به همین منوال با من رفتار می

روستای بنی عمروبن عوف افتاد به من گفت : محل اقامت « قبا»که چشمش به همین

 جا است برو و او را پیدا کن سپس خداحافظی کرده و به مکه بازگشت.همین شوهرت

سرانجام درد فراق به پایان رسید و بعد از مدتی طوالنی دوران جدائی خاتمه یافت. 

مه و فرزندش نیز از دیدار ام دیدار شوهرش نورانی گشت و ابوسل چشمان ام سلمه به

 سلمه مسرور و شادمان شدند.

پیوست این گذشت و وقایع و حوادث جدیدی به ظهور میعت برق میروزها به سر

واقعه بدر است ابوسلمه در آن حضوری فعال دارد و همراه با لشکر اسالم از این معرکه 

 کنند.پیروزمندانه و فاتحانه مراجعت می

چون جنگ بدر تمامی مشکالتش را به جان و این معرکه احد است که ابوسلمه هم

نهد تا رزمد و جان بر کف میبرد و مردانه میقلب لشکر کفر یورش می خرد و برمی

های عمیق و سختی برداشته است مرتباً که او زخمیابد در حالیکه جنگ خاتمه میاین

که به ظاهر شفا یافته بود اما از درون عفونت کرد تا اینرسید و مداوا میها میبه زخم

ها دوباره سر باز کرد و او را نمود زخممیعودت کرد و درد شدیدی را احساس 

 نشین نمود و در بستر بیماریش انداخت.خانه

هایش مشغول بود به همسرش درست در همان زمان که به معالجه و مداوای زخم

گفت : هر کسی که دچار مصیبتی شنیدم که می گفت : ای ام سلمه من از رسول اهلل 
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اللهم احتسب مصیبتی هذه اللهم اخلفنی ا بخواند : و این دعا ر 1گردد و استرجاع کند

شوم ای اهلل من به امید اجر و پاداش تو این مصیبت را متحمل می ـ یعنی خیراً منها

 پروردگارا : عوض بهتری به من عطا کن.

اش را برآورده دهد و خواستهدر این صورت یقین بداند که اهلل عوض بهتر به او می

روز در این حالت بر بستر بیماری افتاده بود یک روز صبح  سازد ابوسلمه چندمی

آمد هنوز عیادتش پایان نیافته بود که ابوسلمه زندگی را وداع گفت  به عیادتش پیامبر 

القدر و یار های این صحابی جلیلشان چشمبا دستان مبارک رسول گرامی اسالم 

را به آسمان دوخته و این  شاههایش را بر هم نهاد و سپس نگباوفایش را بست و پلک

کرد : ای اهلل ابوسلمه را مغفرت بفرما و او را در ردیف مقربین بارگاه دعا را زمزمه 

باعظمتت قرار ده و بازماندگانش را در کنف حمایتت بگیر و همه ما را قرین مغفرتت 

 بگردان و قبرش را گسترده و نورباران کن.

شنیده بود و به او آموخته بود به یاد  ل اهلل ام سلمه حدیثی را که شوهرش از رسو

 اهلل : ای «اللهم احتسب مصیبتی هذه»درنگ زبانش به حرکت درآمد و گفت : آورد بی

 شوم.تو متحمل این مصیبت می بخاطر رضای

زیرا او با خودش را بگوید  «اللهم اخلفنی خیراً منها»داد تا اما دلش گواهی نمی

 ن است از ابوسلمه بهتر باشد؟کرد چه کسی ممکفکر می

 اما با این وجود دعای خود را کامل کرد.

مصیبت وارده بر ام سلمه، بر مسلمانان نیز گران آمد و آنان را اندوهگین ساخت. 

بیوه »رو او را زده نکرده بود از اینهیچ حادثه دیگری تا این حد آنها را اندهگین و ماتم

_________________________________________________________________________ 

 یعنی انا هلل و انا الیه راجعون بگوید. - 1
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کس و ی را نداشت به جز همین کودک خردسالِ بیلقب دادند زیرا در مدینه کس« عرب

 یتیم.

کردند که ام سلمه حق بزرگی بر گردن آنان دارد از مهاجرین و انصار احساس می

پیشنهاد ازدواج با  پایان یافت حضرت ابوبکر صدیق  1«عِدَّت»که رو به محض ایناین

 ام سلمه را مطرح نمود اما او نپذیرفت.

واستگاریش رفت به او نیز جواب مثبت داده نشد به خ سپس حضرت عمر 

مطرح شد. ام سلمه در جواب گفتند : ای  سرانجام این تقاضا توسط رسول اکرم 

 : من سه ویژگی دارم : رسول خدا 

ترسم از من رفتاری سر بزند که اسباب اوالً : من اخالق خشن و تندی دارم می

 الهی قرار بگیرم. ناراحتی شما را فراهم سازد و مستوجب عذاب

 ام.از سن ازدواجم گذشته و پیر شدهثانیاً : 

 وارم و فرزندی همراه دارم.و ثالثاً : عیال

چه که در مورد اخالق و رفتار تند خود گفتی از فرمودند : آن رسول گرامی 

 را از تو بزداید و دورش سازد.خواهم تا آنخداوند بزرگ می

ام و اما یت؛ من هم مثل تو سنم باال است و پیر شدهو اما در مورد سن زیاد و پیر

 چه در مورد فرزندت گفتی باید بدانی که فرزند تو، فرزند ما نیز هست.آن

با ام سلمه ازدواج کرد آری  بعد از این گفتگو توافق صورت گرفت و رسول اکرم 

لمه برایش به این صورت خداوند دعای ام سلمه را پذیرفت و جانشینی بهتر از : ابوس

 فراهم آورد ـ و فرد بهتری را به جای ابوسلمه جایگزین فرمود.

_________________________________________________________________________ 

نشیند و مدت آن چهارماه و ده روز است. شود که زن پس از مرگ شوهر در سوگ میعده به همان مدتی گفته می -1

 )مترجم(
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روز به بعد ام سلمه فقط به تنهائی مادر سلمه نبود بلکه مادری برای تمامی از آن

 مؤمنین تا قیام قیامت قرار گرفت.

هایش او را مسرور و شادمان سازد و از او خداوند با رسیدن به بهشت و نعمت

 1و راضیش کند.راضی گردد 

_________________________________________________________________________ 

یعاب علی هامش االصابه، ؛ االست4/454رجوع شود به : االصابه،  برای آگاهی و اطالع بیشتر در مورد زندگی ام سلمه  -1
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 .4/01ابن کثیر، 



 صور من حياة الصحابيات

 

 10 

 دختر عبدالمطلب اهلل عنها()رضیصفیه 
 صفیه در تاریخ اسالم اولین زن بود که به خاطر دفاع از حریم دین و عقیده خون مشرکی را بر زمین ریخت.

 

بردند دانید این بانوی بردبار و دانشمند که حتی مردها هم از او حساب میآیا می

 کیست؟؟

ی قهرمان صحابی و اولین زنی که خون یک مشرک را بر دانید این بانو... آیا می

 زمین ریخت که بود؟

دانید این بانوی قهرمان و شجاعی که اولین شهسوار مسلمان میادین حق و آیا می

 علیه باطل در دامانش پرورش یافت چه کسی بود؟

 بله، این بانو صفیه دختر عبدالمطلب هاشمی قریشی و عمة رسول گرامی اسالم 

 .بود

 از هر جهتی که بررسی کنیم بزرگواری و مجد و شرافت نسب را به ارث برده است.

و بزرگ خاندان قریش و  پدرش عبدالمطلب بن هاشم، جد بزرگوار پیامبر اکرم 

 مورد قبول عامه قریشان.

شوهر اولش،  مادرش، هاله دختر وهب و خواهر آمنه مادر بزرگوار نبی کریم 

 بوسفیان بزرگ خاندان بنی امیه که مرگ به سراغش آمد.حارث بن حرب، برادر ا

شوهر دومش، عوام بن خویلد، برادر خدیجه سردار زنان در زمان جاهلیت و اولین 

 امهات المؤمنین در اسالم.

 و فرزندش زبیر بن عوام یار و حواری رسول اهلل 

تی از این چه گذشت آیا به جز ایمان به خدا، مجد و اصالت و عظمبا توجه به آن

توان یافت؟ شوهر دومش، عوام بن خولید نیز بعدها این جهان را بدرود گفت باالتر می

 زبیر که از خود صفیه بود برجای گذارد.و از خود فرزندی به نام 
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 صفیه و تربیت فرزند

سواری، کرد تا او را با اسبگیر بود او سعی میصفیه در تربیت فرزندش سخت

ون نظامی آشنا کند و از او قهرمانی شجاع بسازد او به فرزندش های رزمی و فنورزش

 ها را تعمیر کند.آموخت چگونه تیرها را بتراشد و کمان

اش این بود که زبیر را در جاهای حساس و های تربیتیعادت و بلکه یکی از روش

وجه کرد و اگر احیاناً متهای خطرناک میانداخت و او را وارد صحنهزا جلو میوحشت

کند یا شک و تردید به خود راه شد که فرزندش از حضور در صحنه خودداری میمی

جا که این مسئله یکی از نمود تا آنزد و تنبیهش میدهد او را به شدت کتک میمی

طور بچه که نباید ایننمود و به او گفت : با عموهای زبیر را مجبور به سرزنش صفیه 

نشانی همانند یک مادر زنی که گویا خشمت را فرو میبرخورد کرد، طوری او را می

 کنی صفیه در جواب به شعرخوانی پرداخت و این شعر را سرود.برخورد نمی

 گویدنشانم دروغ میصورت خشم را فرو میکند که به اینهر کسی ادعا می

 مسلماً زدنم به این خاطر است تا به خود آید و هوشمند و قهرمان گردد

 به شکست وادارد و غنائم بدست آوردلشکرها را 

 

 پذیرش اسالم

خداوند پیامبرش را فرستاد تا مردم را به دین هدایت و رستگاری و حق و حقیقت 

هایش بیم دهد و به او های خداوندی بشارت و از عذابآشنا سازد و آنان را به نعمت

 خود آغاز نماید.بار این حرکت را در میان خویشاوندان دستور داد تا برای نخستین

پیر و جوان، فرزندان عبدالمطلب، زن و مرد،  مطابق با این دستور رسول اکرم 

کوچک و بزرگ را گردهم آورد و خطاب به آنان گفت : ای فاطمه دختر محمد، ای 
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صفیه دختر عبدالمطلب و ای فرزندان عبدالمطلب انی ال املک لکم من اهلل شیئاً ـ من در 

 توانم کاری برایتان انجام دهم.مقابل خداوند نمی

سپس از آنان خواست تا به خدا ایمان آورند و رسالتش را تصدیق نمایند با این 

ای در پرتو نور الهی راه هدایت را باز یافتند و تعدادی نیز از پذیرش این فراخان عده

 پیام جاودانی سر بر تافتند.

ایمان آوردند و رسالت  بله، صفیه در جرگه اولین گروهی بود که به خداوند

جانبه و کاملی صورت صفیه به مجد و شرف همهتصدیق نمودند به اینرا  محمد 

 دست یافت مجد و شرافت نسبی و عزت و بزرگواری اسالمی.

چون دیگر مسلمانان صفیه همراه فرزند مبارکش زبیر به غافله نور پیوست و هم

 خرید و خود را سپر اسالم عزیز قرار داد.ها را با جان و دل ها و مشقتپیشگام، سختی

و یارانش از سوی پروردگار اجازه یافتند تا به مدینه  که پیامبر به محض این

ها و ملک و امالک و خاطرات زیبا و عزت و هجرت کنند صفیه کسی بود که دارایی

ینه و رخ قلب و قالبش را به مدافتخار و نام نیک خود را در مکه به یادگار گذاشت 

اش محافظت نمود و به سوی خدا و رسولش هجرت کرد تا از دین و عقیده اسالمی

سال از عمر عزیزش گذشته بود، عمری سراسر با  06کند این بانوی بزرگوار در حدود 

های جنگ ها و مشکالت با این وجود نقش به سزائی در میدانعزت و افتخار و سختی

ریخ اسالمی با شگفتی و اعجاب و تقدیر و نمود و حضوری فعال داشت تاایفا می

جا به دو مورد از آن کشد و ما در اینهای ایمانی را به تصویر میبزرگداشت این صحنه

 کنیم :اشاره می

 یکی در احد و دیگری در جنگ خندق )احزاب(
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 نقش او در احد

ی از چه در احد گذشت این بود که صفیه در کنار لشکر اسالم و در میان تعدادآن

 زنان به سوی میدان جنگ رهسپار شدند تا در راه خدا جهاد کنند.

چنین به درست اش آبرسانی بود تا به تشنگان و مجروحان آب برساند و هماو وظیفه

ها مشغول باشد عالوه بر این او هدف دیگری را نیز دنبال کردن و تعمیر تیرها و کمان

 ا بسیج کرده بود و کامالً مراقب اوضاعکرد او تمامی قوای جسمی و فکری خود رمی

 میدان نبرد بود.

 تعجبی ندارد!! و دانست و حق هم داشتاو خودش را مسئول می

و برادرش حمزه پسر عبدالمطلب  اش محمد رسول اهلل زیرا در این میدان برادرزاده

ه حضور داشتند و بلکه باالتر از هم و شیر خدا و فرزندش زبیر حواری رسول خدا 

 ،شده بود نخورد و عجیها مصیر و سرنوشت و آینده اسالم با این معرکه ورق میاین

خاطر پاداش اخروی در راه آن را پذیرفته بود و بهآینده اسالمی که صفیه با کمال میل آن

 دانست.هجرت کرده بود و این مسیر را منتهی الی الجنه می

اند و در اطراف نشینی کردهعقب ای از رزمندگان اسالمصفیه وقتی دید که عده

تعداد کمی وجود دارند که به دفاع از آن حضرت برخاسته و با  پیامبر گرامی اسالم 

جنگند و از طرفی نزدیک است که جنگجویان کفر در صفوف ایثار و فداکاری می

را به شهادت برسانند مشک آبی که بر دوش داشت  مسلمین رخنه ایجاد کرده و پیامبر 

عرض خطر و تهاجم دشمن قرار هایش در مزمین انداخت و بسان ماده شیری که بچه به

خوردگان را گرفت خود را به قلب لشکر زد و سرنیزة یکی از شکستآسا اند؛ برقگرفته

هایشان ضربات ریخت و بر چهرهشکافت و در هم میو با آن صفوف لشکر شرک را می

زد : ای وای بر خطاب به مسلمانان فریاد می ساخت و از ته قلبمهلکی را وارد می



 صور من حياة الصحابيات

 

 15 

کجا  ؟ایدرا تنها گذاشتید و از پیرامونش فرار نموده و دور شده شما، رسول اهلل 

 روید؟!می

ید که سترشتابد وقتی او را دیدند که سراسیمه به سوی میدان نبرد می پیامبر اکرم 

ک و خون غلطیده و به بدترین را در حالی ببیند که به خا مبادا جسد برادرش حمزه 

رو به فرزندش زبیر گفتند : جلو مادرت را اند. از اینشکلی مشرکین او را مثله کرده

 را ببیند. بگیر نگذار تا جسد حمزه 

 جا نیا.زبیر به طرف مادرش رفت و به او گفت : برو ای مادر این

 مادرش گفت : از سر راهم دور شو و مزاحم من نباش.

 است که شما برگردید و وارد میدان نشوید. : دستور پیامبر  زبیر گفت

دانم شهید شده است اما من از ماجرای برادرم کامالً آگاهم و میمادر گفت : چرا؟! 

 این فداکاری و شهادت برای خدا و در راه خداست.

 به او اجازه دادند تا وارد میدان شود. با شنیدن این سخنان پیامبر 

های جنگ؛ صفیه در کنار جسد برادرش نبرد و خاموش شدن شعله بعد از اتمام

اند جگرش را دید که چگونه شکم برادرش را شکافتهقرار گرفت او می حمزه 

هایش را بریده و چهرة زیبایش را پاره پاره اند و گوشاش را مثله نمودهدرآورده و بینی

من گفت : ید و با خود چنین میاز پروردگار برایش آمرزش طلباند با این وجود کرده

ها در راه خدا به وجود آمده است. من به قضا و قدر الهی راضیم به یقین دارم همه این

خدا قسم صبر خواهم نمود و اجر و پاداش این مصیبت جانکاه را از خداوند خواهم 

 خواست انشاءاهلل.

 

 گیری صفیه در روز خندقموضع

 در روز احد خبر داد.گیری صفیه چه گذشت از موضعآن
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انگیز که تار و پودش اش در روز خندق؛ داستانی است زیبا و هیجانگیریاما موضع

 دهند.را تیزهوشی و کاردانی و قهرمانی و قاطعیت تشکیل می

 سپاریم به کتب تاریخ تا این داستان را برایمان بیان کند :گوش جان می

وقتی  که این بود یامبر اکرم های زیبای پهای مبارک و روشیکی از عادت

ای بروند و وارد میدان نبرد بشوند زنان و کودکان را در یکی از خواستند به غزوهمی

مجاهدین و دادند تا مبادا در غیاب ها و دژهای مستحکم و امن قرار میپناهگاه

 رزمندگان اسالم کسی قصد خیانت و یا تجاوز به مدینه را داشته باشد.

ای از زنان مسلمان را همسران و عمه خویش و عده د پیامبر اکرم جنگ خندق بو

در پناهگاه و دژی از حسان بن ثابت که از اجدادش به ارث برده بود قرار داد این دژ از 

 ترین دژها بود و کسی توان دسترسی به آن را نداشت.ترین و مستحکمامن

ور و اطراف خندق مشغول در د درست در همان زمانی که رزمندگان سپاه صحابه 

پیمانانش، نتوانستند دفاع و حفاظت از خویش بودند و به علت رویارویی با قروش و هم

از زنان و کودکان سررسی و خبرگیری نمایند؛ ناگهان صفیه دختر عبدالمطلب در 

 تاریکی صبح شبحی را دید که به سوی آنها در حرکت است.

وجه شد که یکی از یهودیان به فکر این دژ هایش را تیز کرد او متها و چشمگوش

که چه کند و در جستجوی اخبار داخلی دژ و اینافتاده و در اطراف آن گردش می

 برد.کسانی در این دژ هستند به سر می

کرد که این شخص یکی از جاسوسان زکاوت و تیزهویش صفیه به او حکم می

ن مجاهدی هستند که از زنان و خواهد بداند آیا در این دژ مردادشمن است او می

برند او با خودش سر میکه فقط زنان و کودکان در آن بهکودکان دفاع کنند و یا این

را وفاداری نکرده و آن گفت : یهودیان بنی قریظه در عهد و پیمان خود با پیامبر 

کمک و  شان قرار گرفته و آنها را موردپیماناناکنون در کنار قریش و همشکستند و هم
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یک از مردان مجاهد در میان ما نیستند دهند؛ و از طرف دیگر هیچحمایت خود قرار می

و همراهانش نیز در مقابل دشمن به دفاع از  تا به دفاع از ما بپردازند. رسول اهلل 

صورت اگر این دشمن خدا و این جاسوس یهودی، خویش و نبرد مشغولند در این

دژ است را دریافته و به خویشاوندان خود منتقل سازد این  چه که دربتواند حقیقت آن

یهودیان منافق زنان را به اسارت خواهند برد و کودکان را به بردگی خواهند گرفت 

خورند در این گاه است که مسلمانان گرفتار مصیبتی بزرگ خواهند شد و شکست میآن

ت چادرش را به سرش پیچید ها تصمیم قاطعی گرفو اندیشههنگام و بعد از این افکار 

هایش را نیز به کمر جمع کرده و محکم بست و چوبی را بر دوش انداخته و و لباس

 خود را به دروازده دژ رساند.

جا مراقب حرکات ای از در را گشود و از آنو با کمال متانت و بردباری، روزنه

 رسد.دستش به او می که مطمئن شد االن دشمن در محلی قرار دارد کهدشمن بود تا این

آسا به او حمله برد و با چوب ضربه محکمی را بر ناگهان و با کمال شدت و برق

 فرقش فرود آورد و او را نقش زمین نمود.

که روحش پرواز کرد و به هالکت ضربات دوم و سوم را نیز نثارش کرد تا این

 رسید.

ی را که همراه داشت خاطر ایجاد رعب و وحشت در دشمن؛ بالفاصله چاقویاو به

 درآورده و سرش را برید و به پائین دژ انداخت.

آن دسته از یهود که در پائین دژ منتظر بودند تا دوستشان خبرهای دست اول به آنها 

 ای که در جلو آنها افتاد مواجه گشتند.بیاورد ناگهان با سر بریده

، زنان و دانستیم که محمد ای از آنان با دیدن سر بریده دوستشان گفتند : ما میعده

سازد و سپس از همان سرپرست و بدون هیچ حفاظت و نگهبانی رها نمیکودکان را بی

 راهی که آمده بودند برگشتند.
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 خداوند از صفیه دختر عبدالمطلب راضی گردد.

یقیناً او الگو و سرمشق شایسته زن مسلمان بود، تربیت تنها فرزندش را به عهده 

 با تربیتش نمود.داشت و چه زی

رو شد و چه زیبا صبر و استقامت از با غم و مصیبت، فقدان برادر و عزیزش روبه

 خود نشان داد.

مصائب و مشکالت دست به دست همدیگر دادند تا او را بیازمایند اما او را قاطع، 

 اندیشمند و قهرمان یافتند.

یه اختصاص داده است خود را برای صف ترین صفحاتو تاریخ نیز زیباترین و روشن

و اولین زن مسلمانی گوید : صفیه دختر عبدالمطلب در تاریخ اسالم تنها جا که میآن

 1زمین ریخت.خاطر دفاع از حریم دین و عقیده خون مشرکی را بر بود که به

_________________________________________________________________________ 

؛ المستطرف؛ 4/344نامه صفیه دختر عبدالمطلب رجوع شود به : االصابه، گاهی و اطالع بیشتر در مورد زندگیبرای آ -1

؛ الطبقات 4/345؛ المعارف البن قتیبه؛ االستیعاب بهامش االصابه، 344-2/341االغانی البی الفرج؛ اعالم النساء للکحاله، 
؛ ذیل تاریخ الطبری؛ الکامل فی 1/154ه ابن هشام؛ حیاه الصحابه، ؛ السیره النبوی1/14لاللی، ا؛ سمط 4/41الکبری، 

 .4/194؛ ابن کثیر، 2/103؛ فتوح البلدان؛ سیر اعالم النبالء، 7/171التاریخ؛ اسد الغابه، 
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 ریحانه رسول اکرم   اهلل عنها()رضیفرازهایی از زندگی فاطمه زهرا
 . محمد رسول اهلل  .نسل فاطمه مهدی از خاندان من است و از

 

داستان زندگی فاطمه زهرا  یکی از صـفحات بـراق و زیبـایی اسـت از سـیرت رسـول       

های زنـدگی خـانواده بـا    از نمونهانگیز و تصویری است زیبا و شگفت بزرگوار اسالم 

 .توجه از عملکرد صحابه کرام ای است جالبعظمت نبوت و نمونه

پنج سال قبل از بعثـت محمـدی درسـت در زمـانی کـه        عنها(اهلل)رضیفاطمه زهرا 

 تعمیر کعبه در دست انجام بود دیده به جهان گشود.

نظر و دارای مادر بزرگوارش بانویی است فرزانه و حکیم و دانشمند و صاحب

ها از اخالق فاضله و ثروت زیادی برخوردار بود در زمان شرافت نسب و عالوه بر این

 طاهره و سردار زنان قریش شهرت داشت. جاهلیت به لقب

و تصدیقش نمود در  ،ایمان آورد زمانی که مردم به او کفر ورزیدند او به پیامبر 

 و مال و ثروت خود را نثار و تقدیم رسول کریم  ،ای که مردم تکذیبش کردندبرهه

 نموده است در زمانی که مردم او را تحریم اقتصادی نمودند.

م و بردبار عالوه بر اخالق زیبا و اصالت نسبی و ثروت هنگفت، از این بانوی محتر

 .اهلل عنها()رضیروئی نیز برخوردار بود این بود مادر فاطمه زهرا گشاده

اران است چه نسبت گو پیشوای پرهیز انو اما پدرش، سیدالمرسلین و خاتم پیامبر

 شرافتمندانه و محترمی و چه پدر بزرگوار و باعظمتی.

بود و معموالً آخرین فرزند بیشتر مورد لطف و  زهرا آخرین فرزندان پیامبر  فاطمه

گیرد و از مهر و محبت و عشق و عالقه به خصوصی برخوردار است. رحمت قرار می

و خشم و  گیرد رضای او رضای پیامبر قرار می رو فاطمه ریحانه رسول کریم از این

 رد.را در پی دا غضبش، خشم وغضب پیامبر 
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اما مهر و محبت و دوستی پدر و مادر مانع از تربیت صحیح این عزیز گرامی و آماده 

های آینده نگردید در روایات آمده است که فاطمه ساختن او برای تحمل مسئولیت

داد و در بیشتر اوقات کارهای خانه خویش را انجام میبه تنهائی  اهلل عنها()رضیزهرا 

های پدر را در روز احد پانسمان نمود ی کند و او بود که زخمکسی نبود که با او همکار

 کرد.و به آن حضرت رسیدگی می

 

 خواستگاران و ازدواج با علی

بزرگ گردید و برای خودش بانویی شد توجه بسیاری  اهلل عنها()رضیوقتی فاطمه 

در  نیز و عمر  را به خود جلب نمود و خواستگاران زیادی پیدا کرد حضرت ابوبکر

 1شمار خواستگاران آن بانوی محترم قرار داشتند.

خاطر نگردند های که آزردبه آنان جواب رد داد به گونه اما پیامبر گرامی اسالم 

در سال  .اختصاص دهد خواست تا این بانوی بزرگوار را برای علی می پیامبر  گویا

 خواستگاری نمود. اهلل عنها()رضیاز فاطمه  هشتم هجری بود که حضرت علی 

سجده شکر  درنگ به ایشان جواب مثبت دادند و متعاقباً علی نیز بی و پیامبر 

 جا آوردند.به

ان برکت عنایت تبه او گفتند : خداوند برای چون سر از سجده برداشتند پیامبر اکرم 

کند و باران رحمت و برکت را بر شما فرستد و رضای خودش را نصیب شما گرداند و 

 سل شما را مبارک و خجسته قرار دهد.ن

در مجلس عقد علی و فاطمه تنی چند از مهاجرین چون ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه 

 و زبیر و به همین تعداد نیز از انصار حضور داشتند.

 این خطبه را خواندند : در مجلسی که همه افراد جمع بودند پیامبر 

_________________________________________________________________________ 

 مطابق با نظر علمای فن این روایت صحت چندانی ندارد. -1
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نسباً  ةته ان اهلل عزوجل جعل المصاهرالحمداهلل المحمود بنعمته، المعبود بقدر

الحقاً و أمراً مفترضاً و حکماً عادالً و خیراً جامعاً، أوشج بها االرحام و الزمها 

و صهراً و کان االنام فقال اهلل عزوجل : هو الذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً 

ان  ةمثقال فضمن علی علی اربع مائه  ةربک قدیرا اشهد کم انی زوجت فاطم

. فجمع اهلل شملهما و بارک ةالواجب ةو الفریض ةالقائم ةرضی بذلک علی السن

 لهما و اطاب نسلهما اقول قولی هذا و استغفراهلل العظیم.
 پس از قرائت این خطبه سردار بانوان مسلمان به خانه شوهر فرستاده شد.

 

 مقدار جهیزیه

خواب بافته شده، یک بالشت تعبارت بود از یک تخ اهلل عنها()رضیجهیزیه فاطمه 

د و یک کرچرمی که از پوشال خرما پر شده بود و ظرفی چرمی که در آن غسل می

کن و یک کاسه و دو سنگ آسیاب دستی و دو مشک آب و یک غربال و یک خشک

 کوزه گلی.

رو به فکر اش را تحمل کند از اینتوانست دوری فرزند جگرگوشهنمی پیامبر اکرم 

 او را در همسایگی خود قرار دهد. افتاد تا

 

 مهر و محبت پدری

قرار داشت او از تصمیم و  چند باب منزل از حارثه بن نعمان در همسایگی پیامبر 

آمد و گفت : من دریافتم که  درنگ نزد پیامبر اطالع یافت بی خواست قبلی پیامبر 

داشته باشد این چند باب خواهید فاطمه در کنار شما و در همسایگی شما قرار شما می
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های بنی نجار به شما همین منازل هستند ای ترین خانهمنزل از آن من است و نزدیک

 های من از آن خدا و رسول اویند.: من و تمام دارائی رسول خدا 

یقیناً همان مالی که از من در خدمت شما و مورد استفاده شما :  ای رسول خدا 

 کنم.تر از آن مالی است که خودم شخصاً از آن استفاده میقرار دارد نزد من محبوب

گویی خداوند در مال و جان شما برکت عنایت فرمودند : راست می رسول اهلل 

 فرماید.

فاطمه را به همسایگی خود آورده و در یکی از منازل  بعد از این مرحله یامبر 

 اسکان داد. حارثه 

هر روز  در جوار پدر استقرار یافت پیامبر  ها(اهلل عن)رضیاز آن هنگام که زهرا 

فرمود : ای اهل و خطاب به آنها می گرفتمی صبح جویای احوال آنها شده از آنها خبر

این بود  خانه سالم خداوند بر شما باد و خداوند شما را پاکیزه گرداند عادت پیامبر 

جا ند و دو رکعت نماز در آنرفتآوردند ابتدا به مسجد میهرگاه از مسافرتی تشریف می

رفته و مدت نسبتاً طوالنی در  اهلل عنها()رضیس به خانه فاطمه پآوردند و سبه جای می

 کشیدند.ماندند و بعد از آن به خانه همسران خویش سر میجا میآن

راهی سفر شدند فاطمه در  و علی  کند : روزی پیامبر محمد بن قیس روایت می

خویش یک جفت دستبند )النگو( و گردنبند و یک جفت گوشواره تهیه  غیاب آنها برای

صورت از پدر و شوهر استقبال ای را آویزان کرد تا بدیننمود و بر سر درخانه پرده

 گرمی به عمل آورد.

پشت در  تشریف آوردند ابتدا به خانه فاطمه رفتند صحابه پیامبر  وقتی پیامبر 

جا مدت در آن جا بمانند یا خیر چون معموالً پیامبر تند آندانسمنتظر ماندند آنان نمی

به سرعت بیرون شدند آثار خشم بر چهرة مبارک  بار پیامبر ماندند اما اینزیادی را می

 سره به طرف مسجد رفتند و بر روی منبر نشستند.هویدا بود یک
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ها و پرده بود وارهدر این هنگام فاطمه دریافت که به خاطر دستبند و گردنبند و گوش

 العملی نشان داد و ناراحت شد.چنین عکس که پیامبر 

فرستاد و  فوراً همه آنها را از تن کشید و پرده را نیز پائین آورد و همه را نزد پیامبر 

بگو دخترت به  برد چنین گفت : به رسول خدا می ها را نزد پیامبر به کسی که این

ها را در راه خدا مصرف کن وقتی آن شخص نزد ید همه اینگورساند و میتو سالم می

رساند آن حضرت فرمودند : پدر فدایش شود چه کار آمد و پیام را به ایشان  پیامبر 

و اوالدش راه پیدا  تواند در حریم دل محمد دانم که دنیا نمیزیبایی انجام داد من می

داشت برای هیچ کافری حتی یک رزش میای نزد خداوند اکند اگر دنیا به اندازه پر پشه

 شد.جرعه آب هم از دنیا نصیب نمی

 

 هاقدوم نورسیده

ها و ذریه نیکو سیرت و صالح، جمال و دیری نپائید که این خانه به قدوم نورسیده

های حسن، حسین، منظرة زیبای دیگری به خود گرفت و خداوند به آنها فرزندانی به نام

 م عنایت فرمود.محسن، زینب و ام کلثو

شور و شعف خاصی داشت و بسیار خوشحال  ها پیامبر با قدوم هر یک از این

او را حرب نام  به دنیا آمد پدر و مادرش شد در روایت آمده است چون حسن می

آمد و گفت : فرزندم را به من نشان دهید نامش چیست؟  که رسول خدا نهادند تا این

 آنان گفتند : حرب.

 ت فرمودند : خیر او حسن است.آن حضر
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 برخورد پیامبر با فرزندان فاطمه 

نمود با آنها ارتباط همواره از فرزندان فاطمه دلجوئی می پیامبر گرامی اسالم 

ساخت و گاهی نیز بر کرد و آنها را مشغول میو با آنها بازی می کردعاطفی برقرار می

نمود و نیز در نماز درنگ می تند. پیامبر رفهای آن حضرت در حال نماز باال میشانه

 کرد تا به زمین نیفتند.سجده را طوالنی می

زد و با از جمله عادات مبارک آن حضرت این بود که مرتباً به خانه فاطمه سر می

 گرفتند.وجود پدر و مادر خدمت فرزندانش را شخصاً به عهده می

کند سن درخواست آب میها آن حضرت متوجه شد که حضرت حدر یکی از شب

آن حضرت شخصاً بلند شدند و به سوی مشک آب رفته آن را فشردند و آبش را در 

در این هنگام حسین دستش را دراز نمود تا آب را از آن حضرت بگیرد  ریختندلیوان 

 آب را به حسن داد و از دادن آن به حسین خودداری نمود. اما آن حضرت 

 دارید؟گفت : گویا حسن را بیشتر دوست میفاطمه با دیدن این منظره 

 فرمودند : بلکه او جلوتر درخواست آب نمود. آن حضرت 

 

 اهلل عنها()رضیبا فاطمه  برخورد پیامبر 

شد از جای خود بلند شده و دستش را هر زمان فاطمه وارد مجلس آن حضرت می

 نشاند.آمدگوئی او را در کنار خود میگرفت و ضمن خوشمی

گفت و دستش را آمد میشد آن حضرت بلند شده و خوشگاه وارد مجلس میهر

 بوسید.گرفته و او را می

 بود که فاطمه نزد آن حضرت آمد. آخرین بیماری پیامبر 
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آن حضرت در گوش فاطمه آهسته مطلبی را گفتند که فاطمه به گریه افتاد، سپس 

این  به خنده درآورد عایشه مجدداً در گوش وی مطلبی را فرمودند که فاطمه را 

 گفت :دید و در دل با خود میها را میصحنه

جا او را کردم که فاطمه بر تمامی زنان فضیلت و برتری دارد اما در اینمن گمان می

 خندید.کرد و باز میمثل آنان یافتم گریه می

اهلل )رضی از فاطمه اهلل عنها()رضیدارفانی را وداع گفتند عایشه  چون آن حضرت 

گفتند : مرتبه اول در گوشم گفتند که  اهلل عنها()رضیسبب را جویا شدند. فاطمه  عنها(

 را وداع خواهم کرد و من گریه کردم. یمن در همین بیماری دارفان

و در مرتبه دوم به من گفت : که شما اولین کسی از خانواده من هستی که به من 

 خندیدم.شوی لذا من خوشحال شدم و ملحق می

 

 اهلل عنها()رضیوفات فاطمه 

دیری نپائید که بعد از چند ماه فاطمه به پدر پیوست  بعد از رحلت جانگداز پیامبر 

ماه و گروهی ای سهدر مورد این مدت اختالف روایات وجود دارد بعضی شش و عده

 اند.هم این مدت را دوماه گفته

ای پروردگارش لبیک گفت و رمضان سال یازدهم هجری بود که فاطمه به ند

خورشید وجودش افول نمود و با پیوستن به پدر خوشحالی و سرور جاویدان بدست 

 آورد.

شد فاطمه شخصاً بلند های وداع و پیوستن به پدر بزرگوار نزدیک میچون لحظه

شان را کامل نمودند به همراهش اسماء بنت که غسلشده و غسل فرمودند و بعد از این

 ند :عمیس گفت
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های جدید را پوشید و گفت : های جدیدم را حاضر کن فاطمه لباسای مادر لباس

 من غسلم کامل است لذا کسی اجازه ندارد کفنم را بگشاید و مرا برهنه سازد.

و سپس تبسمی نمود او بعد از وفات پدر جز در لحظه وداع زندگی هیچ تبسمی بر 

 ای مشاهده نشد.و از او خندهلب نیاورد 

های خود را بر ریحانه رسول اهلل  فرو فرستد او که در داوند باران بیکران رحمتخ

چنین در رمضان به سرای ابدی و جایگاه رمضان به خانه بخت با علی قدم نهاد و هم

 سرمدیش در بهشت مستقر شد.



 الصحابياتصور من حياة 

 

 17 

 ذات النطاقین اهلل عنهما(بکر صدیق )رضیاسماء دختر ابی
ای وارد نیامد. رکت داشت با این حال هیچ دندانی از او نیفتاد و در عقل و خردش خدشهاسماء صد سال تمام عمر با ب

 «نگارانتاریخ»

 

این بانوی عالیقدر و با عظمت صحابی، از چند جهت شرافت و بزرگواری را به 

 ارث برده است.

ابی، پدربزرگش صحابی، خواهرش صحابی، شوهرش صحابی و حپدرش ص

 د.فرزندش نیز صحابی هستن

 و همین سند برای افتخار و شرافت نسبی کافیست.

در زندگی و خلیفه و  باشد دوست رسول کریم می پدرش ابوبکر صدیق 

جانشین آن حضرت بعد از وفات و پدربزرگش ابوقحافه پدر بزرگوار ابوبکر صدیق 

آن بانوی پاک و پاکیزه، آن کسی که برائتش را  باشد و اما خواهرش عایشه استمی

 رآن به صراحت اعالم فرمود.ق

و  است یعنی زبیر بن عوام  دهنده رسول خدا و شوهرش، حواری و نصرت

 باشد.می فرزندش عبداهلل بن زبیر 

باشد و همین رشته نسبی می و به عبارتی رسا و بهتر او اسماء دختر ابوبکر صدیق 

 در راستای شرافت و کرامت نسبی او کافی است.

آید به جز هفت تن از که از پیشگامان به سوی اسالم به شمار می اسماء کسی است

 زنان و مردان صحابه کسی در بدست آوری این فضیلت بزرگ از او پیشگام نبوده است.

و ابوبکر  اسماء به لقب ذات النطاقین شهرت یافت زیرا او در روزی که پیامبر 

برایشان فراهم آورد و مشکی  صدیق به سوی مدینه هجرت کردند آذوقه و توشه سفر را

از آب پر نمود تا همراه داشته باشند اما چیزی نیافت که با آن رف غذا و دهان مشک 
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رو کمربند خود را دو نصف نمود با یک قسمت دهانه مشک و با آب را ببندد از این

 دان را محکم ساخت.قسمت دیگر ظرف توشه

نیز در حق او این دعا را کرد که خداوند در عوض این کمربند او را در  پیامبر 

 بهشت دو کمربند عنایت فرماید.

 و از آن روز به )ذات النطاقین( شهرت یافت.

زبیر بن عوام با او ازدواج کرد او بسیار تنگدست و فقیر بود خادمی نداشت که کمر 

اش را تا آسایش و راحتی خانوادهای هم نداشت به خدمت او ببندد و مال و سرمایه

 فراهم سازد به جز یک اسب که پرورشش داده بود.

اسماء برای زبیر همسری نیکوسیرت و صالحی بود کمر به خدمت او بسته بود و به 

های خرما را جهت تغذیه آمد و هستهخوبی از پس پرورش و تهیه آذوقه اسبش برمی

که خداوند فرجی گشاد و مرحمتی فرمود و اینساخت تا نموده و مهیا میاسبش آرد می

 در شمار ثروتمندان صحابه قرار گرفت.

اش به سوی را یافت تا به خاطر دین خدا و سالم ماندن عقیدهاسماء وقتی توفیق آن

مدینه هجرت نماید، حامله بود و عبداهلل را در شکم داشت اما این حالت مانع حرکتش 

فرسای این سفر طوالنی را با ها و مشکالت طاقتیدر این مسیر مبارک نشد و سخت

 جان و دل خرید.

 که به محل قباء رسید وضع حمل نمود و فرزندش به دنیا آمد.به محض این

مسلمانان با گفتن تکبیر و ال اله اال اهلل از این مولود مبارک استقبال نمودند و اظهار 

ان مهاجرین بود که در مدینه دیده به سرور و شادمانی کردند زیرا او اولین مولود در می

 جهان گشود.

حاضر شد و او را  اش را به آغوش گرفت و در محضر رسول اهلل اسماء نورسیده

 در دامان آن حضرت نهاد.
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مقداری از آب دهان مبارکشان را در دهان آن نوزاد قرار دادند و  آن حضرت 

دعا کردند بدین ترتیب اولین چیزی چیزی را جویدند و به کام او مالیدند و در حق او 

 بود. که وارد معده او شد و با آن تغذیه کرد آب دهان مبارک رسول اهلل 

فضائل و مکارم اخالقی در سطحی باال، نجابت و بزرگواری، خردمندی و اندیشه 

آیند صفاتی که به جز در های برجسته اسماء به حساب میاز صفات و ویژگی ...سالم و

 شد.شماری از مردان در وجود دیگر کسی یافت نمیشتتعداد انگ

 زد خاص و عام.المثل بود و زباندر سخاوت و احسان ضربوی 

و مادرم  ام عایشه گوید : در میان تمامی زنان، خالهپسرش عبداهلل در این مورد می

اما اسماء نسبت به دیگران از سخاوت بیشتری برخوردار بودند و در نیکوکاری پیشگام؛ 

 سخاوت و احسان این دو تن با هم تفاوت داشت.

کرد و چون به مقدار کافی و به آمد ذخیره میام هر چیزی که به دستش میخاله

گاه همه مایملک خویش را در میان نیازمندان و شد آنآوری میاندازه الزم جمع

 نمود.مستمندان تقسیم می

الفور اش سپری نماید فیرا در خانه اش، شبگذاشت مال و سرمایهو اما مادرم نمی

 نمود.بود در میان نیازمندان تقسیم میآن مال را به هر مقدار که می

عالوه بر این اسماء از درایت و زیرکی و مهارت خاصی برخوردار بود و در مواقع 

 حساس نیز تصرفاتش زیرکانه بود.

فر هجرت شدند همه راهی س به همراه پیامبر  از جمله زمانی که صدیق اکبر 

ها و اموال خود را که بالغ بر شش هزار درهم بود همراه کرد و چیزی برای دارائی

 خانواده خود باقی نگذاشت.

که تا آن زمان مشرک بود، وقتی از سفر پسرش اطالع یافت  ابوقحانه پدر صدیق 

وبکر کنم که اببه خانه صدیق آمد و به اسماء گفت : قسم به خدا : من گمان می
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کس و تنها گذاشته از نظر مالی نیز شما را دست خالی رها طور که شما را بیهمان

 نموده است و به شما اجحاف کرده است.

اسماء گفت : ای پدر، هرگز چنین نیست او سرمایه و اموال زیادی برای ما باقی 

 گذاشته است.

همان محلی  با گفتن این سخن به سرعت از جا برخاست و مقدار زیادی سنگ در

انداخت و شد قرار داد و چادری روی آن ها و اموال ابوبکر نگهداری میکه دارائی

سپس دست پدربزرگش را که نابینا بود گرفت و گفت : ای پدربزرگ. ببین چقدر مال و 

 جا وجود دارد.دارائی در این

یه بسیار جا برد و بعد از لمس آن گفت : بسیار خوب، این سرمااو نیز دست را بدان

 زیادی است که برای شما رها نموده و کار بسیار خوبی کرده است.

خواست پریشانی درونی این پیرمرد را برطرف سازد و او را صورت میاسماء به این

مجبور نسازد تا دست کمکی به سویش دراز کند و به او احسانی نماید زیرا او 

ید که زیر بار منت یک مشرک دخواست و مناسب با شخصیت اسالمی خویش نمینمی

 حتی اگر پدربزرگش هم باشد، قرار بگیرد.

 

 داستان عبداهلل بن زبیر 

های کلیدی و مهم اسماء را به های حساس و نقشگیریبالفرض اگر تاریخ، موضع

طاق فراموشی بگذارد یقیناً درایت و زیرکی و تصمیمات جدی و قاطعیت و نیروی 

بار نسیان نخواهد گرفت و غفرزندش عبداهلل خرین مالقات با العاده ایمانی او در آفوق

 را به فراموشی بسپارد.تواند آنتاریخ نمی

داستان از این قرار است که بعد از وفات یزید بن معاویه مسلمانان با عبداهلل بن 

بیعت کردند و او را به عنوان خلیفه مسلمین برگزیدند. و فرمانروایی و حکومت  زبیر
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های شام به عهده او قرار های حجاز، مصر، عراق، خراسان و بیشتر سرزمینسرزمین

 گرفت.

رو لشکر بسیار بزرگی که بنی امیه نتوانستند این مسئله را تحمل کنند از این

فرماندهی حجاج بن یوسف ثقفی که در آن افراد جنگ آزموده و مجرب و تا دندان 

 جنگ با عبداهلل بن زبیر تجهیز نمودند.مسلحی حضور داشتند را تدارک دیده و برای 

ور شد ابن زبیر در ای میان دو لشکر شعلهکنندهکن و نابودجنگ بسیار سخت، بنیان

این جنگ از خود مردانگی و شهامت خاصی نشان داد که در شأن یک قهرمان و مبارزی 

 چون او بود.

افش را خالی کردند و او رفته یاران و پیروانش از او دور شدند و دور و اطراما رفته

 را تنها گذاشتند.

سرانجام مجبور شد با تعداد اندکی که هنوز پیرامون او وجود داشتند به بیت اهلل 

الحرام پناه آورد و خود را در پناه کعبه معظم قرار داد ساعاتی قبل از شهادت، نزد 

عبداهلل به او گفت : مادرش اسماء شرفیاب شد ـ اسماء پیر شده بود و از دیدگان نابینا ـ 

  و برکاته.ای مادر السالم علیک و رحمه اهلل

 مادر در جواب گفت : و علیک السالم ای عبداهلل.

شود های حجاج به سوی لشکریانت پرتاب میهای بزرگی که توسط منجنیقصخره

را به لرزه افکنده است در چنین لحظات جا شدت دارد که مکه و پیرامون آنتا آن

 جا بیایی؟!کنی و چه چیزی باعث شد بدینجا چکار میسازی اینسرنوشتحساس و 

 عبداهلل گفت : آمدم تا با شما مشورت کنم.

 مادر گفت : با من مشورت کنی!! در چه موردی؟!

اند یا از حجاج اند و از پیرامون من دور گشتهعبداهلل گفت : مردم مرا تنها گذاشته

 اند.ع به اموال او دوختهکه چشم طماند و یا اینترسیده
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اند و به جز چند تن از مردان کسی ام از من فاصله گرفتهحتی فرزندان و خانواده

ها هم هرچند دلیر و شجاع باشند و از خود شهامت و استقامت همراه من نیست این

دهند و تاب و تحمل  نشان دهند نخواهند توانست از یک یا دو ساعت استقامت نشان

 ند.داشته باش

نشینند و حاضرند تمام و از طرفی دیگر فرستادگان بنی امیه با من به گفتگو می

های دنیوی مرا برآورده سازند با این شرط که من سالح خویش را به زمین خواسته

بیندازم و با عبدالملک بن مروان بیعت کنم مشورت شما در این مورد چیست؟ چه 

 کاری باید بکنم؟

ر جواب فرزندش گفت : ای عبداهلل! این چیز بستگی کامل به این بانوی باایمان د

پیمائی و شناسی، اگر خود معتقدی که مسیر حق را میخودت دارد و تو خود را بهتر می

که یارانت زیر  طورخوانی پس صبر کن و مبارزه کن همانمردم را به سوی حق فرامی

های خواهی به خواستهه میچپرچمت مبارزه کردند و به شهادت رسیدند و اگر چنان

برسی پس بدان که تو انسان بسیار بد و نازیبایی هستی خودت را به هالکت دنیویت 

 افکندی و پیروانت را نیز هالک ساختی.

 عبداهلل گفت : باید بدانی که من امروز حتماً کشته خواهم شد.

را تسلیم  که با عزت و شرافت کشته شوی بهتر از آن است که خودمادر گفت : این

 های بنی امیه با سر تو بازی کنند.حجاج کنی و بچه

ترسم از این بیم دارم که مرا مثله کنند و گوش و بینی عبداهلل گفت : من از مرگ نمی

 مرا ببرند.

مادر : بعد از کشته شدن ترسی وجود ندارد گوسفند ذبح شده از پاره شدن شکم 

 کند.احساس درد نمی
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ل شد و گفت : سراسر وجودت ای مادر مبارک است و چقدر عبداهلل بسیار خوشحا

 ها و صفات مبارکی را دارا هستی.ویژگی

ام تا در این لحظات حساس این سخنان را از زبان شما بشنوم بدان ای مادر! من آمده

 و چیزی جز این نیست.

اند و حضرت حق را در این داند که سستی و ضعف در من راه نیافتهخداوند می

های آن نبوده گیرم که من هدفم دوستی دنیا و به دست آوری دنیا و زیبائیرد گواه میمو

است بلکه هدفم این است که از تجاوز به حریم حق جلوگیری نمایم و فقط به خاطر 

 رضای حق قیام نمایم.

و اینک ای مادر من همان راهی را خواهم رفت که تو از صمیم قلب دوستش 

شدم اندوهگین مباش رضای حق را بجوی و خودت را در پناه  داری اگر من کشتهمی

 آن ذات باعظمت قرار بده.

  .شوم که در راه باطل جان ببازی و کشته شویمن زمانی ناراحت می :مادر

مطمئن باش ای مادر که فرزندت در زندگی هرگز مرتکب کارهای ناپسند و  :عبداهلل

ام خداوندی از او تجاوز و نافرمانی خدای نکرده فاحشه نشده است و در مورد احک

پیمان خویش ظلم و گاه در امانت خیانت نکرده و به برادر مسلمان و همسرنزده و هیچ

ستم را روا نداشته و در مقابل رضای پروردگار هیچ چیزی برای او حائز اهمیت نبوده 

 است.

عصوم جلوه ها بدین خاطر نیست که خود را مگیریم این گفتهخداوند را گواه می

خاطر داده و نفس خویش را تزکیه نمایم بلکه بدان جهت است که مطمئن و آسوده

 شوی و در مقابل مصیبت صبور باشی و شکیبا.

گویم خداوندی را که تو را بر همان راه و روشی قرار داد که س میامادر گفت : سپ

 پسندد.را میمورد محبت من است و خودش آن
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به من نزدیک شو تا تو را ببویم و دستی بر بدنت بکشم من سپس افزود : فرزندم! 

گیرد کنم که به احتمال قوی این آخرین مالقاتی است که در میان ما صورت میفکر می

خود را به دست و پای مادر انداخت و مشتاقانه او را با شنیدن این سخنان عبداهلل 

 زد.بوئید و بوسه میرا می بوسید و مادر نیز سر و گردن و سیمای مبارک فرزندشمی

 کشید.های مبارک و مملو از مهر و محبتش را بر بدن فرزند میو دست

 ها را از بدنش برداشت و پرسید؟ ای عبداهلل این چه لباسی است که پوشیدی؟دست

 عبداهلل! لباس مخصوص جنگ است.

 ه باشد.خواهد به شهادت برسد این لباس را نباید به تن داشتمادر! کسی که می

عبداهلل! من بدان جهت این لباس را پوشیدم تا اطمینان خاطر بیابی و قلب شما 

 تسکین یابد.

مادر! این لباس را از تنت بیرون کن تا با شجاعت و شهامت بیشتر و آزادانه مبارزه 

 کنی و بر حرکات خود مسلط باشی.

را بر تن کن تا در  این لباس را از تن بیرون کن و در عوض آن شلواری بلند و دراز

 نشود و بدنت ظاهر نگردد.کشف  تشهادت برسی عورتبه صورتی که 

های مخصوص جنگ را از تن کشید و شلوار بلندش را پوشید و عبداهلل لباس

 رهسپار حرم شد تا به مبارزه خود ادامه دهد.

او در آخرین لحظات به مادرش گفت : ای مادر از دعا کردن در حق من کوتاهی 

 .مکن

های نحیف ولی نیرومند از ایمانش را به سوی مادر مطابق با این درخواست دست

 آسمان بلند کرد و از خداوند چنین خواست :

های طوالنی و زاری و التماسی که در تاریکی شب در آن پروردگارا به خاطر قیام

 هنگام که مردم همه در خواب بودند داشت باران رحمتت را بر او فرو فرست.
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هایی که در صحرای سوزان و در هوای ها و گرسنگیاوندا! به برکت تشنگیخد

شد او را غریق رحمت گردان و مورد بسیار گرم و سوزان مکه با دهان روزه متحمل می

لطف قرار بده. پروردگارا : به خاطر نیکی و احسان او به پدر و مادر، لطف و رحمتت 

 را شامل حال او گردان.

را به شما سپردم و راضیم به رضا و قضای شما مرا اجر و پاداش  من اوبارخدایا! 

 صابرین عنایت فرما.

بعد از این دعا از مادر جدا شد و به سوی میدان جنگ شتافت. آری! خورشید همان 

روز غروب نکرده بود که عبداهلل گل وجودش پرپر شد و به جوار حق شتافت و به لقاء 

 اهلل پیوست.

شهادت عبداهلل، اسماء مادرش دیده از جهان فرو بست و به  شانزده روز بعد از

فرزندش پیوست و در جوار حق قرار گرفت اسماء صد سال تمام عمر با برکت داشت 

 1ای وارد نیامد.حال هیچ دندانی از او نیفتاد و در عقل و خردش خدشهبا این

_________________________________________________________________________ 

؛ االستیعاب علی 4/220رجوع شود به : االصابه،  صدیق نامه اسماء دختر ابوبکر برای اطالع بیشتر در مورد زندگی -1

؛ 1/34؛ اعالم النساء لکحاله، 137-3/133؛ تاریخ االسالمی للذهبی، 32-2/31؛ صفه الصفوه، 4/232هامش االصابه، 
؛ اسد الغابه، 1/140؛ النجوم الزاهره، 2/294عبداهلل بن زبیر من سلسله اعالم العرب للدکتور الخربوطی؛ سیر اعالم النبالء، 

؛ المخبر، 140؛ قالئد الجمالن، 4/344؛ البدایه و النهایه، 1/49؛ شذرات الذهب، 12/307؛ تهذیب التهذیب، 5/302-303
22-54-199. 
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 نیهزنسیبه ما
 جنگید.دیدم که به دفاع از من میعماره را میام پکردم راست و چدر روز احد به هر طرف که نگاه می

 محمد رسول اهلل  

 

 «در عقبه است در اولین قسمت از شب وعدة دیدار شما با رسول اهلل »

ای بود که مخفیانه مصعب بن عمیر در گوش یکی از مسلمانان یثرب این جمله

ا درنوردید و گوش همه خواند اما این گفته به سرعت و نرمی و آرامی نسیم همه جا ر

 را نواخت.مسلمانان یثرب 

ف به سوی مکه روان اطراهای مشرکین که از مسلمانانی که از مدینه و در میان گروه

بودند به راه افتاده بودند این جمله را کامالً به خاطر سپردند و مشتاقانه انتظار این لحظه 

 کشیدند.بخش را میمبارک و روح

 مشرکین خود را به بسترها سپرده و به خواب پناه آوردند. شب فرا رسید و حجاج

 نیها و قرباپیرامون بتکننده که به طواف آنها بعد از یک روز پرتالش و بسیار خسته

 برای آنها سپری کرده بودند در خواب عمیقی فرو رفتند.

 ای نیاسودند و چشم فرو بستند.اما مسلمانان یثرب، یاران مصعب بن عمیر لحظه

 توانستند بخوابند و چشم فرو بندند؟!به راستی چگونه می

آب و علف را به سختی پیمودند و در های طوالنی و بیآنهایی که صحراها و بیابان

های آنان کردند و از فرط خوشحالی قلبشماری میانتظار دیدار با محبوب لحظه

ر داده بود که از فرط شان آنها را در وضعی قراطپید و شوق دیدار پیامبر محبوبمی

خود را شان از حصار پهلوها هاشان بشکافد و روحسرور و شادمانی نزدیک بود که دل

 توانستند بخوابند؟!برهاند و به محبوب برساند به راستی چگونه این افراد می

که سعادت و شرف مالقات را دریابند مشرف به اسالم آری، بیشتر آنان قبل از این

 شده بودند.
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شان با سرمه دیدار آن حضرت آشنا گردد به آن حضرت دل که دیدگانقبل از اینو 

 بسته و اسیر عشقش شده بودند.

در یکی از روزهای میانی تشریق و نزدیک به نیمه شب، در محلی به نام عقبه که در 

 این دیدار و مالقات به منصه ظهور پیوست. ،منی قرار داشت، به دور از دیدگان قریش

حاضر شدند یکی  تن مرد بودند که در محضر رسول اهلل  27روه مرکب از این گ

بیعت  نهادند و با آن حضرت می آمدند و دست در دست مبارک پیامبر یکی می

 نمودند تا از آن حضرت همانند زنان و فرزندان خویش حفاظت و حمایت نمایند.می

با همان شرط که در بیعت  گاه دو زن پیش آمدند وچون بیعت مردها تمام شد آن

هرگز با  مردها بود با آن حضرت بیعت کردند آن هم بدون مصافحه زیرا رسول اهلل 

 کردند.ها مصافحه نمیزن

این دو زن عبارت بودند از ام منیع و نسیبه بنت کعب که با کنیه ام عماره شهرت 

 داشت.

داوند با دیدار و مالقات خاطر کرامت و شرفی که خام عماره به مدینه بازگشت او به

به او عنایت کرده بود بسیار خوشحال بود و در جسم  رسول بزرگوار اسالم 

 گنجید.نمی

او بسیار مصمم بود و عزمش را جزم کرده تا به شروط و مواد بیعت پایبند باشد 

که روز احد فرا رسید و ام عماره در این روز شد تا اینروزها به سرعت برق سپری می

 خود شهامت و شجاعت خاصی نشان داد.از 

رسانی کشید هدف آبام عماره رهسپار میدان احد شد تا با مشکی که بر دوش می

 به مجاهدین را عملی نموده و به کمال برساند.

های اولیه را همراه داشت تا در مواقع ضرورت به او باندهای پانسمان و لوازم کمک

 ها بپردازد.مداوا و پانسمان زخمی
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کار را بکند زیرا همسر و سه تن از جگرگوشگان و کسانی که تعجبی ندارد که او این

از رسول  دمحبت قلبی او را بدست آورده بودند در این معرکه حضور داشتند که عبارتن

 و دو فرزندش حبیب و عبداهلل. اهلل 

دفاع از دین خاطر اش نیز حضور داشتند که بهها برادران مسلمان و دینیعالوه بر این

 خدا و حمایت از پیامبرش قد برافراشته بودند.

 در روز احد حادثه عجیبی رخ داد.

دید که چگونه نصرت و پیروزی مسلمانان چهره عوض کرد و به ام عماره می

 شکست مبدل شد.

کرد که چگونه مسلمانان یکی بعد از دیگری به فیض شهادت نایل او مشاهده می

دید که چگونه لرزه گردد او میهای مسلمانان هر لحظه افزون میآیند و شمار کشتهمی

فاصله گرفتند و متفرق شدند و  های مسلمانان افتاده و از پیرامون رسول اهلل بر قدم

 حضور دارند. فقط تعداد ده نفر و یا در همین حدود در کنار رسول اهلل 

 گستاخ کرده تا فریاد برآورد که : که، این مسئله یکی از کفار را تا آن حدتر اینو مهم

 محمد کشته شد ... محمد کشته شد ...

جا بود که ام عماره تاب و تحمل نیاورد، مشک آب را زمین انداخت و همانند این

 هایش در خطر افتاده، خود را به قلب معرکه زد.یوزپلنگی که بچه

ساز سرنوشت سپاریم تا از این لحظات حساس ورشته سخن را به ام عماره می

دهد از دقت و ظرافت خاصی برایمان سخن بگوید زیرا تصویری که او ارائه می

 گوید :برخوردار است او چنین می

روز بود که رهسپار میدان احد شدم مشکی نیز بر دوش داشتم که وظیفه  یابتدا

 رسیدم قدرت و که به رسول اهلل رسانی به مجاهدین را به عهده بگیرم تا اینآب

 پیروزی را قرین و همراه پیامبر و یارانش دیدم.
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فاصله گرفته و متفرق  اما به زودی وضع عوض شد مسلمانان از پیرامون رسول اهلل 

 شدند کسی باقی نمانده بود به جز تعدادی از مردان که بالغ بر ده نفر بودند.

و تمام قدرت حلقه زدیم  من و همسر و فرزندم بدان سو شتافتیم و به دور پیامبر 

 کار بردیم در این هنگام پیامبر به و توان و تجهیزات خود را در دفاع از رسول اهلل 

چشمش به من افتاد آن حضرت متوجه شد که من سپری ندارم که با آن در مقابل 

 ضربات سهمگین شمشیرهای دشمن از خود دفاع کنم.

رار از معرکه است سپری نیز شخصی را دید که در حال گریز و ف و از طرفی پیامبر 

 به او گفت : سپرت را بینداز تا فرد جنگجوئی از آن استفاده کند. همراه دارد پیامبر 

 آن فرد نیز سپرش را انداخت و رفت.

چنان با شمشیر قرار دادم من هم را سپری برای رسول اهلل من سپر را برداشتم آن

های وارده بر بدنم مرا که زخمغول بودم تا اینمش زدن و تیر انداختن به دفاع از پیامبر 

 عاجز نمود.

شتری خشمگین به هیجان آمده بود و ای ابن قمیئه خبیث همانند در چنین لحظه

 کشید : محمد کجاست؟ محمد را به من نشان دهید.فریاد می

من و مصعب ابن عمیر پیش رفته و سد راه او شدیم با اولین حمالت و در اولین 

 مصعب را با شمشیر زد و شهید نمود.لحظات 

سپس ضربه محکمی بر من وارد آورد که به گردنم اصابت نمود و زخم بزرگ و 

 عمیقی از خود بر جای نهاد.

این دشمن خدا  بر من نیز به او هجوم آورده و ضرباتی چند بر او وارد ساختم اما

 ن داشت.نشد و به او اثر نکرد چرا که دو زره و لباس رزمی بر ت یکار
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 افزاید : درست در آن هنگام که فرزندم در دفاع از رسول اهلل سپس نسیبه می

کرد یکی از مشرکین ضربه محکمی بر بازوی او وارد ساخت که نزدیک بود مبارزه می

 بازویش قطع شود.

 کرد.از زخم عمیق و بزرگش خون فواره می

 ن نمودم و به او گفتم :من به طرف او رفتم و زخمش را تداومی کرده و پانسما

 پسرم بلند شو و با این گروه ظالم مبارزه کن.

 نگاهی به من انداخت و گفت : در این هنگام رسول اهلل 

 چه کسی صبر و استقامت تو را دارد ای ام عماره؟!

به من  ناگهان همان فردی که فرزندم را مجروح ساخته بود نمایان گشت رسول اهلل 

راه این همان کسی است که فرزندت را مجروح ساخت من نیز فوراً  گفت : ای ام عماره

را بر او بستم و ضربه محکم و سختی بر ساقش وارد آوردم او بر زمین افتاد به سرعت 

که به درک واصل متوجه او شدیم و با تیر و شمشیر او را مورد حمله قرار دادیم تا این

 شد.

 شتند رو به من کرده و گفتند :در حالی که تبسم بر لب دا رسول اهلل 

خداوندی را که تو را در خوبی گرفتی، سپاس بیکران  ای ام عماره، یقیناً از او انتقام

 مقابل او پیروز ساخت و توانستی انتقام فرزندت را به چشم ببینی.

فرزندان ام عماره در شجاعت و بخشش و ایثار و فداکاری از پدر و مادر خود دست 

 کمی نداشتند.

 نمای پدر و مادرشان هستند های کامل و آیینه تمامرازدار و نمونه ،فرزندان

در غزوه احد شرکت داشتم  گوید : همراه رسول اکرم فرزندش عبداهلل سخن می

رفته و به  دور شدند و فاصله گرفتند من و مادرم نزدیک پیامبر  چون مردم از پیامبر 

 فرمودند : فرزند ام عماره؟ دفاع از آن حضرت پرداختیم آن حضرت
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 آن حضرت فرمودند : بزن ... من گفتم بله یا رسول اهلل 

من به سرعت سنگی را برداشته و حواله یکی از مشرکین نمودم که در جلو آن 

سر ها را پشتحضرت قرار داشت سنگ به آن مشرک برخورد کرد و به زمین افتاد سنگ

که خرمنی از سنگ بر روی جسد دم تا ایننمواش مییکی پس از دیگری حوالههم 

 نمود و تبسم بر لب داشت.می نظاره پلیدش انباشته شد و پیامبر 

ناگهان آن حضرت متوجه شدند که زخم عمیقی بر گردن مادرم وارد آمده و خون 

 زند رو به من کرد و گفت : مادرت ... مادرت ...فواره می

بر خانواده شما برکت فرو فرستد مادرت از  زخمش را مداوا و پانسمان کن؛ خداوند

مادرم رو به  .الن و فالن فرد مقام باالتری دارد، خداوند به خانواده شما رحم نمایدف

دعا کن و از خداوند بخواه تا ما را در شمار  کرد و گفت : یا رسول اهلل  پیامبر 

ارا آنها را در شمار نیز دعا فرمودند : پروردگ همراهانت در جنت قرار دهد پیامبر 

 همراهانم در جنت قرار ده.

مادرم گفت : از این روز به بعد، و بعد از دعا هر سرنوشتی که در دنیا برایم ورق 

 بخورد برایم اهمیت چندانی ندارد.

ام عماره از میدان احد بازگشت او زخم بزرگ و عمیقی برداشته بود و هدیه و 

 اشت دعای پربرکت و مقبول رسول کریم سوغات بسیار مهم و باارزشی همراه د

کردم د به هر طرف که نگاه میحفرمودند : در روز اپیامبر نیز بعد از بازگشت از احد می

 دیدم که به دفاع از من مشغول است.عماره را میام راست و چپ،

العاده و روز احد برای ام عماره تمرین و تجربه نظامی خوبی بود و مهارت فوق

 به دست آورد.باالیی 

رو او در این جنگ مزه و شیرینی جهاد در راه خدا را چشید و احساس کرد از این

توانست از این لذت بزرگ فاصله بگیرد و به راحتی از کنارش بگذرد سرنوشت نمی
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ها و هم رکابی چنین ورزق خورده بود تا شرف حضور در بیشتر معرکهبرای ام عماره 

 را دریابد. رسول اهلل 

 او در حدیبیه، خیبر، عمره القضاء، حنین و بیعه الرضوان شرف حضور داشت.

ها با حضورش در جنگ یمامه که در آری! حضور ام عماره در تمامی این صحنه

 زمان خالفت صدیق اکبر اتفاق افتاد قابل مقایسه نیست.

فرزند ام دارد  داستان ام عماره در روز جنگ یمامه ریشه در عهد و زمان رسول اهلل 

 عماره به نام حبیب بن زید به عنوان سفیر پیامبر به سوی مسیلمه کذاب فرستاده شد.

 مسیلمه به حبیب خیانت کرد و او را به وضع فجیع و دردناکی به شهادت رساند.

داستان از این قرار بود که ابتداءاً مسیله حبیب را به زنجیر بست و در بند کشید و به 

 رسول و فرستاده خدا است؟ دهی که محمد می آیا شهادت او گفت :

 او گفت : بله.

 هستم؟ دهی که من رسول خدا مجدداً پرسید : آیا شهادت می

 شنوم.های تو را نمیحبیب در جواب گفت : گفته

 آن ملعون یکی از اعضای بدنش را قطع کرد.

نمود می ساخت و همان جواب را دریافتمسیلمه همواره همان سئوال را مطرح می

 بدون هیچ کم و کاستی.

که روح پاکش نمود تا اینکرد یکی از اعضاء او را قطع میو هربار که سئوال می

ها را به لرزه و بنیانکنی که صخرهدردناک های پرواز کرد و بعد از تحمل شکنجه

 افکند روح مطهرش به ملکون اعلی پیوست.می

درنگ و بدون هیچ او بیافت نمود نسیبه خبر شهادت فرزند را توسط شخصی دری

پرورش و تربیت کردم و جویای اجر و  را کم و کاستی گفت : من برای چنین روزی او

 پاداش این مصیبت نزد پروردگارم هستم.
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بیعت نمود و در بزرگی بر  او کسی بود که در کوچکی و در شب عقبه با پیامبر 

 عهد و پیمان خود وفا کرد.

درت دهد و دستم به مسیلمه برسد دخترانش را در عذابش اگر خداوند به من ق

 اما دیری نپائید که این آرزوی نسیبه تحقق یافت. .خواهم نشاند

اعالن عام نمود که بشتابید به سوی جنگ و مبارزه با پیامبر  مؤذن رسول اهلل 

 .دروغین، مسیلمه کذاب

تادند تا در مقابل این ملعون با این اعالن، مسلمانان به سرعت آماده شدند و به راه اف

 آرائی کنند.صف

ام عماره این بانوی قهرمان و مبارز و فرزندش عبداهلل بن زید نیز در میان این لشکر 

 خوردند.به چشم می

ور آرائی کردند جنگ سختی درگرفت و آتشش شعلهدو لشکر در مقابل هم صف

داشتند و مترصد وقتی بودند که شد در این میان چند نفر بودند که مسیلمه را زیر نظر 

خواست مسیلمه را به هالکت برسانند در رأس این گروه ام عماره قرار داشت زیرا او می

 انتقام فرزند شهیدش را از او بگیرد.

وحشی بن حرب، کسی که حضرت حمزه را در روز احد به شهادت رساند نیز از 

 آمد.اعضاء این گروه چند نفره به حساب می

های روی زمین با کشتن بدترین انسانخواست رف ایمان را دریافته بود میاو که ش

خون یکی از  ،جبران گناه و معصیت بزرگی را بکند که در زمان جاهلیت و شرک

 ها را بر زمین ریخته بود.بهترین انسان

ام عماره در این معرکه دستش قطع شد و به علت جراحات سخت و عمیقی که 

رو نتوانست خود ین قدرت و نیروی خود را از دست داده بود از اینبرداشته بود بیشتر

 را به مسیلمه برساند و انتقام فرزندش را از او بگیرد.
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را بدست داشت این  بن حرب و ابودجانه، کسی که شمشیر رسول اهلل اما وحشی 

هم به زمان یا مهم را به اتمام رساندند خود را به آن ملعون رساندند و هماهنگ و هم

انداخت و ابودجانه با شمشیر ضربه  نیزهسوی او حمله بردند وحشی به سویش 

 سهمگینی را بر او وارد آورد.

 و در چشم به هم زدنی نقش زمین شد و به درک واصل شد.

بعد از پایان جنگ یمامه ام عماره با تنها فرزندش و با دست بریده به مدینه 

 بازگشت.

اش را در بارگاه با عظمت پروردگار جستجو بریدهاو اجر و پاداش و عوض دست 

 کرد به همان نحوی که در زمان شهادت فرزندش عمل نمود.می

گفت : ای رسول خدا برای ما دعا  آیا او نبود که به رسول اهلل و چرا چنین نباشد؟! 

نیز دعا فرمودند؟  کن و از پروردگار بخواه تا در بهشت همراه تو باشیم و پیامبر 

روردگارا آنان را در شمار همراهانم در بهشت قرار ده و بعد از این ام عماره گفت : پ

هیچ اهمیتی  مبعد از این دعا هر مصیبت و سرنوشتی که در دنیا برایم رقم بخورد برای

 ندارد.

خداوند از ام عماره راضی گردد و او را راضی گرداند در حقیقت او یکی از بانوان 

رمشق و الگوی مناسبی در جهاد و استقامت در راه خدابه حساب نمونه عصر نبوت و س

 1آید.می

_________________________________________________________________________ 

؛ االستیعاب علی 4/391نامه ام عماره مراجعه شود به : الطبقات الکبری البن سعد، برای اطالع بیشتر در مورد زندگی -1

 .12/455؛ تهذیب التهذیب، 1/144؛ امتاع االسماع، 2/34؛ صفه الصفوه، 4/470؛ االصابه، 4/475هامش االصابه، 



 صور من حياة الصحابيات 

 

 55 

 رمله دختر ابوسفیان
هراسد بازگشت به کفر ام حبیبه خدا و رسولش را بر همه چیز ترجیح داد و همانند شخصی که از افتادن در آتش می

 را در شأن خود ندیده و ناپسندش شمرد.

 

پیمود که فردی در میان قریش قد هنش را نمیابوسفیان هرگز چنین فکری طوایای ذ

برافراشد و در مقابله با او بایستد و دستوراتش را نادیده بگیرد و در مسائل مهم و 

 خالفت با او را بنوازد.ماساسی طبل 

رهبری که تمام مکیان در مقابلش سراپا گوش بودند و از  ،او بزرگ مکه بود

 کردند.دستوراتش اطاعت و پیروی می

او به خداوند واحد و یکتا ایمان آورد و به همه خدایانی که پدرش معتقد بود تر دخ

 پشت کرد و طبل مخالفت با این عقیده شرکی را نواخت.

او و شوهرش عبیداهلل بن حجش همراه با هم به خداوند واحد و یکتا ایمان آوردند 

 و رسالت پیامبر را تصدیق نموده و پذیرفتند.

کار برده و بسیج نمود تا دختر و داماد رت و نیروی خود را بهابوسفیان تمامی قد

 شان بازگرداند اما در این راه موفقیتی بدست نیاورد.خویش را به دین آباء و اجدادی

ایمانی که در عمق قلب رمله ریشه دوانده بود و تمامی نیروهایش را تسخیر نموده 

ی خشم و غضب و قدرت و نیروی هاتر از آن بود که طوفانتر و بادوامبود عمیق

 کن نموده و نابود سازد.ضعیف ابوسفیان بتواند او را ریشه

اسالم رمله مایه اندوه و پریشانی ابوسفیان شده بود او که نتوانسته بود دخترش را 

تابع خویش سازد و مطابق با خواسته خویش پرورش کند و قادر نبود که او را از پیروی 

توانست با قریش روبرو شود و سر بلند کند و ادعای ریاست میمحمد بازدارد چگونه 

 نماید.
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قریشیان وقتی فهمیدند که ابوسفیان از رمله و شوهرش دل خوشی ندارد و از ناحیه 

آنها بسیار ناراحت است گستاخ شدند و دایره را بر آنها تنگ آوردند و با انواع و اقسام 

و اذیت کردند تا آن حد که دیگر ادامه های روحی و جسمی آنان را آزردند شکنجه

 زندگی در مکه برای آنان قابل تحمل نبود.

به مسلمانان اجازه دادند تا به حبشه هجرت کنند  که پیامبر رو به محض ایناز این

رمله و طفل خردسالش حبیبه و شوهرش عبیداهلل بن جحش در طلیعه مهاجرین قرار 

دین و عقیده خویش هجرت نمودند و خود را در  که به خاطر خدا و حفاظت از داشتند

 پناه و حمایت نجاشی قرار دادند.

ابوسفیان و دیگر بزرگان مکه آرام ننشتسند؛ برای آنان بسیار دشوار بود که مسلمانان 

به این راحتی خود را از چنگ آنان برهانند و طعم خوب و خوش آسایش و استراحت 

 را درحبشه بچشند و احساس نمایند.

رو نمایندگان خود را به سوی نجاشی گسیل داشتند تا او را علیه مسلمانان از این

تحریک نمایند و از او بخواهند تا مسلمانان را مسترد نموده و به آنها تحویل دهد و این 

و مادرش مریم عقیدة خوبی  مسئله را نیز یادآور شوند که این گروه در مورد مسیح 

ای که مایه ناراحتی نجاشی است نجاشی بزرگان کنند به گونهنداشته و اشتباه فکر می

مهاجرین را در مجلس خود احضار نمود و از آنان خواست تا حقیقت دین خود را 

ابراز نمایند را و مادرش  آشکار سازند و عقیده خود نسبت به عیسی بن مریم 

شود رش وحی میچنین نجاشی از آنان خواست تا آیاتی از قرآن که بر قلب پیامبهم

 برایش تالوت کنند.

آنها نیز حقیقت اسالم را برای نجاشی آشکار ساختند و آیاتی چند از قرآن را برایش 

تالوت نمودند با شنیدن این حقایق و آیات نجاشی به گریه افتاد تا آن حد که محاسن 

شده نازل  مبارکش خیس شد و سپس گفت : یقیناً آن چیزی که بر پیامبر شما محمد 
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جا سرچشمه دارند و از یک یچه که بر عیسی بن مریم نازل شده بود، منشأ واحدو آن

 گیرند.می

گاه ایمان آوردنش به خدای واحد و یکتا را اعالن نمود و رسالت نبوت محمد آن

 را تصدیق و تأیید کرد. مصطفی 

وجود فرماندهان نجاشی مسلمان نشدند و بر مسیحیت خود باقی ماندند با این 

نجاشی حمایت خود را از پناهندگان و مهاجران مسلمانی که به سرزمینش پناه برده 

 بودند اعالم کرد.

کرد که دوران درد و رنج سپری شده و لحظه استراحت فرا رسیده ام حبیبه گمان می

کرد مسیر پر از خار و درد و رنجی که پیموده است سرانجام او را به است او فکر می

ن امن و آسایش سوق داده است او حق داشت چنین فکر کند چرا که سوی سرزمی

 دانست تقدیر چه سرنوشتی را برایش ورق زده است.نمی

حبیبه را در کوره آزمایش بسیار سختی قرار حکمت خداوند چنین اقتضا نمود تا ام 

ل کشید و در مقابجا سر نمیدهد آزمایشی که مردان زیرک و خردمند نیز عقلشان بدان

شدند و سرانجام خواست خداوند این بود که نمود و دچار ایست عقلی میآن توقف می

 افتخار و پیروزی بنشیند.پیروزمندانه از این آزمایش بدر آید و بر سکوی 

ها که ام حبیبه به بستر خواب پناه برده بود در خواب دید که در یکی از شب

طوفانی قرار گرفته و تاریکی عمیقی شوهرش عبیداهلل بن حجش در دل دریای مواج و 

بر آن حاکم و بر همه جایش سایه افکنده است و حالش بسیار وخیم است ام حبیبه از 

خواست خوابش پرید ترس و وحشت و اضطراب همه وجودش را فرا گرفته بود او نمی

 شوهرش و یا هر شخص دیگری در جریان این خواب قرار بگیرند.

ورت واقعی به خودش گرفت روز همان شب شوم به اما به زودی این خواب ص

 پایان نرسیده بود که عبیداهلل از دین خود مرتد شد و دین مسیحیت را انتخاب نمود.
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فروشی متوجه شد و روز و شب را به های شراباش به مغازهسپس عشق و عالقه

 شد.نمیگاه از آن سیر نمود و هیچنوشی که سرچشمه همه گناهان بود سپری میشراب

ترین آنها تلخ بود یا طالق شوهر ام حبیبه او را در میان دو چیر مخیر نمود که شیرین

 و یا قبول مسیحیت.

 ام حبیبه ناگهان خود را بر سر سه راهی دید.

کرد جواب که اگر او به شوهرش که همواره او را دعوت به مسیحیت میاوالً این

او باید از دین خود برگردد و مرتد شود و رسوائی صورت العیاذ باهلل ـ مثبت دهد در این

 دنیا و آخرت را با جان و دل خریدار باشد.

در واقع این کاری بود که ام حبیبه در هیچ شرایطی تن بدان نخواهد داد اگرچه با 

 ها جدا سازند.شانه آهنین گوشت بدنش را از استخوان

چنان سنگر و دژ مستحکم شرک بود که او باید به خانه پدر در مکه که همثانیاً این

بازگردد و از نظر عقیده و فکر در شرائط بسیار سخت و در جو خفقان و دیکتاتورمآبانه 

 زندگی خود را سپری نماید.

از اهل و وطن و بدون سرپرست در سرزمین  که او تنها و غریب، به دورو ثانیاً این

 حبشه باقی بماند و ماندگار شود.

 راهی را انتخاب کرد که رضای خداوند در آن بود نه رضای غیر او.ام حبیبه همان 

او تصمیم جدی گرفت در حبشه بماند تا شاید از جانب پروردگار فرجی گشوده 

 شود.

 طولی نکشید که بعد از انتظار کوتاه ام حبیبه، فرجی گشوده شد.

ز او که عده طالق ام حبیبه از شوهرش که بعد از نصرانی شدنش ابه محض این

سعادت و خوشبختی بدون وقت قبلی و  فرجی گشوده شد ،فاصله گرفت به پایان رسید
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زنان در آسمان خانه غمگینش نمایان گشت و به او های زمردین و سبزفامش بالو با بال

 پیغام شادی داد.

حبیبه کوفته شد در را باز کرد ناگهان گون در خانه امدر بامداد یک روز روشن و نقره

 برهه خادم نجاشی پادشاه حبشه روبرو شد.با ا

 با کمال ادب و احترام به او سالم کرد و اذن دخول خواست و گفت :

تو را برای خویش  گوید : که محمد رسول اهلل رساند میپادشاه تو را سالم می

 خواستگاری نموده است.

را که  ای نجاشی را وکیل عقد خود قرار داده است تو نیز هر کسیاو در نامه

 خواهی وکیل عقد خویش قرار ده.می

اختیار خواست به پرواز درآید او بیبا شنیدن این پیام ام حبیبه از فرط خوشحالی می

 فریاد کشید : خداوند تو را بشارت به خیر دهد ...

 خداوند تو را بشارت به خیر دهد ...

دستبند،  یک جفت ،ردن زیورآالت از بدنآوبعد از آن شروع کرد به بیرون 

ها همه را از تن خود کشید و به عنوان ها، یک جفت گوشواره و انگشتریخلخال

های مژدگانی به ابرهه خادم نجاشی تقدیم نمود در واقع در آن لحظه اگر تمامی خزانه

 کرد.بود همه را تقدیم ابرهه میجهان را مالک می

وان وکیل خویش انتخاب سپس به ابرهه گفت : من خالدبن سعید بن العاص را به عن

 تر است.کنم چرا که او از همه به من نزدیکمی

زیبا  در قصر نجاشی که بر روی یک تپه قرار گرفته بود و دور و بر آن انبوه درختان

حبشه و در یکی از  یهای زیبا و دلرباوجود داشت و مشرف بود بر یکی از باغ

ها و کننده چراغذین شده بود و نور خیرههای زیبا آهای وسیع و بزرگ که با منظرهمیدان

ها؛ و با حضور ترین فرشو فرش شده با بهترین و باارزش ،گون آنهادرخشش نقره
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طالب، خالدبن سعید بن العاص و عبداهلل بن حذافه بزرگان صحابه چون جعفر بن ابی

سهمی و دیگران؛ آنهائی که در حبشه مقیم بودند مجلسی ترتیب داده شد چون 

شان شدگان همگی جمع آمدند نجاشی ریاست جلسه را برعهده گرفت و برایعوتد

 صحبت نمود و گفت :

دهم که هیچ گویم خداوند قدوس، مؤمن و عزیز و جبار را و گواهی میسپاس می

بنده و فرستاده خداست و اوست که عیسی بن مریم  معبودی جز اهلل نیست و محمد 

 نسبت به او بشارت داده است.

از من خواسته است که ام حبیبه دختر ابوسفیان  اما بعد ... باید بدانید که رسول اهلل 

را به نکاهش درآورم و من به او جواب مثبت دادم و به نیابت از آن حضرت چهارصد 

به ام حبیبه  دینار طال به عنوان مهریه و مطابق با قانون و سنت خداوند و رسولش 

 پردازم.می

ها را در جلو خالدبن سعید بن العاص گذاشت در این هنگام خالد سپس او دینار

الحمداهلل احمده و استعینه و استغفره و اتوب الیه و اشهد ان بلند شد و گفت : 

محمداً عبده و رسوله، ارسله بدین الهدی و الحق لیظهره علی الدین کله و 

 اما بعد : لوکره الکافرین

واب مثبت دادم و موکل خود یعنی ام حبیبه ج من نیز به درخواست رسول اهلل 

و  درآوردم خداوند زندگی بابرکتی به رسول اهلل  دختر ابوسفیان را به عقد رسول اهلل 

 همسرش عنایت فرماید.

خالد  .و مبارک باد برای ام حبیبه این خیر و سعادتی که خداوند برایش مقدر فرمود

ام حبیبه برساند همراهانش نیز بلند شدند و  دینارها را برداشت و خواست تا آنها را به

خواستند به مجلس پایان دهند در این هنگام نجاشی به آنها گفت : بنشینید چرا که سنت 

 رهسف .بینندو روش انبیاء این است که به هنگام ازدواج غذای مختصری نیز تدارک می
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د : وقتی مهریه به گویپهن شد و مهمانان غذا خوردند و پراکنده شدند ام حبیبه می

 مثقال طال به ابرهه که این خبر خوش را به من داده بود فرستادم و گفتم : 06دستم رسید 

در مرحله اول که آن خبر خوش را به من دادید من مقداری از طال و جواهر را به 

 عنوان مژدگانی به شما دادم و آن هم بدان علت بود که بیشتر از آن در کف نداشتم.

این پیام دیری نپائید که ابرهه نزد من آمد و پنجاه مثقال طال و زیورآالت و بعد از 

 جواهری که قبالً به او داده بودم همه را مسترد نمود و گفت :

پادشاه از من خواسته که هیچ چیزی از شما نپذیرم و از طرفی به زنانش نیز دستور داد 

روز آمد و مقداری رستند فردای آنچه از خوشبوئی و عطریات دارند به شما بفکه هر آن

 خوشبوئی و عنبر همراه داشت و خطاب به من گفت :

 من کار مهمی با شما دارم.

 گفتم : چی است؟!

هستم سالم مرا به پیامبر برسان و  او گفت : من مسلمان شدم و پیرو و دین محمد 

این پیام را از یاد  ایمان آوردم مواظب باش و به او خبر بده که من به خدا و رسول خدا 

 مبر.

 سپس او وسائل سفرم را مهیا نمود.

در مورد، خواستگاری و  ممالقات شد بردند چون با پیامبر  مرا نزد رسول اهلل 

دادم و سالم ابرهه را به  مجلس عقد و برخورد خود با ابرهه گزارش کامل را به پیامبر 

 .مآن حضرت رساند

 شحال شد و گفت :از شنیدن این خبر خو پیامبر 

 و علیه السالم و رحمه اهلل و برکاته.
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 غمیصان دختر ملحان مشهور به ام سلیم
   «تر باشد چرا که مهر او اسالم بودتر و باارزشما نشنیدیم زنی را که از ام سلیم مهرش گرامی»

 «اهل مدینه»

 

صاء در آن زمان که خورشید اسالم دمید و زمین را به نورش روشن ساخت؛ غمی

 سال بود او قریب به چهل سال عمر داشت.دختر ملحان میان

او از ناحیه شوهرش بسیار خوشبخت بود. شوهرش مالک بن نضر، بسیار با او 

نمود تا آن حد که ورزید و اظهار محبت میمیالعاده به او عشق مهربان بود و فوق

 زندگی آنان سرشار از موفقیت، زیبائی و صمیمیت بود.

خوردند چرا بردند و غبطه مینه نسبت به این همسر خوشبخت رشک میاهل مدی

 ای بسیار نیکو سیرت، اندیشمند، دوراندیش و فرمانبردار برخوردار بود.که او از زوجه

توسط دعوتگر مکه مصعب ابن عمیر اولین پرتو از  ،در یکی از روزهای خداوندی

 بر اهل مدینه تابیدن گرفت. اشعه هدایت محمدی 

های گلستان که با نسیم غمیصاء در معرض این اشعه هدایت قرار گرفت و مانند گل

گشایند، در مقابل این پرتو هدایت قلب غمیصاء زنند و چهره میصبحگاهی تبسم می

 و چهره باز کرد.بال و پر گشود 

او به زودی اسالمش را آشکار ساخت؛ در آن زمان که مسلمانان تعدادشان بسیار 

 شمار.و انگشت اندک بود

این همسر مهربان از شوهر ایثارگرش خواست تا او نیز از این سرچشمه پاک و 

مند شود و از سعادت ایمانی که او برخوردار گردیده شوهرش نیز خوشگوار بهره

 برخوردار گردد.

 را نپذیرفت.اما شوهرش مالک بن نضر در مقابل این دین جدید تسلیم نشد و آن
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و نیز از همسرش خواست تا از اسالم دست بردارد و به دین آباء و بلکه متقابالً ا

 اجدادی خویش بازگردد.

 کردند.موضع خود پافشاری می رهر یکی از زوجین ب

دوست نداشت که بعد از هراسد و بیم دارد، همانند شخصی که از آتش میغمیصاء 

 بدست آوری شرف ایمان به جاهلیت و کفر برگردد.

ک با تعصب و سرکشی فراوان طبل پیروی از دین آباء و اجدادی و در مقابل مال

 نواخت.خویش را می

غمیصاء از قدرت استدالل باالیی برخوردار بود و در دعوتش پرتو انوار حق متجلی 

داشت و اندیشه و ای که شوهرش را به زانو درآورده و به سکوت وا میبود به گونه

نمود داد و نقش به آب میاش را بر باد میریختهاساس و درهم افکار باطل، سست و بی

کرد غمیصاء او را زیر سئوال برده و را عبادت میهمیشه آنمالک بتی داشت چوبین؛ 

کنی که از زمین روئیده است زمینی که رویش پرسید : آیا چوب درختی را عبادت میمی

 افکندی؟!گذاری و فاضالب خود را در آن میقدم می

را یک برده حبشی از جوئی که آنبل خداوند از چوبی استفاده میآیا در مقا

 صنعتگران مدینه برای تو ساخته است؟!

های قوی همسرش را بدهد به تنگ آمد و مدینه چون مالک نتوانست جواب استدالل

را ترک گفت و پریشان و سرگردان، راهی سرزمین شام شد اما بعد از مدت کوتاهی در 

که خبر بیوه شدن اش مرد و به هالکت رسید به محض اینیده شرکیجا با همان عقآن

غمیصاء در مدینه پیچید و شایع شد بسیاری از مردان آرزوی قلبی آنها را به این سمت 

شان بود کرد تا از غمیصاء خواستگاری کنند اما آنان این ترس در دلو سو تشویق می

 در دین و عقیده با هم اختالف داشتند.به آن جواب رد بدهد چرا که که مبادا غمیصاء 
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اما زید بن سهل که به کنیه ابوطلحه مشهور بود در این مورد امید موفقیت داشت 

کرد چرا که هر دویشان از قبیله بنی رشته قرابتی که در میان آن دو بود او را امیدوار می

 نجار بودند.

 اش صدا کرد و گفت :کنیه ابوطلحه جهت خواستگاری به خانه غمیصاء آمد و او را به

ام امیدوارم به من جواب رد ندهی و مرا ناامید من به خواستگاری تو آمدهای ام سلیم؛ 

 نکنی.

ام سلیم گفت : قسم به خدای ابوطلحه تو کسی نیستی که به تو جواب رد داده شود 

ر اما باید بدانی که تو یک کافر هستی و من یک زن مسلمان، برای من جائز نیست د

چنین صورتی با تو ازدواج کنم، اگر اسالم را بپذیری همین چیز مهر من است من 

 خواهم.چیزی به جر اسالم از تو به عنوان مهر نمی

 ابوطلحه گفت : به من فرصت بده تا در این مورد فکر کنم و رفت ...

ان  و اشهدفردای آن روز برگشت و گفت : اشهدا ان ال اله اال اهلل وحد ال شریک له 

 محمداً عبده و رسوله.

غمیصاء گفت : حاال که تو مسلمان شدی و اسالم را پذیرفتی، من نیز راضیم که با 

 تو ازدواج کنم.

گفتند : ما نشنیدیم زنی را که از ام سلیم مهر گرامی و با شنیدن این خبر مردم می

 تری داشته باشد چرا که مهر او اسالم بود.باارزش

ی بود چرا که همسرش ام سلیم از اخالق کریمانه و سیرتی ابوطلحه زوج خوشبخت

 بسیار نیکو برخوردار بود و منبع فضائل اخالقی بود.

این خوشبختی زمانی به اوج خود رسید که ام سلیم صاحب فرزند شد، فرزندی که 

 مایه شادمانی و سرور قلبی آنان شده بود.
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که طفل خردسالش مریض ابوطلحه مسافرتی در پیش داشت در همین هنگام بود 

شد و به بالین افتاد این مسئله او را بسیار ناراحت کرد تا حدی که نزدیک بود از سفرش 

 منصرف شود.

خشکید و گل وجودش پرپر شد  ییدر غیبت کوتاه ابوطلحه این جوانة حسن و زیبا

رد بعد از وقوع این حادثه ام سلیم به اطرافیانش گفت در مو .و در دل خاک جای گرفت

این حادثه چیزی به او نگوئید من خودم او را در جریان مسئله قرار خواهم داد ابوطلحه 

از سفر بازگشت ام سلیم با چهره گشاده و با حالتی که حکایت از خوشحالی و شادمانی 

 کرد از او استقبال نمود.می

 ابوطلحه ابتدا حال بچه را جویا شد ام سلیم به او گفت :

اکنون از سکون و آرامش اطالع دارم او از هر زمان دیگر هم جائی که منتا آن

نمود و سرور چنان او را خوشحال میبیشتری برخوردار است سپس شام آورد و هم

و به حد کافی نمود چون مطمئن شد که ابوطلحه سیر شده اش را فراهم میقلبی

امانت نزد گروهی استراحت نموده است به او گفت : اگر گروهی کاالیی را به عنوان 

دیگر بگذارند و بعد از مدتی خواسته باشند آن را پس بگیرند آیا آنان حق دارند مال را 

برای خود نگه داشته و به آنان ندهند و انکار کنند؟! ابوطلحه گفت : خیر نباید چنین 

ود گاه ام سلیم گفت : اکنون باید بدانی که خداوند امانتی که نزد تو گذاشته ببکنند. آن

 پس گرفت تو باید صبر کنی و اجر و عوضش را از خداوند بخواهی.

 ضای الهی سر رضا و تسلیم فرود آورد.قابوطلحه نیز در برابر 

حاضر شد و او را از این جریان و از صبر و  اهلل صبح آن شب در محضر رسول

از استقامت ام سلیم آگاه ساخت آن حضرت نیز دعا کردند که خداوند عوضی بهتر 

شان به آنها عنایت فرماید و در او خیر و برکت قرار دهد. اهلل رب العزت دعای گمشده

 پیامبرش را پذیرفت و ام سلیم حامله شد.



 بانوان صحابه، الگوهای شایسته

 

66 

از سفر  اواخر دوران بارداری ام سلیم بود که او و همسرش همراه رسول اهلل 

لحه در کنار گشتند. وقتی نزدیک مدینه رسیدند درد زایمان به سراغش آمد ابوطبازمی

 همسرش توقف نمود.

مسیر را ادامه دادند تا قبل از فرا رسیدن شب وارد مدینه شوند در این هنگام  پیامبر 

دانی که من بسیار ابوطلحه نگاهش را به آسمان دوخت و گفت : یارب تو خود بهتر می

مشکل باشم اما چه کنم تو خود  دوست دارم به هنگام دخول و خروج همراه پیامبرت 

 بینی.دانی و میمرا می

با شنیدن این جمالت ام سلیم گفت : ای ابوطلحه قسم به خدا من درد زایمانی که با 

اندک است لذا مشکلی های قبلی بسیار کنم نسبت به زایماناین مولود احساس می

 محروم نکن. نیست راه را ادامه بده و خود را از همراهی رسول اهلل 

جا وضع حمل نمود، خداوند به آنها آنکه به مدینه رسیدند دند تا اینمسیر را ادامه دا

اید نبرده به اطرافیانش گفت : تا زمانی که این فرزند را نزد رسول اهلل  .پسر داده بود

 کسی حق ندارد به او شیری بخوراند.

ه او را دید ک برد چون رسول اهلل  صبح شد و برادرش انس او را نزد رسول اهلل 

 حتماً ام سلیم زایمان کرده است. آید فرمودند :میبه آن سو 

، پیامبر مولود را در آغوشش گرفت و از او در جواب گفت : بله ای رسول خدا

 اطرافیان خواست تا از خرمای مدینه برایش بیاورند.

که با آب دهان را در دهان نهاده و جویدند تا اینخرما حاضر شد و آن حضرت آن

را را در دهان طفل نهادند و طفل آنآن گاه رسول اهلل ت آمیخته و نرم شد آنآن حضر

 خورد.

آن حضرت دستی بر رخسار آن طفل کشیدند و او را عبداهلل نام نهادند، از نسل این 

 ترین علمای جهان اسالم و برگزیدگان امت پدید آمدند.مولود مبارک ده تن از بزرگ
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ای نسبت العادهم سلیم این بود که عشق و عالقه فوقهای بارز شخصیت ااز ویژگی

داشتند محبتی که با گوشت و استخوانش آمیخته شده بود و در  به رسول اهلل 

 های قلبش جای گرفته بود.ریشه

تا آن اندازه بود که فرزندش  محبت و عالقه و عشق ام سلیم نسبت به رسول اهلل 

در منزل ما مشغول به  وز ظهر بود که پیامبر کند : یک ررا توصیف میانس چنین آن

از پیشانی  بسیار گرم و سوزان، مرواریدهای عرق رسول اهلل استراحت بود و هوا 

را در  ای را در دست گرفت و قطرات عرق رسول اهلل مبارک سرازیر بود، مادرم شیشه

ند و پرسیدند : ای بیدار شد آوری نمود در این هنگام بود که رسول اهلل آن شیشه جمع

 کنی؟!ام سلیم، این چه کاری است که می

را با عطرهای خویش کنم تا آنآوری میام سلیم گفت : دارم عرق شما را جمع

 مخلوط سازیم و بهترین عطرها را بسازیم.

 بسیار زیاد است از آن جمله : های عشق و محبت او نسبت به رسول اکرم نمونه

ت که بر پیشانیش متمایل و آویزان بود، شوهرش فرزندش انس گیسویی داش

خواست تا این گیسو که بسیار بلند شده بود را قیچی کند اما ام سلیم اجازه نداد زیرا هر 

دستی بر سر و گیسوی انس که بر  آمد آن حضرت می زمان که انس نزد پیامبر 

 کشیدند.اش آویزان بود میپیشانی

شود که از او سلیم فقط در این خالصه نمیده امها و صفات خوب و پسندیویژگی

به عنوان یک بانوی مؤمن و راسخ االیمان، عاقل و بسیار خردمند و هوشمند و همسری 

 نمونه و طراز اول نام برد.

 ها او مجاهدی پسندیده و مبارزی توانمند در راه خدا بود.بلکه باالتر از همه این

 گین و آمیخته با عطر بهشت پر شده بود.های او از گرد و غبارهای عطرآریه
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هایی که او های مجاهدین رنگین شده بود زخمو انگشتان مقاومش از زخم

 کرد.شان میداد و پانسمانشان میشستشوی

هاشان را در طبق اخالص ریخت که جانتشنگانی می و او بود که آب را در حلقوم

 گذاشتند و تقدیم پروردگارشان نمودند.

رساند. و در تعمیر و ساختن تیرها ود که به مجاهدین غذا و مواد غذائی را میو او ب

 کرد.به آنان کمک می

در جنگ احد شرکت داشتند در این جنگ  ام سلیم و شوهرش همراه رسول اکرم 

 دادند.کشیدند و به مجاهدین اسالم آب میبر دوش خود آب می ام سلیم و عایشه 

را به همراه خود خنجری برداشت و آن وی .ت داشتدر جنگ حنین نیز شرکاو 

: این ام سلیم در آن حالت دید گفت : ای رسول خدا کمر بست وقتی ابوطلحه او را 

 است که خنجر همراه دارد.

 به او گفتند : ای ام سلیم این چیست؟! پیامبر 

 را برداشتم تا گر مشرکی به من نزدیک شود با آناو گفت : خنجری است، آن

 شکمش را پاره کنم.

 از این گفته خوشحال شده و خندیدند. پیامبر 

تر از ام سلیم وجود کنید در روی زمین زنی سعادتمند و خوش خاتمهآیا فکر می

 در مورد ایشان فرمودند : که رسول اهلل دارد بعد از این

وارد بهشت شدم صدای پای کسی به گوشم رسید پرسیدم : این کیست؟ جواب 

 1باشد.می ند : غمیصاء بنت ملحان مادر انس بن مالک داد
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