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 مقدمة مترجم

منا بخري نبی أرسل أدی األمانة وبلغ احلمدهللا الذی خصنا بخري كتاب أنزل و أكر

 .صحبه أمجعنيـمصطفی من اخللق حممد وعلی آله والسالم علی الالرسالة. والصالة و
هاي فراواني  اگر تاريخ را ورق بزنيم، در خواهيم يافت كه در قرون متمادي كم لطفي

ترين جناياتي كه نسبت به زن روا شده  به مقام زن شده است. قرآن مجيد يكي از بزرگ
 :كند است را چنين منعكس مي

َ  �َذا﴿ َحُدُهم �ُّ�ِ
َ
ِ  أ  ٱب

ُ
َّ  نَ�ٰ ۡ�  .]58النحل: [ ﴾٥ َكِظيمٞ  َوُهوَ  اَودّٗ ُمسۡ  ۥُههُ وَجۡ  ََ

شد و مملو از  شد صورتش سياه مي ي تولد دختر داده مي هنگامي كه به يكي از آنان مژده«
 .»گرديد خشم و غضب و غم و اندوه مي
را نفرت داشتند كه او » فرزند دختر«آيد، آنچنان نسبت به  و چنانكه از قراين برمي

 .كردند و... زنده به گور مي
هاي دوني بود كه خورشيد اس�م تابيدن گرفت و  مقام شامخ زن، مقهور چنين انديشه

ي خود به دفاع از حقوق فردي و اجتماعي زن پرداخت. دين مبين اس�م اع�م  در  طليعه
 :كرد

﴿ َّ ِِ  ۡ�
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ  ۡ�

َ
� ٰ  .]13الحجرات: [ ﴾ُ�مۡ َقٮ

 .»زن و چه مرد) با تقواترين شماست ترين شما (چه ميگرا«
باشد. از طرف  و بدين ترتيب، بيان كرد تنها معيار برتري ميان زن و مرد فقط تقوا مي

 :ديگر ندا سر داد
َۡ  ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿

َ
نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َخلَقَ  أ

َ
زۡ  أ

َ
ْ ُكنُوٓ لِّتَسۡ  اجٗ َ�ٰ أ ََ  َهاَِِ�ۡ  ا  ّمَوّدةٗ  مَن�ُ بَيۡ  وََجَع

 .]21الروم: [ ﴾ةً َورَۡ�َ 
هاي (دال بر قدرت و عظمت) خدا اين است كه از جنس خودتان همسراني  و يكي از نشانه«

 .»شما و ايشان مهر و محبت قرار دادرا براي شما آفريد تا در كنار آنان بياراميد و در ميان 
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دانستند و او را  مايه شر و بدي ميمهر ابطال بر انديشۀ آناني زد كه زن را  ،و با اين ندا
 كردند. مخلوقي رذل معرفي مي

ها كرد و زن توانست در  ها را جايگزين ضد ارزش به فرمان الهي ارزش خدا رسول 
سايۀ اس�م حقيقت خويش را دريابد و نه تنها از اين كه زن آفريده شده است احساس 

تواند با تربيت فرزند  تخار كند كه ميذلت نكند بلكه بدان فخر ورزد. زن مسلمان بايد اف
اي نيك تحويل جامعه بدهد و سرانجام جامعه را سامان بخشد. در عصر  نيك، خانواده

نشيني نجات يافت.  زن جايگاه خود را دريافت و از عزلت و گوشه ،ط�يي، صدر اس�م
ن دادند و از آ ترتيب مي در آن عصر، زنان جلسات علمي و خصوصي با رسول خدا

ي ديني و اس�مي خود واقف  كردند و وقتي به وظيفه كسب فيض مي حضرت
پرداختند، تا جايي كه  هاي مختلف به ايفاي نقش مي شدند، دوشادوش مردان در عرصه مي

پيوستند و به خدمات و مداواي مجروحان و  فرسا نيز، به مجاهدان مي هاي طاقت در جنگ
پرداختند. از افتخارات زنان صدر اس�م همين  ميدر صورت لزوم حتي به نبرد تن به تن 

و » بسميه«بس كه  اولين شهيدي كه در راه اس�م، جان خويش را نثار كرد، زن بود 
 .»بخديجه«لبيك گفت: نيز، زن بود  اولين كسي كه به نداي محمدي

دار كردن مقام زن، بار ديگر  ديري نپاييد كه گروهي براي مخالفت با اس�م و خدشه

نُتمۡ  ّلُ�مۡ  ِ�َاٞس  ُهنّ ﴿ گيري كردند. آنان وقتي با آياتي چون جبهه
َ
: ةالبقر[ ﴾ُّّهنّ  ِ�َاٞس  َوأ

َۡ  ۦٓ تِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ و . ]187
َ
وُهنّ ﴿ و .]21الروم: [ ﴾لَُ�م َخلَقَ  أ ُ ِِ ََ ِ  َو  ٱب

ۡ النساء: [ ﴾ُروِف َمعۡ ّ

َما« و احاديثي چون .]19 َّ َِّجال�  َشَقائ�ُق  لنَِّساءُ  ِ� يَاُرُ�مْ « و .»لر يَاُرُ�مْ  خ� مْ  خ�  .»ن�ِ�َسائ�ه�
 بديها أنه الف رش ما مرأت رش كلها ـال« .. مواجه شدند، به جعل احاديثي با مضامين.و

.. پرداختند و بعد از آنها نيز، عده اي از شاعران براي انعكاس چنين .و .»منها
 :هايي، اينگونه سرودند انديشه

 خلقن لناان النساء شياطني 
 

 نعوذ باهللا من رش الشياطني 
 

و همچنين ابياتي سرودند كه نه تنها با اس�م سازگار نبود، بلكه با عقل سليم نيز، 
 سازگاري نداشت.
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 :آنها سرودند
 الكتابةما للنساء ولالدارة واحلجابة و

 

 هلن أن يبتن علی جنابةهذا لنا و 
 

رحمي و جسارت به  . آنها با كمال بيو بدين ترتيب، به ترور شخصيت زن پرداختند
شخصيت و مقام زن كه بدون شك نافذترين و اولين مربي براي هر شخص و هر 

ها  نشين كردند. شخصيتي كه بعد از مدت اي است، تاختند و بار ديگر او را گوشه جامعه
كه  ي فرامين راستين اس�م آنچنان انق�بي آفريده بود نفس راحتي كشيده بود و در سايه

ترين  ي جامعه چنان طرد شد كه حتي به كم تاريخ تا آن زمان در خود نديده بود. از صحنه
ت اما دامنۀ آن بسيار اط�عات ديني هم واقف نبود. (و هر چند اين معضل كليت نداش

 .)گسترده بود
بار ديگر، گرگ صفتاني در پوست بره با لحني كه ظاهر آن حاكي از دلسوزي آنها 

.. .قام زن بود، ندا سر دادند كه زن بايد كام�ً آزاد باشد و حجاب ونسبت به م
خواستند با اين ترفند كه قصد  مي هايي است كه بر وي تحميل شده است. آنان محدوديت

نجات دهند؛ اع�م  ،ارند زن را از قهقرايي كه در طول تاريخ در آن محدود بوده استد
گونه محدوديتي نبايد براي او ايجاد شود. غافل  كنند كه بايد زن همچون مرد باشد و هيچ

از اين كه بين تساوي حقوق زن و مرد و تشابه حقوق آن دو فرق است و طبق 
 خصوصيات فطري هر يك، بايد وظايف آنان تقسيم شود.

حجابي را  عفتي و بي به هر حال، گروهي از زنان (در عصر ما) گول خوردند و بي
ي  اساس آنان را سرلوحه هاي بي و فرهنگ غرب و انديشه براي خود آزادي تلقي كردند

هاي اس�مي  كار خود قرار دادند. دشمنان اس�م تا حدودي توانستند با اين ترفند، سرمايه
برخي زنان مسلمان (شامل حيا، وقار، عفت، پاكدامني و حجاب و...) را به تاراج ببرند و 

 ل ابالي گري را جايگزين آن نمايند.
تا حدودي موفق شدند، اما هنوز بحمداهللا در جوامع اس�مي فاطمه صفتان و هرچند 

شود كه با جان و دل متمسك به فرامين الهي هستند و  مريم سيرت هاي بسياري يافت مي
پردازند. افتخار ما اين است كه در ميان مسلمانان،  همواره به عبادت و نيايش خداوند مي
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شود، زنان و دختراني يافت  سو شيپور ض�لت دميده ميدر اين عصر پر هياهو كه از هر 
) به حفظ قرآن و احاديث نبوي لشوند كه با اقتباس از مادر بزرگوارشان (عايشه مي
 نهند. هاي اس�مي خويش را ارج مي پردازند و سرمايه مي

وار در مقابل دشمن  كنيم كه در ميان ما زنان و دختراني هستند كه سميه ما افتخار مي
P0Fكنند ينه سپر ميس

1
P. خواهد تا انسان بتواند بمبي به خود ببندد و  واقعاً شجاعت و ايمان مي

كردن جسم خود به دفاع از كيان دين خود بپردازد و نهال اس�م را با خون   با قطعه قطعه
 خود آبياري نمايد.

ضر ها همان زناني هستند كه در صدر اس�م از مح براي يك زن مسلمان، بهترين اسوه
 كسب فيض كردند و سپس به بهترين نحو به انجام فراميني الهي پرداختند. خدا  رسول

در كتابي كه پيش رو داريد، مؤلف بزرگوار آن، شاهكارهايي چند از بزرگ بانوان 
P1Fي تحرير درآورده صدر اس�م به رشته

2
P  .و به بررسي جوانبي از زندگي آنان پرداخته است

هاي راستين خود را دريابند و با  ي اين كتاب، اسوه با مطالعه اميد است خواهران مسلمان
 پيروي از نهج آنان به سعادت واقعي در دنيا و آخرت نايل آيند.
ي متن مبذول داشته است،   مترجم، نهايت ت�ش خود را در ارائۀ هر چه بهتر ترجمه

و دانش بر اين  داند. اميدوارم اهل تحقيق در عين حال آن را عاري از نقص و عيب نمي
ي خود در رفع  هاي سازنده حقير كم بضاعت، منت نهند و وي را با ارشادها و راهنمايي

 عيوب آن مساعدت نمايند.

 »منيـآخر دعوانا أن احلمدهللا رب العالو«
 عبدالصمد مرتضوي

 . ق ه 1425 -محرم

                                           
 هند. (مترجم)د جمعي از شهداي انتفاضه را دوشيزگان تشكيل مي -1
ميان حكايات مطرح شده در كتاب، طبق معمول وقايع تاريخي، چند قول ضعيف نيز، آورده شده است. ته درالب -2

 (مترجم)



 
 

 مقدمة مؤلف

كه  مصطفي اش، محمد را و درود و س�م بر رسول گرامي حمد و سپاس خداي
 ) بهترين جامعه و افراد را تربيت كرد.(بهترين معلم دنيا بود بدون شك
ي منسجم و  اي كامل از يك خانواده تربيت كرد، نمونه خدا اي كه رسول جامعه

ي  هماهنگ بود كه سراسر آن را عشق و محبت و ايثار فراگرفته بود. افراد اين خانواده
م گرد هم آمده بودند، آنچنان نقشي ايفا كردند كه در عظيم كه به بركت دين مبين اس�

 تاريخ كم سابقه بود.
اينان رادمردان و دلور زناني بودند كه گرد شمع رسالت جمع آمدند و با تبعيت و 

هاي بارزي براي جوامع اس�مي بعد از  هاي راستين و نمونه اسوه پيروي از آن حضرت
 خود گرديدند.

اي برخوردار شده بود و دوشادوش  ) زن از جايگاه ويژهقرونخريال( در عصر پيامبر

پرداخت. آري! زنان صدر اس�م به بهترين نحو براي  مردان به ايفاي نقش خويش مي
نمودند.  ها را ايفا مي هاي نبرد بهترين نقش همسران خود يار و مددكار بودند و در ميدان

 ز، از هيچ ت�شي دريغ نورزيدند.و تبليغ اس�م ني» اهللا كلمه«آنها براي اعت�ي 
اند و (اينطور نبود كه  كرده هايي كه براي آنها مقدور بود، فعاليت مي آنها در تمام زمينه

در خانه بنشينند و به بهانۀ اين كه زن هستند از زير بار مشك�ت شانه خالي كنند. شركت 
وي دين مبين اس�م آنها در جهاد و نبرد و دوشادوش مردان و پرداختن به دعوت به س

ها و ايمان راسخ اين بزرگ زنان مسلمان است  و...) همه بيانگر اخ�ص، تقوا، جان نثاري
 اند. دهد كه آنها تا سر حد جان به دفاع از آئين خويش پرداخته و نشان مي

هايي كه اين بزرگان در صفحات تاريخ براي خويش رقم  ها و رشادت از بين دلوري
ايت را انتخاب كرده و در كتابي كه پيش روي شماست، گردآوري اند، چهل حك زده
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شود و  نموده ام. با اين اميد كه در اين عصر كه از هر طرف شيپور ض�لت دميده مي
هاي مختلف به گمراه كردن مردم و مبارزه با اس�م  سران كفر و شياطين در لباس

ين حكايات، آنها نيز، همچون پردازند، بانوان مسلمان به خود آيند و با خواندن ا مي
مادران خود (زنان صحابي) در راه اس�م و فرامين راستينش به جان نثاري و ت�ش 

 بپردازند.
از خداوند منان خواستارم كه كتابم را مثمرثمر قرار دهد تا بانوان مسلمان با خواندن 

يت و آن متأثر شوند و همچون زنان صدر اس�م در عرصۀ جهاد و دعوت، به فعال
جانفشاني بپردازند. اميدوارم خداوند اين عمل اندك را از من بپذيرد و مرا از اجر و 

 مند سازد. پاداش آن در روز قيامت بهره
درود و س�م خداوند بر رسول گرامي اش و بر مادران ما، ياران با وفاي آن 

 و رهروان راه آنها باد. حضرت
 احمد الجدع

 . ق ه 1405اإلول  ربيع 14عمان ـ 



 
 

 دختر حاتم طايي بسفانه

 »خواند برادرش را به اسإلم فرا مي«

خواست از  حاتم طايي در سخاوت و بخشش مشهور خاص و عام بود و هر كس مي
ي ك�مش بود. اين بزرگ مرد قبل از  بخشش و سخاوت سخن گويد، نام او سرلوحه

و پسري » سفانه«به نام  ظهور اس�م دار فاني را وداع گفت و از خود دو يادگار، دختري
گرفت و قبايل يكي  العرب را فرا مي كم جزيره باقي گذاشت. دين اس�م كم» عدي«به نام 

ي همچنان بر دين مسيحيت باقي مانده  شدند. عد پس از ديگري به دين اس�م مشرف مي
 ورزيد. بود و از پذيرفتن اس�م ابا مي

ور  معروف بودند حمله» طي«ي  كه به قبيله ي او به همين خاطر سپاهيان اس�م به قبيله
به » سفانه«از ترس به روم متواري شد اما خواهرش » عدي«شدند. در پي اين حمله، 
 اسارت مسلمانان درآمد.

نيز در ميان آنان بود كه » سفانه«وقتي مسلمانان اسيران را به مدينه منتقل كردند، 
حال عبور است. او وقت را غنيمت شمرد از كنار آنها در  ناگهان متوجه شد رسول خدا

من دختر  اي محمد :گفت را متوقف نمود. سپس خطاب به آن حضرت و رسول
كرد.  شتافت و مشك�تشان را حل مي سردار و سرور قومم هستم. پدرم به ياري مردم مي
دم كرد. در س�م كردن پيش ق نوازي مي او در حفظ آبروي آنها كوشا بود و پيوسته ميهمان

راند و... آري! من  گاه نيازمندي را از خويش نمي داد. او هيچ بود و گرسنگان را طعام مي
دار  خواهم از اسارت رهايم سازي و نگذاري آبرويم خدشه ام و از تو مي دختر حاتم طايي

 گردد.
صفاتي را كه براي پدرت  :فرمود خدا پس از پايان يافتن سخنان آن دختر، رسول

قيقت صفات يك مؤمن بود. اگر پدرت ايمان آورده بود و مؤمن از دنيا برشمردي در ح
 كرديم. رفت برايش طلب مغفرت مي مي
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 با پي بردن به فضائل اخ�قي پدر سفانه،دستور فرمود تا او را آزاد كنند. خدا رسول
هاي آبرومند و شرافتمند را از ذلت برهاند و  عاشق اين بود كه انسان آن حضرت

P2Fه ورطۀ سقوط و خواري افتندنگذارد ب

1
P. 

او را از اسارتي  دختر مردي بزرگوار بود و به همين خاطر، رسول خدا بسفانه
شد، رهانيد و مورد لطفش قرار داد. او خطاب به  كه براي او نوعي ذلت تلقي مي

اي سفانه، در رفتن تعجيل مكن و صبر كن تا شخصي مورد اطمينان  :فرمود بسفانه
 ي تو پيدا شود و تو را تا مقصدت همراهي نمايد. يا قبيله از خويشاوندان

ي او را بست و  بار و بنه خدا  او فرد موردنظر را به آن حضرت معرفي كرد. رسول
در شام مستقر شده » عدي«ي راهش را فراهم آورد و او را رهسپار مقصدش نمود.  توشه

ش برود. در آن جا برادرش را  عازم شام شد تا نزد برادر ببود و به همين خاطر سفانه
به شدت مورد سرزنش و م�مت قرار داد؛ زيرا او را تنها گذاشته بود تا اسير مسلمانان 

خواهم، اما تو كه از نزد محمد  مي  من از كاري كه كردم معذرت :شود. عدي به او گفت
اگر واقعاً آيي بگو كه او را چگونه مردي يافتي؟ او جواب داد؛ به وي ملحق شو! چون  مي

پيامبر خدا باشد، هر كس زودتر به او ملحق شود به همان ميزان از عزت بيشتري 
برخوردار خواهد شد. و اگر پادشاه و رئيس باشد، مطمئنم افرادي چون تو نزد او ذليل 

 نخواهند شد.
به خدا سوگند كه پيشنهاد  :عدي سفارش خواهرش را آويزۀ گوشش قرار داد و گفت

 .خوبي دادي
 و به همراه خواهرش، نداي اس�م را لبيك گفت و به دين اس�م مشرف گرديد.ا

اي را آغاز كرد و بعدها يكي از  عدي در سايۀ دين مبين اس�م، زندگي شرافتمندانه
 ي مسلمانان گرديد. فرماندهان و افراد كارآمد جبهه

 .خداوند اين برادر و خواهر را مورد رضايت خويش قرار دهد!

                                           
ها تبعيض قايل شود بلكه اين خود روشي براي به دست آوردن دل  بين انسان اينگونه نبود كه رسول خدا -1

 ود. (مترجم)افراد و سپس ارشاد آنها به سوي دين اس�م ب



 
 

 ختر حيي بن اخطبد لصفيه

 از يهوديت تا اسإلم

ي خيبر را فتح  با عنايت پروردگار بر يهود ظفر يافت و قلعه هنگامي كه رسول خدا
از پايگاه  بنمود، صفيه دختر حيي بن اخطب به اسارت مسلمانان درآمد. صفيه

اين، او  رسيد. ع�وه بر اجتماعي باليي برخوردار بود و نسب او به انبياي بني اسرائيل مي
او را از بين اسرا براي خويش  خدا دختر يكي از بزرگان و رؤساي يهود بود. رسول

يكي را » اس�م و رسول خدا«و » يهوديت و آزادي«برگزيد و او را مختار نمود كه بين 
 اس�م و رسول خدا را ترجيح داد و به همسري آن حضرت ببرگزيند. صفيه

مؤمنان (امهات  ي مادران او نيز، در زمره بصفيهبا  خد درآمد. با ازدواج رسول
 المؤمنين) قرار گرفت و به اين عنوان مبارك مفتخر گرديد.

خواست كه نزديك همان خيبر محفل عروسي را برگزار نمايد اما  خدا رسول
 :از علت امتناع او سؤال كرد، او عرض كرد خدا مانع شد. بعدها وقتي رسول بصفيه

د در آن جا به ما نزديك بودند و من ترسيدم به شما آسيبي برسانند. اي رسول خدا، يهو
 بشنيد بر محبت او نسبت به صفيه بوقتي اين حرف را از صفيه خدا رسول

 افزوده شد.
پرداخت و گفت: پدرت با  ببه درد دل و گ�يه از پدر صفيه روزي رسول خدا

هر كس ضامن كار خود خدا،  اي رسول :گفت بمن چنين و چنان كرده است. صفيه
 دارد. است و بار گناه هيچ كس را ديگري بر نمي

برخوردار  خدا ديدند صفيه از محبت خاصي نزد رسول خ�صه اين كه زنان پيامبر
رفته و به خاطر اين كه از تبار  بشده است. به همين خاطر، بعضي از آنها نزد صفيه

 خدا ه ناراحت شد و نزد رسولاز اين قضي بيهود است او را سرزنش كردند. صفيه
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جاي تفاخري براي آنها باقي  :خطاب به او فرمود خد زبان به گ�يه گشود. رسول
 ماند! مگر نه اين است كه پدر، عمو و همسر تو پيامبران الهي هستند؟ نمي

 بخطاب به صفيه به نمايندگي از ديگر زنان پيامبر بروزي حضرت عايشه
برخورداريم، زيرا ما زنان و دخترعموهاي  يت بيشتري نزد پيامبرما از مقام و محبوب :گفت

تو در جواب آنها بگو، چگونه از من  :فرمود ببه صفيه آن حضرتيم. رسول خدا
پدرم هارون و عمويم موسي همه پيامبران الهي  برتريد در حالي كه همسرم محمد

 .باشند! مي
تقوايي عميق و زهدي خالص با ايماني راسخ،  خد بعد از رحلت رسول بصفيه

ادامه حيات داد اما با آن همه كرامتي كه داشت از آزار و اذيت دشمنان اس�م در امان 
 نماند.

او كنيزكي داشت كه تحت تأثير افكار شيطاني به بدخواهي عليه او برخواسته نزد 
با خويشاوندان يهودي خود ارتباط دارد و به روز شنبه  بصفيه :رفت و گفت عمر
گونه  به شنبه هيچ :پرسيده شد، عرض كرد بي خاصي دارد. وقتي از صفيه ع�قه
اي ندارم اما در ميان يهود خويشاونداني دارم كه براي حفظ صلۀ رحم با آنان ارتباط  ع�قه

چه چيزي باعث شد كه چنين تهمتي را بر  :دارم. سپس رو به كنيز خويش نمود و فرمود
تحت تأثير  :حاكي از ندامت و شرمندگي بود، گفت من روا داري؟ او با لحني كه

ي شيطان قرار گرفتم. (واقعاً سزاي چنين كنيزي چه بود؟ اگر كسي چنين تهمت  وسوسه
آن بزرگ بانوي مسلمان در  بناروايي را به انسان ببندد، قابل بخشش است؟) صفيه

ود و باعث شد او نيز، قبال اين عمل زشت كنيزك، نه تنها او را تنبيه نكرد بلكه آزادش نم
 .اي، آزادانه  ادامۀ حيات  دهد همچون هر زن آزاده

راستي اين گونه بردباري و صبر را چه بناميم؟ به تحقيق كه اين بانوي بزرگوار با 
خدا بود و ليق بود كه  ي رسول اي شايسته چنين حلم و بردباري و چنين اخ�ق پسنديده

هجري جان به جان آفرين  50در سال  بصفيه  به شمار آيد.» امهات المؤمنين«از 
 تسليم كرد و در قبرستان بقيع مدفون گرديد.



 
 

 دختر عبدالمطلب بصفيه

 زني در كمال شجاعت

ي بني هاشم بود و ع�وه بر اين كه  دختر عبدالمطلب بن هاشم از س�له بصفيه
ي  او عمه قريشي بود از لحا  حسب و نسب از موقعيت بسيار واليي برخوردار بود.

 بود. خدا بود و مادرش هاله نيز خواهر آمنه، مادر رسول خدا  رسول
] ملقب شده بود ...ا  حمزه (سيد الشهدا) آن شير ميدان [كه به اسداهللا و اسد رسول

P3Fي مبشره و زبير بن عوام، حواري رسول خدا و يكي از عشره ببرادر صفيه

1
P  فرزند

بود. حال  بخديجه» ام المؤمنين«خويلد نيز برادر اين بزرگوار بود. همسر او عوام بن 
با اين نسب و حسب عالي، از لحا  پايگاه اجتماعي، اين بانوي مسلمان واقعاً چه چيزي 

 كم داشته است؟
خيلي زود مشرف به اس�م گرديد و به همراه مهاجران به مدينه هجرت  بصفيه

ر كتب حديث شاهد روايات احاديث زيادي را حفظ كرد كه د خدا كرد. او از رسول
هايي كه اين بانوي (با عزت) در جهاد ايفا نمود، بيانگر  منقول آن حضرت هستيم... نقش

ها و مشك�ت از پر  اين است كه او از شجاعت وافري برخوردار بوده و در سختي
 ترين زنها بوده است. جرأت

دند تا به خدمات كر در صدر اس�م گاهي زنها نيز، همراه مردان در جنگ شركت مي

                                           
» ي مبشره عشره«به بهشت بشارت داده شدند كه به  خدا ده تن از اصحاب در همين دنيا توسط رسول -1

 :اند. آنها عبارتند از م موسو
 اند ميدان ده يار بهشتي

 

 عثمان و علي و عمر ابوبكر 
 

 بوعبيدهاو  است و سعيد سعد
 

 و عبدالرحمن است و زبير طلحه 
 

 جم)(متر
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نيز، در جنگ احد همراه  ب.. بپردازند. صفيه.جانبي مثل طبخ غذا، مداواي مجروحان و
سپاه اس�م به ميدان نبرد شتافت و چون ديگر زنان مشغول مداواي مجروحان بود كه آثار 

نشيني  سپاه مسلمانان را ديد كه عقب بشكست بر سپاه اس�م هويدا شد. وقتي صفيه
 شدند، منع ي خود را برداشت و مسلماناني را كه از ميدان نبرد متواري مي نيزهكنند،  مي
گرداند.  كرد و با زدن به سر و صورت سربازان اس�م آنها را به ميدان نبرد بر مي مي

را نزد او فرستاد تا او را تسكين دهد و كاري  متوجۀ كار او گرديد و زبير خدا رسول
 :خطاب به فرزندش گفت بۀ حمزه را نبيند، اما صفيهكند كه مادرش جسم مثله شد

اند، برادرم در راه خدا مثله شد و ما بايد  ام كه جسد برادرم را مثله كرده اي پسركم، شنيده
ي  آيد، راضي باشيم. زبير با شنيدن اين سخن مادر به قوه به آنچه در راه خدا بر سرمان مي

با كمال اطمينان او را به حال خودش گذاشت.  ي او پي برد و ايمان و شهامت خداپسندانه
ي برادرش را نظاره كند! او با شهامت  تكه شده آن بزرگ بانوي مسلمان رفت تا جسد تكه

نگريست و به جاي جزع و فزع چنين  الشهدا) مي ي حمزه (سيد پاره ه تمام به جگر پار
و را بيامرزد اي ام! خداوند ت كنم و به مشيت خداوند راضي صبر پيشه مي :گفت مي

 ).ابوعماره (حمزه
ي خندق كه مسلمانان (براي حفاظت از مدينه) خندقي را دور تا دور مدينه  در غزوه

ي مدينه و منسوب به  ترين قلعه كه امن» فارغ«ي  حفر كردند، زنان و كودكان در قلعه
 نيز، چون سنّي از او شدند. حسان بن ثابت بود، نگهداري مي حسان بن ثابت

گذشته بود و توانايي جنگيدن نداشت در قلعه باقي ماند تا امور زنان و كودكان را سامان 
اي از يهوديان تبهكار كه از اين قضيه خبردار شده بودند، تصميم گرفتند به اين  دهد. عده

قلعه هجوم برند و به قتل و غارت زنان و كودكان بپردازند. در بدو امر جاسوسي 
قلعه را وارسي كند و اوضاع و احوال را بدانها گزارش دهد. اتفاقاً  فرستادند تا اطراف

 :رفته عرض كرد اين جاسوس را ديد و خيلي سريع نزد حسان بن ثابت بصفيه
با  زند؛ زود برو و او را به درك واصل كن. حسان يك يهودي در اطراف قلعه قدم مي
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را  خدا ه (خندق) رسولداشتم در اين غزو اگر من قدرت جنگيدن  :شرمندگي گفت
 كردم. همراهي مي

چوبي را برداشت و به تعقيب جاسوس يهودي  ببا شنيدن اين سخن، صفيه
پرداخت و توانست در يك موقعيت حساس، جاسوس را از پاي درآورد. سپس سر او را 
 از تن جدا كرد و از بالي ديوار قلعه آن را به ميان جمعي از يهوديان پرتاب كرد. يهوديان
وقتي اين صحنه را ديدند، ترسيدند و گمان كردند مردان جنگاوري از قلعه و افراد درون 

كنند. به همين خاطر با ترس و وحشت زياد پا به فرار گذاشتند و كودكان  آن حفاظت مي
 و زنان از شر آنان در امان ماندند.

 فاروق هجري؛ يعني، زماني كه عمر 20اين بزرگ بانوي جهادگر و مؤمن در سال 
 زمامدار خ�فت بود به سراي باقي شتافت و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد.



 
 

 دختر رسول اكرم بزينب كبري

 ي استقامت و ايثار اسوه

و خواهران  ب) چون مادرش خديجهخدا ترين دختر رسول (مسن بزينب
به دين مبين  كلثوم و فاطمه (رضي اهللا عنهن) جزو اولين زناني بود كه خويش رقيه، ام

 اس�م مشرف گرديد.
ي خود، ابوالعاص  با پسرخاله بمبعوث گردد، زينب خدا قبل از اين كه رسول

اس�م آورد اما همسرش  بخدا زينب بن ربيع ازدواج كرده بود. با بعثت رسول
ابوالعاص همچنان بر شرك خويش باقي ماند. او با اين كه مشرك بود همسر خوبي براي 

ل  نخواست كه از اس�م دست بردارد. رسو بهيچگاه از زينب بود و بزينب
آل  نيز، از او به عنوان يك داماد راضي بود، اما چون اس�م را نپذيرفته بود ايده خدا

پيغمبر نبود. ع�وه بر اين، اس�م ازدواج مسلمان با مشرك را ممنوع كرد و طبق اين حكم 
 شد. بايد زينب از ابوالعاص جدا مي

گ بدر كه مسلمانان بر مشركان ظفر يافتند، ابوالعاص در سپاه مشركان و از در جن
كنندگان جنگ بود كه توسط مسلمانان به اسارت گرفته شد. وقتي خبر  ي شركت زمره

به عنوان  برسيد، گردنبندي را كه مادرش خديجه باسارت ابوالعاص به زينب
د تا به عنوان فديه از او بپذيرند و در ي عروسي به او داده بود، نزد مسلمانان فرستا هديه

گردنبند را ديد، دلش  خدا قبال آن ابوالعاص را آزاد نمايند. به محض اين كه رسول
براي دخترش سوخت و گردنبند را به او بازگرداند. ابوالعاص را نيز، بدون فديه آزاد كرد 

ترك گويد و به  و به او گفت: چون مشرك است زينب بر او ح�ل نيست و بايد او را
مدينه بفرستد. ابوالعاص نيز، موافقت كرد و قول داد به محض رسيدن به مكه زينب را 

 بفرستد. خدا نزد رسول
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ي مكه منتظر بود كه زينب را تا  ي رسول خدا] در آستانه [پسرخوانده زيد بن حارثه
بپيوندد اما سعي كرد ابوالعاص را قانع كند تا به اس�م  بمدينه همراهي كند. زينب

 ابوالعاص نپذيرفت و بر همان شرك خويش باقي ماند.
پرورانيد كه عزم هجرت به مدينه كرد.  جنيني چهار ماهه را در شكم مي بزينب

ي سفر او را بربست و او را بر شتري سوار نمود. سپس از  همسرش ابوالعاص بار و بنه
در آن جا منتظر بود،  كه زيدبن ربيع خواست كه او را تا دروازۀ مكه  كنانةبرادرش 

 همراهي نمايد.
داد، گروهي از  را به بيرون از شهر انتقال مي بدر همان حين كه كنانه، زينب

ي قريش او را ديدند و با شكستي كه آنها در بدر از مسلمانان خورده بودند و  قبيله
مد كه دختر هايي كه از طرف مسلمانان بر آنها وارد شده بود بر آنها ناگوار آ آسيب
به اين راحتي به پدرش ملحق شود. آنها اين را » محمد مصطفي«ي مسلمانان  فرمانده
هباربن «از اين جنايتكاران به نام العمل پرداختند. يكي  تلقي كردند و به عكس اي مبارزه
ي خود شتر را مورد آزار و اذيت قرار داد تا  هجوم برد و با نيزه ببه شتر زينب» اسود
بر سنگي بزرگ فرود آمد  بتابي كرد و زينب را بر زمين افكند. زينب  شتر بي اين كه

آلود شد و سقط جنين كرد. وقتي كنانه مظلوميت زن  كه بر اثر آن بدن مباركش خون
برادرش را ديد، كمان خويش را برداشت و فرياد برآورد: به خداي سوگند هر يك از شما 

 .كرد!به ما نزديك شود، تيربارانش خواهم 
كند و حتما تيراندازي خواهد كرد،  وقتي مشركان ديدند، كنانه كام�ً جدي صحبت مي

 ي نشيني كردند. در همين حين بود كه ابوسفيان بن حرب رئيس مكه و فرمانده عقب
 كند. جنگي كفار از راه رسيد و ديد كنانه با تير و كمان، مكيان را تهديد مي

ي كنانه، تير و كمانت را كنار بگذار و اجازه بده در ا :ابوسفيان خطاب به كنانه گفت
 بارۀ آنچه پيش آمده است، صحبت كنيم.

اي كه  تو كار درستي نكرده :كنانه تير و كمان را كنار گذاشت و ابوسفيان بدو گفت
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داني مسلمانان ما را به چه  كني، تو خود مي مي دختر محمد را در مأل عام از مدينه خارج
اند و خود خبرداري كه از دست اين محمد چه بر سر ما آمده است، اين  همصيبتي انداخت

خواهي زينب را آشكارا از مكه بيرون ببري، مردم آن را براي خود نوعي خواري  مي كه تو
كنند مهاجرت آشكار زينب به مدينه به خاطر ضعف و  شمارند و تصور مي و ذلت برمي

 خواري آنهاست.
هيچ احتياجي نداريم كه زينب را از رفتن به مدينه منع كنيم. كنم كه ما  سوگند ياد مي

اما اكنون تو زينب را بازگردان تا سر و صداها فروكش كند و مردم خيال كنند كه ما 
ايم، زينب به راحتي به مدينه برود. وقتي جو آرام شد، مخفيانه و بدون اين كه  نگذاشته

كنانه متوجه شد كه زينب در اثر  كسي تو را ببيند، زينب را به پدرش ملحق كن.
خونريزي زياد دچار ضعف شده است و مصحلت ديد كه او را به خانه برگرداند تا در آن 

 جا زنان آل ربيع به تيمارداري او بپردازد.
آورده بودند با خبر و  بمردم مكه از ب�يي كه آن عده از جنايتكاران بر سر زينب

در  :گفتند كردند و مي اين افراد را سرزنش ميهاي مكه،  متأثر شدند. به خصوص زن
خوريد! آن وقت بر  روح هستيد و شكست مي جنگ با جنگاوران كه افرادي ترسو و بي

 .كنيد؟! داريد و قلدري مي يك زن مظلوم چنين ستمي روا مي
  :هند، دختر عقبه، نيز آنها را سرزنش كرد و در قالب شعر خطاب به آنها گفت

 

 غلظةً ر جفاء وأفی السلم اعيا
 

 !!كفی احلرب اشباه النساء العوارو 
 

(شما چطور مرداني هستيد كه) در هنگام صلح همچون شاهان ستمكار و تندخو 
P4Fكنيد اما در جنگ همچون زنان حائض، ترسو و گوشه گيريد قلدري مي

1
P.! 

                                           
كردند.  دانستند و حتي از غذا خوردن با زنان حائض اجتناب مي يهود زن حائض را به طور كلي نجس مي -1

گيري  تشبيهي كه در بيت به كار رفته احتمالً برگرفته از همين انديشه مي باشد. زيرا زن در اين ايام گوشه
هايي از قبيل عدم  د و هر چند محدوديتي غلطي را ابطال كر كرد و... اما اس�م چنين انديشه اتخاذ مي
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هايش التيام  ي شوهرش درنگ كرد و هنوز زخم چند صباحي در خانه بزينب
عازم هجرت به مدينه شد. از اين حادثه نيز،  كه به همراهي زيد بن حارثهنيافته بود 

در اثر جنايتي كه كفار مكه بر او روا داشتند، جان به  بديرزماني نگذشت كه زينب
 جان آفرين تسليم كرد و بنابر قول بعضي محدثين به مقام رفيع شهادت نايل آمد.

                                                                                                             
پرداختن به نماز، قرائت قرآن و ... را براي زن قايل شد اما هيچگاه حكم نكرد كه زن حايض به طور كلي 

 نجس است و نبايد با او غذا خورد و... (مترجم)



 
 

 » »2دختر رسول اكرم بزينب كبري

 دهد امان مي شوهرش را

نمود  اش، گذران عمر مي در مكه به همراه همسر، ابو العاص و پسر خاله بزينب
كه تصميم گرفت وي را ترك گويد و به مدينه نزد پدر و صحابه بزرگوار او از جمله 

 مهاجرين و انصار برود و بدانها بپيوندد.
ار بود و با وفاد بابوالعاص مشرك باقي مانده بود اما همچنان نسبت به زينب

او را ترك گفته بود و به مدينه رهسپار شده بود، حاضر نشد با  بوجود اين كه زينب
زني غير از او ازدواج نمايد. ابوالعاص كه تقريباً همسرش را از دست داده بود، به كار 

شد و به تجارت كال  معمول خود مشغول شد، او سالنه دو مرتبه عازم شام مي
 ي قريش عازم شام شد. ر نيز، او در رأس يك كاروان تجاري از قبيلهپرداخت. اين با مي

گشت مسلمانان در مسير آن كمين كردند و در  مي هنگامي كه اين كاروان از شام بر
ور شدند. آنها توانستند كاروان را تحت كنترل  يك موقعيت حساس بر كاروان حمله

را به اسارت گيرند. ابوالعاص كه در اي از افراد موجود در كاروان  خويش درآورند و عده
رأس كاروان قرار داشت، موفق شد از صحنه متواري شود؛اگر چه از دست مسلمانان 
جان سالم بدر برده بود اما هيچ پناهگاهي نداشت كه بدانجا پناه ببرد. به همين خاطر به 

انان رفت و از او خواست تا به او امان دهد و او را از دست مسلم بي زينب خانه
 نجات دهد.

سپري كرد تا نماز صبح فرا رسيد و مسلمانان  بي زينب ابوالعاص شبي را در خانه
اين موقعيت  بجمع شدند. زينب خدا براي برگزاري نماز جماعت در مسجد رسول
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P5Fرا مغتنم شمرد تا در آن حمايت خويش را از ابوالعاص اع�م دارد.

1
P  ،به همين منظور

هاي نماز جماعت تكميل شد و تقريباً همۀ نمازگزاران  منتظر ماند تا صف بزينب
با صداي  بتكبير گفت و نماز را شروع كرد، زينب خدا جمع شدند. وقتي رسول

ام  هان اي مردم، بدانيد و آگاه باشيد كه من ابوالعاص بن ربيع را امان داده :بلند اع�م كرد
 .(بنابراين، كسي حق تعرض بدو را ندارد)!

كام�ً  خدا را تمام نمازگزاران شنيدند و حتي خود رسول بزينباين فرياد 
آيا آنچه من شنيدم شما نيز،  :خطاب به اصحاب فرمود متوجه شد. آن حضرت
قسم به آن ذاتي كه «فرمود:  خدا خدا، رسول آري اي رسول :شنيديد؟ همه عرض كردند

كه در خانه زينب بود) ي قدرت اوست، من از چيزي (دربارۀ ابوالعاص  جانم در حيطه
 :خبر نداشتم تا اين كه اكنون، آنچه شنيديد من نيز، شنيدم. سپس آن بزرگوار فرمود

توانند پشتيبان و مددكار ديگران قرار گيرند و حتي كسي كه در مقام پايين قرار  مؤمنان مي
نيز، همچنان تر از خود حمايت كند و او را امان دهد. اكنون ما  تواند از وال مقام دارد مي

 دهيم. كه زينب، ابوالعاص را امان داده است، او را امان مي
موفق شد براي زنان مسلمان يك حق سياسي را ثبت كند  باينگونه بود كه زينب

و آنها را از اين حق برخوردار نمايد كه بتوانند (همچون مردان) كسي را امان دهند و 
 ي نتواند از آن حريم تجاوز كند.تحت حمايت خود قرار دهند، بطوري كه هيچ كس

به منزل دخترش زينب رفت و خطاب  خدا بعد از اين كه نماز پايان يافت، رسول
دختركم، جايگاهش را نيكودار و او را اكرام كن اما با او خلوت مگزين چرا  :به او فرمود

 باشد. كه او بر تو حرام مي
اص مشاهده نمود از پدرش رفق و مداراي پدرش را نسبت به ابوالع بوقتي زينب

خواست تا آنچه از اموال ابوالعاص توسط مسلمانان مصادره شده بود  به او بازگردانند. 

                                           
داد و  كسي امان ميدر بين عرب مرسوم بود كه هرگاه بزرگ يا صاحب مقامي يا حتي يكي از اعضاي قبيله به  -1

 خواند ديگر هيچ كس حق تعرض بر او را نداشت. درواقع او را در جوار خويش مي
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ي دخترش لبيك گفت و تمامي اموال ابوالعاص را به او  نيز، به خواسته خدا رسول
 بازگرداند و او را به همراه يك شخص (اسكورت) عازم مكه نمود.

هاي مردم مبادرت ورزيد و وقتي  مكه رسيد به توزيع امانت هنگامي كه ابوالعاص به
تمام امانات را به صاحبان آنها بازگرداند در ميان اهل مكه اع�م كرد كه او به دين مبين 
اس�م مشرف شده و تسليم اوامر رب العالمين گرديده است. سپس بار سفر بربست و 

ي اس�م و مجاهدان  ر مدينه به قافلهبراي ملحق شدن به رسول خدا عازم مدينه شد. او د
 آغاز نمود. بپيوست و زندگي جديدي را با زينب



 
 

 االسديه دختر جحش لزينب

 زني كه تن به ازدواج با يك برده داد بزرگ

 اما حاضر نشد از دستور خدا سرپيچي كند
و از  خدا دختر جحش اسديه از زنان آزادۀ قريش، دختر عمۀ رسول بزينب

ن مكه بود. او از نظر نسب و حسب نيز، از مقام واليي برخوردار بود. در زيباترين زنا
عصر جاهلي نسب و حسب اهميت زيادي داشت، به طوري كه اعراب بدان فخرفروشي 

دانستند. براي چنين افرادي ننگ و عار  كردند و همان را معيار عزت و شرافت افراد مي مي
تر باشد. آنها  ند كه از لحا  نسب از آنها پايينبود كه دختر يا پسرشان با كسي ازدواج ك

گرفتند. حال چنين افرادي با چنين تفكري  ي طبقاتي را ناديده نمي ترين فاصله كوچك
اي  كرد كه يك زن آزاده با حسب و نصب عالي با برده حتي به ذهنشان هم خطور نمي

 .ترين جنايت بود! ازدواج كند! اين كار در نظر آنها بزرگ
 س�م با رسالت جاويدان خود بر اين قوم طلوع كرد و ندا سر داد كهدين ا

﴿ َّ ِِ  ۡ�
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ  ۡ�

َ
� ٰ  .]13[الحجرات:  ﴾ُ�مۡ َقٮ

 .»ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست همانا گرامي«

هيچ « :با قاطعيت تمام به مبارزه با تفكرات غلط آنها پرداخته، اع�م كرد خدا رسول
 ».قي بين عرب يا عجم نيست و هيچ سفيدي بر سياهي امتيازي ندارد مگر به تقويفر

ترين مردم نزد آن بزرگوار بود. آن  و از محبوب خدا زيد بن حارثه، غ�م رسول
(به خاطر محبتي كه به او داشت) او را آزاد و به رسم و رسوم همان زمان او  حضرت

كه ديگر در بين مردم زيد بن حارثه به زيد بن  را پسرخواندۀ خويش قرار داد. تا جائي
 محمد موسوم شده بود.
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شد تا اين كه اس�م اين  خوانده مي» زيد بن محمد«تا ظهور دين مبين اس�م همچنان 
 رسم را برانداخت و اع�م كرد

ٓ � ُعوُهمۡ دۡ ٱ﴿  .]5[األحزاب:  ﴾�ِِهمۡ بَا
 .»دآنها را به اسم پدران (حقيقي) خودشان فراخواني«

 :و فرمود

ََ  َوَما﴿ دۡ  َجَع
َ
ٓ أ �ۡ  َءُ�مۡ ِ�َيا

َ
� ٓ  .]4[األحزاب:  ﴾َءُ�مۡ َنا

شوند و بدين صورت بود كه از آن به بعد، زيد  ها، فرزندان شما محسوب نمي فرزندخوانده«
 .»زيد بن حارثه«شد  به اسم پدر خود خوانده مي

سري ، دختر جحش را به همباش زينب تصميم گرفت دختر عمه خدا رسول
 درآورد.» زيد بن حارثه«

ولوله و بگومگويي بين آنها آغاز شد. آنها با تعجب  اين قضيه به گوش مردم رسيد و
چطور ممكن است زن با شرافتي چون زينب با كسي ازدواج كند كه تا چندي  :پرسيدند مي

 واقعاً پذيرايي چنين موضوعي نبود. جامعهاي بيش نبود؟! عرف و رسم  پيش برده
نمود،  و شخص او بسيار سهمگين مي ببر نزديكان زينب خدا تصميم رسولاين 

به شدت از اين قضيه ناراحت شد و بر  ببه طوري كه حمنه خواهر زينب
ات را به ازدواج يك  آيا دختر عمه ،خدا اي رسول :اعتراض كرد و گفت خدا رسول

پرداخت و خطاب به  خدا خود نيز، به مجادله با رسول بآوري؟! زينب برده در مي
من زني آزاد و قريشي هستم (قريشي بودن در آن  ،خدا اي رسول :آن حضرت عرض كرد

شد.) هيچگاه حاضر نخواهم شد با يك برده ازدواج  زمان خود يك امتياز محسوب مي
ام (و او  اما من او را براي تو پسنديده :فرمود بخطاب به زينب خدا  كنم. اما رسول

خوبي برايت خواهد بود.) اين مناقشه همچنان ادامه داشت و  به نظر من شوهر
 :قرآن نازل گرديد ۀكه بالخره اين آي داد، تا اين  به اين ازدواج تن نمي بزينب
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ََ  َوَما﴿ ُ ٱ قََ�  َِِذا ِمنَةٍ ُمؤۡ  َوَ�  ِمنٖ ُِّمؤۡ  َ� مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  َّ
َ
َ ًراأ

َ
ََ  أ  مِنۡ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ َُّهمُ  يَُ�و

مۡ 
َ
َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن هِۡمۗ رِ أ َّ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  َّ ََ  ٰ�َ  .]36[األحزاب:  ﴾٣ اّمبِينٗ  ٗ� ََ

هيچ مرد و زن مؤمني در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند، اختياري از خود در «
 ي خدا و رسول باشد.) هر كس هم از دستور خدا و آن ندارند (و ارادۀ ايشان بايد تابع اراده

 .»گردد د، گرفتار گمراهي آشكاري ميپيغمبرش سرپيچي كن

اين پيام الهي را دريافت كرد، تسليم امر الهي شد و  ببه محض اين كه زينب
 .من حاضر نيستم از امر خدا و رسولش نافرماني كنم... من به اين ازدواج راضيم... :فرمود

ر ايمان به خدا قابل مقايسه است؟ زني كه د بكدامين زن در جهان با زينب
همچون كوه استوار است و فرامين خدا و رسولش را حتي اگر به ضرر او باشد با جان و 

 .پذيرد...! دل مي
ترين موقعيت اجتماعي قرار داشته باشد، حاضر  يك زن آزاده هر چند در پائين

ت زني كه از نظر مقام در اوج شراف گ بزر بشود با يك برده ازدواج كند؛ اما زينب نمي
شود (به خاطر امتثال امر خداوندي) با يك برده ازدواج كند! آن  و عزت بود، حاضر مي

 .كرد مي تر جلوه ارزش اي كه برده در نزد آنها از حيوانات هم كم هم در جامعه
نيز با ايماني راسخ به  باس�م برابري و برادري را در بين مردم رواج داد. زينب

هاي اس�مي گرديد. چرا كه او  تسليم فرامين و ارزش تمامي رسوم جاهلي پشت پا زد و
از اهميتي برخوردار است كه ساير فرامين و رسوم  خدا دانست، امتثال فرامين رسول مي

 دهد. را تحت الشعاع قرار مي
با زيد بن حارثه ازدواج كرد و با اين كار خود تمام  بخ�صه اين كه زينب

 نابود كرد.هاي جاهلي را زير سؤال برد و  ارزش
هاي نفساني به مبارزه پرداخت و متمسك به فرامين  اين بزرگوار با غرور و خواهش

خدا و رسول و معيارهاي اس�مي گرديد و ديني را پذيرفت كه به مساوات، عدالت و 
 داد. برابري فرمان مي



 
 

 دختر ملحان انصاري بحرام ام

 »اي دريايي شهيد شود.  كند در غزوه آرزو مي«

زنان مسلماني بود  دختر ملحان نجاري انصاري، يكي از بزرگ بحرام ام ،ءرميصا
داشت، به طوري كه هر وقت عزم  اي نسبت به او مبذول مي عنايت ويژه خدا كه رسول
خواهري داشت موسوم  بحرام فرمود. ام نمود در مسير خود از او نيز، ديدن مي قبا مي
 بود. گرامي اس�م  ، خادم رسولسليم كه درواقع مادر انس بن مالك به ام

به خانۀ ما تشريف فرما شدند،  خدا روزي رسول«كند كه  انس بن مالك روايت مي
به  ي ما نبود. آن حضرت حرام] كسي در خانه ام [ام در آن وقت جز من، مادر و خاله

ز خير دنيا همراه ما سه نفر نماز خواند و بعد از نماز برايمان دعا فرمود كه خداوند ما را ا
 .»مند سازد و آخرت بهره

اي مؤمن و مبارك بودند كه به چنين دعايي آن هم از زبان  اين بزرگواران، خانواده
 مفتخر شدند. خدا مبارك رسول

تشريف فرما شد. او از آن حضرت  بحرام به ميهماني ام خدا روزي رسول
غذا به مختصر خوابي  پذيرايي كرد تا آن حضرت از طعام سير گرديد. و بعد از صرف

خندان و شادان از خواب بيدار گرديد.  خدا فرو رفت. ديري نگذشت كه رسول
اي  :زده شد و با تعجب) پرسيد خدا شگفت (از اين حركت رسول بحرام ام

هاي مباركت  پدر و مادرم فداي تو! چه چيزي باعث شد كه خنده بر گونه ،خدا رسول
در خواب گروهي از امتم را ديدم كه همچون « :پاسخ گفت نقش بندد؟ آن حضرت

 .»كنند اند و در دريا سير مي نشستههايي (قايق و...)  پادشاهان بر اريكه
خدا، از خداوند درخواست كن كه مرا نيز، در  اي رسول :عرض كرد بحرام ام
 ي آنان قرار دهد. زمره
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بعد از اين » .آنان قرار ده حرام را نيز، از جملۀ بار خدايا، ام« :دعا فرمود اهللا رسول
دعا، آن بزرگوار بار ديگر به خواب مختصري فرو رفت و اين بار نيز، خندان از خواب 

پدر  ،اي رسول خدا :خطاب به آن حضرت عرض كرد بحرام بيدار شد. اين بار نيز، ام
 ات گرديد؟ و مادرم فداي تو باد! اين بار چه چيزي موجب خنده

هايي  ار نيز، خواب ديدم گروهي از امت من بر اريكهاين ب :فرمود آن حضرت
 .»كنند اند و در دريا سير مي نشستههمچون پادشاهان 
 دعا بفرما من از جملۀ آنان باشم. :عرض كرد بحرام اين بار نيز، ام

 تو از اولين (و سابقين) آنها هستي. :فرمود خدا رسول
ان در جنگ دريايي (و جهاد كند همراه مسلمان آفرين به چنين زني كه آرزو مي

آنچناني) شركت كند! و اين در حالي بود كه مسلمانان و مجاهدان بعدها از رفتن او به 
اين سفر ممانعت به عمل آوردند. كمتر زناني هستند كه بتوانند چون او به چنين 

 هايي دست يازند. رشادت
بودند. مدت  سكني گزيده  در شام به همراه همسرش عباده بن صامت بحرام ام

زماني سپري شد تا اين كه بالخره فرماندۀ مسلمانان، معاويه بن ابوسفيان يك جنگ 
دريايي را براي اولين بار (در تاريخ اس�م) سامان داد و گروهي از مسلمانان را به همراه 

ي آنان بود از طريق دريا رهسپار جهاد كرد.  نيز، از جمله بحرام معدودي از زنان كه ام
موسوم است. در اين جنگ مسلمانان پيروز شدند » جنگ قبرس«جنگ در تاريخ به  اين
در همان قبرس جان به خالق خويش تسليم كرد و در همان جا هم به  بحرام اما ام

گذرد، هر  خاك سپرده شد. هنوز با وجود اين كه چندين قرن از رحلت آن بزرگ بانو مي
 كند. ميبيند از او به نيكي ياد  كس قبرش را مي



 
 

 دخترعبداهللا ثقفي بريطه

 .»نمود را از لحاظ مالي مساعدت مي همسر و فرزند خود«

نام زني بود كه از همان ابتدا به اس�م مشرف شده بود و در  ،، دختر عبداهللابريطه
نمود.  ي بني ثقيف، يكي از قبايل مشهوري كه در طايف مستقر بود، گذر عمر مي قبيله

بود؛ وي ششمين فردي بود  عبداهللا بن مسعود ،ار رسول خداهمسر او صحابي بزرگو
كه به دين اس�م مشرف گرديد. او اولين كسي بود كه قرآن را با صداي بلند در مكه 
ت�وت كرد و به همين سبب، رنج و مشقت زيادي را از قريشيان متحمل گرديد. عبداهللا 

قات خويش را در مصاحبت و دوبار در راه اس�م هجرت كرد و بيشتر او بن مسعود
داشت. آن بزرگ مرد در اثر مصاحبت با  مصروف مي خدا خدمتگزاري رسول

ي او  درباره خدا موفق شد قرآن را بياموزد و در نهايت حفظ كند. رسول خدا رسول
هر كس دوست دارد قرآن را آن طور كه نازل شده است، بخواند؛ بايد طبق « :فرمود

 .»عود آن را ت�وت كندبن مس قرائت عبداهللا
 خدا دختر عبدود، يكي از مسلمانان بود كه به خدمتگزاري رسول،مادرش ام عبداهللا

 نايل آمده بود.
خدا صميمي شده بودند و آنقدر به خانۀ آن   ي مبارك، خالصانه با رسول اين خانواده
كرد كه اينها  شد، گمان مي كردند كه اگر تازه واردي وارد مدينه مي وآمد مي حضرت رفت

 اهل بيت پيغمبرند.
كرد از طريق  خود شغل يا منبع درآمدي نداشت و فقط سعي مي عبداهللا بن مسعود
زني پركار  ل»ريطه«چيزي عايدش گردد. اما همسرش  خدا خدمتگزاري به رسول

ساخت و از طريق فروش آنها مالي را فراهم  بود كه با هنر دست خويش وسايلي مي
 نمود. اش را صرف همسر و فرزند خويش مي مد روزانهآورد و درآ مي
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روزي در فضايل صدقه دادن سخن راند و اصحابش را تشويق كرد كه به  خدا رسول
 صدقه دادن مبادرت ورزند.

 :كه از اين موضوع باخبر شد، خطاب به همسرش عبداهللا بن مسعود گفت بريطه
اين فيض (صدقه دادن و نايل شدن به  اي عبداهللا، به خدا سوگند كه تو و فرزندت مرا از

ي خود  ايد. آخر ريطه هر چه درآمد داشت، صرف خانواده ثواب آن) محروم ساخته
ماند كه آن را صدقه بدهد و از اجر و ثواب صدقه  كرد و ديگر چيزي باقي نمي مي
 .مند گردد بهره

شد، من حاضر اگر در انفاق مالت بر من و فرزندمان برايت اجري نبا :گفت عبداهللا
 .نيستم تو از اجر و ثواب محروم گردي!

رفته موضوع را با آن حضرت  خدا به هر حال هر دو توافق كردند به خدمت رسول
اي  :را ديد، خطاب به آن حضرت عرض كرد خدا در ميان بگذارند. ريطه وقتي رسول

كنم، اما  كسب ميكنم و از اين طريق درآمدي را  خدا، من هنر دستي دارم و كار مي رسول
ماند كه    گردد و ديگر چيزي باقي نمي ي خودم مي ي مخارج خانواده تمام اين درآمد هزينه

 من چيست؟و از اجر آن برخوردار گردم. تكليف  دهمآن را در راه خدا صدقه 
تو با انفاق بر همسر و فرزندت از اجر و ثواب صدقه برخوردار « :فرمود خدا رسول

 گردد). ن براي تو صدقه نيز، محسوب ميگردي (و هما مي
خواست رسيد. او  آرام گرفت و به آنچه مي خدا ي رسول با اين فرموده بريطه

ي گوش قرار داد و تصميم گرفت ديگر زنان مسلمان را هم، به  خدا را آويزه سخن رسول
 .شنيده بود، مژده دهد خدا  آنچه از رسول



 
 

 »1«دختر ابوسفيان  ب(ام حبيبه) رملة

 زني كه در موقعيتي كامإلً بحراني بر «

 .»ايمان خويش راسخ و پايدار بود
دختر ابوسفيان يكي از اشراف قريش بود. در ابتداي ظهور اس�م،  برمله،،أم حبيبه

ها را بر  شد و شديدترين عنادها و دشمني ابوسفيان رئيس و سردار قريش محسوب مي
 داشت. اس�م و مسلمانان روا مي

بنيانگذار دولت اموي در شام، برادر تني اين بزرگ بانو بود.  بن ابوسفيان معاويه
(عبيداهللا بن جحش)  خدا ي رسول قبل از ظهور دين مبين اس�م رمله با پسر عمه

ازدواج كرد. عبيداهللا با مسيحيت انس گرفته بود و همان را به عنوان دين براي خويش 
 برگزيده بود.

آل جحش به كلي به دين اس�م مشرف شدند. از آن جمله  خدا بعد از بعثت رسول
ها و عنادهاي پدرش با خدا و  همسر عبيداهللا، رمله دختر ابوسفيان نيز، عليرغم مخالفت

دختر حرب، دشمن سرسخت » ام جميل«رسول، دين اس�م را پذيرفت. ناگفته نماند 
ي او بود (اما رمله با وجود  هاس�م كه در قرآن از او به حماله الحطب تعبير شده نيز، عم

 .)را پذيرفت و تسليم اوامر الهي شداي، اس�م  داشتن چنين خانواده
كنند چون عبيداهللا ايمان آورد رمله  او با ع�قۀ قلبي اس�م را پذيرفت. بعضي فكر مي

ي  هم به تبعيت از او اس�م را پذيرفت اما چنين نبود، بلكه او با ميل شخصي و ع�قه
اس�م آورد. گواه اين مطلب اين كه او درست زماني مشرف به اس�م شد كه دين قلبي 

اميه و بخصوص ابوسفيان [پدر او] تحت فشار و خصومت  اس�م به شدت از طرف بني
 بود.

به مسلمانان اجازه داد به حبشه  خدا ها در مكه فزوني يافت رسول چون آزار و اذيت
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نيز، به همراه  بحبيبه ها در امان بمانند. ام ستمهجرت كنند تا حداقل مدتي از اين 
همسرش عبيداهللا عازم حبشه شد. دخترش حبيبه در حبشه به دنيا آمد و از همان زمان 

 حبيبه موسوم شد. بود كه به ام
در دياري دورافتاده و در شهري غريب، مسلمانان مناسك ديني، عقيدتي خود را انجام 

 د در مكه چه اتفاقي خواهد افتاد.دادند و منتظر بودند ببينن مي
دهنده بود. خبر از كفر  رسيد بسيار تكان اخبار و اط�عاتي كه از مكه به گوش آنان مي

پرستي، ممانعت از فرامين الهي، ظلم و ستم بر اهل و عيال مسلمانان در مكه واقعاً  و بت
اصداني را نزد نجاشي داد. كفار مكه به اين نيز، اكتفا نكردند و ق مسلمانان را آزار مي

فرستادند تا از اين طريق بر مهاجران نيز، ظلم و ستم روا دارند و نگذارند » پادشاه حبشه«
 به راحتي در حبشه زندگي كنند.

خواب ديد كه همسرش منحرف شده است! او  بام حبيبه  در چنين موقعيتي روزي
پناه جست. او در دل نگران و مضطرب از خواب بيدار شد و از شر شيطان به خداوند 

كرد خوابش را كابوس تلقي كند و آن را  نسبت به همسرش نگران شده بود، اما سعي مي
ناديده بگيرد. در همين گيرودار بود كه ناگهان همسرش از راه رسيد و اع�م كرد كه به 

به تبعيت  بحبيبه كرد ام دين مسيحيت گراييده و نصراني شده است! عبيداهللا خيال مي
اي براي قبول اس�م نداشته است. به همين خاطر اين  و اس�م را پذيرفته و خود انگيزهاز ا

بار هم كه به دين مسيحيت متمسك شده بود از او خواست دين اس�م را رها كند و 
ي او را رد كرد و با اين كار خود  با ايماني راسخ خواسته بحبيبه مسيحي گردد. اما ام

بي بوده است و اينطور نبوده كه فقط براي رضايت همسرش ثابت كرد كه ايمان او قل
 ايمان آورده باشد.

سعي كرد شوهرش را نصيحت كند و خواب خود را نيز، براي او  بحبيبه ام
 تعريف كرد تا شايد متأثر گردد. اما او همچنان راه گمراهي را در پيش گرفت.

عيال و با دختري كوچك و اين بزرگ بانوي مسلمان در آن ديار غريب، دور از اهل و 
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نمود و از خداوند با  شيرخواره، تنهاي تنها، با مصائب و مشك�ت دست و پنجه نرم مي
خواست. در چنين موقعيت دشواري تنها دلگرمي و قوت قلب او  تضرع و زاري مدد مي
 ايمان او به خداوند بود.

از او  خدا سولرقم خورد. آري! ر بام حبيبه اي عظيم در زندگي   ناگهان حادثه
را گرامي  بحبيبه خواستگاري نمود. نجاشي كه از اين خواستگاري با خبر شد، ام

داشت و از مال خويش مهريه او را پرداخت كرد و بدين طريق به خواستگاري 
 لبيك گفت. خدا رسول
چندي بعد عازم مدينه شد و با اين سفر خود، دو هجرت را در راه  بحبيبه ام

المؤمنين) مادر  ي خويش ثبت نمود. از آن به بعد براي هميشه به مقام (ام امهاس�م در كارن
 اي را با سرور كاينات آغاز نمود). مؤمنان مفتخر گرديد (و زندگي شرافتمندانه



 
 

 »2«دختر ابوسفيان  بام حبيبه رملة

 كند در فرامين اسإلمي حتي با پدرش مسامحه نمي

قريش در حالي منعقد گرديد كه ابوسفيان در مكه پيمان صلح حديبيه، بين مسلمانان و 
حضور نداشت. سهيل بن عمرو عامري يكي از سران پيشين قريش به نمايندگي از او 

 پيمان را امضا كرد.
بني خزاعه از هم پيمانان مسلمانان بودند و طبق مفاد صلح نامه، قريش حق تعرض به 

شكني كردند و به بني خزاعه  پيمان ،مكهدرايت  اين قبيله را نداشت. گروهي از سفيهان بي
پيمان  ور شدند. وقتي مسلمانان از اين قضيه باخبر شدند، آماده شدند تا به ياري هم حمله

 خود (بني خزاعه) بشتابند.
ي  رند از عهدهوقريشيان به اشتباه خود پي بردند و دريافتند كه اگر مسلمانان بر آنها هجوم آ

فرستادند  خدا همين خاطر خيلي زود ابوسفيان بن حرب را نزد رسولآنها بر نخواهند آمد. به 
 .تا با ايشان مذاكره كند و پيمان صلح را به بيش از ده سال تمديد نمايد

پروراند و مدام به جنگ و صلح فكر  ابوسفيان در حالي كه هزاران فكر در ذهنش مي
رد كه چه چيزي باعث شد ك كرد، عازم مدينه شد. او در راه مدام به اين فكر مي مي

مسلمانان اينقدر عزت يابند و در عوض، قريش اينگونه به ورطۀ ذلت افتد! در همين فكر 
 بود كه ناگهان به ذهنش رسيد كه وقتي به مدينه رسيد در خانۀ چه كسي بيتوته كند؟

تر نيست... هر چند او همسر  هيچ كس از دخترم رمله به من نزديك :او با خود گفت
ام و حق پدري كه بر  است اما با زحماتي كه به عنوان پدر برايش متحمل شده محمد

 گردن او دارم، مرا ياري خواهد كرد.
رفت و اين  مي بالخره ابوسفيان به مدينه رسيد. قبل از هر چيز بايد نزد رسول خدا
 اج شد. در آن خد كار را كرد و در همان بدو ورود خود به مدينه راهي مسجد رسول
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اند. ابوسفيان پيش رفت و مسائل  را ديد كه با جمعي از اصحاب نشسته خدا رسول
خدا را راضي كند كه مدت صلح  در ميان گذاشت. او سعي كرد رسول خويش را با پيامبر
 امتناع ورزيد و قبول نكرد. تمديد نمايد اما آن حضرت را به بيش از ده سال

ند كاري از پيش ببرد به همين خاطر تصميم توا ابوسفيان متوجه شد به راحتي نمي
ي دخترش رمله برود و در آن جا، هم خستگي سفر را از تن بيرون كند و  گرفت به خانه

خدا را به تمديد صلح  بود، كمك بگيرد تا رسول خدا هم از دخترش كه همسر رسول
 راضي نمايد.

را ديد  از او  وقتي او بي دخترش شد. رمله به هر حال، ابوسفيان عازم خانه
استقبال كرد و به عنوان پدر او را گرامي داشت، اما همين كه خواست بر فرش بنشيند، او 
خيلي سريع فرش را جمع كرد و نگذاشت پدرش بر آن بنشيند. ابوسفيان با تعجب 
پرسيد: دخترم، آيا من را بر فرش حيف دانستي يا فرش را بر من؟! آن دختر مؤمن كه 

بر آن  خدا آن فرش، فرشي است كه رسول :ايمان و تقوا بود، فرمودقلبش سرشار از 
نشيند. پدرم، شما شخصي مشرك هستي و مشرك نجس است (و شايسته نيست بر آن  مي

 .فرش بنشيند)
گفت: آيا اين  شنيد؟ او با خود مي زده شده بود. واقعآً ابوسفيان چه مي ابوسفيان حيرت

گويد؟! او  با پدر سخن مي  ست كه چنين گستاخانههمان دختر عاقل و مهربان خودم ه
العملي از دخترش مواجه گردد! ابوسفيان گمان  شد كه با چنين عكس اص�ً باورش نمي

دختركم، آيا بعد  :كرد دخترش عقلش را از دست داده است! او خطاب به دخترش گفت
در واقع ابوسفيان  از اين كه از نزد من آمدي به تو آسيبي رسيده است!! (و با اين قول

كرد با چنين  خواست از دخترش بپرسد كه آيا ديوانه شده است! او اص�ً فكر نمي مي
 اش مواجه گردد). العملي آن هم از جانب جگرگوشه عكس

كرد با پدرش مهربان باشد و به او  در عين حال كه ت�ش مي بحبيبه) اما رمله (ام
شد حتي در قبال پدرش  ايمانش و اس�م مي احسان كند، اما حاضر نبود آنچه مربوط به
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 فروگذار كند.
او پدرش را به اس�م فراخواند و سعي كرد او را تسليم اوامر الهي گرداند اما او تمرد 
جست و غرور او اجازه نداد به اس�م بپيوندد. سپس ابوسفيان دست خالي و بدون اين كه 

 ي مكه گرديد.اي در پي داشته باشد، راه سفرش كوچكترين نتيجه
ور شوند. در اين  كردند تا به مكه حمله مسلمانان قاطعانه براي جنگ آمادگي پيدا مي

از يك جهت خوشحال بود كه در زير پرچم اس�م پيروزمندانه به مكه  بحبيبه ميان ام
رود و از طرف ديگر نگران بود كه مبادا پدر و خويشاوندانش كافر از دنيا بروند. به هر  مي

 پاه اس�م عازم مكه شد.حال س
) در بين راه ابوسفيان دوست قديمي خود عباس بن عبدالمطلب (عموي پيامبرخدا
ي او را  را م�قات نمود. عباس او را نصيحت كرد تا اس�م را بپذيرد. ابوسفيان نيز، توصيه

ي مسلمانان پيوست. با اين كار او از دست سپاهيان اس�م جان  عملي كرد و به جرگه
 الم بدر برد و امنيت يافت.س

بعد از اس�م آوردن ابوسفيان، يك سري امتيازات را به او اختصاص داد.  خدا رسول
 ي ابوسفيان وارد شود، در امان خواهد بود... هر كس به خانه :از جمله اع�م فرمود

 :فرمايد مي خدا از اس�م آوردن پدرش خوشحال شد و وقتي شنيد، رسول برمله
ي ابوسفيان وارد شود، در امان است... به مراتب بر خوشحالي او افزوده  ه خانههر كس ب
به كمال خوشبختي نايل آمد، زيرا رسول خدا، زمام امور مكه را به  بحبيبه شد. ام

 دست گرفت و از طرفي خويشاوندان او نيز، گروه گروه به اس�م گرويدند.



 
 

 دختر خباط بسميه

 ايمان، استقامت و شهادت

ي شريف تحت حمايت و  بود... اين خانواده يه، همسر ياسر عنسي و مادر عمارسم
قرار داشتند. خورشيد اس�م طلوع كرد و  مراقبت شخص متيني به نام ابوحذيفه

پرتوهاي وحي با تشعشعات جاويدان خويش بر مردم تابيدن گرفت. در همان زمان كه 
ي شريف (سميه، عمار  رداخت اين خانوادهپ مخفيانه به تبليغ اس�م مي خدا هنوز رسول

 و ياسر) سعادت يافتند كه به اس�م مشرف گردند.
اما از همان ابتدا اشراف و سران قبايل، طريق دشمني و مخالفت با اس�م را در پيش 

رياست آن  ،ي بني مخزوم بود كه ابوجهل بن هشام ي اين مخالفان قبيله  گرفتند. سردسته
پيمانان او (دين آبا و اجداد  بر اين دشمن خدا بسيار ناگوار بود كه همرا بر عهده داشت. 

خود را رها كنند و) به اس�م گرايش پيدا كنند. به همين خاطر هر سه بزرگوار(سميه، 
پرستي  ياسر و عمار) را احضار كرد و به آنها دستور داد كه از اس�م دست بردارند و بت

 را اختيار كنند.
غير منتظره با مقاومت آن سه رو به رو گرديد! آنان در حالي كه به ابوجهل به طور 

زيستند، در آن زمان از لحا  پايگاه اجتماعي در سطح بسيار پاييني بودند  از  مي سادگي
دانست (با كمال شهامت) سرپيچي كردند و  دستور ابوجهل كه خود را رئيس قبيله مي

 پرستي ترجيح دادند. اس�م را به بت
مل آنها به شدت ابوجهل را خشمگين نمود و باعث شد اين دشمن سرسخت اين ع

هاي مبارك آنها را بر روي زمين ملتهب و داغ مكه كشيده و با چوب و لگد  اس�م، جسم
به جان آنها بيفتد. وي در حالي كه دست و پاي آن پيشگامان اس�م را غل و زنجير كرده 

خواست كه از اس�م  و هر چند وقت از آنها ميپرداخت!  بود، به آزار و اذيت آنها مي
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فرسا بودند، همچون  هاي طاقت  دست بردارند، اما آن دلوران در حالي كه در زير شكنجه
پرستي روي  كوهي استوار بر عقيدۀ اس�مي خويش راسخ ماندند و حاضر نشدند به بت

 آورند.
ت و شكنجۀ سميه، ياسر شد اما آل مخزوم همچنان مشغول آزار و اذي روزها سپري مي

و فرزندشان بودند تا شايد به نحوي بتوانند ايمان را از قلب آنها خارج كنند، اما آنها 
كردند و از اين كه اين همه سختي را در راه  ها استقامت مي همچنان در برابر شكنجه

 شوند، راضي و خشنود بودند. مولي خويش (خداوند ذوالج�ل) متحمل مي
هاي  بر آنها گذر كرد و مشاهده كرد كه هر سۀ آنها در زير شكنجه اخد روزي رسول
اي آل ياسر، صبر پيشه كنيد (و « :كشند. در همان جا خطاب به آنها فرمود كفار فغان مي

هاي آنها استقامت كنيد) همانا جايگاه شما جنت الفردوس خواهد  در مقابل آزار و اذيت
 »بود.

اي در  قلب آن بزرگواران گوارا آمد كه انگار تشنه آنقدر بر خدا اين كلمات رسول
 كوير سوزان به آبي خنك دست يافته است.

فرسا باكي نداشتند.  هاي طاقت نمود و ديگر از شكنجه دنيا در نظر آنها پست جلوه مي
كردند. از آن طرف ابوجهل نيز، بر  آنها جز به بهشت خداوندي به چيز ديگري فكر نمي

كرد آن زن ناتوان و در عين حال قوي دل را با  افزود و سعي مي يهاي خويش م شكنجه
او را بيشتر  باز دينش منحرف كند، اما استقامت و پايداري سميه  آزار و اذيت
شد ظلم بيشتري بر آن شير زن روا دارد. وقتي ابوجهل از  كرد و باعث مي عصباني مي

به كفر و  ببازگرداندن سميهمقصد شوم خود نااميد شد، پي برد كه هيچ راهي براي 
ي خويش را آنچنان بر جسم پاك و  رحمي) نيزه پرستي وجود ندارد. او (با كمال بي بت

 طاهر سميه فرود كرد كه موجب شد اين زن قهرمان جان به جان آفرين تسليم كند.
ها را در راه خدا متحمل شد و در نهايت به مقام شامخ  ها و شكنجه او تمام رنج

 يل آمد.شهادت نا
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اولين خوني كه در راه اس�م ريخته شد (تا درخت ناب اس�م را آبياري كند) خون 
بود. او اين سند افتخار را در تاريخ به نام خويش رقم زد و اولين كسي بود  بسميه

اولين شهيد اس�م  بكه جان خويش را در راه اس�م راستين قرباني نمود. آري! سميه
 .است

 خدا ي بدر فرا رسيد. در اين غزوه، رسول شد تا اين كه غزوه زمان به سرعت سپري
نمود. بالخره جنگ در گرفت  ي ايمان را در جنگ عليه كفار و مشركان رهبري مي جبهه

ي مسلمانان نيز  و دو سپاه به قتل و قتال پرداختند. در همين جنگ كه درواقع اولين غزوه
دست عمار، پسر  خدا انيد. رسولبود، خداوند ابوجهل را به سزاي اعمالش رس

هاي  را گرفت و جسد ابوجهل را كه (در نهايت ذلت و خواري) بر ريگ بسميه
خداوند قاتل مادرت را به كيفر كردار زشتش « :صحرا افتاده بود، به او نشان داد و فرمود

 »رسانيد.
ت اما به مقام رفيع شهادت نايل آمد و به ضيافت الهي شتاف بو بدين ترتيب، سميه

ابوجهل به عذاب الهي گرفتار شد و به اسفل السافلين وارد شد. تا روز قيامت مؤمنان بر 
گويند: رضي اهللا عنها  آيد، مي فرستند (اما هر وقت نام سميه به ميان مي ابوجهل لعنت مي

 و ارضاها).



 
 

 »1«ي انصاري  دختر ثعلبه بخوله

 كند را نصيحت مي اميرالمؤمنين عمر فاروق

چه زن و چه مرد ضروريات ديني خود را فراگرفته  ي اصحاب رسول خداتمام
 دانستند كه ضروريات و واجبات ديني آنها چيست. بودند و همه مي

ي وقت و حاكم را  آنها نصيحت و امر به معروف را بر خود واجب دانسته حتي خليفه
دختر ثعلبه  بلهدانستند. آري! چنين تفكري بود كه به خو از اين قاعده مستثني نمي

 .داد عمر بن خطاب را نصيحت كند! جرأت مي
از مسجد  هاي شاخص مسلمانان به همراه گمراهي از چهره روزي عمر بن خطاب

نيز كه از » بني عبدالقيس«شد. در اين ميان جارود بن معلي العبدي رئيس  خارج مي
آنها در حال راه آمده بود، حضور داشت.  بحرين به همراه گروهي نزد عمر بن خطاب

رفتن بودند كه زني پارسا و زيرك، اميرالمؤمنين را متوقف كرد و س�م گفت، عمر 
اي عمر، من تو را از زماني كه هنوز  :س�مش را پاسخ گفت. آن زن گفت فاروق

هاي خود را  كودكي بيش نبودي و در بازار عكا  با چوبي كه در دست داشتي و همبازي
كم  م. از آن زمان ديري نپاييد كه تو براي خود مردي شدي و كمشناس ترساندي، مي مي

اي) تقوا پيشه كن و  مردم تو را اميرالمؤمنين خواندند. اي عمر، (اكنون كه اميرمؤمنان شده
بدان كه كسي كه امير باشد و از عذاب خدا خوف داشته باشد، هر لحظه براي مرگ آماده 

قوا نداشته باشد و از پيشينۀ خوبي برخوردار نباشد است و از مردن ترسي ندارد. اما اگر ت
 .آور خواهد بود...! از مرگ خواهد ترسيد و مرگ برايش دهشت
تعجب كرد. آنچه بيش از آن جارود را  جارود از جسارت آن زن نسبت به عمر

 در مقابل آن زن بود. العمل عمر زده كرد، صبر و عكس شگفت
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اي زن، ساكت شو و  :ه عنوان اعتراض به او گفتجارود نظري به آن زن انداخت و ب
 اينقدر نزد اميرالمؤمنين زبان درازي مكن.

نه،  :شناسي؟ جارود عرض كرد راحتش بگذار... مگر او را نمي :گفت حضرت عمر
 شناسم. من هرگز او را نديده و نمي

دختر ثعلبه، همسر اوس بن صامت است. او همان زني  باو خوله :فرمود عمر
كه خداوند از فراز هفت آسمان نداي او را شنيد و به او پاسخ گفت. خداي را  است

سوگند كه عمر نيز، بايد به سخنان او گوش فرا دهد. اي جارود، اين را بدان كه اگر آن 
زن تا شب هم مرا نگه دارد و با من سخن گويد، او را ترك نخواهم كرد؛ مگر اين كه 

ع نيز، براي امتثال امر الهي نماز خواهم خواند، اما بعد از وقت نماز فرا رسد كه در آن موق
 ي الهي به نزد او خواهم آمد و به سخنانش توجه خواهم كرد. اداي فريضه

وقتي اين سخنان را شنيد به مقام و جايگاه آن زن در اس�م و بخصوص نزد » جارود«
ين بر چنين زني و ي خويش پشيمان شد. آفر پي برد و از كرده» عمر«اميرالمؤمنين 

 .اي! آفرين بر چنين خليفه
بودند كه با تبعيت از رهبر  و رادمرداني چون عمر بواقعاً كه زناني چون خوله
باعث شدند اس�م (در جاي جاي جهان) سيادت يابد و ،راستين اس�م، محمد مصطفي

 رونق گيرد.



 
 

 »2«ي انصاري  دختر ثعلبه بخوله

 كند مبادله مي خدا با رسول

برادر  ي انصاري همسر اوس بن صامت انصاري بود. اوس دختر ثعلبه بخوله
 باشد. مي عباده بن صامت ،خدا تني صحابي معروف رسول

اي ديگر از زنان انصار  بعد از اين كه دين اس�م را پذيرفت، همچون عده بخوله 
 رفت و با آن حضرت بيعت نمود. خدا نزد رسول

و كهولت باعث شده بود كه از اعصاب ضعيف و  پير شده باوس همسر خوله
اي رخ داد و اوس از  اخ�ق تندي برخوردار باشد. روزي ميان اوس و همسرش مشاجره

را ط�ق داد. در جاهليت مرسوم بود كه هر  بشدت عصبانيت به رسم جاهلي خوله
 گويي زنش را ط�ق داده» تو براي من مثل پشت مادرم هستي«گفت:  كس به زنش مي

است. اوس هم كه عصباني بود، چنين سخني را بر زبان جاري كرد. اين نوع ط�ق به 
 پذير نبود. اي بود كه بعد از آن رجوع امكان گونه

سخني بس گران   :زده شد و خطاب به او گفت از سخن همسرش وحشت بخوله
 :دانم عاقبت آن چه خواهد شد. سپس فرمود بر زبان راندي، نمي
در  خدا نخواهم گذاشت به من نزديك شوي مگر اين كه با رسولبه خدا سوگند، 

 اين باره صحبت كنم و حكم سخني را كه بر زبان آوردي از ايشان سؤال نمايم.
*** 

داشت. آن دو همسران خوبي براي همديگر بودند  همسرش را دوست مي بخوله
نمود. اوس به  يو سخني را كه اوس بر زبان آورد بر هر دوي آنها سهمگين و دشوار م

نيز،  بكرد. خوله كرد كه چرا چنين سخني گفته و مدام خود را م�مت مي اين فكر مي
 كرد به نحوي از اين مهلكه نجات يابد. در فكر چاره بود و ت�ش مي
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به سن كهولت رسيده بود و دچار ناتواني جسمي و رواني بود. بنابراين،  اوس
او سرپرستي كند.ع�وه بر اين، او همسرش را كرد كه كسي از  موقعيت او اقتضا مي

 هاي او محروم گردد. خواست از محبت داشت و نمي دوست مي
رسانيد و خطاب به آن  بالمؤمنين عايشه ي ام شتابان خود را به خانه بخوله
داني كه   شناسي و خوب مي خدا، شما خود، اوس را مي اي رسول :عرض كرد حضرت

دارم اما او سخني  او را از هر كسي بيشتر دوست ميهست. من او پسرعمو و پدر فرزندم 
به خداوندي كه قرآن را بر تو نازل كرد،  ،خدا (نامأنوس) بر زبان آورده است. اي رسول

تو « :كنم كه او كلمۀ ط�ق را بر زبان نياورد، بلكه فقط خطاب به من گفت سوگند ياد مي
با « :فرمود خدا ر اس�م چيست؟ رسولبر من مثل پشت مادرم هستي! حكم اين سخن د

 .»تواند به تو رجوع كند اي و ديگر نمي اين سخن، تو بر او حرام شده
خدا، او كلمه  اي رسول :گفت شروع كرد به مجادله و جر و بحث. او مي بخوله

 .ط�ق را بر زبان نياورده است
ورزيد كه  ميهمچنان اصرار  خدا كرد اما رسول او مرتب اين سخن را تكرار مي

 ط�ق او واقع شده و بر اوس حرام گشته است.
بار خدايا، من صميمانه به  :دست به بارگاه الهي دراز كرد و دعا كرد بسپس خوله
ام و  مندم و جدايي از او برايم دشوار است. خداوندا، به درگاه تو پناه آورده همسرم ع�قه

خواهم كه چيزي را بر پيغمبرت  تو مي گويم. اي خداي مهربان، از درد دلم را با تو مي
 الهام كني كه گره از كار ما بگشايد...

كه با عواطف و احساسات پاك او همراه بود) تمامي  بهاي خوله (از آه و ناله
 بالمؤمنين عايشه افرادي كه در مجلس بودند، متأثر شدند؛ تا جايي كه چشمان ام

 لبريز از اشك گرديد...
*** 
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هاي خوله بودند به دلسوزي و همدردي با او پرداختند  قراري شاهد بيي آناني كه  همه
و دعا كردند كه خداوند مشكل او را بگشايد. خداوند نيز، نداي آنان را لبيك گفت و 

نقش بست و  خدا هاي مبارك رسول دعايشان را مستجاب نمود. آنگاه تبسم بر گونه
ي بلند شد تا بهتر بتواند مژده و بشارت نگاهي به خوله انداخت. خوله با خوشحالي از جا

اي نازل    اي خوله، خوشحال باش! خداوند آيه :فرمودرا بشنود. آن حضرت خدا رسول
 :كرد كه شأن نزولش تو و همسرت هستيد، سپس اين آيه مباركه را ت�وت فرمود

ُ ٱ َسِمعَ  قَدۡ ﴿ ِ ٱ َِِ�  َتِ�ٓ َو�َشۡ  ِجَهاَزوۡ  ِ�  ِدَُّك تَُ�ٰ  ّلِ� ٱ َل قَوۡ  َّ ُ ٱوَ  َّ ٓۚ  َمعُ �َسۡ  َّ َّ  َ�َاُوَرُ�َما ِِ 
َ ٱ َّ  ۢ  .]1: مـجادلةـال[ ﴾١ بَِص�ٌ  َسِميُع

كند و به  ي شوهرش با تو بحث و مجادله مي پذيرد كه درباره خداوند گفتار آن زني را مي«

 .P6F1P»شنوا و بينا استنود، چرا كه خدا ش برد. خدا قطعاً گفتگوي شما دو نفر را مي خدا شكايت مي
اما آنچه شوهرت بر زبان آورده در  :فرمود بخطاب به خوله خدا سپس رسول

كند. بنابراين،  تعبير مي» ظهار«شود اما خداوند از آن به  اس�م ط�ق محسوب نمي
ي ظهار عبارتست از اين كه اولً يك  شوهرت بنابر حكم قرآن بايد كفاره بدهد و كفاره

، اما اگر استطاعت نداشت بايد دو ماه پياپي روزه بگيرد. اگر اين كار هم غ�م آزاد نمايد
 بايد شصت مسكين را طعام دهد. براي او مقدور نباشد، 

*** 
از اين خبر بسيار خوشحال شد و رفت كه همسرش را بدان بشارت دهد.  بخوله

سامان يافت و  ي آنها او قضيه را براي همسرش تعريف كرد و دوباره كانون گرم خانواده
 ي اس�م زندگي سراسر مهر خود را از سر گيرند. بالخره آنها توانستند بار ديگر در سايه

ي  آري! خداوند آن دو را (مايه بركت قرار داد و) مفتخرشان فرمود كه شأن نزول آيه
 باشند.» ظهار«

                                           
 .1163دل، ص  تفسير نور، مصطفي خرّم -1
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ي خيزد تا جاي دلور زني است كه از حقوق خانوادگي خود به دفاع برمي بخوله
دارد كه سخن او را  پردازد. زني كه خداوند اع�م مي به مجادله مي خدا كه با رسول

دهد. قرآني  گشايي از كار او آياتي از قرآن را به او اختصاص مي شنيده است و براي گره
 ها خوانده شده و خوانده خواهد شد. كه قرن



 
 

 كند را دگرگون مي بايمان، خنساي شاعر

ي بني سليم بود. او از مشهورترين  عمروبن شريد) از قبيله(تماضر دختر  بخنسا
شاعران زن در ميان عرب بود كه از عصر جاهلي تا كنون مانند او يافت نشده است. او دو 

هاي معاويه و صخر داشت كه هر دوي آنها قبل از اس�م كشته شدند. بعد از  برادر به نام
فراگرفت و آنقدر در فراق آنها را  بكشته شدن آن دو حزن و اندوه وجود خنسا

هاي او زبانزد خاص و عام شد. با توجه به طبع  سرايي و شيون نمود كه هياهو و ناله نوحه
از » ديوان شعر«پرداخت يك  داشت در همان حال كه به گريه مي بشاعري كه خنسا

زن هاي او شكل گرفت. ديواني كه محققان و اديبان آن را بزرگترين ديوان شعري  نوحه
 دانند. عرب مي

همراه تني چند از اقوامش به اس�م مشرف شد.  بپس از چندي خنسا
شروع كرد به شعر سرودن و  باز او خواست تا شعري بخواند. خنسا خدا رسول
 كرد تا اشعار بيشتري بسرايد. با آفرين گفتن و... او را تشويق مي خدا رسول

*** 
همراه فرزندان خويش به سوي قادسيه عازم آن بزرگ بانو با قلبي سرشار از ايمان 

 داد. ترين جنگي بود كه بين مسلمانان و پارسيان رخ مي جهاد گرديد. جنگ قادسيه بزرگ
چهار  بآرايي كردند و خواستند جنگ را آغاز كنند خنسا زماني كه دو جبهه صف

 فرزند خود را فراخواند و به نصيحت و ارشاد آنها پرداخت.
فرزندان عزيزم، شما تسليم اوامر الهي شديد تا از فرامين او  :فرمود او خطاب به آنها

ايد و كسي شما را مجبور  اطاعت كنيد. دلبندانم، به اختيار خود راه هجرت را پيش گرفته
نكرده است. خداي را سوگند كه شما فرزند يك پدر هستيد و مادر شما نيز، يكي است. 

دار شدن حسب و  م عمر سعي كردم باعث خدشهمن به پدر شما خيانت نكردم و در تما
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نسب شما نگردم. (من با آبرو زيستم) و باعث آبروريزي برادران خويش نيز، نشدم. 
دانيد كه خداوند مجاهدان و كساني را كه به خاطر او در مقابل  فرزندان من، شما خود مي

بدانيد و آگاه باشيد  نمايد. هان! هايي برخوردار مي كنند از چه موهبت آرايي مي كفار صف
كه زندگي جاويدان اخروي به مراتب بر زندگي فاني دنيا برتري دارد. خداوند متعال 

  :فرمايد مي
﴿ ٰ ّ�َهاََ

َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ ْ ۡص ٱ َءاَمُنوا وا ُ�ِ  ْ ْ  َوَصابُِروا ْ ٱوَ  َوَرابُِطوا َ ٱ ّ�ُقوا ََ ُ�فۡ  َلَعّلُ�مۡ  َّ  .]200عمران:  [آل ﴾٢لُِحو

ايد (در برابر شدائد و نام�يمات شكيبايي ورزيد و (در مقابل  كه ايمان آوردهاي كساني «
دشمنان) استقامت و پايداري كنيد و (از مرزهاي مملكت خويش) مراقبت به عمل آوريد و از 

 .P7F1P»بپرهيزيد، تا اين كه رستگار شويد(خشم) خدا 

شروع جنگ با درايت و از س�مت برخوردار بوديد به محض » شاءاهللا ان«عزيزانم، اگر 
زيركي به ميدان نبرد بشتابيد و با طلب نصرت و ياري از خداوند بر دشمنانش هجوم 
بريد. به هوش باشيد كه هرگاه جنگ شدت يافت و ديديد كه دشمن از هر طرف 

ي جنگ دست و پنجه  گردد به قلب دشمن هجوم بريد و با نقيب و فرمانده ور مي حمله
ي الهي) به عزت دنيا و آخرت  ها را عملي كنيد تا (به حول و قوه نرم كنيد. اين توصيه

يابيد و در آخرت به ضيافت الهي مشرف  نايل آييد. (در دنيا به غنيمت دست مي
 شويد.) مي

هاي دشمن  پس از سفارشات مادر همچون شيراني جنگاور صف بفرزندان خنسا
 هادت نايل آمدند.را در نورديدند و آنقدر جنگيدند تا به مقام رفيع ش

، خنساي عصر جاهلي نيست. اس�م وي را دگرگون كرده بود. آري! بديگر خنسا
خنسايي كه در رثاي دو برادرش جهان را از داد و شيون پر كرده بود، در برابر شهادت 

 سرائي كرد؟ ي خود چه كرد؟! آيا باز هم نوحه چهار جگر گوشه

                                           
 .139تفسير نور، ص  -1
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شد او  داد. ايمان باعث مي او را تسكين مي ،جاي گرفته بود بايماني كه در قلب خنسا
 .هايش افتخار كند! نه تنها نوحه و شيون نكند، بلكه به شهادت جگرگوشه

سپاس خداي را  :آنگاه كه خبر شهادت فرزندان او را به او دادند با متانت تمام فرمود
با آنها  كه مرا مفتخر كرد كه مادر چهار شهيد باشم، از ذات پروردگارم خواستارم مرا

اهللا! چه دگرگوني عجيبي! زني كه  محشور و فردوس برين را مأواي ما سازد. سبحان
سرايي او زبانزد عام و خاص است،  مشهورترين شاعر زن در ميان عرب است و مرثيه

گويد كه به  سرايد. او با متانت چيزي مي حتي يك بيت شعر در رثاي دلبندانش نمي
ي ايثار و استقامت به جاي آه و شيون كردن  است. اين اسوهانگيزتر  مراتب از مرثيه دل

ام را هديۀ  كند، بار خدايا، چهار جگرگوشه كند و دعا مي دست به بارگاه الهي دراز مي
 خواهم بهشت، آن سراي جاويدان را نصيب ما گرداني.  راهت كردم؛ از تو مي

نسا گذاشت كه هيچ چيز اين است ايمان. ايماني كه آنچنان تأثيري در بعد شخصيتي خ
ديگري، چنان مجالي براي تأثير و دگرگوني نيافت. بعد از شهادت فرزندانش عمر 

سهم و دارايي آنها را در اختيار او گذاشت تا اين كه عمرش به پايان رسيد و  فاروق
 جان به خالق خويش تسليم كرد.



 
 

 دختر جحش بحمنه

يشگام در اس�م بود. مادرش ي متدين و پ دختر جحش عضو يك خانواده بحمنه
(سيدالشهداء)، برادرش عبداهللا بن جحش،  اش حمزه اميه دختر عبدالمطلب، دايي

 بود. المؤمنين زينب دختر جحش و همسرش مصعب بن عمير خواهر او ام
او همراه سپاه اس�م در جنگ احد شركت كرد و چون ديگر زنان كه در آن جنگ به 

پرداخت و مجاهدان تشنه را  دند به مداواي مجروحان ميهمراه سپاه اس�م آمده بو
هاي فراواني را  نمود. در اين جنگ به علت كثرت مجروحان، زنها مشقت سيراب مي

ي اين گروه از زنان بود كه مشك�ت و  نيز از زمره بمتحمل شدند. حمنه
 ي خود متحمل گرديد. هاي زيادي را به نوبه دشواري

ي جنگ زدوده شد، معلوم شد كه تعداد زيادي از مسلمانان  هوقتي گرد و غبار از صحن
 اند. اند و حدود هفتاد نفر از مشاهير صحابه شهيد شده آسيب ديده
اي وال برخوردارند و در قبال شهادت  دانست كه اين زنان از اراده مي خدا رسول

 مجاهدان صبور خواهند بود.
ادرت عبداهللا شهيد شده است. اي حمنه، بر :رفت و فرمود باو به سراغ حمنه

ا هللا وإ« :حمنه، با كمال متانت و بردباري فرمود ا إنّ (ما از آن خداييم و » ليه راجعونإنّ

ي ما به سوي اوست.)؛ خداوند غريق رحمتش كناد و گناهانش را بيامرزاد!  بازگشت همه
به شهادت نيز  ات حمزه بن عبدالمطلب اي حمنه، دايي :فرمود خدا بار ديگر، رسول
 رسيده است.

با كمال بردباري و صبر همان جم�ت قبلي را تكرار كرد.  باين بار نيز، حمنه
اي حمنه، هيچ ميداني همسرت، مصعب بن « :خطاب به حمنه فرمود خدا سپس رسول

 نيز، شهيد شده است؟ عمير
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 :خبر شهادت همسرش را شنيد، فرياد برآورد و گفت ببه محض اين كه حمنه
 .)كرد گ! (و انگار از جنگ گ�يه مير اين جنواي ب

واقعآً كه مرد از « :العمل حمنه را مشاهده كرد، فرمود عكس خدا وقتي رسول
نان جايگاهي را جايگاهي در نزد همسرش برخوردار است كه هيچ چيز و هيچ كس چ

 .»نزد او دارا نيست
، چرا در قبال خبر اي حمنه :العمل او را جويا شد و پرسيد علت عكس  خدا رسول

شهادت همسرت اينگونه مضطرب و پريشان شدي؟ در حالي كه وقتي خبر شهادت 
 .حمزه و برادرت را شنيدي با بردباري تمام، صبر پيشه نمودي

خدا، يتيم شدن فرزندانم مرا مضطرب كرد و باعث شد چنان  اي رسول :او عرض كرد
(كه از معلمان قرآن در  ن عميرالعملي از من سر بزند. پس از شهادت مصعب ب عكس

و يكي  ،خدا صحابي رسول،شد)، طلحه بن عبيداهللا محسوب مي خدا عصر رسول
 ازدواج كرد. ببا حمنه» ي مبشره عشره«از 

كرد. از جمله  ها شركت مي تا در قيد حيات بود مدام در غزوات و جنگ بحمنه
ي خيبر بود كه افتخار  زوهجنگ هاي مشهوري كه آن بزرگ بانو در آن شركت داشت: غ

 در جنگي عليه معاندترين دشمنان اس�م (يهود) شركت كند. خدا يافت در ركاب رسول
 



 
 

 دختر خويلهبخديجه

 خدا يار و ياور دلسوز رسول

آفرين بر چنين زني كه بهترين مرد و همسر را براي خويش برگزيد و با تمام وجود 
(كه هنوز  بعد از اين كه با محمد امين بهسعي كرد مددكار و ياور او باشد. خديج

مبعوث نشده بود) ازدواج كرد با جان و مال خود به ياري آن حضرت شتافت و در اين 
او، اولين زني بود كه  خدا راه هيچ چيزي را از آن بزرگوار دريغ نورزيد. با بعثت رسول
 ت.پرداخ ايمان آورد و با تمام وجود به پشتيباني و ياري آن حضرت

هاي بزرگي و شرافت را در  با زيركي و كنجكاوي خويش نشانه بخديجه
 دانست كه او مردي پاك و صالح است. يافته بود و مي خدا رسول

او قب�ً شنيده بود كه از ميان عرب پيامبري مبعوث خواهد شد و اميدوار بود كه آن 
با دقت  حضرت بعد از ازدواج با آن بباشد. خديجه پيغمبر، محمد بن عبداهللا

پاييد و منتظر مبعوث شدن آن ابرمرد تاريخ بود. بالخره خديجه به آرزوي  ايشان را مي
مضطرب به خانه برگشت  خدا خود رسيد و براي اولين بار وقتي وحي نازل شد، رسول

اي در پيچيد...! خديجه به سرعت به  اي در پيچيد...! مرا در جامه مرا در جامه :و فرمود
را  اي پوشاند و سعي كرد آن حضرت سر محبوب خود شتافت و او را با جامهسوي هم

 دلداري دهد تا اضطراب و نگراني شان زائل گردد.
آرام گرفت آنچه بين او و جبرئيل رخ داده بود، براي  خدا بعد از اين كه رسول

 وقتي جبرئيل بر من نازل شد چنان حالتي به من دست :همسرش تعريف كرد و فرمود
كرد همسرش را  داد كه ترسيدم، جانم را از دست بدهم. خديجه همچنان ت�ش مي

به خداي سوگند كه تو هيچگاه ذلت « :عرض كرد خدا تسكين دهد. او خطاب به رسول
كني، مشك�ت و  نخواهي يافت، همانا تو شخصيتي هستي كه پيوندها را برقرار مي
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گردي، حق و صاحب حق را ياري  ل ميهايي را در راه ارشاد رسالت خود متحم سختي
P8Fداري يابي، و بر ميهمانان (و ديگر مردم) كَرَم روا مي ها را مي كني، نايافتني مي

1
P. 

اي  با زيركي دريافته بود كه آنچه براي پيامبر پيش آمده است، حادثه بخديجه
ده با آن همه مكارم اخ�قي دچار جنون ش زودگذر و واهي نيست و امكان ندارد محمد

 باشد.
كام�ً آرام شد و اضطراب دروني او رفع شد، خديجه جامه از او  خدا وقتي رسول
ي پسرعموي خود، ورقه بن نوفل شد. ورقه در شناخت اديان  ي خانه برگرفت و روانه

 آنچه براي محمد بشناخت. خديجه هاي آسماني را مي تبحر خاصي داشت و كتاب
قدوس...  :زگو كرد. ورقه بعد از شنيدن سخنان خديجه گفتاتفاق افتاده بود را براي او با

قدوس، (پاك است خدا!) به خداي سوگند همان كسي بر او فرود آمده كه بر موسي بن 
آور الهي بر او فرود آمده و بدون شك او  عمران فرود آمده است. آري! جبرئيل، پيام

P9Fپيغامبر اين امت است

2
P. 

درنگ بعد از شنيدن سخنان  و بيرا فراگرفت  بخوشحالي وجود خديجه
ي خدا  شتافت تا بدو مژده دهد كه او رسول و فرستاده خدا پسرعمويش به سوي رسول
را بدين رسالت بشارت داد و توفيق يافت نام خود را  خدا بر اين امت است. او رسول

 به عنوان اولين زني كه به اس�م مشرف شده، در صفحات تاريخ ثبت كند.
در تمام  بمردي در اين مقام عظيم بر خديجه سبقت نجست. خديجههيچ زن يا 

بود تا اين كه جان به جان آفرين تسليم كرد و به  مراحل زندگي يار و ياور رسول خدا
 لقاي الهي پيوست.

                                           
اند و به همين دليل از پرداختن به چگونگي  دربارۀ اين بحث دانشمندان شيعه و سني دچار اخت�ف رأي شده -1

كنندگان  ي مهم تاريخي را به مطالعه ي اين واقعه اند. لذا تحقيق و تفحص درباره استنكاف كرده اين رويداد
 كنيم. (مترجم) محترم واگذار مي

 اند. (مترجم) ي علق و در تفسير اين سوره ذكر كرده حكايت مطرح شده را اغلب مفسران ذيل سوره -2



 
 

 دختر عمر فاروق لحفصه

 دار كتاب الهي (قرآن) امانت

رسول گرامي  بعد از اين كه همسرش را از دست داد مفتخر شد تا با بحفصه
ي امهات المؤمنين (مادران مؤمنان) به شمار آيد. او همان  ازدواج نمايد و در زمره اس�م

دهد) و خطاب به  بانويي است كه جبرئيل (بر وارستگي و درستكاري او گواهي مي
  دار كه بسيار روزه زني است شب زنده بحفصه ،اي محمد :فرمايد مي خدا رسول
 .P10F1P»همسرت خواهد بود گيرد و در بهشت مي

آن بزرگ بانوي مسلمان را خداوند به امانتداري كتاب خويش مفتخر نمود. و تا وقتي 
كه در قيد حيات بود از كتاب خداوند (قرآن) محافظت كرد و تمامي ت�ش خود را در 

 نگهداري اين مهم مبذول داشت.
و مخصوص يا بر  هاي سفيد هاي كتف شتر يا بر سنگ در آن زمان قرآن بر استخوان

 خدا شد. به ع�وه، اصحاب گرامي رسول هاي درخت خرما نوشته مي ي برگ چوبه
كردند با حفظ قرآن، آن را بر دلهاي پاك خويش منقوش سازند. در زمان ابوبكر  سعي مي
شد، تا اين كه تمامي قرآن  قرآن به طور پراكنده و در چنين مصادري حفظ مي صديق

اي از مصاحف كه كل  آوري كردند و آنها را به عنوان مجموعه عهايي جم را در مصحف
سپردند. آن صحابي بزرگوار تا پايان عمر از  گرفت به ابوبكر صديق قرآن را در برمي

هاي عمر، اين امانت الهي را به عمر  ي مهم محافظت كرد و در آخرين لحظه اين مجموعه
قرار گفت و  باختيار حفصه آن مجموعه در سپرد. بعد از شهادت عمر فاروق

 نگهداري از اين امانت عظيم بدو سپرده شد.

                                           
ي نقلي به بيان مطلب پرداخته است. لذا  ت جملهمؤلف، نفس حديث را نقل نكرده است و فقط به صور -1

 باشد. (مترجم) ممكن نيست اما بسيار دشوار است و مجال آن براي اين حقير نمي تخريج حديث هر چند غير
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وقتي اس�م در جاي جاي عالم منتشر شد و شهرهاي زيادي توسط مسلمانان فتح 
گرديد، مسلمانان در شهرها و كشورهاي مختلف به تعليم قرآن پرداختند و هر كس با 

متوجه اخت�ف قرائت ميان  كرد. حذيفه بن يمان قرائت خاصي قرآن را ت�وت مي
 خليفۀ وقت، شتافت.،اصحاب گرديد و هراسان نزد عثمان
اي اميرالمؤمنين، قبل از اين كه اين امت  :فرمود  او خطاب به اميرالمؤمنين عثمان

 .در بارۀ قرآن دچار اخت�ف شوند آنها را درياب...!
ر نمود و از او را احضا نظر حذيفه را تأييد كرد و حفصه دختر عمر عثمان

ي قرآني كه توسط پدرش به امانت نزد او سپرده شده است را بياورد  خواست تا مجموعه
 برداري كنند و قرائتي واحد را در ميان مردم رواج دهند. تا از آن نسخه
لبيك گفت و مصحف ها را نزد او فرستاد.  ي عثمان به خواسته بحفصه

برداري از اين مصاحف  از صحابه به نسخه اميرالمؤمنين دستور داد تا گروهي خاص
 همت گمارند.

 دار شدند، عبارت بودند از: گروهي كه اين كار مهم و در عين حال دشوار را عهده
 زيد بن ثابت انصاري -1
 عبداهللا بن زبيربن عوام -2
 سعيد بن عاص اموي -3
 عبدالرحمن بن حارث بن هشام مخزومي -4

اگر در قرائتي با زيدبن ثابت  :رمودبه ارشاد اين حضرات پرداخت و ف عثمان
ي قريش بنويسيد،  اخت�ف داشتيد و قرائت شما با قرائت او متفاوت بود آن را به لهجه

 ي قريش نازل شده است. زيرا قرآن با لهجه
برداري  هاي نسخه برداري از كتاب خدا به بهترين وجه صورت گرفت و قرآن نسخه

موفق شد يك قرائت واحد  ن ترتيب، عثمانشده به شهرهاي مختلف ارسال شد. بدي
ي اصلي را كه از  را در ت�وت قرآن مرسوم نمايد تا مردم دچار اخت�ف نشوند و نسخه
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 بانو باشد. گرفته بود، بدو بازگرداند تا همچنان در حفاظت آن بزرگ بحفصه
تا پايان عمر از هيچ ت�شي در حفظ و نگهداري امانتي كه به او سپرده  بحفصه

شده بود، دريغ نكرد تا اين  كه از دار فاني رخت بر بست و در بهشت خداوندي به 
 پيوست. خدا همسرش، رسول

 سپرده شد. بعد از رحلت او اين امانت به برادرش عبداهللا بن عمر
 ...اين مصحف را بعدها مروان بن حكم تصاحب كرد و



 
 

 لبريره

 با اسإلم عزت يافت

گزاري جمعي از انصار  ود كه به عنوان كنيز به خدمتزني عاقل و باهوش ب ببريره
 مشغول بود.

ي  با طلوع دين مبين اس�م و با تدابيري كه در اين دين راستين انديشيده شده بود عده
زيادي از بردگان و كنيزان آزاد شدند. يكي از تدابير نجات بخش اس�م قانون مكاتبه بود. 

شد در قبال آزادي خود مبلغي را به ارباب خود  طبق اين قانون برده يا كنيز ملزم مي
بپردازد و چنانچه استطاعت پرداخت آن را نداشت، بايد به ميزان قيمت مصوب براي 

نيز  بيافت. بريره كرد تا بالخره به مرور زمان از بردگي نجات مي ارباب خود كار مي
را از قيد اسارت و  كه از اين قانون باخبر بود، خواست به طريقي موجبات رهايي خود

 :ي خود را مطرح كرد. اما آنان گفتند بردگي فراهم كند. او نزد اربابان خود رفته، خواسته
بنديم كه تو را مكاتب (آزاد) كنيم اما بايد همچنان اختيار و  مي ما بر ف�ن مبلغ قرارداد

او  شد و از بالمؤمنين عايشه ي ام سرپرستي تو در دست ما باشد. او عازم خانه
 ي مشكل خود ياري جست. درباره

 :رهانم. بريره گفت مي به هر قيمتي شده خودم تو را از بردگي :فرمود بعايشه
اند  در صورتي مرا  مشكل من فقط مشكل مالي نيست، بلكه ع�وه بر اين، آنها شرط كرده

 كنند كه همچنان صاحب اختيارم باشند. مكاتب مي
مطرح نمود و از ايشان خواست تا او را  خدا مشكل او را نزد رسول بعايشه

اي عايشه، تو او را آزاد كن و به شروط آنها توجه  :فرمود مساعدت نمايند. آن حضرت

�َمنْ  لرَْوالَءُ « :فرمودخواهند شرط كنند. سپس  نكن. بگذار هر چه مي ْ�تََق  ر
َ
 لْشَتَُطول َورَو�  أ

ائَةَ  ةٍ  م� ِّ ََ«. 
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حق همان كسي است كه او را آزاد كرده است و هرگونه  ،وليت و سرپرستي برده«يعني، 
هم شرط كنند، شرط آنها نافذ تبصره و قيد بر اين قاعدۀ كلي باطل است) و اگر صد بار 

 .»نيست
 أاول� رتتطو  شوطاما بال « :بر منبر رفته، فرمود خدا بعد از اين قضيه، رسول

  لشت  مائة ل  رشطه باطل و� نيف ك اتاا ف ك اتاا ل م من لشت  شطاً ين
چه شده است گروهي را كه برخ�ف كتاب خداوندي «يعني،  .»َِةم رش  ل  أحق و أوثق
اي) كه مستند به كتاب الهي  پردازند. (بدانيد) هر شرط (يا تبصره (قرآن) به شرط و شروط مي

ست. همانا شروط خداوندي نباشد، اگر صد مرتبه هم تكرار شده باشد، باز باطل است و نافذ ني
 .»تر است تر و به صواب نزديك مطمئن

آن بانوي بزرگوار را از ،، دختر ابوبكر صديقبي صديقه خ�صه اين كه عايشه
مطرح  خدا ي كلي كه رسول بند اسارت و بردگي رهانيد و بدين ترتيب، طبق قاعده

واسطه شد تا  ببريره دار شد. بدين ترتيب، كرده بود، وليت و سرپرستي او را عهده

�َمنْ  لرَْوالَءُ « ي كلي اين قاعده ْ�تََق  ر
َ
 صادر گردد. خدا توسط رسول .»أ

*** 
ي وافري به بريره داشت و به  اي بود به نام مغيث كه ع�قه نيز، برده بهمسر بريره
اي نداشت بلكه به شدت از او  ورزيد. بالعكس بريره نه تنها به او ع�قه او عشق مي

ود. هنگامي كه از نعمت آزادي برخوردار شد و از قيد بردگي رهايي يافت، متنفرب
اي به او  او را مختار كرد كه يا با مغيث به ادامۀ حيات بپردازد يا اگر ع�قه خدا رسول

 ندارد،  هم اكنون از او جدا شود و زندگي جديدي را شروع كند.
مه زندگي با مغيث ندارم و اي به ادا من ع�قه خدا اي رسول :عرض كرد ببريره

 .اگر دنيا را هم به من بدهيد، حاضر نخواهم شد يك لحظه با او زندگي كنم!
ها  كوچه بود و حتي در كوچه پس بوار به دنبال بريره از آن طرف مغيث، مجنون

شد تا فرصتي را فراهم آورد و بتواند به نحوي با او ارتباط برقرار كند. او سعي  مخفي مي
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ا با سخن گفتن با بريره او را به ادامه ي زندگي با خود تشويق كند اما او كرد ت مي
 هد.هاي او تن د شد به خواسته داد و حاضر نمي  سماجت به خرج مي

كه شاهد عشق وافر مغيث نسبت به بريره بود نگاهي به عموي خود  خدا رسول
ورزد كه  عشق ميجاي تعجب است كه مغيث به كسي «اي عباس،  :عباس افكند و فرمود
 .»اي بدو ندارد و حتي از او نفرت دارد! او كوچكترين ع�قه

توصيه فرمود كه به خواستۀ همسرش تن در دهد و  ببه بريره آن حضرت
آيا مرا بدين مسأله  ،خدا اي رسول :زندگي را از نو با او شروع كند. اما او عرض كرد

 فرمايي؟ دستور مي
كنم تا پيوند شما  كنم بلكه فقط وساطت مي تو را امر نمينه، من  :فرمود آن بزرگوار

 از نو برقرار گردد.
اگر دستور نيست، من نيازي بدو ندارم و حاضر نيستم با او ادامه  :گفت ببريره

 .حيات دهم
اي را كه او واسطه شد تا مطرح شود، اين بود كه وقتي  بدين ترتيب، دومين مسأله

ر خود را كه او نيز، غ�م است، ترك گويد يا به همان كنيزي آزاد شد، مختار است همس
 منوال گذشته به ادامۀ زندگي با او بپردازد.

*** 
سكني گزيد و در همان جا به مساعدت و همكاري  بي عايشه در خانه ببريره

 المؤمنين پرداخت. با ام
بخشيد و آن بزرگ  بيكي از مسلمانان مقداري گوشت به عنوان صدقه به بريره

 و آن را پخت و بر سفره نهاد.بان
با استناد به اين كه بر پيغمبر و اهل وعيال ايشان خوردن صدقه جايز  بعايشه

از راه رسيد و متوجه شد كه گوشتي  خدا نيست از خوردن آن گوشت ابا ورزيد. رسول
كس ايشان را به خوردن آن تعارف  پخته شده بر سفره گذاشته شده است، اما هيچ
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 كند. نمي
اي است كه براي  قضيه را جويا شد و فهميد كه اين گوشت صدقه حضرت آن
صدقه محسوب  باين گوشت براي بريره :فرمود اند. آن حضرت آورده ببريره
 آيد. آنگاه مقداري از آن گوشت را ميل فرمود. شود اما براي ما هديه به حساب مي مي

عاملي شد براي مطرح شدن واسطه و  باي بود كه بريره درواقع اين سومين مسأله
 .آن

*** 

به مرور زمان، اين بزرگ بانوي مسلمان از مقام و منزلت واليي در نزد مسلمانان 
سپري كرده  خدا برخوردار گرديد و (با توجه به اين كه مدت مديدي را در خانۀ رسول

بحث و بود) همواره مورد عنايت بزرگان و مسلمانان صاحب مقام بود. آنها در مجالس به 
 نمودند. پرداختند و از او كسب فيض مي گفتگو با او مي

او با ذكاوت و زيركي دريافته بود كه احتمالً عبدالملك بن مروان در آينده سردمدار 
گردد. به همين خاطر، تدبيري انديشيد تا به نحوي به نصيحت و ارشاد او  مي حكومت

در تو  :رد و به عبدالملك گفتبپردازد. به همين منظور، روزي فرصت را غنيمت شم
دهد لياقت اين را داري كه زمام  بينم كه نشان مي هايي را مي خصوصيات و ويژگي
  گيري، اما مواظب باش كه اگر چنين شد خون كسي را به ناحق حكومت را به دست

ِجل ِ « :ام كه فرمود شنيده خدا نريزي! زيرا من از رسول  بعد م للنة باا عن لدرع لر
كسي كه حتي به مقدار «يعني،  .»حق بغ� يهِ�قه َسلم د� من بمحجمة ِلها ينظِ أ 
 .»د از بهشت خداوند محروم خواهد شداي خون مسلمان را به ناحق بريز ذره

با اين تدبير عبدالملك را نصيحت كرد تا از ريختن خون مسلمانان به  ببريره
كرد و امر به معروف را  مسؤوليت مي ناحق پرهيز كند. او نسبت به دين و جامعه احساس

 دانست و... وظيفۀ خود مي



 
 

 بتجيفه

 پردازد مي به مناظره با عمر فاروق

فرماندار شام » ةماأل  امني«ابوعبيده بن جراح  ،در زمان خ�فت اميرالمؤمنين عمر

شخصيتي حساس، قاطع و دقيق در امور  بود. اما آنچه مسلم است اين كه عمر
داشت تا فرامين و دستورات  بود. او تمام ت�ش خويش را مبذول مي حكومتي خويش

 اس�مي مو به مو اجرا گردد.
عازم شام گرديد تا بر احوال مردم آن ديار واقف شود و  خدا ل ي رسو خليفه

 فرمانروايي را كه بر آنها گماشته بود، محك بزند.
بوعبيده ارسال شده است و ي ا اي به خانه شنيده بود كه از طرف پادشاه روم، هديه

همين، او را كنجكاو كرده بود تا دليل ارسال هديه را آن هم از طرف يك پادشاه قدرتمند 
 ي اس�م بررسي كند. به يك فرمانده

ي ابوعبيده تشريف فرما شد تا موضوع را  به خانه به همين منظور آن حضرت
دار و  و نيز، زني امانتكه ا بهمسري داشت به نام تجيفه بررسي كند. ابوعبيده

 ليق بود.
وارد مجلس آنان شد. به  بآن دو مشغول صحبت كردن بودند كه ناگهان تجيفه

آيا تو همسر  :آميز گفت به تجيفه افتاد با لحني اعتراض محض اين كه چشم فاروق
به خداي سوگند كه  :فرمود ابوعبيده هستي؟ او عرض كرد؛ آري، خودم هستم. فاروق

 :با تعجب پرسيد؛ منظورت منم؟ اميرالمؤمنين فرمود باهم كرد! تجيفهبدبخت خو
آري! به خداي سوگند كه بدبخت خواهم كرد! آن وقت بود كه تجيفه به اصل قضيه پي 

اي است كه از طرف پادشاه روم  همان هديه ،برد و فهميد كه علت عصباني بودن عمر
اي « :رد و در پايان گفتارسال شده است. سپس شروع به توضيح دادن مطلب ك
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اميرالمؤمنين، بدان و آگاه باش كه شما با تمام عزت و اقتدار خود قدرت بدبخت كردن 
 .»مرا نداري

همسر او را عصباني كرد به طوري كه به اعتراض عليه او  باين جسارت تجيفه
ده آري! اي اميرمؤمنان، خداوند تو را معين كر :برخاست و خطاب به اميرالمؤمنين گفت

 .است كه او را بدبخت كني. چنين زني بايد ادب شود. او حقش است كه بدبختش كني!
براي بار دوم با كمال جرأت و شهامت عرض كرد؛ نه! به خداي سوگند  بتجيفه

 كه او اين قدرت را ندارد كه مرا بدبخت كند.
كني، بگو: پشتوانۀ تو  تو كه با اين شهامت صحبت مي :با تعجب پرسيد عمر

 دارد؟ يست؟ چه كسي تو را از دست من در امان نگه ميك
را منقلب  اينجا بود كه او لب به سخن گشود و با سخنان شيوا و منطقي خود، عمر

هان! بگو: آيا تو قدرت داري  :فرمود كرد. اين بزرگ بانوي مسلمان خطاب به فاروق
 .بيرون آوري؟!تواني اس�م را از قلب من  اس�م را از من سلب كني؟! آيا مي

 نه! به خداي سوگند كه قدرت چنين كاري را ندارم. :فرمود عمر
عرض كرد: منظورم همين است؛ بدبختي من زماني است كه اس�م  بتجيفه

راستين از قلب من سلب گردد و ديني دروغين جايگزين آن شود. تا وقتي كه مسلمان و 
آمد و با اس�م عزتمند خواهم بود. با تسليم اوامر الهي باشم، بدبختي به سراغم نخواهم 

 اين وجود هر ب�يي غير از شرك بر سرم آيد، ناچيز خواهد بود.
تأثير گذاشت كه آن حضرت عصبانيت  اين سخنان آنچنان در ذهن و فكر عمر

هاي سعادت قرار گرفته  خويش را فراموش كرد و پي برد كه آن زن در اوج ايمان و قله
 است.

 بفروكش كرده بود و آرامش يافته بود، خطاب به تجيفه مراكنون كه خشم ع
اي كه از تو  خداوند تو را رحمت كناد! بدرستي از چنان ايماني برخوردار شده :فرمود

جدايي ناپذير است و مطمئنم چنين ايماني تو را تا فردوس برين قرين و رهنمون خواهد 
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فته بود با هوشياري خود توانست قرار گر بود. بدين ترتيب، تجيفه كه مورد خشم عمر
يكي از  ده نفري است كه به  اعتماد اميرمؤمنان را جلب كند. ناگفته نماند ابوعبيده

 جنت بشارت داده شده است.



 
 

 دختر حارث بجويريه

 دهد را بر پدرش ترجيح مي خدا رسول

گي و مصطلق بود. او كه به سربازان جن ي بني ضرار خزاعي رئيس قبيله ابيحارث بن 
قدرت نظامي خود فريفته شده بود، تصميم گرفت سپاهي گرد آورد و عليه مسلمانان 

گردآوري نمود تا » مريسيع«ور شود. او با غرور فراوان لشكري را در محلي به نام  حمله
 در يك موقعيت مناسب مسلمانان را مورد هجوم قرار دهد.

در آن زمان مسلمانان اقتدار يافته بودند و مقتدرانه از كيان اس�م دفاع كردند. به همين 
ي شوم حارث باخبر گرديد قبل از اين كه او  از نقشه خدا خاطر به محض اين كه رسول

 ي بني مصطلق را غافلگير كرد. ور شود، خود لشكري فراهم آورد و قبيله بدانها حمله
پذير  بل سپاهي قرار گفته كه دفاع و مقاومت در برابر آن امكانحارث كه ديد در مقا

نيست، ترس و وحشت سراسر وجود او را فراگرفت. او ناچار بر اسب خويش سوار شد 
و از ميدان نبرد متواري گشت. جويريه كه شاهد فرار پدرش بود با تعجب پرسيد؛ چرا 

است   ور شده كري بر ما حملهدخترم، لش :كني؟ بايست و مقاومت كن! او گفت فرار مي
 كه ما توان مقاومت در برابر آنها را نداريم.
ي او فائق آمد و توانست همه آنها را به اسارت  با فرار حارث، سپاه اس�م بر قبيله

بگيرد. زنان بني مصطلق و از جمله دختر رئيس قبيله (جويريه) نيز، به اسارت مسلمانان 
 گرفتار آمدند.

كه دختر او اسير شده و به زودي به عنوان كنيز و برده در اختيار  وقتي حارث شنيد
يكي از مسلمانان قرار خواهد گرفت، ناراحت شد و دچار عذاب وجدان گرديد. او عازم 

 مدينه شد تا به هر نحوي شده است، دخترش را از اسارت برهاند.
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ام هستم و  خدا، من رئيس قبيله اي رسول :رفت و گفت خدا در مدينه نزد رسول
داني كه دخترم   داني كه در ميان قومم از اعتبار و جايگاه بلندي برخوردارم. تو خود مي مي

ام كه خواهش كنم او را به هر قيمتي  جويريه به اسارت سپاهت درآمده است و من آمده
 كنيد، بپردازم. مي آزاد نمايي. من حاضرم هر چه فديه و پول در قبال او تقاضا ،شده

خدا، دخترم آبرومند است و شايسته نيست كه دختري همچون او كنيز و  ولاي رس
 برده گردد...
اشكالي ندارد، ما او را به اختيار خودش وا  :با شنيدن سخنان او فرمود خدا رسول

 .گذاريم تا  سرنوشت خود را انتخاب كند مي
 ايد. شما نهايت احسان را بر او روا داشته  :حارث گفت
خوشحال شد و مطمئن بود كه دخترش آزادي و پدرش  خدا فتۀ رسولاو از اين گ

ترجيح خواهد داد و بدو خواهد پيوست. او با چنين  را بر اسارت و رسول خدا
فرموده بود، بشارت داد. براستي  خدا تصوري نزد دخترش رفت و او را به آنچه رسول

 ح خواهد داد؟جويريه چه كسي را انتخاب خواهد كرد؟ او كدامين را ترجي
تو را به اختيار خود  ،رسول خدا،دخترم، اين مرد :بالخره حارث از دخترش پرسيد

دهي با  كني يا ترجيح مي واگذاشته تا مسير زندگيت را تعيين نمايي. آيا مرا انتخاب مي
بماني؟ البته اين سوال حارث با نوعي خواهش آميخته بود و درواقع او از  خدا رسول

 نمود تا با او برود و براي او (به زعم خودش) رسوايي به بار نياورد. ش ميدخترش خواه
اي به فكر فرو  دار به پدر افكند و چند لحظه نگاهي معني ببه هر حال، جويريه

بپيوندد. او  خدا كرد كه پدرش را سرافراز كند يا به رسول رفت. او به اين فكر مي
كرد و  را در ذهن خود مرور مي خدا ولهمچنان صفات پسنديده و محاسن اخ�قي رس

تصميم گرفت. او به  بكرد. بالخره جويريه از آن طرف به سخنان پدرش نيز، فكر مي
از تمام دنيا و آنچه در دنيا هست براي او ارزشمندتر و  خدا اين نتيجه رسيد كه رسول

 مفيدتر خواهد بود.
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دهم!  را ترجيح مي خدا لمن رسو :به همين خاطر، با شهامت خطاب به پدرش گفت
را بر پدرش ترجيح داد و آن حضرت نيز، او را از اسارت  خدا رسول بجويريه

اش را به عنوان  با او ازدواج كرد و تمام قبيله خدا رهانيد و آزادش كرد. سپس رسول
هيچ زني را نديدم كه اين چنين  :فرمايد مي بي او آزاد نمود. عايشه كابين و مهريه

 اش سودمند و مايه بركت قرار گيرد. يلهبراي قب
دار و  بانويي متقي و پرهيزگار گرديد كه اغلب روزه ب»جويريه«المؤمنين  ام
هاي او، احاديثي ذكر شده است كه مبين مقام  دار بود. در وصف تقوا و عبادت زنده شب

 باشد. مي خدا ي او بعد از ازدواج با رسول شامخ و اخ�ص ويژه



 
 

 »1«ابوبكر صديق  دختر باسما

كرد و از همين طريق ثروتي  با تجارت و داد و ستد گذران عمر مي ابوبكر صديق
پيوستند، افرادي  نيز، فراهم آورده بود. در بدو امر چون بيشتر افرادي كه به دين اس�م مي
 فقير و حتي برده بودند، فقر اقتصادي در مسلمانان كام�ً محسوس بود.

شرف به دين اس�م گرديد اين نياز را احساس كرد و به همين كه م ابوبكر صديق
 خاطر تمام اموال خود را در راه خدا و رسولش هديه و مصروف نمود.

اع�م كرد كه هر كس در حد توانايي خود نيازهاي اقتصادي مسلمانان  وقتي پيامبر
برد تا  تهر چه مال و ثروت اندوخته بود، خدمت آن حضر را برآورده كند، ابوبكر

 ايشان خود در مال او تصرف كنند.
اي؟ او  پرسيد: اي ابوبكر، آيا براي زن و فرزندانت چيزي باقي گذاشته خدا رسول
چ مالي نزد آنها باقي او براي آنها كافي است! من هي  خدا و رسول« :عرض كرد
 .»ام نگذارده

بسيار ناراحت و  كه هنوز مسلمان نشده بود از اين امر،ابوقحافه، پدر ابوبكر
عصباني شد و براي مطمئن شدن از اين قضيه رهسپار خانۀ او گرديد. ابوقحافه مردي 
كهنسال بود كه بينايي خود را از دست داده بود و براي انجام كارهاي شخصي مجبور بود 

 از ديگران كمك بگيرد.
ايي كرد. ي پسرش راهنم به هر حال، فردي دست ابوقحافه را گرفت و او را تا خانه

 كه يكي از نوادگان او بود از او پذيرايي كرد و اكرامش نمود. باسما
ام پدرتان بر شما ظلم روا داشته و  شنيده :ابوقحافه از روي دلسوزي و ترحم گفت
 شما را از اموال خود محروم ساخته است.

بي نسبت به فرزندان خود  نمود و معتقد بود ابوبكر او كار پسرش را ظلم تلقي مي
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برد، انفاق و خرج كردن  پرستي به سر مي توجه شده است. وي كه هنوز در شرك و بت
 كرد. گونه، فاجعه و مصيبت تلقي مي مال و ثروت را بدين

 ، چنين برداشتي از كار پدرش داشت؟ هم بآيا اسما
با ذكاوت و درايت، پدربزرگش را قانع كرد تا باعث اخ�ل در كار  بخير اسما
ايد صحت ندارد؛ هر چند  آنچه شنيده :آري! او خطاب به پدر بزرگش گفتپدرش نشود. 

 ،مقداري از اموال خود را آنگونه انفاق كرده است، اما مقدار مالي هم كه براي ما لزم بوده
 باقي گذاشته است.

هاي كوچكي تقريباً به شكل و اندازۀ  براي اين كه پدربزرگش را مطمئن سازد، سنگ
اي گرد آورد و آن را در همان جايي گذاشت  ن (درهم و دينار) در كيسهپول رايج آن زما

دست  بكرد. اسما هاي خود را در آن جا نگهداري مي كه پدر بزرگوارش معمولً پول
اين مقدار پول را پدرمان  :ي پر از سنگ برد و فرمود ابوقحافه را گرفت و نزد آن كيسه

 براي ما باقي گذاشته است.
نابينا بود به اصل قضيه پي نبرد و تصور كرد درهم و دينار است. به  پدربزرگ او كه

بينم؛ چون  با وجود اين، اشكالي در كار ابوبكر نمي :اين صورت او آرام گرفت و گفت
 همين مقدار شما را كافي است.

، همان شيرزني است كه با هوشياري تمام اين چنين به پشتيباني پدرش باسما
ي خويش راسخ شد كه  ز اين كه اس�م را پذيرفته بود آنچنان در عقيدهپردازد. او بعد ا مي

 تا سر حد مرگ از اس�م و كيان اس�م به دفاع پرداخت...



 
 

 »2«دختر ابوبكر صديق  باسما

 دريغ او در راه هجرت هاي بي و تإلش

كه افتخارآفرينان جهاد و جانفشاني در راه خدا بودند.  آفرين بر اهل بيت ابوبكر
خود اولين مردي  اي كه افتخار آفرينان تاريخ شدند. ابوبكر فرين بر چنين خانوادهآ

شود و اين افتخاري است بس عظيم كه عايد آن  است كه به دين اس�م مشرف مي
بزرگوار شد. او در بخشش و سخاوت از سرآمدان روزگار بود و در فضل و نيكي حريف 

ه اخبار و احوالت قريش و قريشيان را در نداشت. فرزند او عبداهللا، كودكي است ك
 دهد. اط�ع مي خدا ترين مراحل هجرت نبوي به رسول بحراني

و در نهايت ملقب به  خدا كه مفتخر به همسري با رسول بدخترش عايشه
اي رسيد كه بزرگان صحابه از او كسب  المؤمنين گرديد نيز، در علم و فقاهت به مرحله ام

 نمودند. فيض مي
 :پردازيم بود، مي  زنان عصر رسول كه از بزرگ باين جا، به زندگي اسمادر 

براي هجرت به مدينه عزم نمود،  به همراه ابوبكر صديق خدا وقتي رسول
 بيست و پنج سال بيش نداشت. باسما

ي هجرت خود آگاه نمود.  نزد ابوبكر صديق آمد و او را از برنامه آن حضرت
هاي ايشان  پذيرفت كه همراه آن بزرگوار به اجراي برنامه با اشتياق كامل ابوبكر
 بپردازد.

» ثور«آن دو مخفيانه و بدون اين كه كسي متوجه شود از مكه خارج شدند و در غار 
 موقتاً مخفي شدند.

سران قريش خيلي زود از نبود آن دو بزرگوار در مكه آگاه شدند و به تكاپو افتادند. 
 آن دو پرداختند، اما هيچ اثري از آنها نيافتند.آنها مصرّانه به جستجوي 
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آن دو، جايزه اي تعيين نمودند و اع�م كردند هر كس » سر«وقتي نااميد شدند، براي 
 ي هنگفتي برخوردار خواهد شد. آن دو را اسير كند يا آنها را بكشد از جايزه

او  خدا ولنمود. رس انجام وظيفه مي بدر چنين جو متشنّج و هولناكي بايد اسما
خدا  آوري اط�عات بپردازد و رسول را موظف كرده بود كه از طريق زنان قريش به جمع

 را از اوضاع و احوال مكه باخبر سازد.
 ع�وه بر اين، او وظيفه داشت كه توشه و آب و غذاي آن دو بزرگ مرد را تهيه نمايد.

گزار  فهيره كه خدمتبا كمك برادرش عبداهللا و عامر بن  ببه هر صورتي بود اسما
هاي موجود،  داد و با تمام مشك�ت و بحران  آنان بود، كار خود را به نحو احسن انجام مي

 پرداخت. مي خدا با جرأت تمام و بدون هيچ ترسي به مساعدت و ياري رسول
براي پيشبرد كار خود در نظر گرفته بود، اين بود كه او خود، از  بتاكتيكي كه اسما

ط با زنان قريش و عبداهللا كه كودكي بيش نبود با رفت و آمد ميان مردان و طريق ارتبا
كردند و با مقداري  آوري مي استراق سمع، اط�عاتي را از اوضاع و احوال دشمنان جمع

شدند. اما رفتن آنها نيز، با خطراتي مواجه بود. به همين خاطر  آب و غذا عازم غار ثور مي
ي گوسفندان خود را به مكان موردنظر آنها  واست كردند تا گلهآنها از عامر بن فهيره درخ

شدند و با مشك�ت فراوان، به هر نحوي  روانه كند. آنها نيز در ميان گوسفندان مخفي مي
 نمودند. رساندند و انجام وظيفه مي بود، خود را به غار مي

ي در غار مخف به همراه ابوبكر صديق خدا سه روز گذشت و همچنان رسول
كردند و او نيز با كمال ميل و با شهامت  هايي را واگذار مي مأموريت ببودند و به اسما
 آمد. ي آنها برمي تمام از عهده

افزودند. چون آنها  شد و قريشيان بر تهديد خويش مي تر مي روز به روز، دايره تنگ
و ناراحتي به را بيابند از شدت خشم  خدا  فرسا نتوانستند رسول هاي طاقت پس از ت�ش

تر بود، تا جايي كه از فرط  زدند. در اين ميان ابوجهل از همه عصباني هر كاري دست مي
كه در  برفت و با شدت درب خانه را كوبيد. اسما ي ابوبكر عصبانيت به خانه
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خانه بود درب را باز كرد و ديد كه ابوجهل پشت در  ايستاده است. او كه خشم و غضب 
 :زد از اسما پرسيد ميدر چشمان او موج 

 اي دختر ابوبكر، پدرت كجاست؟
 .نمي دانم :فرمود باسما

 پدرت كجاست؟ :ابوجهل فرياد زد
 .دانم! گفتم كه نمي :با آرامش تمام فرمود باسما

ديد بر  بابوجهل كه به شدت ناراحت بود، وقتي اين وقار و شهامت را در اسما
اي را بر صورت آن بزرگ بانو  انمردانهعصبانيت او افزوده شد و سيلي محكم و ناجو

توجهي تمام درب را به روي آن  نگاهي تحقيرآميز بدو افكند و با بي بنواخت. اسما
 ظالم بست.

شد. با وجود اين كه مدتي  نمي بي اسما هيچ رنج و زحمتي مانع انجام وظيفه
شد تا به  يم  اي از ابوجهل دريافت نموده بود، آماده نگذشته بود كه سيلي ظالمانه

مأموريت خويش بپردازد. او با احتياط كامل اطراف خويش را كاوش كرد تا كسي متوجه 
او نشود. وقتي خواست بار و بنه را بر روي شتر ببندد تا آن را سالم به مقصد برساند 

اي كه بر كمر بسته بود باز كرد و آن را نصف  اي نداشت پارچه چيزي نيافت. چون چاره
بستند) نيمي از  اي را به نام نطاق بر كمر مي زمان مرسوم بود كه زنان پارچه نمود. (در آن

 آن را بر كمر بست و با نيمي ديگر، بار و بنه را بست و راهي غار ثور شد.
متوجه كار او شد و  خدا در آن جا بار را از شتر پايين آورد و در همان حين رسول

يعني، خداوند تو را در قبال نطاقي «. »ةللن ف �هذل نطاا كبنطاا ل  كلبدر« :فرمود

به  بو از اين جا بود كه اسما. »كه اين چنين نمودي، دو نطاق در بهشت ارزاني نمايد

كرد، و مردم نيز او را  ملقب گرديد. لقبي كه براي هميشه بدان افتخار مي» ذات نطاقني«

 خواندند. بدان مي
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به همراه ابوبكر  خدا ، رسولبافرساي اسم بعد از چند روز ت�ش طاقت
نيز با خاطري جمع به مكه  باز غار بيرون آمدند و عازم مدينه شدند. اسما صديق
 برگشت.
و يار او را به مدينه بشنود. بالخره  خدا قرار منتظر بود تا خبر رسيدن رسول او بي

اند. او با  ينه رسيدهانتظارش به پايان رسيد و بدو خبر دادند كه آن دو ابرمرد تاريخ به مد
اش را بدان بشارت داد و آنها نيز،  شنيدن اين خبر سراپا شادي و سرور گرديد و خانواده

 در شادي با او سهيم شدند.
كرد تا موقعيت فراهم گردد و بتواند او نيز به  آرزو مي ببا وجود اين، اسما

و  بواهرش عايشهبپيوندد. و اين آرزوي او نيز، تحقق يافت و همراه خ خدا رسول
با كارواني كه بعدها همين كاروان مشعل هدايت را به سراسر گيتي  برادرش عبداهللا

 گستراند، رهسپار مدينه شدند.



 
 

 دختر عبدالمطلب باروي

بود. پسر او طليب بن عمير در  خدا ي رسول دختر عبدالمطلب و عمه باروي
شد،  يده بود و اس�م مخفيانه تبليغ ميهمان ابتدا كه هنوز تعداد مسلمانان به چهل نفر نرس

 به دين مبين اس�م مشرف گرديد.
» دارالرقم«ي ارقم بن ابواألرقم مخزومي موسوم به  در خانه  او زماني كه رسول خدا

شرف حضور يافت و به او و  خدا نمود، نزد رسول مخفيانه دين اس�م را تبليغ مي
نيز، قبل از او به دين اس�م شرفياب شده  هرسالت ايشان ايمان آورد. دايي او، حمز

 بود.
ايمان آورده  طليب، نزد مادرش رفت و اع�م كرد كه اس�م را پذيرفته و به محمد
ي قريشيان  رحمانه است. مادرش با شنيدن اين حرف نگران شد، چرا كه او شاهد رفتار بي

 ها در امان نخواهد ماند.دانست كه پسرش نيز از اين آزار نسبت به مسلمانان بود و مي
پسرم، تو  :با تمام اين مسائل با اعتماد به نفس، خطاب به پسرش گفت باروي
تواند از برادرم حمزه حمايت كند و او را ياري رساند.  ترين فردي هستي كه مي شايسته

را  داشتم بدون ترديد رسالت محمد به خداي سوگند! اگر من توانايي مردان را مي
نمودم. اما ما زنان، توان جسمي  و با تمام وجود از كيان اين دين حمايت مي پذيرفتم مي

آييم. طليب مادرش را  رحم بر نمي ي آزار و اذيت قريشيان بي چنداني نداريم و از عهده
 كرد كه اس�م را بپذيرد. داد و به او توصيه مي تسلي مي

م را پذيرفته است و من ام، حمزه، اس� در حالي كه دايي :او خطاب به مادرش گفت
 شود كه تو از اس�م سرباز زني؟ ام چه چيزي مانع مي نيز، مشرف به اس�م شده

داد و از  ي وافري داشت تا مادرش مسلمان شود. او مادرش را سوگند مي طليب ع�قه

را بر زبان جاري كند و تسليم اوامر » ال اهللاإله إال «ي  ي طيبه نمود كه كلمه او خواهش مي



 73 هاي راستين براي زن مسلمان اسوه

 

لهي گردد. بالخره اروي تحت تأثير سخنان پسرش قرار گرفت و مسلمان شد. او و ا
 شدند. خدا پسرش بعد از قبول اس�م از مدافعان و حاميان واقعي رسول

نمود و پسرش را نيز، بدين امر  حمايت مي خدا اروي در قول و عمل از رسول
، روزي شنيد كه ابوجهل، كرد. طليب، با ايمان خاصي كه پيدا كرده بود تشويق مي

ور شد تا اين كه او را  گويد، به شدت ناراحت شد و به او حمله را دشنام مي خدا ل رسو
 زخمي نمود.

ها را بر  اين كار او خشم ابوجهل صفتان را برانگيخت و باعث شد شديدترين شكنجه
 او روا دارند.

به تنگ آمده بودند، نزد  اين درماندگان بدبخت كه در مقابل ايمان چنين دلور مردي
 مادرش رفتند تا از طريق او مانع كارهاي پسرش شوند.

مواظب پسرت باش! اگر از حمايت محمد دست بر ندارد  :آنها خطاب به اروي گفتند
 از دست ما جان سالم بدر نخواهد برد.

كردند با چنين سخناني رعب و ترس در دل اروي ايجاد خواهد گرديد و  آنها خيال مي
اعث خواهد شد كه او به خاطر دلسوزي و شفقت مادرانه نگذارد فرزندش قرباني ب

گونه توجه و عنايتي به  و رسالت او گردد. او برخ�ف تصور آنها، بدون هيچ محمد
) از نظر من بسيار مطلوب و خدا ام (رسول حمايت او از برادرزاده :تهديدات آنها، فرمود

تواند انجام دهد. او از كسي حمايت  است كه او مي پسنديده است و اين بهترين كاري
كند كه به حق از جانب خداوند مبعوث گرديده و براي ارشاد و هدايت امت فرستاده  مي

 شده است.
ابوجهل سيرتان به ايمان و شهامت آن بزرگ بانو نيز، پي بردند و فهميدند كه با چنين 

شدند كه نه تنها اروي از تهديدات آنها ايماني، كاري از پيش نخواهند برد. آنها متوجه 
جان  خدا كند تا در راه اس�م و رسول هراسد، بلكه او، خود، فرزندش را تشويق مي نمي

 فشاني نمايد.



 هاي راستين براي زن مسلمان اسوه  74

 

براي يك مادر، شكنجه و آزار فرزندش از هر چيزي ناگوارتر است اما چه چيزي 
دانست هر لحظه ممكن  محابا، آنهم در حالي كه مي باعث شده بود، اروي اينگونه بي

 بپردازد؟ خدا است، فرزندش جان خود را از دست بدهد، به حمايت و دفاع از رسول
بخشيد  بدون شك، اين ايمان و اخ�ص او بود كه به او تا اين حد اعتماد به نفس مي

 پروا باشد. باكانه در مقابل كفار سركش، بي شد بي و باعث مي



 
 

 گيرد  در فراق وحي مي بام ايمن

خدا از احترام  اصالتا اهل حبشه بود و نزد رسول ،، برَكه دختر ثعلبهبايمن ام
خدا از نعمت مادر محروم گرديد او حضانت  خاصي برخوردار بود. بعد از اين كه رسول

او را مادر خطاب  و نگهداري ايشان را بر عهده گرفت و به همين خاطر آن حضرت

گاهي نيز، . »ام ايمن، مادر دومم است«يعني،  ،»�أبعد � أيمنم أ� أ« :فرمود كرد و مي مي

 .»ي من است او باقيمانده از خانواده«يعني،  ز»هل بيتأهذه بقية « :فرمود مي
را از دست داد و با پسرش » عبيد بن زيد«قبل از ظهور اس�م، همسرش  بام ايمن

 تنها ماند.» ايمن«
در همين غزوه جام شهادت را  شد و خدا او نيز، در جنگ خيبر همسنگر رسول

 هيچ سرپرستي نداشت. خدا جز رسول بنوشيد. از آن به بعد ام ايمن
هر كس دوست دارد با يك زن بهشتي ازدواج كند، « :ي او فرمود درباره آن حضرت

بدين گونه، آن بزرگ بانو سعادت يافت از زبان مبارك » ايمن ازدواج كند. پس با ام
 اوندي بشارت داده شود.به بهشت خد خدا رسول

فرصت را غنيمت شمرد و پيوند  زيد بن حارثه با شنيدن سخن آن حضرت
 ايمن برقرار نمود كه حاصل اين ازدواج مبارك فرزندي بود به نام اسامه. زناشويي را با ام

ي شديدي به زيد و پسرش اسامه داشت و با لياقتي كه در آن دو  ع�قه  رسول
 داد. مولً فرمانده و امير سپاه اس�م قرار ميديد آن دو را مع مي

خطاب » حب ابن حب«و اسامه را  اهللا رسول» حب«را  مردم، زيد بن حارثه
در زبان عرب، معشوق و دلبر را گويند و اين عبارت، بيانگر اين بود » حب(«كردند.  مي

 ورزيد. ق ميبه شدت دوستدار آن دو بود و صميمانه به آنها عش خدا كه رسول
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  هاي نبرد حضور داشتند تا جايي كه حتي ام خانوادۀ زيد همواره در جهاد و ميدان
ي  كه به كهولت رسيده و دچار ضعف و ناتواني جسمي شده بود نيز، در غزوه بايمن

خدا را همراهي نمود. او همچون ديگر زنان  احد شركت كرد و در جنگ خيبر هم رسول
شتافت و خدمات پشت خط مقدم جبهه، شامل آب دادن  يمجاهد به كمك مجروحان م

داد. ناگفته نماند كه او از جمله مادراني است كه به  به مجاهدان خسته و... را انجام مي
شركت كرد و از نزديك شاهد شهادت و  خدا اي همراه رسول همراه فرزندش در غزوه
 اش بود. جان نثاري جگرگوشه

*** 
دار بود، بدون اين كه ظرف آبي بردارد عازم سفر  هدر حالي كه روز بام ايمن

(هجرت) شد. در بين راه تشنگي بر او غالب آمد و توان رفتن را از او گرفت. آنقدر 
عطش بر او غالب آمده بود كه نزديك بود از تشنگي ه�ك گردد. ناگهان مقداري آب 

 :نقل شده كه او گفته است از آسمان بر او فرود آمد و او از آن آب ميل فرمود.» شيرمانند«
هاي تابستانه در  بعد از نوشيدن آن آب گوارا هيچگاه دچار عطش نشدم و در مسافرت

گرفتم اما به هيچ وجه، احساس تشنگي به من  فرسا بود، روزه مي حالي كه گرما طاقت
P11Fداد دست نمي

1
P. 

*** 
د و هر بو بدر قيد حيات بود همواره مراقب ام ايمن خدا تا زماني كه رسول

 شد. رفت و احوال او را جويا مي ي او مي چند وقت به خانه
به تبعيت از ايشان و براي همدردي با ام  بعد از رحلت آن حضرت، ابوبكر

 رفتند. مي بي ام ايمن به خانه به همراه عمر بايمن

                                           
پذيرند اما  ي زيادي آن را مي ي كرامات و فضائلي اينچنين، ميان علما اخت�ف است و هر چند عده درباره -1

 كنند. (مترجم) كنند يا به كلي آن را رد مي يا در اين باره سكوت مي گروهي از انديشمندان
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و  خدا خاطرات رسول بي ام ايمن با وارد شدن آن دو بزرگوار به خانه
ي آن حضرت براي او تداعي شد و اشك از چشمان آن بزرگ بانو جاري  هاي ويژه عنايت

 خدا دانم رسول مي :دادكني؟ او پاسخ  چرا گريه مي :پرسيدند خدا گرديد. ياران رسول
به جايي رفته كه به مراتب از اين دنيا بهتر است و در آن جا مورد اكرام و رحمت 

از اين به بعد وحي منقطع شده و ديگر  العالمين قرار گرفته است. اما من مطمئنم رب
P12Fوحي در كار نخواهد بود

1
P. 

، آن دو بزرگوار را تحت تأثير قرار داد و اشك از چشمان مبارك بسخنان ام ايمن
 آنها نيز، جاري شد.

هم از آن در امان  خدا دانست كه مرگ حق است و حتي رسول مي بام ايمن
كرد كه وحي قطع شده  ا برتري دارد اما او گريه ميدانست كه دار بقا بر دار فن  نبود. او مي

نمود و آنها را راهنمايي  است. وحي مشك�ت ديني و حتي دنيوي مسلمانان را حل مي
 كرد. مي

و درواقع اين (نمود.  العالمين تكاليف انسان مسلمان را مشخص مي  با وحي، رب
 .)يمي ميان خداوند و بندگان او بودكانال ارتباطي مستق

گريه كنند. هر  هر حال، جاي گريه داشت كه ابوبكر و عمر هم با ام ايمن به
مسلماني كه مقداري در اين باره تدبر كند، متأثر و ناراحت خواهد شد. اما امروزه بعد از 
انقطاع وحي تكليف مسلمان چيست؟ او مكلف است به همان ميزان از وحي كه بدو 

نقصي در آن وجود ندارد)، پايبند باشد و با  گونه رسيده است (و كامل هم است و هيچ

                                           
 خدا  بديهي است خداوند آنچه از فرامين ديني لزم بوده كه به بندگان القا كند در همان دوران حيات رسول -1

گفته  لايمنبيان كرده و دين را كامل و بدون هيچ نقصي در اختيار بندگان قرار داده است. بنابراين، اگر ام 
شد،  كند، منظورش اين نبوده كه برخي از مواردي كه بايد وحي مي است كه براي انقطاع وحي گريه مي

شدن كانال مستقيم ارتباطي ميان خداوند و بندگان گريه  مجهول مانده است؛ بلكه احتمالً ايشان جهت قطع
 (مترجم)». واهللا اعلم«كرده است  مي
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تمام وجود در قول و عمل تابع مقررات و دستورات وحي الهي باشد. راه سعادت و 
 پيروزي هر انساني در دنيا و آخرت جز اين نخواهد بود.

ي  بود (و در همين دنيا جايزه خدا ي رسول خداوند ام ايمن را رحمت كناد! او دايه
در همين دنيا اع�م كرد كه ام  خدا حضرت دريافت كرد) رسولخويش را از آن 

 ، بهشتي است.بايمن



 
 

 دختر عميس لاسما

 افتخار يافت دو بار در راه خدا هجرت نمايد

ي اولين زناني است كه به دين مبين اس�م شرفياب  دختر عميس از زمره باسما
و در آن جا به مسائل ديني گرديد. او قبل از اين كه مسلمانان در دار ارقم جمع شوند 

 ) اس�م آورد.طالب (جعفر طيار خويش بپردازند به همراه همسرش جعفر بن ابي
ي زيادي از مسلمانان مجبور به مهاجرت به حبشه گرديدند و  آن دو نيز، همچون عده

 خدا تا مدتها در آن جا دور از موطن اصلي خود باقي ماندند. پس از چندي رسول
عازم  مهاجران از حبشه به مدينه بازگردند. مسلمانان پيرو دستور پيامبردستور فرمود 

 خدا مدينه شدند.در آن ميان اسما و همسرش، درست زماني به مدينه رسيدند كه رسول
 موفق شده بود خيبر را فتح و بر قوم يهود پيروز شود.

 خدا لي چهار زني است كه رسو بنت عميس از جمله بشويم كه اسما مي يادآور
، دختر بميمونه -1آنها را (اخوات المؤمنات) خواهران مؤمن ناميد. بزرگواراني چون 

، همسر عباس بن عبدالمطلب كه نام بام فضل - 2اخد ي رسول حارث، زوجه
اس�م  بالمؤمنين خديجه اصلي او لبابه دختر حارث بود و اولين زني بود كه بعد از ام

 آورد.
بنت عميس همسر حمزه، (سيدالشهدا)  بسلمي -4دختر عميس  باسما -3

به ايمان آنها  خدا كه مادر هر چهار تن آنها هند دختر عوف بود و به همين دليل رسول

 ) ناميد.مؤمناتـاخوات الگواهي داد و آنها را خواهران مؤمن (

*** 
بر ايمان او گواهي داده است و اس�م  خدا زناني است كه رسول  از جمله باسما

عزت بخشيده و سربلندش كرده است. اين دلور زن تاريخ، تا پاي جان به اس�م  بدو
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 وفادار ماند و با تمام وجود به دفاع از كيان و فرامين اس�مي پرداخت.
رفته بود و در همان زمان كه او  دختر عمر فاروق باو روزي به ديدن حفصه

دخترم، اين  :دن او سوال كرداز راه رسيد و با دي در خانه حضور داشت، عمر فاروق
 زن كيست؟
 دختر عميس است. باو اسما :پاسخ گفت بحفصه
اين همان زن حبشي است؟ اين همان زني است كه به آن سوي دنيا  :پرسيد عمر

 ام. عمر آري! من همان حبشي :گفت برفت؟ (مراد هجرت به حبشه است) اسما
برخورداريم زيرا ما با آن   خدا سولما از اعتبار بيشتري نسبت به شما نزد ر :فرمود

با اين  ببه هجرت رفتيم و در اين امر مهم بر شما سبقت جستيم. اسما حضرت
به فكر فرو رفت و غم و اندوه سراسر وجود او را فراگرفت. او فكر  سخن عمر

كرد چطور چنين چيزي ممكن است در حالي كه او از اولين كساني بود كه اس�م  مي
نيز بر  خدا  اولين كساني بود كه به حبشه هجرت كرد، ع�وه بر اين، رسول آورد و از

اي كه او بعد از قبول  ايمان او گواهي داده است. خ�صه اين كه با توجه به موقعيت ويژه
 بر او ناگوار و غيرقابل قبول بود. اس�م پيدا كرده بود، سخنان عمر

وگند كه آنچه گفتي، حقيقت ندارد؛ اي عمر، به خداي س :با ناراحتي گفت باسما
بوديد و از فيوضات او برخوردار  خدا مگر نه اين است كه شما در معيت رسول

نمود و با پند و  شما را از هر جهت تأمين مي خدا  شديد؟ مگر نه اين كه رسول مي
 داد؟ اندرز شما را از ه�كت و گمراهي نجات مي
ها، آن هم در دياري دور افتاده و  ن نعمتحال چطور ممكن است ما كه از تمام اي

 .ايم از مقام و منزلت كمتري نسبت به شما برخوردار باشيم! غريب محروم بوده
عرضه ندارم و پاسخ  خدا اي عمر، به خدا سوگند كه تا اين سخن تو را به رسول

 آن را از ايشان دريافت نكنم، دست به سياه و سفيد نخواهم زد.
م سخنان تو را بدون كم و كاست به آن حضرت گزارش خواهم مطمئن باش كه تما
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 خدا منتظر ماند تا رسول بي (ام المؤمنين) حفصه كرد. او همچنان در خانه
افتاد، شتابان به سوي  خدا  به رسول بفرما شد. به محض اين كه چشم اسما تشريف

آنان زودتر از ما كند چون  عمر ادعا مي ،خدا آن بزرگوار رفت و سوال كرد: اي رسول
اند نسبت به ما از جايگاه و منزلت والتري نزد شما برخوردارند، شما در  هجرت كرده

 اي؟ تو خود چه پاسخي به او داده :فرمائيد؟ آن حضرت فرمود اين زمينه چه مي
اي اسما، شما « :فرمود خدا بازگو كرد.رسول خدا او آنچه گفته بود را براي رسول

ايد، يك بار به حبشه و بار ديگر به مدينه، در حالي كه عمر و هم  هدوبار هجرت كرد
اند. بنابراين، (هر چند آنها در هجرت بر شما  رديفان او يك بار بيشتر هجرت نكرده

 اند) شما با يك هجرت بيشتر بر آنان برتري داريد. سبقت جسته
اشته شد. وقتي او با اين سخن آرام گرفت و انگار كوهي از مصائب از دوش او برد

برخوردار است، شادي و سرور تمام وجود او  خدا فهميد از چنين جايگاهي نزد رسول
را فراگرفت و شتابان به طرف همسفران خود در هجرت به حبشه شتافت و آنان را به 

 فرموده بود، بشارت داد. خدا آنچه رسول
ي اطمينان نزد او همسفران آن بزرگ بانو با شنيدن اين خبر خوشحال شدند و برا

 خواستند تا اصل مطلب را براي آنان بازگو كند. رفتند و از او مي مي
آور وحي بر  موسوم شدند و پيام» اصحاب الهجرتين«خوشا به سعادت آنانكه به 

 برتري آنان گواهي داد.



 
 

 دختر يزيد بن سكن باسما

 و سؤال درباره حقوق زنان

و از  بي معاذ بن جبل ري، دختر عمه، دختر يزيد بن سكن اشهليه انصاباسما
 بيعت نمود. خدا جمله زناني بود كه در صلح حديبيه با رسول

هاي زيادي چون يرموك، خيبر و... و همچنين زماني كه صلح حديبيه به  او در جنگ
را همراهي كرد. در جنگ عليه روميان موفق شد نه نفر از  وقوع پيوست، آن حضرت

 اي كه در آن قرار داشت، از پاي درآورد. چادر يا خيمه افراد دشمن را با تبرك
ناميدند؛ زيرا او زني پرجرأت و  مسلمانان او را خطيبه النساء (سخنگوي زنان) مي

 گذاشت. در ميان مي شجاع بود و به راحتي مسائل زنان را با آن حضرت
دگي از جمع شدند و از او خواستند تا به نماين بروزي گروهي از زنان نزد اسما

 سوال كند. خدا آنها، جايگاه و نقش زن را در جهاد و تبليغ دين از رسول
من  ،خدا اي رسول :رفت و عرض كرد ي آنها را پذيرفت و نزد پيامبر او خواسته

اي را با شما در ميان  ام تا مسأله به نمايندگي از گروه زيادي از زنان خدمت شما آمده
 بگذارم.

د شما را براي هدايت مرد و زن مبعوث فرموده است و ما نيز، خداون ،خدا اي رسول
نشين هستيم و  ايم. اما ما خانه ايم و به شما ايمان آورده همچون مردان با شما بيعت كرده
ي خويش بپردازيم. ما بايد از فرزندان مراقبت كنيم و به  مجبوريم به امور خانه و خانواده

توانيم همچون مردان در جبهه و  دازيم. پس ما نميهاي شوهرانمان بپر برآوردن خواسته
ايم تا از شما  ! آمدهخدا جهاد شركت نماييم تا همانند آنها كسب ثواب نمائيم. اي رسول

شوند، چيزي عايد ما نيز، خواهد  بپرسيم: آيا از اجر و ثوابي كه همسران ما برخوردار مي
 شد؟ آيا ما در اجر و پاداش آنها شريك نيستيم؟
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كه در آن جا حضور داشتند از سؤال اسما  خدا عي از صحابه و ياران رسولجم
 چه پاسخي بدو خواهد داد. خدا تعجب كردند و منتظر ماندند تا ببينند رسول

آيا شنيديد كه اين زن از چه سوال كرد؟ آيا متوجه  :به ياران خود فرمود خدا رسول
 ل نمود؟شديد كه چه خوب، امر ديني و شرعي خود را سوا

ساء أ  من لنِ كمن رولئ أعل�لنص� يا لسماء و« :فرمود بسپس خطاب به اسما
مولرقته يعدل ما ذاِت ـلبتاعها نمِضاته وـحسن تبعل لحدل�ن رزوجها وطلبها ن

ِّجال اند تا اين سوال را مطرح كني،  اي اسما، برو و به آناني كه تو را نماينده كرده«يعني،  .»رل
شوهر و اطاعت و فرمانبرداري از او و نيك شوهرداري كردن شما از اجر و  جلب رضايت :بگو

 .»اي مردان بر شمردي، برخوردار استثوابي برابر با تمام آنچه از فضائل بر
كرب، اهللا أاهللا « :او با شنيدن اين سخن از فرط خوشحالي با صداي بلند تكبير گفت

 خدا مع بانوان رسانيد و آنها را به آنچه رسولو شتابان خود را به ج» ال اهللاإله إكرب، ال أ

 فرموده بود، بشارت و نويد داد.



 
 

 دختر عقبه بلثومك ام

ي  ، دختر عقبه بن ابي معيط، از دلور زناني است كه برخ�ف خواستهبكلثوم ام
 بيعت كرد. خدا پدر و مادرش به دين اس�م شرفياب شد و با رسول

المقدس و   بيت ،ت يافت، در جهت هر دو قبلهاو از جمله كساني است كه سعاد
 نماز برپاي دارند. ،الحرام بيت

اي بين قريش و  عازم مكه گرديد، در آن جا مناقشه خدا پس از چندي وقتي رسول
سپاه اس�م در گرفت كه در نهايت به صلح حديبيه منجر شد. از مفاد اين صلح يكي اين 

پيوست، آن حضرت  خدا آورد و به رسولي قريش اس�م  بود كه هر كس از قبيله
 موظف است او را به سران قريش تحويل دهد.

*** 
از جو خشن مكه به تنگ آمده بود و دنبال فرصتي بود تا مجال فرار يابد  بكلثوم ام

ي او متوجه شوند به مدينه متواري گردد. به محض اين كه  و بدون اين كه خانواده
 بربست و در مدينه به مسلمانان پيوست. موقعيت را مناسب ديد، بار سفر

المؤمنين  ي ام پس از پنج شب طي طريق و راهپيمايي به مدينه رسيد و به خانه
او را در آغوش گرفت و به گرمي از او استقبال نمود.  بالسلمه وارد آمد. ام» السلمه ام«

ا ايمان من به خد :اي؟ او گفت سپس از او پرسيد: چه شده است كه به اين جا آمده
طبق  خدا ترسم رسول ام. اكنون مي ام و از شر قومم بدين جا متواري شده آورده

قراردادي كه با قريش بسته است، همچون ابوجندل و ابوبصير مرا نيز، به مكه برگرداند. 
داني كه آنها مردند و تاب و تحمل آزار و  كند و خود مي اما موقعيت من با آن دو فرق مي

هاي آنان  توانم در برابر شكنجه شيان را دارند، اما من زن هستم و نميهاي قري شكنجه
 طاقت بياورم.
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 خدا از راه رسيد. وقتي رسول خدا آن دو مشغول صحبت كردن بودند كه رسول
 انگيز به او خوش آمد گفت. را ديد با لحني مهر بكلثوم ام

ز شر قومم به شما ام و ا من ايمان آورده ،خدا اي رسول :عرض كرد بكلثوم ام
ام، لذا خواهشمندم مرا به آنها واگذار مكن! چون اگر مرا بدانها تحويل دهي آنها  پناه آورده

ساي آنها فر هاي طاقت ها طاقت شكنجه داني كه ما زن  مرا شكنجه خواهند كرد و خود مي
 را نداريم.

 خدا و نزد رسولكلثوم، (وليد و عماره) از راه رسيدند  ديري نپاييد كه برادران ام
 آمدند.

ي حديبيه اين  محمد، يكي از مفاد صلح نامه اي  :گفتند خدا آنها خطاب به رسول
 است كه اگر كسي از قريش به مدينه متواري شد او را به ما تحويل دهي.

اكنون خواهر ما اس�م آورده و بدين جا آمده است. لذا طبق قرارداد، موظفي او را به 
 ما تحويل دهي.

ٰ ﴿ :نوز سخنان آنها تمام نشده بود كه اين آيه نازل شده ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ ْ َءاَمُنوٓ  َّ  ِِذَا ا

 ٓ ۡ ٱ َءُ�مُ َجا ٰ ُمَ�ٰ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ّ ُ ٱ تَِحُنوُهّنۖ مۡ ٱفَ  تٖ ِجَ� عۡ  َّ
َ
َۡ  نِِهّنۖ �ِإِيَ�ٰ  لَمُ أ ِ  فََ�  تٖ ِمَ�ٰ ُمؤۡ  ُتُموُهنّ َعلِمۡ  فَإ

ٞ  ُهنّ  َ�  ُكّفارِ� لۡ ٱ َِِ�  ِجُعوُهنّ تَرۡ  َّ ََ  ُهمۡ  َوَ�  ُّّهمۡ  ِح ِّلو   .]10: الـممتحنة[ ﴾َُّهنّ  ََ
اي مؤمنان، هنگامي كه زنان مؤمن به سوي شما مهاجرت كردند ايشان را بيازمائيد. خداوند «

تر است (تا شما). هرگاه ايشان را مؤمن يافتيد آنان را به سوي كافران  از ايمان آنان آگاه
 .»اين زنان براي آن مردان و آن مردان براي اين زنان ح�ل نيستند...برنگردانيد. 

 :كلثوم را فرا خواند و فرمود برادران ام خدا ي مباركه، رسول بعد از نزول اين آيه
اكنون اع�م داشت كه اين قرارداد اجرا   خداوند مهر ابطال برقرارداد موردنظر شما زد و هم

 .نگردد
تو را  :را آزمود و خطاب به او فرمود بكلثوم خداوند، امطبق دستور  خدا رسول

نگويي. آيا صرفاً به خاطر ايمان و اس�م خويش   دهم كه جز راست به خداي سوگند مي
 اي؟ آيا هيچ عامل ديگري جز اين باعث هجرت تو نشده است؟ مهاجرت كرده



 
 

 دختر خالد بام معبد، عاتكه

ارش راه هجرت پيش گرفت، مشركان قريش به همراه ياران وفاد خدا وقتي رسول
 به تعقيب او پرداختند تا او را دستگير كنند.

رحم جان سالم بدر بردند و در محلي به نام  اما مهاجران مسلمان از شر آن معاندان بي
 اتراق كردند.» قُديد«

ده اي برپا كر خواندند، خيمه مي بمعبد  ي خزاعه كه او را ام در آن جا زني از قبيله
 كرد. بود و با پذيرايي از مسافران خسته و فروش موادغذايي به آنها امرار معاش مي

جا رسيد او تمام مواد غذايي اعم از گوشت، خرما و... از قضا وقتي كاروان اس�م به آن
نظري به اطراف خيمه افكند و  خدا را فروخته بود و چيزي در دسترس نداشت. رسول

 اي از خيمه نشسته است. در گوشهمتوجه شد كه يك گوسفند 
اين گوسفند  :سوال كرد: آيا اين گوسفند شيرده است؟ او پاسخ گفت آن حضرت

 تر از آن است كه بتواند شير بدهد. ضعيف
 دهي او را بدوشم؟  با وجود اين، اجازه مي :فرمود خدا ل رسو

 او عرض كرد: اشكال ندارد اما چيزي عايد شما نخواهد شد.
ار با دست مباركش شروع به دوشيدن گوسفند نمود و دعايي را زمزمه آن بزرگو

آن را  خدا هاي گوسفند پر از شير شد و رسول كرد. با عنايت رب العالمين پستان مي
ي آنها سير شدند  و تمام يارانش را از آن شير نوشاند. و همه بمعبد  دوشيد. سپس ام

 و حتي ظرفي پر از شير نيز، باقي ماند.
خستگي را از تن بدر كردند و به همراه آن حضرت عازم سفر  خدا ان رسوليار
 شدند.

زده بود كه چطور ممكن است گوسفندي كه چندي  همچنان شگفت بام معبد
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شد، اكنون اين همه شير داشته باشد! او  هاي آن يافت نمي اي شير در پستان پيش قطره
نيز، با ديدن شير تعجب كرد و  زده بود كه شوهرش از راه رسيد. او همچنان حيرت

 اي؟ اين شير را از كجا آورده :پرسيد
ي ما آمد. و با دستان پربركت خود  مردي خوش قدم و مبارك به خانه :او گفت

هايش  اي شير در پستان گوسفند ما را دوشيد. گوسفند لغر اندام كه تا چندي پيش ذره
ام ياران او را سير نمود و مقداري هم شد، از آنچنان شيري برخوردار شد كه تم يافت نمي
 بيني، اضافه آمد. كه مي

آنها خستگي از تن بدر كردند و عازم مقصد خويش شدند. ابو معبد با شنيدن اين 
 را برايش توصيف كند. سخنان مشتاقانه از همسرش خواست تا آن حضرت

متوسط  او مردي نوراني و خوش سيما بود كه قامتي از هر لحا  :گفت بام معبد
داشت. نه آنقدر چاق بود كه به تكلف افتد و نه خيلي لغر و باريك اندام. او ابروهايي 

چشم بود. محاسن (ريش) او انبوه و پرپشت بود و گردني  باريك و كشيده داشت و سياه
بلند و كشيده داشت و از تناسب اندام برخوردار بود. در ك�مش ابهتي بود و جدي سخن 

نمود. سخنانش جذاب، شيرين  م سكوت، شخصي باوقار و متين جلوه ميگفت و هنگا مي
 گفت. و هماهنگ بود و كام�ً منطقي سخن مي

كردند.  مي او دوستاني داشت كه كام�ً مواظب او بودند و همواره دور او را احاطه
داد،  شدند و اگر بدانها دستوري مي ي آنها ساكت مي گفت، همه آنگاه كه سخن مي

انديش) بود  مرد اخ�قي نيكو داشت و خردمند (و حزم  كردند. آن بزرگ اجرا مي درنگ بي
 و...

ي اوست و به  ابو معبد، به محض شنيدن اين اوصاف پي برد كه او همان گم شده
 سرعت رفت تا به آن حضرت بپيوندد.

بودند، به ايشان پيوستند  خدا ي رسول به اين ترتيب، ابو معبد و همسرش كه شيفته
 و مفتخر به دين راستين الهي شدند.



 
 

 ي انصاري دختر عبيده بعفرا

 )ل(أم شهداء

ي بني نجار بود. او ابتدا با حارث  ي انصاري از قبيله ، دختر عبيده بن ثعلبهبعفرا
هاي معاذ، معوذ و عوف  سه فرزند به نام ،بن رفاعه ازدواج كرد و حاصل ازدواج آن دو

ازدواج كرد و از او » بكيربن عبد يا ليل ليثي«مردي به نام با  ببود. بعد از حارث، عفرا
 نيز، صاحب سه فرزند به نامهاي، إياس، عاقل و عامر گرديد.

گرديد و از مقام و جايگاه  خدا او از جمله زناني بود كه مفتخر به بيعت با رسول
حروم شامخي در ميان مسلمانان برخوردار بود و چون هر دو همسرش از نعمت اس�م م

» بنوعفراء«شدند و مردم آنها را  مانده بودند، هر شش فرزند او به نام خود او خوانده مي
 كردند. (فرزندان عفرا) خطاب مي

او به همراه فرزندانش به دين اس�م شرفياب شد و بعدها از سرآمدان سپاه اس�م 
 گرديدند.

از  بوقتي عفرا تصميم گرفت به سراغ كاروان ابوسفيان برود. خدا روزي رسول
 تصميم آن بزرگوار باخبر گرديد، فرزندانش را براي حمايت از آن حضرت  فرستاد.

ي بدر منجر شد و سپاهيان كفر  ه با ابوسفيان به غزو خدا از قضا، اين م�قات رسول
و اس�م در مقابل هم جبهه گرفتند. خداوند عفرا و فرزندانش را مفتخر كرد تا در اين 

 دانه عليه مشركان شركت كنند.نبرد خداپسن
چه افتخاري از اين بهتر كه هفت فرزند او در جنگ بدر همسنگر  ببراي عفرا

ترديد تنها زني است كه مفتخر شد، هر هفت پسر او در نبرد ايمان  باشند. بي خدا رسول
 باشند. خدا عليه كفر، همرزم رسول
جاهدان بودم كه معاذ و در جنگ بدر در صف م :فرمايد مي عبدالرحمن بن عوف

معوذ [فرزندان عفرا] نزد من آمدند و از من خواستند تا ابوجهل را بدانها نشان دهم. آنها 
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هر دو با خداوند عهد بسته بودند كه سر از تن ابوجهل جدا سازند. جنگ درگرفت و دو 
 همچون موجي به طرف ميدان بي تن به تن پرداختند. فرزندان عفرا جبهه به مبارزه

نبرد شتافتند و به مبارزه مشغول شدند. از جمله كساني كه در كشتن ابوجهل (دشمن 
 بود. ) نقش داشت، معوذخدا سرسخت اس�م و رسول

اي از مجاهدان از جمله: معاذ،  بالخره جنگ با پيروزي مسلمانان پايان يافت اما عده
شدند تا در اولين بودند، مفتخر  بهاي عفرا معوذ و عاقل كه هر سه از جگرگوشه

ي سازماندهي شده عليه كفر، جام شهادت را بنوشند و به قرب و ضيافت الهي  جبهه
 سرفراز گردند.

سه فرزند خود را در جنگ بدر از دست داد و ديگر فرزندان او نيز، يكي  بعفرا
هاي مختلف جان خويش را در راه اس�م و قرآن نثار كردند و به  پس از ديگري در غزوه

 دت نايل آمدند.شها
هر دو  »بئرمعونه«ي  و برادر عفرا [عامر] نيز، در حادثه» رجيع«ي  خالدبن عفرا در واقعه

 ي رفيع شهادت رسيدند. چون ديگر برادران خود به درجه
شدند، تا اين كه  خدا شهيد مي فرزندان او يكي پس از ديگري در ركاب رسول

د از رحلت آن بزرگوار تنها فرزندي كه آفرين تسليم كرد و بع خدا جان به جان رسول
بود كه او نيز در جنگ يمامه كه در زمان ابوبكر صديق » إياس«مانده بود  براي عفرا باقي

 بوقوع پيوست، جان خويش را نثار كرد و همچون برادران خلفش شهيد گرديد.
د كن نامند. او مادري است كه نذر مي مي» أم الشهداء«را  باز اينجاست كه عفرا
هاي خود را به جهاد بفرستد تا از كيان اس�م دفاع كنند. آن  فرزندان و جگرگوشه

ي  ترين ت�شي دريغ نورزيد و همه بانو در راستاي اين هدف مبارك از كوچك بزرگ
هايش را در اين هدف فداي اس�م كرد. مادري اين چنين، شايسته است كه  جگرگوشه

 وال در دنيا و آخرت برخوردار گردد. الشهدا ناميده شود و از جايگاهي ام
خداوند او را رحمت كناد! (كه واقعاً مادري نمونه و بانويي مجاهد بود و اميد است 

 .)ادران امروز قرار گيردي م اسوه



 
 

 »1«دختر ملحان  بام سليم

 دهد مهريه خويش را اسإلم قرار مي

ان يكي پس از ديگري به شد و مردان و زن روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده مي
ي بني بخار اس�م آورد. وقتي  گرويدند. ام سليم از جمله كساني بود كه از قبيله اس�م مي

همسرش مالك بن نضر نجاري از ايمان آوردن او باخبر گرديد با زبان اعتراض بدو 
 .اي؟! ا از دين (آباء و اجدادت) برگشتهاي ام انس، آي :گفت

 ام. ايمان آورده او محمد  ه خدا و رسولآري من ب :او پاسخ گفت
نمود اما او حرفش را قبول  ، همسرش را به اس�م دعوت و ارشاد ميبسليم  ام
هاي اين بانوي مسلمان براي اس�م آوردن  ورزيد. ت�ش كرد و از اس�م ابا مي نمي

 كرد. ثمر ماند و همچنان مالك بن نضر با او مخالفت مي شوهرش بي

حممد رسول إال اهللا وله إ(ال نس را كه هنوز كودكي بيش نبود، شهادتين او فرزندش ا

خواند و سپس از پسرش  آموخت. به اين ترتيب كه ابتدا خود شهادتين را مي ) مياهللا

خواست تا آن كلمات را تكرار كند. وقتي همسرش متوجه اين كار شد، عصباني  مي
(او معتقد بود ام سليم پسرش را نيز،  كني؟! چرا پسرم را فاسد مي :گرديد و فرياد زد

ر نظرش گمراهي و فساد تلقي كند و اين د همچون خود از دين پدرانش رويگردان مي
 .)شد مي

ديد به شدت عصباني شد و خانه را  ناتوان مي بمالك كه خود را در برابر ام سليم
خانه برود. در ترك گفت و انگار خداوند مقدر كرده بود كه او اين بار براي هميشه از 

اي نسبت به او در دل داشت به او حمله  شخصي كه به رسم جاهليت عداوت و كينه ،راه
 كرد و او را از پاي درآورد.
به پرورش و تربيت فرزندش (انس) پرداخت و تصميم  ببعد از مرگ او، ام سليم
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يت انس گرفت تا او بزرگ نشده است، ازدواج نكند. او تمام سعي خود را در رشد و ترب
آمد. مادرش او را به خانه  ي خود برمي بكار برد تا به سني رسيد كه ديگر از عهده

اش  گردد و در كارها به آن حضرت و خانواده خدا برد تا خدمتگزار رسول خدا رسول
 كمك نمايد.

*** 
خواستگاري كرد، اما او  بابوطلحه كه هنوز مسلمان نشده بود از ام سليم

تو مشرك هستي و شايستگي نداري با من كه زني  :رد كرد و فرمودخواستگاري او را 
 .مسلمان هستم، ازدواج نمايي!

داني در دين مبين اس�م ازدواج يك مشرك با زن مسلمان ممنوع است؟ اين  مگر نمي
را بدان كه فقط در صورتي با تو ازدواج خواهم كرد كه مسلمان شوي. ضمناً اگر دين 

كنم،  پرستي برداري، ع�وه بر اين كه با تو ازدواج مي ت از بتاس�م را بپذيري و دس
كنم و بعد  در رابطه با پيشنهادت فكر مي :بخشم. ابوطلحه گفت ام را نيز به تو مي مهريه

 جواب را به تو خواهم گفت.
آمد. او كه پايداري و  بابوطلحه بعد از مدتي تصميم خود را گرفت و نزد ام سليم

ي چنين ديني شد و اس�م آورد. او براي  ديد شيفته مي ا در دينشر باخ�ص ام سليم
خواستگاري كرد و گفت: من شرط تو را برآورده كردم و ايمان  ببار دوم از ام سليم

 آوردم.
ي فرزندش ازدواج نكند؛ خطاب به  كه تعهد كرده بود بدون اجازه بام سليم

به عقد ابوطلحه درآور. و بدين  ي اس�م اي انس، خودت مرا با مهريه :فرزندش فرمود
ترتيب، ازدواجي صورت پذيرفت كه مهريه در آن پول، ط� و سكه نبود، بلكه اين بار 

 كابين و مهريه شده بود.» اس�م آوردن«
از  زده شدند و او را تحسين كردند. ثابت صحابه از كار آن دلور بانو شگفت

ترين و  با ارزش بي ام سليم مهريه :در اين باره فرمود خدا اصحاب بزرگوار رسول
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 اي است كه تاكنون تعيين گرديده است. بهترين مهريه
 آيا در عصر ما بانواني در اين سطح از فهم ديني وجود دارند؟

هايي مشق خواهند گرفت؟ آيا زنان عصر  آيا زنان مسلمان در عصر ما از چنين رشادت
 داد؟ ما، امثال ام سليم را مقتداي خود قرار خواهند



 
 

 »2«دختر ملحان  بام سليم

 الگوي جهاد، صبر و ايثار

) بود. او زني خدا مادر انس بن مالك (خادم رسول بغميصا، معروف به ام سليم
 اي مجاهد پرور رشد و تربيت يافته بود. مجاهد بود و در خانواده

م ام حرام اولين زني است كه در يك جنگ دريايي به همراه سپاه اس� ،خواهر او
 شركت كرد و در همان جا هم به شهادت رسيد.

شهيد  كريم ها در همان عهد رسول نام داشت كه در يكي از جنگ» حرام«برادر او 
اي بر پشت او وارد آوردند  شد. او همان دلور مردي است كه دشمنان اس�م آنچنان نيزه

رب فزت و«زد  كه از سينه او خارج گرديد اما او در اوج رشادت و دليري فرياد مي

 .به خداي كعبه كه رستگار شدم!» ةالكعب

شركت نمود.  هاي متعددي به همراه پيامبرخدا خود نيز در غزوه بام سليم
بر هيچ كس  بي صديقه المؤمنين عايشه هاي او در جنگ احد به همكاري ام دلوري

كشته پوشيده نيست. آن دو بزرگوار در اين جنگ سخت كه مسلمانان زيادي زخمي و 
رساني  پرداختند و با آب دادن به مجاهدان (و خدمت شده بودند به مداواي مجروحان مي
 نمودند. به آنها) سپاه اس�م را تقويت مي

ي حنين  در غزوه خدا اين بانوي بزرگوار در عين حال كه حامله بود به همراه رسول
و اجازه دهد به خواست تا بد خدا شركت كرد. او خنجري به دست گرفت و از رسول

 نبرد تن به تن عليه دشمنان اس�م بپردازد.
گرفت) تبسمي  نشأت مي ب(با مشاهدۀ اين احساسات پاك كه از شجاعت ام سليم

نقش بست و براي او  كه حاكي از رضايت و سرور بود بر لبان مبارك آن حضرت
 دعاي خير و سعادت فرمود.
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*** 
ا ابوطلحه انصاري (در قبال اس�م ب بدر حكايت قبل اشاره شد كه ام سليم

آوردنش) ازدواج كرد. حاصل اين ازدواج كودكي به نام ابوعمير بود. او گنجشكي داشت 
پرداخت و  با ابوعمير به مزاح و شوخي مي خدا كرد. رسول كه با آن خود را سرگرم مي

 گنجشكت چطور است؟ :فرمود مي
نور و ورزيدند. فرزند  د و به او عشق ميي او شده بودن پدر و مادر ابوعمير سخت شيفته

چشم آنها مريض شد و حزن و اندوه سراپاي وجود آنان را فراگرفت. ابوطلحه به باغ رفته 
 به انجام رسانيد.را بود كه پيك اجل به سراغ آن طفل معصوم آمد و مأموريت خويش 

به جزع  مرگ فرزندشكه در صبر و استقامت سرآمد روزگار خود بود در  بام سليم
تحسين خواهد شد و هر كس  ،بلكه كاري كرد كه تا جهان برقرار است و فزع نپرداخت؛

 العمل او را در آن موقعيت بحراني بشنود بدو آفرين خواهد گفت. عكس
آري! ابوطلحه به خانه برگشت و انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده و اوضاع كام� بر وفق 

 مراد است.
از همسرش استقبال كرد. ابوطلحه سوال كرد: حال  به بهترين نحو بام سليم

 فرزندم چطور است؟
با طمأنينه پاسخ گفت:  او از  بداد؟) ام سليم (حال، مادر بايد چه پاسخي مي

 .تر است! هميشه سرحال تر و آرام
هاي ديگر كام� عادي رفتار كرد و براي همسرش غذا تهيه  او آن شب را همچون شب

برطرف نمود. وقتي خوب شوهرش آرام گرفت و خستگي از تنش  كرد و نيازهاي او را
همسرم، به نظر تو اگر كسي امانتي تحويل بگيرد،  :بيرون رفت، خطاب به او فرمود

كم به  كرد تا با بصيرت تمام كم چيني مي ي او در قبال آن امانت چيست؟ (او مقدمه وظيفه
است كه امانت را به صاحب آن  اصل موضوع بپردازد.) به نظر تو رسم امانتداري اين

 تحويل دهد يا آن را تصاحب نمايد؟
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معلوم است، بايد امانت را به صاحب آن  :خبر از منظور همسرش) گفت ابوطلحه (بي
 برگرداند.

خداوند ابوعمير را به امانت به ما  :كه موقعيت را فراهم ديد، فرمود بام سليم
رفته است! (و بدين ترتيب ابوطلحه پي برد سپرده بود و اكنون نيز امانت خويش را پس گ

 .)فاني را وداع گفته استنور چشم او دار 
اش   را در قبال مرگ جگرگوشه بالعمل ام سليم رفت و عكس خدا او نزد رسول

خداوند در آن شب به شما «او را تمجيد نمود و دعا كرد  تعريف كرد.آن حضرت
 »بركت عنايت كناد!

بار ديگر حامله شد و در  بمستجاب كرد و ام سليمخداوند دعاي رسولش را 
نتيجه، صاحب فرزندي شد كه او را عبداهللا ناميد. (اين است يك زن نمونه ) به حق كه 

ي صبر و استقامت بود و شايسته بود نزد مسلمانان از چنان جايگاه بلندي برخوردار  اسوه
 باشد.



 
 

 دختر ابوصلت ثقفيه لفارعه

نَ  ِ� ّ « :فرمود داد و مي مي ب�غت در ك�م اهميت خاصي به فصاحت و خدا رسول  م�
 �ِ �ْكَمةً  لرّتْع
َ
نَ  �� ّ ... ول َيَا �  م�

ْ
ل لل ًِ ْح چه بسا شعري كه پند و حكمت باشد و چه بسا « .»رَس�

 .»سخني كه همچون جادو تأثيرگذار باشد
دند، تشويق سرو شاعراني را كه اشعار مفيد و مشروع مي خدا به همين خاطر، رسول

 خواست تا براي او اشعار خويش را ارائه دهند. نمود و از آنها مي مي
دختر عمرو بود كه وقتي اس�م آورد، نزد  باز آن جمله، شاعر مشهور عرب خنسا

به  خدا آمد و چندي از ابيات خود را در محضر آن بزرگوار خواند. رسول خدا رسول
بيات بيشتري ارائه دهد و در همان حين كه او تشويق او پرداخت و از او خواست تا ا

 نمود. او را تحسين مي  خواند، رسول خدا  مي اشعار را
طايف را فتح كرد، مردم طايف يكي پس از ديگري خدمت آن  خدا وقتي رسول

نيز، از جمله  بكردند. فارعه رفتند و مشتاقانه با آن حضرت بيعت مي مي حضرت
 ي زماني بيعت كرد. هكساني است كه در همين بره
ي اشعار خود شده بود كه  شاعري مغرور بود و آن چنان فريفته،برادر او، اميه بن صلت

توانست ادعاي  بساط او جمع شد و ديگر نمي خدا كرد. با بعثت رسول ادعاي نبوت مي
خدا  پيامبري كند. به همين خاطر، قلبش مملو از كينه و حسد نسبت به اس�م و رسول

 و تا آخر عمر ايمان نياورد.گرديد 
*** 

اي  به افرادي كه از پايگاه اجتماعي بالتري برخوردار بودند،عنايت ويژه خدا رسول
داشت. (و اين روش تبليغي آن حضرت بود كه با اين كار دل چنين افرادي را  مبذول مي

يگاه از جا بخواند.) فارعه آورد و در نهايت آنها را به اس�م فرا مي به دست مي
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آمد، آن  خدا اي در نزد قومش برخوردار بود و به همين خاطر وقتي خدمت رسول ويژه
 حضرت با گرمي از او استقبال كرد؛ سپس احوال برادرش اميه را از او پرسيد.

برادرم خداي را قبول داشت و بر دين حنيف بود. او در اشعار خود نيز  :او عرض كرد
 اس�م را نپذيرفت و كافر از دنيا رفت.كرد اما دين  از خداوند ياد مي

از او خواست تا ابياتي را از شعرهاي برادرش براي آن حضرت بخواند.  خدا رسول
 :او ابتدا ابياتي از يكي از قصايد برادرش خواند

 من فرّ من منيّته كيوش
 

 يوماً علی غرة يوافقها 
 

 من مل يمت عبطة يمت هرما
 

 مرء ذائقهاـالللموت كأس و 
 

گريزي از مرگ وجود ندارد و به هرجا فرار كني مرگ ناگهان به سراغت  راه :يعني
خواهد آمد. اگر در جواني جان سالم بدر بردي در پيري مرگ به سراغت خواهد آمد. 

 چرا كه مرگ چيزي است كه بالخره همگان آن را خواهند چشيد.
 :سپس اين ابيات را خواند

 ن تطاول يوماً كل عيش وإ
 

 ر مرة الی أن يزوالصائ 
 

 ليتنی كنت قبل ماقد بدالی
 

 فی قالل اجلبال أرعی الوعوال 
 

پذير است و روزي به  يعني: عيش و خوشي (دنيا) هر چند طولني باشد، بالخره زوال
 غم و اندوه تبديل خواهد شد.

ه ب كردم. (و ها چوپاني مي اي كاش قبل از اين كه به اين مسأله پي ببرم در همان كوه
 .)بستم هاي صوري دل نمي اين خوشي
انگار كه برادرت برخي از رهنمودهاي مرا با  :با شنيدن اين ابيات فرمود خدا رسول

 زبان شعر بيان كرده است.
 .سپس از او خواست تا به خواندن ابيات ادامه دهد

 او ادامه داد:
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 يوقف الناس للحساب مجيعاً 
 

بٌ و   سعيدفشقیٌ معذّ
 

شوند. (و در  براي حسابرسي اعمال خود در پيشگاه خداوندي حاضر مي همگان :يعني
شوند و  شود.) گروهي گرفتار عذاب و بدبختي مي آن جا سرانجام كارشان هويدا مي

 آيند. گروهي به سعادت (و بهشت خداوندي) نايل مي
 :براي حسن ختام اين ابيات را خواند بفارعه

 الفضل ربنااحلمد والنعامء و كل
 

 اجمدجداً و ك شیء اعلی منالو 
 

 علی عرش السامء مهيمن كملي
 

 تسجدلعزته تعنوا الوجوه و 
 

. شكر و سپاس تريني و مرتبه و مقام تو از همه فراتر است تو بزرگ ،يعني: پروردگارا
 مر تراست كه بخشنده و صاحب فضلي.

كني و به  مي (بار الهي) تو آن ذاتي هستي كه از عرش آسمان، (بر خلق) فرمانروايي
پردازي. (خداوندا،) تو آن ذاتي هستي كه در برابر شوكت و عظمت تو  محافظت آنان مي
 كنند. همگان كرنش مي

كند اما او كافر از   اي فارعه، اشعار برادرت حكايت از ايمان مي :فرمود خدا رسول
 دنيا رفته است (و قلبا دين اس�م را نپذيرفته است).
*** 

زني آگاه و صاحب مقام بود كه چندي از اشعار برادرش را  بعهبه طور كلي فار
ارائه كرد. آن بزرگوار نيز، (نه تنها او را  خدا حفظ كرده بود و آن را به محضر رسول 

 نهي نكرد بلكه) به تمام اشعارش گوش فرا داد و در نهايت او را تحسين نمود.
حيط علمي و فرهنگي گريزانند و شوند كه از م امروزه با كمال تأسف، زناني يافت مي

 سازند. بدون هيج دليل موثقي خود را از علوم مختلف محروم مي
چه خوب است كه زنان مسلمان به فرهنگ و ادب روي آورند و حيات فرهنگ و 

 ادب اس�مي را با اشعار و نثرهاي سودمند خويش بيش از پيش سامان بخشند.



 
 

 خدا دختر رسول بي زهرا فاطمه

نهايت به او عشق  بود و آن حضرت بي خدا ي رسول جگرگوشه بفاطمه

(اي فاطمه،) « :يعني .»كغضب نغضبك و�ِض رِضاي  ل  ِ« :فرمود ورزيد و مي مي
مورد خشم و رضاي خداوند در رضاي توست و بدانچه خشم و غضب نمايي خداوند نيز آن را 

 .»دهد غضب خويش قرار مي
اي نزد خدا و رسول او برخوردار بود اما در  و ويژهاز چنين جايگاه وال  بفاطمه

اي،  فرسا بود) بدون هيچ منت و گ�يه عين حال كارهاي خانه را (هر چند مشكل و طاقت
 داد. انجام مي

*** 
سالگي در حالي كه هنوز در عنفوان جواني بود با   در سن پانزده بي زهرا فاطمه

 ازدواج كرد. حضرت علي
مكانات براي تشكيل زندگي هم برخوردار نبود (و دختر ترين ا از كم علي
 ي او رفت). با نهايت تواضع و در اوج سادگي به خانه خدا رسول

چرخاند (و  اين بزرگ بانوي اس�م با دستان نحيف و مباركش آسياب دستي را مي
از كرد و در حالي كه چندان سني  نمود). سپس خود آن را خمير مي گندم يا جو را آرد مي

 پخت. داد و حتي نان مي او نگذشته بود تمام كارهاي خانه را خود انجام مي
به كارهاي سخت و  ببه مادرش سفارش كرد تا نگذارد فاطمه همسرش علي

 بيرون از خانه بپردازد و به همان كارهاي داخلي منزل اكتفا كند.
*** 

اواني عايد مسلمانان شد، ها كه سپاه اس�م پيروز شده بود و غنايم فر در يكي از غزوه
هايم ظرف آب  به خداي سوگند كه آنقدر بر شانه :خطاب به همسرش فرمود علي
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ي سينه احساس  هايم باقي مانده است و از ناحيه ها بر شانه ام كه آثار ظرف حمل كرده
 كنم. ناراحتي مي

اي  :جويي افتاد و عرض كرد براي حل مشكل خود و همسرش به فكر چاره او
 برو و از ايشان بخواه تا خادمي را در اختيار ما قرار دهد. خدا طمه، نزد پدرت، رسولفا

ي پدرش رفت و حيا مانع شد كه آنچه در دل دارد، خدمت آن  به خانه بفاطمه
 بگويد.  حضرت
نه پدر، فقط آمدم تا  :دخترم، با من كاري داشتي؟ او عرض كرد :پرسيد خدا رسول

ي خود را  كنم و احوال شما را بپرسم. او بدون اين كه خواستهس�مي خدمت شما عرض 
 مطرح كند، به خانه برگشت.

 ي خويش را مطرح كردي؟ آيا خواسته :پرسيد علي
 حيا مانعم شد كه آن را مطرح كنم و برگشتم. :او فرمود

تشريف برد و عرض  خدا ي رسول به خانه بخود همراه فاطمه اين بار علي
فرساي زندگي به تنگ  خدا، من و دخترتان از كارهاي سخت و طاقت اي رسول :كرد
ايم، اكنون با عنايت و بزرگواري شما و اموال و اُسراي زيادي كه از دشمن به غنيمت  آمده
ايد، اگر ممكن است يكي از اسيران را به عنوان خادم به ما بسپاريد تا در كارهاي  برده

 روزمره، ما را مساعدت نمايد.
چطور چنين كاري بكنم در حالي كه اهل صفّه (گروهي از  :فرمود تآن حضر

توسط » صفه«اي از مسجد  فقراي مدينه كه مأوي و منزلي نداشتند و در گوشه
پيچند؟! به  شدند) از شدت گرسنگي به خود مي و ديگر اصحاب ارتزاق مي خدا رسول

 خداي سوگند كه اين كار برايم مقدور نيست.
ي خويش نرسيده بودند، راه منزل را در پيش گرفتند و  كه به خواستهآن دو بزرگوار 

فرما شد و با سخنان  ي آنها تشريف به خانه خدا به خانه رفتند. ديري نپاييد كه رسول
آيا دوست  :خويش بدانها قوت قلب و دلداري داد. آن بزرگوار خطاب به آنها فرمود
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 م؟داريد چيزي بهتر از خادم برايتان عرضه دار
از  :آن حضرت فرمود ،خدا آن دو بزرگوار عرض كردند؛ با كمال ميل اي رسول

ام كه به مراتب از خادم برايتان سودمندتر خواهد بود. بعد از  اذكاري آموخته جبرئيل
اكبر را ده بار تكرار كنيد و هرگاه خواستيد بخوابيد  اهللا، و الحمدهللا و اهللا هر نماز سبحان

اذكار را سي و سه بار بخوانيد. (مطمئن باشيد كه اين ذكرها از خادم نيز هر يك از اين 
 برايتان بهتر و مفيدتر خواهد بود).
مجبور بود به تنهايي كارهاي خانه را انجام  خدا ي رسول خ�صه اين كه جگرگوشه

بخشيد و به همسرش نيز،  دهد. او بدون هيچ چشمداشتي كارهاي خانه را سامان مي
 كرد. كمك مي

اكنون چه شده است برخي از زنان مسلمان را كه نه خود كارهاي خانه را به خوبي 
شوند همسر آنها برايشان خادمي بياورد تا كارهايشان را  دهند و نه راضي مي انجام مي

 دانند). انجام دهد (انگار وجود خادم و كلفت را در خانه ننگ و عار مي
توجهي به كار اصلي خود كه  تلف و بياين چنين زناني با پرداختن به كارهاي مخ

كنند  سامان بخشيدن به خانه و خانواده است، چنان عرصه را بر شوهران خويش تنگ مي
زنند و راضي  كنند از ازدواج سر باز مي هايي را مشاهده مي كه وقتي جوانان، چنين زندگي

 شوند كانون زندگي براي خويش تشكيل دهند. نمي
 دهند، چيست؟ ان تن به ازدواج نميراستي علت اين كه جوان

ي اسفناك پير دختري چيست؟ چرا بايد هزاران دختر در انتظار شريك  علت ضايعه
هاي پدران خويش بمانند و كسي پيدا نشود كه به خواستگاري آنها  زندگي در خانه

P13Fبرود؟

1 

                                           
هاي  دهند بيش از يك ميليون دختر در خانه ها ارائه مي ي طبق آماري كه روزنامهدر برخي از كشورهاي عرب -1

 رود. (مترجم) كنند و همسر مناسبي به سراغ آنها نمي پدرانشان زندگي مي



 
 

 دختر خطاب بفاطمه

 خواند را به اسإلم فرا مي برادرش عمر

ي بني عدي را نيز، تحت تأثير قرار داد و تعدادي از اين  كم طايفه دين مبين اس�م كم
 .قبيله به اس�م گرويدند

از اولين كساني بود كه از اين قبيله به  سعيد بن زيد، پسرعمو و شوهر خواهر عمر
 ايمان آورد. خدا رسول

را  شد و قريشيان به شدت اوضاع واحوال تا آن زمان، هنوز اس�م مخفيانه تبليغ مي
نتواند اهداف خود را به  خدا تحت كنترل داشتند. آنها كام�ً مواظب بودند تا رسول

خدا  ل خوبي پيش برد. در اين ميان كسي كه بيش از همه به مخالفت با اس�م و رسو
 پرداخت، عمر بن خطاب عدوي بود. مي

خود با وجود چنين جو متشنّجي، دست از ت�ش در جهت انجام رسالت  خدا رسول
بر نداشت و در يك سازماندهي منظم، آنهايي را كه قرآن آموخته بودند، مأمور كرد تا هر 

 كدام، قرآن را به چند نفر از تازه مسلمانان تعليم دهند.
در اين ميان خباب ابن ارت، موظف شده بود تا به سعيد بن زيد و همسرش فاطمه 

 (خواهر عمر بن خطاب) قرآن بياموزد.
ي خواهرش باخبر  ت مخالف اس�م بود، هنوز از اس�م آوردن خانوادهعمر كه به شد

دانست و تا  ها را خدايان واقعي مي نشده بود. او قبل از اين كه به اس�م مشرف شود، بت
 سر حد جان حاضر بود از آنها دفاع كند.

ها  عليه بت او كه از مزاجي تند برخوردار بود، وقتي فهميد، حضرت محمد
 خدا ي كرده است، آنقدر عصباني شد كه تصميم گرفت هر چه زودتر رسول گير جبهه

 راحت كند. هاي آنها را از دست او را بكشد و به زعم خود، قريش و بت
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زد كه با شخصي به نام نعيم بن عبداهللا مواجه گرديد.  ها قدم مي صبرانه در كوچه او بي
 روي؟ چنين شتابان به كجا مي  :نعيم از او پرسيد

گردم. او از دين بدر شده و به عقايد پدران خويش پشت  دنبال محمد مي :او گفت
دار كرده است و من  كرده است. او با اين كار خود احساسات ديني قريش را خدشه

 خواهم او را بكشم تا قريش از دستش، امان يابند. مي
از اين كار  اين كار تو خيلي خطرناك است. مغرو مشو، دست :نعيم بن عبداهللا گفت

تو را زنده نخواهند » عبد مناف«ي  بردار. مطمئن باش اگر اين كار را بكني، طايفه
 .گذاشت

 ات را اص�ح كن. گويي، اول خانواده اگر راست مي :سپس گفت
 گويي؟ ام را مي كدام خانواده :عمر بن خطاب با شنيدن اين سخن تعجب كرد و گفت

اند و  ه پسرعموي تو سعيد بن زيد اس�م آوردهخواهرت فاطمه به همرا :او پاسخ گفت
 .اند برخاسته به پيروي از محمد

با شنيدن اين سخن خشم و غضب سراسر وجود عمر را فرا گرفت و بدون اين كه 
 ي خواهرش شد. ي ديگر بگويد، عازم خانه حتي يك كلمه

نش پي ي در زد وقتي آن جا رسيد، درب خانه را محكم كوبيد. اهل خانه از شيوه
ي درب نگاه كردند و  بردند، كسي كه پشت در است، بايد خيلي عصباني باشد. از روزنه

ديدند عمر است. آنها كه مشغول تعليم و تعلم قرآن بودند با ديدن او ترس وجودشان را 
اي مخفي  فراگرفت و خباب را كه به عنوان معلم قرآن در آن جا حضور داشت در گوشه

 كردند.
ت قرآني را كه در اختيار داشتند، جمع كرد و در لباس خويش ، صفحابفاطمه

ام  با عصبانيت پرسيد؛ شنيده مخفي كرد و سپس سعيد بن زيد درب را باز كرد. عمر
اي؟! آنگاه سيلي محكمي بر صورت او  به دين محمد پيوستي و از خدايان روي گردانده

 فرود آورد.
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رش بدو آسيبي نرساند آنچنان كه به كمك همسرش آمده بود تا براد بفاطمه
اي  دريافت كرد كه خون از صورت او جاري گرديد. او با چهره سيلي اي از عمر

ايم و در اين  به خدا و رسولش ايمان آوردهآري! ما  :آلود خطاب به برادرش گفت خون
 كس باكي نداريم. راستا از هيچ

كتابتان  :كرد و گفت وقتي با چنين دلوري و شهامتي روبرو شد، كمي درنگ عمر
 گويد؟ را بياوريد تا ببينم چه مي

تو مشرك و نجس هستي و جايز نيست اين ك�م پاك  :آن زن مؤمن و دلورگفت
تواني بدان دست يابي كه غسل كني و خود را  الهي را لمس نمايي. فقط در صورتي مي

 پاك نمايي.
آن مقدار  بفاطمه ي خواهرش را عملي كرد و غسل نمود و ناچار خواسته عمر

 از صفحات قرآن را كه نزدش بود، براي او آورد.
كه با خواندن چند آيه از قرآن تحت تأثير ك�م الهي قرار گرفته بود، خطاب  عمر

 .چه نيكو ك�مي است قرآن...! :به خواهرش گفت
ل اله ال اهللا، محمد  :با شنيدن اين سخن خوشحال شد و فرياد زد بفاطمه
. سپس خباب را كه از ترس برادرش مخفي شده بود، فراخواند و از او خواست اهللا رسول

تا برادرش را به ايمان و اس�م رهنمون گرداند. خباب او را راهنمايي كرد تا نزد 
 برود. خدا رسول

رفت و اس�م خويش را ابراز نمود و به صف  نزد آن حضرت عمر فاروق
را شادي و سرور فراگرفته بود و به اس�م برادرش مسلمانان پيوست. سراسر وجود فاطمه 

كه عدالت و شجاعت او زبانزد خاص و عام بود با كمك  كرد. عمر مباهات مي
 و امير مؤمنان شد. خدا خواهرش، مسلمان گرديد و چندي نگذشت كه خليفۀ رسول



 
 

 ي عدوي دختر ابوحثمه بليلي

 افتخار يافت سه بار در راه خدا هجرت نمايد

ي قريش بود كه ايمان در قلب او رسوخ كرد و  ، زني از قبيله دختر ابوحثمه بيليل
 سه بار موفق شد در راه خدا هجرت كند.

او نيز، از عشيره و تبار بني عدي و از كساني بود كه در همان ابتداي ظهور اس�م كه 
د، به ي قريش قرار داشتن ها و آزارهاي قبيله هنوز مسلمانان تحت بزرگترين شكنجه

 ايمان آورد. خدا رسول
بيعت نمود و زماني كه مكه  خدا اين بانوي بزرگوار از اولين زناني بود كه با رسول

 براي مسلمانان ناامن شد به حبشه هجرت كرد.
از راه رسيد  شدند كه ناگهان عمر او به همراه همسرش براي سفر به حبشه آماده مي

رسخت مسلمانان بود كه به آزار و اذيت آنها (در نظر آنها هنوز عمر همان دشمن س
 آيا قصد سفر داري؟ ،اي ام عبداهللا  :پرداخت). او سوال كرد مي

 :بنت ابي حثمه با لحني كه حاكي از اعتراض و نارضايتي بود، پاسخ داد بليلي
ايم و قصد داريم به دياري پناه ببريم تا از آزار و  آري! از دست امثال تو به تنگ آمده

با لحني آرام كه حاكي  هاي شما نجات يابيم. برخ�ف تصور ليلي، عمر فاروق جهشكن
 .خداوند نگهدارتان باشد! :از شفقت و دلسوزي بود، فرمود

آيا ممكن است عمر هم ايمان آورده باشد؟! آيا  :تعجب كرد و با خود گفت بليلي
گشت تا آنها  نان ميپذير است كسي كه تا چندي پيش كوچه به كوچه دنبال مسلما امكان

 .را اذيت كند، اكنون خود مسلمان شده باشد؟!
را ديده بود حدس زد كه او  كه برخورد آميخته با مهر و محبت عمر بليلي

به » عامر بن ربيعه عنزي«مسلمان شده است. به همين خاطر به محض اين كه همسرش 
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سراغ  اي كه از عمر هخانه آمد، قضيه را براي او بازگو كرد. اما شوهرش با پيشين
 حدس تو اشتباه است و امكان ندارد چنين مردي ايمان بياورد. :داشت، بدو گفت

چطور ممكن است عمر ايمان بياورد در حالي كه ما از دست او و امثال او مجبور 
 .ايم خانه و كاشانه خود را رها كنيم شده

 .ي؟!آيا تو به ايمان چنين مردي اميدوار :سپس از همسرش پرسيد
 به گمان من او ايمان آورده است. ،اي ابوعبداهللا :پاسخ گفت بليلي

هر وقت پشت گوش خود را ديدي همان وقت  :همسرش، با لحني تمسخرآميز گفت
عمر هم ايمان خواهد آورد! (اما مطمئن باش، امكان ندارد ايمان به قلب چنين فردي 

ند و مدتي در همان جا ماندند تا رسوخ كند.) به هر حال آن دو مخفيانه عازم حبشه شد
 اوضاع و احوال مكه تعديل گردد.

ي  پس از مدتي كه آنها غربت و دوري از وطن را تحمل كردند، خبر رسيد كه قبيله
 اند و مكه براي مسلمانان امنيت يافته است. قريش اس�م آورده

ده بودند كه آن دو بزرگوار به محض شنيدن خبر، عازم مكه شدند و هنوز به مكه نرسي
اي بيش نبوده و دشمنان اس�م همچنان مكه را در تصرف  اند شايعه فهميدند آنچه شنيده

 پردازند. دارند و به آزار مسلمانان مي
آنها با ناراحتي و با وجود خستگي، مجبور شدند راه رفته را بازگردند و مجدداً به 

اس�م آورده است. او  خبر رسيد كه عمر بحبشه پناه ببرند. در حبشه به ليلي
ايمان آورده است. آري!  ديدي گفتم عمر :خوشحال شد و خطاب به همسرش گفت

 ايمان آورده و مطمئنم با ايمان آوردن او مسلمانان قوت خواهند يافت.
صبرانه منتظر بود تا موقعيتي فراهم آيد و به مكه برود و بالخره در  بي بليلي

مراه همسرش به مكه هجرت كند و در آن جا به كاروان موقعيتي مناسب توفيق يافت به ه
ايمان بپيوندد. بار ديگر مكه ناامن شد و مشركان عرصه را بر مسلمانان تنگ كردند. اين 

به مدينه  خدا بار نيز، ليلي و همسرش همچون ديگر مسلمانان به دستور رسول
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ه مدينه مفتخر اولين زني بود كه به هجرت ب بمهاجرت كردند. دراين ميان ليلي
ي خويش ثبت  گرديد و بدين ترتيب، اين بزرگ بانو موفق شد سه هجرت را در كارنامه

 نمايد.



 
 

 »1«دختر كعب  بعماره) نسيبه (ام

 ي استقامت و ايثار اسوه

آن دو را  ي بسيار مهم به وقوع پيوست كه ياران پيامبر در صدر اس�م دو واقعه
دانستند. به طوري كه هر كس  ن برهه از زمان ميترين حوادث در آ ترين و مهم بزرگ

افتخار حضور در آنها را داشت يا حداقل در يكي از آنها شركت كرده بود از جايگاه 
گرديد.  محسوب مي» سابقين اولين«ي پيش كسوتان و  اي برخوردار بود و در زمره ويژه

در اولين مراحل  بود كه» جنگ بدر«و ديگري » پيمان عقبه«اين دو حادثۀ مهم، يكي 
شكوفايي اس�م به وقوع پيوست. در پيمان عقبه تعداد هفتاد و پنج نفر از مسلمانان به 

بيعت كردند كه در اين ميان دو زن نيز، حضور  خدا نمايندگي از ديگران با رسول
 داشتند.
دختر كعب انصاري در اين بيعت مهم و تاريخي كه قبل از هر  بعماره) نسيبه (ام
مترين و بزرگترين واقعه در اس�م بود، شرف حضور يافت و به نمايندگي از چيز مه

بيعت نمود. البته تا آن زمان هنوز دين اس�م  خدا طرف ديگر بانوان مسلمان با رسول
 ي مقدماتي بود و خبري از جهاد و هجرت نبود. كام�ً در مرحله

*** 
هفتاد و پنج نفر از ميان گروه در پيمان عقبه كه در حقيقت پيمان براي جهاد بود، 

بيعت كنند و به جهاد در راه خدا بپردازند و با جان  خدا انصار توافق كردند تا با رسول
 حمايت نمايند. اهللا و دل از كيان اس�م و شخص رسول

دست در دست مردان گذاشت و از آنها بيعت  خدا ي تاريخي رسول در اين واقعه
غزيه «مرداني بود كه با آن حضرت بيعت نمود.   ، از جملهنيز بعماره گرفت. همسر ام

چرا با اين دو زن بيعت  ،خدا اي رسول :گفت خدا خطاب به رسول» بن عمرو
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 فرمايي؟ نمي
دارم   دهم (بلكه فقط به طور شفاهي اع�م مي من با زنان دست نمي :آن حضرت فرمود

آن دو همچون بيعت شما مردان نافذ شده ام) بنابراين، بيعت   بيعت گرفته ،كه از آنها نيز
 است.
خدا  كرد كه آخر معني اين بيعت چيست؟ چرا رسول با خود فكر مي بعماره ام

بندد؟ بالخره او متوجه شد كه اين پيمان؛ يعني، آمادگي براي جهاد  چنين پيماني با ما مي
ب پي برد با خود وقتي او به اين مطل .خدا و دفاع از كيان اس�م و وجود مبارك رسول

 بسته است، وفا كند و چنين كرد. عهد بست كه به عهد و پيماني كه با آن حضرت
هاي  بود و در جنگ خدا شيرزناني بود كه همواره يار و مددكار رسول  او از جمله

شركت  به همراه آن حضرت» القضاء ةعمر«ي  احد، خيبر، خندق، حنين و در قضيه

 كرد.
بر نداشت » اهللا«ي  او دست از جهاد و ت�ش در جهت اعت�ي كلمهبعد از رحلت نيز، 

به وقوع پيوست نيز، حضور پيدا  و در جنگ رده و يمامه كه در زمان ابوبكر صديق
 كرد.

همين بس كه نه تنها نمايندۀ زنان مسلمان در  بعماره براي عزت و شرافت ام
نگ بزرگ براي هميشه در تاريخ پيمان عقبه بود بلكه نام خود را در چندين غزوه و ج

 ثبت نمود.



 
 

 »2«دختر كعب  بعماره) نسيبه (ام

 دإلوري در ميدان جنگ

قريش كه در جنگ بدر شكست سهمگيني خورده بودند، در انتظار فرصتي بودند تا 
 انتقام كشتگان خود را بگيرند و به نوعي ذلتي را كه بر آنها طاري شده بود، جبران كنند.

رصت پيش آمد و جنگ احد ميان مسلمانان و كفار قريش در گرفت. بالخره اين ف
قريش، اين بار از آمادگي و نيروي انتظامي منسجم و قدرتمندي برخوردار بود و پيروزي 

دانست. اما برخ�ف انتظار در همان مراحل اوليه، جنگاوراني  خود را در جنگ حتمي مي
فته بودند، فرار را برقرار ترجيح دادند و كه به اميد پيروزي و كسب غنايم به ميدان شتا

 ميدان را ترك كردند.
كام�ً محرز بود و  خدا اي قَدر، چون رسول پيروزي مسلمانان به فرماندهي فرمانده

ي بدر براي قريشيان تكرار شود. اما در اثر سرپيچي چند نفر  رفت كه بار ديگر خاطره مي
)، اوضاع عوض شد و خالد بن وليد خدا سولي جنگ (ر از سربازان مسلمان از فرمانده

كه يكي از فرماندهان تكنيكي و جنگاور قريش بود، فرصت را غنيمت شمرد و از طريق 
اي كه نگهبانان در اثر چشم دوختن به غنائم جنگي آن را رها كرده بودند (از پشت)  دره

 .ور شد به لشكر اس�م حمله
شمار از مسلمانان كام�ً اوضاع  اي انگشت در اثر اين سرپيچي، آن هم از طرف عده

متحول شد و باعث شد مسلمانان احساس شكست كرده، پا به فرار بگذارند. در اين 
شد تا معاندان بدو آسيبي  حمايت وهمراهي مي خدا موقعيت حساس بايد رسول

ا دور تا دور آن بزرگوار ر نرسانند. به همين منظور چندي از ياران با وفاي آن حضرت
پرداختند. جالب اين  احاطه كردند و با جان و دل به جان نثاري و دفاع از آن حضرت

نيز، حضور داشت كه  بعماره كه در ميان اين دليرمردان، زني شجاع و دلور به نام ام
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 پرداخت. به همراه فرزند و همسرش به دفاع از آن بزرگوار مي
*** 

اي كه   ي احد گرديد. او به رسم وظيفه به همراه سپاه اس�م عازم جبهه بعماره ام
كرد، مقداري باند و پارچه نيز همراه خود آورده بود تا با آن  بايد در ميدان جنگ ايفا مي

از خونريزي شديد زخميان و افراد آسيب ديده جلوگيري كند. در واقع مسؤوليت زنهاي 
 هاي اوليه بپردازند. مجاهد در جنگ اين بود كه به كمك

كند و  نشيني مي كار خود بود كه ناگهان متوجه شد سپاه اس�م عقب او مشغول
درنگ شمشيري را كه يكي  گذارد. بي سربازان مسلمان يكي پس از ديگري پا به فرار مي

 خدا از سربازان هنگام فرار بر زمين انداخته بود، برداشت و به سرعت به طرف رسول
را به همراه همسر و  خدا اطراف رسولشتافت. او با شمشيري كه به دست گرفته بود 

 فرزندش و... احاطه كرد و به محافظت و دفاع از آن حضرت پرداخت.
ي نمونه بود كه  نگريست شاهد جان نثاري اين خانواده به هر طرف مي آن حضرت

ابن «در همين گير و دار يكي از مشركان به نام  دازند. پر با جان و دل به دفاع از او مي
فرياد برآورد: اين محمد كجاست؟! محمد را به من نشان دهيد؛ اين دنيا يا جاي » قميئه

 .من است يا جاي او!
را  خدا سخنان اين دشمن معاند و سرسخت رسول ب»عماره ام«به محض اين كه 

شنيد با شمشيري كه در دست گرفته بود به سوي او هجوم برد، و متأسفانه دشمن بر او 
 هاي مباركش جاري گرديد. اي بر او فرود آورد كه خون از كتف بهغالب آمد و آنچنان ضر

عبداهللا، عبداهللا،... مادرت... مادرت  :اين صحنه را ديد فرياد برآورد خدا وقتي رسول
 زخمي شد.

درنگ هر دو  هاي او را باندپيچي كرد. بي عبداهللا شتابان به سوي مادر شتافت و زخم
بار عبداهللا از ناحيه ساعدش زخمي شد و مادرش به التيام  به ميدان نبرد شتافتند اما اين 
عماره دست از جهاد و جانفشاني در راه خدا برنداشت و  او پرداخت. با وجود اين، ام
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 كرد كه با همان دست زخمي باز به ميدان نبرد برگردد. فرزندش را تشويق مي
 :ونه و فداكار فرمودي نم ي ص�بت و جان نثاري اين خانواده با مشاهده خدا رسول

خطاب به عبداهللا چنين  خدا اي! سپس رسول ! آفرين بر چنين خانوادهآفرين بر شما
اي عبداهللا، امروز مادرت آنچنان شجاعتي از خود نشان داد كه به مراتب از  :فرمود

شجاعت ف�ن مرد و ف�ن مرد (كه ادعاي شجاعت و جنگاوري دارند) بيشتر بود. پدرت 
خود را به اثبات رساند و بدان كه او از جايگاه واليي نزد من برخوردار  نيز، شجاعت

است و بر خيلي از مجاهدان برتري دارد چرا كه آنها يا به ميدان نيامدند يا اگر آمدند، پا 
 به فرار گذاشتند.

افكند و  خدا نگاهي كه حاكي از رضايت و خوشحالي او بود به رسول بعماره ام
دعا كن خداوند ما را در فردوس برين نيز، همجوار و  ،خدا ولاي رس :عرض كرد
 .ات گرداند همسايه
بار الهي، اين خانواده را در  :ي او را برآورده كرد و دعا فرمود خواسته خدا رسول

 بهشت رفيق و همراهم گردان.
كه از چنين پاداشي برخوردار شده بود با نهايت خوشحالي و سرور  بام عماره

 اي ندارم). ر هر چه در اين دنيا بر سرم آيد، مهم نيست (و من ديگر غصهديگ :گفت
*** 

هايي عليه مسلمانان نايل  جنگ به پايان رسيد و قريش در مراحل پاياني به پيروزي
 آمد.

مسلمانان به مدينه برگشتند و به  معالجۀ جراحات وارده بر زخمي ها پرداختند. در 
اني بود كه تقريباً سيزده زخم عميق داشت. هنوز از مجروح ب»عماره ام«اين ميان 

بانگ برآورد كه  خدا مسلمانان خستگي از تن به در نكرده بودند كه پيك رسول
، بعماره  بايد فوراً به تعقيب مشركان بپردازند. ام خدا مسلمانان طبق دستور رسول

ديگر ناي بلند  خواست از جاي بلند شود كه ديد مي درنگ زن فداكار و مسلمان بياين 
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هر نحوي شد از جاي خود بلند شد اما به علت شدت جراحات بر زمين شدن ندارد. به 
ي او پرداختند. به هر حال  افتاد. چندي از زنان مسلمان به عيادت او آمدند و به معالجه

  خدا نشين شد و نتوانست همراه رسول اين بار آن بانوي دلور برخ�ف ميلش خانه
 برود.

به تعقيب قريش پرداختند، اما آنها را نيافتند،  خدا اس�م تحت فرماندهي رسول سپاه
چون فرار را برقرار ترجيح داده بودند و به هر نحوي كه بود از شمشير مسلمانان جان 

 سالم بدر برده بودند.
پيش رفت اما چون اثري از دشمن  P14F1P»السد حمراء«سپاه اس�م تا هشت فرسنگي مدينه 

 رهسپار مدينه شد.نيافت، 
به مدينه رسيد جوياي حال آن دلور زن همرزمش  به محض اين كه آن حضرت

 شد و تا از س�متي او مطمئن نشد، آرام نگرفت. ب»عماره ام«
آورد، آن  خدا را نزد رسول» عماره ام«وقتي عبداهللا بن كعب مازني خبر س�متي 

 ر بر لبان مباركش نقش بست.حضرت آرام گرفت و لبخندي حاكي از رضايت و سرو
اين بانوي نمونه، بعد از التيام جراحات، بار ديگر به صف مجاهدان پيوست و در 

به نبرد عليه دشمنان اس�م  خدا هاي مختلف دوشادوش مردان همسنگر با رسول جنگ
 پرداخت.

                                           
السد پيش رفت و همان جا متوقف شد. اتفاقاً قريش نيز در بين راه قصد بازگشت به مدينه  تا حمراء پيامبر -1

ها آتش فراواني روشن كنند كه زيادتر از آنچه هستند، به نظر  دستور داد، مسلمانان شب امبررا داشتند. پي
ي خزاعه نيز كه هم پيمان پيامبر بود، در م�قات با سران قريش آنان  آيند. در همين حين يكي از بزرگان قبيله

دست آمده را به آساني از دست  خواستند پيروزي به را از زيادي نفرات سپاه پيامبر ترساند و آنان كه نمي
السد ماند. مسلمانان  ء بدهند، از برگشتن منصرف شدند و راه مكه را در پيش گرفتند. پيامبر سه روز در حمرا

 در اين ايام دو تن از مشركان را كه از سپاه قريش عقب مانده بودند، دستگير كردند و گردن زدند. (مترجم)



 
 

 »3«دختر كعب  ب(ام عماره) نسيبه

 ناپذير جهادگري خستگي

ظاهر شده بود و آن  خدا ار بيماري در وجود مبارك رسولكم آث در سال دهم كه كم
ي كذاب در همين زمان از دين مبين اس�م و  كردند مسيلمه حضرت احساس ناراحتي مي

 روي گردان شد و ادعاي پيامبري كرد. رسالت محمدي

ِحيمم« اي خطاب به او نوشت؛ طي نامه خدا رسول  �مد من سسم ل  لرِحن لر
 ولنعاابة عباده من رتاء من يورثها   لألرض رإ : بعد أما لركذلا َسيلمة لِ ل  رسول
به نام خداوند بخشاينده مهربان؛ از محمد، «يعني، .»ولرسى�   من لتبع للدی رلمتق�
 ي كذّاب (بسيار دروغگو) به مسيلمه،پيامبر الهي

كه بخواهد (و شايسته آن همانا (پادشاهي) زمين از آن خداوند است و آن را به هر كسي 
دارد و سرانجام نيكو، پرهيزگاران را بايسته است، و (بدان كه) رهيافتگان، در  باشد) ارزاني مي

 .»طريق هدايت از امنيت و س�مت برخوردارند

 »حبيب بن زيد انصاري«اين نامه را توسط يكي از ياران خود به نام  خدا رسول
ادگر نمونه و شجاع) بود براي مسيلمه ارسال كرد. (جه بعماره كه او نيز، فرزند ام
ي  به آن جا رسيد، مسيلمه، اين دشمن قسم خورده خدا وقتي پيك رسول

 ي خداست؟ دهي كه محمد رسول و فرستاده آيا تو گواهي مي :از او پرسيد،خدا رسول
يد: باشد. مسيلمه پرس ترديد رسول بر حق خدا مي آري! و بي :او با شهامت پاسخ گفت

داشت فرزند دانست و انتظار   دهي؟ (او خود را پيامبر مي آيا به رسالت من نيز، گواهي مي
 .)او را تأييد كند بعماره ام

گوشهايم ناشنوا است! من چيزي نشنيدم! (او با اين كار  :اما او در جواب گفت
جز  خواست شر مسيلمه را از خود دور كند و بهانه دست او ندهد، چون در آن جا مي



 115 هاي راستين براي زن مسلمان اسوه

 

 .)دا پناهي نداشت و تنهاي تنها بودخ
جويي بود، چندين بار سخن خود را تكرار كرد و هر دفعه با  مسيلمه كه دنبال بهانه
شد. او به شدت از اين شهامت و دلوري او به تنگ آمده بود  همان پاسخ اولي مواجه مي

ن سنگدل به همين كرد: آيا مرا به عنوان پيامبر قبول داري؟ آن دشم و مرتب تكرار مي
گوشتي از جسم مبارك  شد، تكه كرد، بلكه هربار كه با جواب منفي مواجه مي اكتفا نمي
 بريد. مي خدا پيك رسول

تكه كرد و  همين طور ادامه داد تا اين كه جسم مباركش را در نهايت قساوت تكه
شهادت در نهايت شكنجه و سختي به  خدا آنقدر اعضاي او را بريد كه صحابي رسول

 رسيد و روحش به دار باقي شتافت.
ي شجاعت و دلوري بود از اين قضيه خبردار شد و محبت  كه اسوه بعماره ام

اش به جوش آمد (كدامين مادر است كه تا اين حد در راه خدا   مادري براي جگرگوشه
فداكاري كند؟ براي يك مادر، كشتن فرزندش چقدر سخت است؟ حال، مادران مسلمان 

كنند چه حالي بدانها دست خواهد داد؟!) او سوگند تكه  تكه كنند اگر فرزند آنها را تصور
ياد كرد كه به هر نحوي شده براي ياري اس�م و مسلمانان و براي ت�في جنايتي كه 
مسيلمه در حق فرزند دلبندش مرتكب شده در نبرد عليه او شركت خواهد كرد و به حول 

 ارش درخواهد آورد.ي الهي، دمار از روزگ و قوه
جان به جان آفرين تسليم كرد و امارت  ب»ام عماره«محبوب ديرين  خدا رسول

 واگذار گرديد. مسلمانان به خلف صالح او، ابوبكر صديق
مسيلمه جسور شد و به تبليغ عليه اس�م پرداخت. ابوبكر  ،خدا بعد از رسول

 بعماره او گسيل كرد. ام به سوي لشكري را به فرماندهي خالد بن وليد صديق
رفت و از ايشان خواست تا به او  كه در انتظار چنين فرصتي بود نزد ابوبكر صديق
 اجازه دهد در جنگ عليه مسيلمه شركت نمايد.

عازم جنگ يمامه شد. آتش انتقام در  با كسب اجازه از ابوبكر صديق بام عماره
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ا اين مرتدان و از دين برگشتگان را به زد و مشتاقانه منتظر بود ت قلب مباركش شعله مي
 سزاي عمل زشت شان برساند.

وقت كارزار فرا رسيد و دو سپاه به همديگر هجوم بردند. در اين هياهو و غوغا، 
 . بديننمود و به زبان مجاهدان اس�م را تحريض ميزد  ميعماره با دست، شمشير  ام

پرداخت، اما در عين  ليه دشمن ميترتيب، آن بانوي دلور، با دست و زبان به جنگ ع
 پاييد تا در يك موقعيت ط�يي او را به درك واصل كند. حال زير چشمي مسيلمه را مي

آلود بر زمين  او همچنان مشغول جنگ بود كه ناگهان متوجه شد پيكر مسيلمه خون
 ي اين صحنه خوشحال شد و آرام گرفت. افتاده است. او با مشاهده

ضل الهي به مقصود خود رسيده بود از فرط خوشحالي به ميدان كه به ف بعماره ام
تر به جنگ عليه دشمنان اس�م  اي عالي تر و با روحيه نبرد شتافت و با نيرويي بس فزون
ي ناجوانمردانه، يكي از مشركان دست او را قطع كرد و  پرداخت. سرانجام در يك حمله

 مانع شمشيرزني او شد.
شتافتند و او را به خيمۀ كمكهاي اوليه  بعماره مك امگروهي از مسلمانان به ك

ي سپاه از زخمي شدن اين سرباز جنگاور نگران شد و  انتقال دادند. خالدبن وليد، فرمانده
نقش بسزايي در جنگ داشت و   بعماره شد. ام هر چند وقت احوال او را جويا مي
 اشت.ي سپاهيان مسلمان قرار د به همين خاطر، مورد عنايت ويژه

فرسا، سپاه اس�م بر مرتدين فائق آمد و مسيلمه نيز، به درك  بعد از جنگي طاقت
اي اين پيروزي را به خالد تبريك گفت و ع�وه بر  طي نامه واصل شد. ابوبكر صديق

را نيز، جويا شد و مجاهدان را سفارش كرد كه  بعماره  احوال ام ،اي ويژه آن، در نامه
 قرار دهند. اين بانوي نمونه و شجاع از همدردي ابوبكر  او را مورد عنايت ويژه

 هاي خويش را فراموش نمود. خرسند شد و با پيروزي مسلمانان زخم
عماره رفت تا از  ي مسلمانان به عيادت ام وقتي سپاه به مدينه مراجعت نمود، خليفه

رفتند  يس�مت او مطمئن گردد. ديگر اصحاب نيز، يكي پس از ديگري به عيادت او م
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 زيرا او در عين حال كه زن بود، قهرمان ميدان هم بود.
ها و  در مدينه زبانزد خاص و عام شده بود و همه از دلوري بعماره  ام

نثاري كرد  باكانه در راه خدا جان گفتند. او بزرگ زني بود كه بي هاي او سخن مي شهامت
كرد و به جهاد و مبارزه عليه سپري  خدا و عمر خود را در راه خدا و در معيت رسول

 كفر و نابرابري پرداخت.
است و اميدواريم زنان مسلمان به » ها عماره ام«ي ما به شدت نيازمند وجود  جامعه

تبعيت از او اوضاع جامعه را سامان بخشند و اس�م ناب را در زندگي خود و زندگي 
 نزديكان و همسران خويش پياده كنند.

ر ي بارزي براي زنان ه عماره باد! (كه به راستي اسوه نثار امرضا و خشنودي خداوند 
 .)عصر و هر زمان بود و خواهد بود



 
 

 »زادالركب«دختر  بسلمه ام

ي مرفه مكه بود  زادگان و طبقه ي مخزومي، از اشراف ، هند دختر ابوأميهب»سلمه ام«
 كه پدرش در سخاوت و بخشش زبانزد خاص و عام بود.

عبدالسد مخزومي كه او نيز، مردي با درايت و باهوش بود، ازدواج او با عبداهللا بن 
كرد و زندگي سراسر عشق و محبت و عاري از رنج و كدورتي را با او آغاز نمود. 

ي موفق را دارا  هاي يك خانواده خانوادۀ آنها در ميان قريش نمونه بود و تمامي ويژگي
 بود.

د، كنجكاو شد كه از نزديك اين رسول باخبر ش خدا وقتي ابوسلمه از بعثت رسول
را ببيند و به طور مستقيم از رسالت آن حضرت كسب اط�ع نمايد. به همين منظور، او 

 ي رسالتش اط�عاتي كسب كرد. رفت و از آن بزرگوار درباره خدا نزد رسول
درنگ شهادتين را بر زبان  او به شدت تحت تأثير سخنان پيامبر قرار گرفت و بي

را بدانچه ديده و  بسلمه كرد و مسلمان شد. سپس به خانه آمد و همسرش امجاري 
 شنيده بود، خبر داد. او نيز، همچون همسرش خيلي زود به اس�م پيوست و مسلمان شد.

هاي مردم خوف داشتند،  قريش كه به شدت از گسترش اس�م و نفوذ آن به قلب
شدند كه كسي به اس�م گرويده  اً متوجه ميسرسختانه به پيكار با آن پرداختند و اگر احيان

دادند تا از اس�م برگردد. در ميان عرب، رسم بر اين  است، او را تحت شكنجه قرار مي
بود كه اشراف و ثروتمندان از جايگاه خاصي برخوردار بودند (حتي اگر در اين طبقه 

تر قرار داشتند،  ي پايين ي او با افرادي كه در طبقه شد محاكمه كسي جرمي مرتكب مي
داشتند.)، اما هر كس چه از اشراف و چه از » وتو«كرد و چه بسا اين افراد حق  فرق مي

ها و آزارهاي قريش در امان نبود و استثنايي در اين مورد  شد از شكنجه فقرا مسلمان مي
 شدند. قايل نمي
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ان شده بودند. ي مرفّه و سرآمد جامعه بودند كه مسلم ابوسلمه و همسرش نيز، از طبقه
اما هيچ چيزي مانع نشد كه آنها از شكنجه در امان بمانند. ابوجهل و ابوجهل صفتان با 

 :دستور فرمود خدا كردند و به همين خاطر رسول آنها نيز، همچون افراد عادي رفتار مي
 ي پيامبر آن دو نيز، همراه ديگر مسلمانان به حبشه هجرت نمايند. آن دو به توصيه

هاي آنان در امان  ويش را ترك كردند و براي اين كه از شر قريش و شكنجهوطن خ
بمانند به دياري غريب و دورافتاده (حبشه) هجرت كردند. چند صباحي نگذشته بود كه 

درنگ عازم  اند و مكه در امن و امان است. مسلمانان بي خبر رسيد، قريش ايمان آورده
بر همان روال معمول بود و فهميدند خبر واصله  مكه شدند اما برخ�ف انتظار آنها مكه

اي بيش نبوده است. آنها مجبور شدند راه رفته را برگردند و عازم حبشه شوند.  شايعه
سلمه و همسرش دشوار بود و به همين خاطر، همراه  زندگي در جو خشن مكه براي ام

 ديگر مسلمانان بار ديگر به حبشه برگشتند.
كرد. آتش كينه و  ود كه هيچ مسلماني در آن احساس امنيت نميمكه آنقدر ناامن شده ب

ور شده بود و به هر طريقي كه ممكن بود بر اس�م و  عداوت در قلب قريش شعله
 زدند. مسلمانان ضربه مي

ديد، دستور فرمود كه مسلمانان به كلي به  كه اوضاع مكه را بحراني مي خدا رسول
سلمه طبق دستور  مسلمانان و از جمله ابوسلمه و اممدينه مهاجرت كنند. بدين ترتيب، 

 عازم مدينه شدند و در آن جا سكني گزيدند. خدا رسول
*** 

ابوسلمه به همراه همسر و فرزندش (سلمه) از حبشه عازم مدينه گرديد اما در بين راه 
د: اي ي سلمه مواجه شد. آنها پرسيدن و در نزديكي مكه با تعدادي افراد فرومايه از طايفه

 روي؟ ابوسلمه، كجا مي
از دياري كه در آن خود و ايمانم تقويت يافت، به دياري كه از خود و  :او فرمود

شتابم؛ من در حال هجرت كردن در راه خدا هستم!  ايمانم استقبال خواهد كرد، مي
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 گذاريم با تو سلمه را نمي خواهي برو! اما ام تو مي :فرومايگان ظالم، خطاب به او گفتند
 شتافتند و او را از همسرش جدا كردند. بسلمه بيايد. سپس به طرف ام

هر چه تضرع كرد، افاقه نكرد و آنان همچنان مانع رفتن او با ابوسلمه  بسلمه ام
اند به ميدان شتافتند و  ي ابوسلمه وقتي ديدند، سلمه را هم از ابوسلمه گرفته شدند. طايفه
گذاريم فرزندمان را از ما جدا كنيد و بدين ترتيب،  ميبه خدا سوگند كه ن :فرياد برآوردند
 نزاع درگرفت.» سلمه ام«ي  و طايفه» ابوسلمه«ي  ميان طايفه

را به همراه مادرش تصاحب كنند و با » سلمه«سلمه موفق شدند  ي ام بالخره طايفه
و هيچ زد  انگيزتر اين بود كه كودك مظلوم در اين تكاپو جيغ مي خود ببرند. از همه غم

داشت  فريادرسي نداشت. او با فريادهاي خود شكايت خود را از سنگدلن قوم اع�م مي
 اما گوش شنوايي نبود كه به او گوش فرا دهد.

سرانجام با كمال قساوت، ابوسلمه را از زن و فرزندش جدا كردند و او را تنهاي تنها 
مان ازدواج با همسرش از او دور به مدينه فرستادند. اين اولين باري بود كه ابوسلمه از ز

 گرفت. ها از او فاصله مي شد و فرسنگ مي
در فراق همسرش آرام و قرار نداشت و همه روزه بر مظلوميت خود و  بسلمه ام

كرد كه چرا اين بار سعادت مهاجرت در راه خدا را  گريست. او گريه مي فرزندش مي
گريه و زاري به درگاه خدا كاري شد و آن بزرگوار جز  نيافته است! روزها سپري مي

نداشت. آنقدر گريه و ناله كرد كه در نهايت مردي از قومش متأثر شد و به او اجازه داد تا 
به ابوسلمه بپيوندد. او فرزند خود را برداشت و با توكل بر خدا و عنايات او راهي مدينه 

مانش محنت هجرت شد و بدين ترتيب، افتخار يافت، سه بار براي حفاظت از دين و اي
 را متحمل گردد.



 
 

 بسلمه المؤمنين) ام (ام

 پردازد با او به مشورت مي  پارسايي كه رسول

برد.  در سفرهاي خود يكي از همسران خود را همراه خود مي خدا معمولً رسول
اي از ياران خود به قصد بجاآوردن عمره عازم مكه شده بود،  وقتي به همراه عده

 ، همراه خود برده بود.را نيز بسلمه ام
ي قريش سد راه آنان شدند و  نزديك مكه (حديبيه) كه رسيدند گروهي از قبيله

در اين سفر قصد جنگ يا نبرد نداشت و  خدا نگذاشتند به مكه وارد شوند. اما رسول
اي بجا آورد. به همين خاطر وقتي با  فقط به اين منظور عازم مكه شده بود كه عمره

مواجه شد به زور متوسل نشد و تصميم گرفت مشكل را از طريق گفتگو  ممانعت قريش
 خاتمه دهد.

منجر شد. ظاهراً » صلح حديبيه«خدا با قريش به صلحي به نام  بالخره گفتگوي رسول
نمود و بعضي از مسلمانان آن را براي خود ذلت و  اين صلح به ضرر مسلمانان جلوه مي

 پنداشتند. آور مي ننگ
رفته نسبت به اين صلح اع�م  خدا دي از مسلمانان خدمت رسولي زيا عده

ي صلح،  ي او معلوم بود از قضيه كه از چهره نارضايتي نمودند. از جمله عمر فاروق
مگر نه  ،خدا اي رسول :آمد و عرض كرد خدا ناراحت و عصباني است. نزد رسول
آري چنين  :فرمود خدا ولي بر حق خدا هستيد؟ رس اين است كه شما رسول و فرستاده

 مگر نه اين است كه ما بر حقيم و دشمنان ما بر باطلند؟ :پرسيد است. عمر
پس چرا ما بايد تن به چنين ذلتي بدهيم؟  :پرسيد آري! عمر :فرمود آن حضرت

 .)كرد ي ذلت براي مسلمانان تلقي مي(او صلح حدبيبه را نوع
كنم و همانا او  ايم و از او نافرماني نميمن رسول و فرستادۀ خد :فرمود خدا رسول
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قوموا فانحروا ثم « :خطاب به اصحاب فرمود خدا ناصر و ياور من است. سپس رسول
 .»بعد از آن سرهاي خود را بتراشيد بپاخيزيد و قرباني كنيد و«؛ يعني، »احلقوا

ناراحت سه بار اين جمله را تكرار فرمود اما صحابه كه از صلح با قريش  خدا رسول
بودند، از دستور آن حضرت سرپيچي كردند و حتي يك نفر از آنها حاضر نشد قرباني 

 كند يا سر خود را بتراشد.
بسيار خطرناك و  خدا  اي بود. نافرماني از رسول كننده گيري بسيار ناراحت جبهه

در را نداشتند، بلكه آنها  خدا  ناپسند بود اما بدون شك صحابه قصد تمرّد از رسول
كنند تا تن به صلحي كه   را به زعم خود قانع خدا  واقع تحصن كرده بودند تا رسول

 مفاد آن براي آنان غير قابل قبول بود، ندهد.
 بسلمه العمل ياران خود ناراحت شد و نزد همسرش ام از عكس خدا رسول

 د.رفت. آن حضرت از يارانش نزد او گ�يه كرد و در اين باره با او مشورت كر
من يك پيشنهاد دارم كه اگر آن را عملي  ،خدا اي رسول :عرض كرد بسلمه ام

 بگو. پيشنهادت چيست؟ :فرمود خدا كني، همۀ آنها به حرفت گوش خواهند داد. رسول
اكنون ميان آنها برو و بدون اين كه با هيچ يك از آنها سخني  هم :فرمود بسلمه ام

بتراش. آن وقت خواهي ديد كه همه به پيروي از  بگويي، شترت را قرباني كن و سرت را
 تو اين كار را خواهند كرد.

 .پيشنهاد همسرش را پذيرفت و اين كار را انجام داد خدا رسول
قرباني كرده و موهاي خود را تراشيده  خدا به محض اين كه اصحاب ديدند رسول

 رت را اجرا كردند.درنگ به تبعيت از آن حضرت پرداختند و دستورات آن حض است، بي
بار ديگر صلح و صفا و  ،مطرح كرد بسلمه اي كه ام با تدبير و پيشنهاد سازنده

حاكم شد و اوضاع بر وفق مراد  خدا هاي پاك ياران رسول محبت و دوستي بر دل
 گشت. خدا رسول

 مجعني)أ(رضوان اهللا تعالی عليهم 
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