
 
1 

 



 
2 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  رملهنكاح مراسم عقد 

 ابوسفيان با پيامبر اسالم بنت
بی نهايت دروس صلی هللا عليه وسلم بنت ابوسفيان با پيامبر اسالم محمد  رمله ازدواجدر 

از را برای دوستان  نهفته است که مطالعه اين داستان مفيد مسلمانان ما برای ای آموزنده 
 می نمايم .پيشنهاد صميم قلب 

اينست که دختر يا زنی ،قبل از همه بايد گفت که : آنچه در صحت ازدواج شرط الزمست 
که خواستگاری می شود مسلمان و يا کتابی باشد. اما دين و آيين والدين وی در صحت يا 

  بطالن نکاح بصورت کل تاثيری ندارد. 
ن و مشرک، دخترشان را بعبارتی ديگری مهم نيست که کسی از پدر و مادری غير مسلما

َوَال تَْنِکُحوا اْلُمْشِرَکاِت َحتَّی يُْؤِمنَّ « خواستگاری نمايد، زيرا خداوند متعال می فرمايد: 
ٌد َوَألََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَکٍة َوَلْو أَْعَجَبتُْکْم َوَال تُْنِکُحوا اْلُمْشِرِکيَن َحتَّی يُْؤِمنُوا َوَلَعبْ 

 ). 221بقره: ( سوره » ْيٌر ِمْن ُمْشِرٍک َوَلْو أَْعَجَبُکْم ُمْؤِمٌن خَ 
و با زنان مشرک تا ايمان نياورند ازدواج نکنيد، و بی گمان کنيز مؤمنی از زن « يعنی: 

آزاد (مشرک) بهتر است، اگرچه (زيبايی يا ثروت يا موقعيت او) شما را به  شگفتی 
به ازدواج مردان مشرک در نياوريد، مادامی  انداخته باشد، و (زنان و دختران خود را)

که ايمان نياورند. و بی گمان غالم مؤمنی از مرد مشرکی بهتر است اگرچه شما را به 
 ».شگفتی انداخته باشد

در اين آيه اصالً  ايمان آوردن والدين دختر يا پسر را شرط صحت ازدواج قرار نداده 
من  باشد، می مؤافر باشند، ولی خودش است.  بنابراين اگر زنی والدينش مشرک و ک

  .توان با او ازدواج صورت گيرد
، دختر ابوسفيان است، نام  مادر او صفيه بنت ابی » ام حبيبه«رمله يا آمنه با کنيه 

متولد گرديده ودر مکرمه ميالدی ) در مکه  589سال قبل از هجرت ( 35العاص بوده، 
ر مدينه منوره وفات ودر قبرستان بقيه ميالدی د 664هجری  يعنی در سال  44سال 

 .مدفون می باشد 
ام حبيبه خواهر (  خواهر اندر) امير المومنين حضرت معاويه بن ابوسفيان بنيانگذار 
دولت اموی در شام، است . وی قبل از ظهور دين مبين اسالم با (عبيدهللا بن جحش) 

  .پسرعمه پيامبر صلی هللا عليه وسلم ازدواج کرد
ام حبيبه زمانيکه در مکه بود ، به دين مقدس اسالم مشرف شده ، ولی از اينکه شرايط 

برايش مساعد نبود ، واز پدر خويش ابو سفيان سخت در حراس بود ، نمی توانست 
حضرت محمد صلی هللا  بعد از اينکه بجا ارد، ولی به اسانی عبادت اسالمی خويش را 

مهاجرين ازمانان اعطا فرمود او با اولين گروپ برای  مسلرا عليه وسلم امر هجرت 
مسلمان  شده بود ، ورسالت جديدآ يکجا با شوهر خويش عبيدهللا بن جحش که او هم 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم را تصديق نموده بود، به حبشه مهاجر ، وخداوند متعال آنان 
از  گذاشتند ،» رمله «، ونام آن دختر را نمود  یرا در ديار مهاجرت صاحب طفل دختر

  وشهرت يافت .مسمی  » حبيبهام « بنام ،  »رمله«به بعد ان تاريخ 
بعد از اينکه ابوسفيان از مهاجرت مخفی دختر وداماد خويش به حبشه مطلع شد ، تمامی 
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  کار انداخت تا دختر و داماد خويش را به دين آباء و اجدادی قدرت و نيروی خود را به
، ولی رجعت دهد  اند، وبه هرقيمت که ميشود آنان را دوباره به مکه شان دوباره بازگرد

 .به نتجيهء  مطلوب نرسيدکه در  اين مورد براه  انداخت ،همه اين کوشش های  اش 
اين مهاجرت که از فاميل ابو سفيان  صورت گرفت نه تنها برای شخص ابوسفيان بلکه 

  بود. برای  ساير سران مکه داغ ننگ واعالن زنگ خطر 
اين مهاجرت يکجا با ساير اهالی مکه که به مهاجرت به حبشه اغازيدند،. سران قريش را 

 مردم قريش مکه ، که دعوت دين پيامبر صلی  هللا عليه وسلم در بين به تشويش اندخت 
همه روزه تعداد مهاجرين رو به افزايش است، واهسته اهسته  ميرود که  قوت يافته و

تجمع مسلمانان مبدل گردد. نقطهء قابل دقت وتشويش اين بود که  حبشه بحيث يک مرکز
اسالم ومهاجرت مخفی حتی به اعضای فاميل سران قريش نيزسرايت  دامنهء دين مبين

  .نمود
 :سيرت نويسان می نويسند

های مهاجرت وبی وطنی ودر ديار غربت ام حبيبه در خواب ديد که  در يکی از شب
ر امواج و طوفانی بحرقرار گرفته و تاريکی عميقی بر آن شوهرش عبيدهللا بن جحش د

حاکم و بر همه وجودش سايه افکنده است و حالش بسيار وخيم است. ام حبيبه از خوابش 
خواست  پريد ترس و وحشت و اضطراب همه وجودش را فرا گرفته بود او نمی 

 .هدشوهرش و يا هر شخص ديگری در جريان اين خواب خوفناک ومضطرب قرارد
ام حبيبه به واقعيت پيوست ، وخبر رسيد که ، شوهرش   ولی دير نگذشت که رويای

  .عبيدهللا بن جحش از دين خود مرتد شد. دين اسالم را رها وبه دين مسيحيت گرويده است
بلکه به مسکرات هم پناه برده، شب وروز او نه تنها مسيحی شده بود، مورخين مينويسند 

 ه بود .غرق شددر عياشی وشراب نوشی 
دختر حرب، دشمن سرسخت اسالم بود و در » ام جميل« درضمن قابل تذکر ميدانم که :

ی های عبيدهللا بن  قرآن عظيم الشان از او به حماله الحطب تعبير شده نيز، از جمله عمه
 .جحش بشمار ميرفت 

کرد روز های بعد ازاينکه شوهر ام حبيبه از دين اسالم آنهم در ديار مهاجرت ، انحراف 
 :دشواری در پيشروی ام حبيه قرار گرفت

ناگفته نماند که عبيد هللا بن جحش تا اخير زندگی در حال ارتداد بر دين نصرانيت در 
 غريب،حبشه باقی ماند وبه همين حال از دنيا رفت. و اين مؤمنه، تنها،وتنها آواره، 

برد و دست نياز  دای خويش پناه میداند چه کند!  لذا به خ ماند و نمی در حبشه می ومهاجر
سپارد و بر او توکل  بسوی پروردگار باال می نمايد وسرنوشت خويش را به هللا می

 .کند می
سوره »  ( َو َعلَى Vِّ َفْلَيتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ :«... قرآن عظيم الشان با چه زيبای می فرمايد 

َربُّ :« بر خدا توّكل كنند.) وبعض می فرمايد . )( افراد با ايمان تنها بايد 122آل عمران/
پروردگار شرق و غرب را كه معبودى ) «اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب ال اِلهَ اِال ُهَو َفاتَِّخْذهُ َوِكيال 

  )  9جز او نيست، نگاهبان و وكيل خود برگزينيد.)(سوره مزمل آيه 
  خوانندگان محترم !بلی 

مورد ازمايش الهی قرار گرفت ، ولی او صبر را پيشه هم در ديار مهاجرت ام حبيبه 
. هللا کردپناه برد ، وهللا را وکيل ونگاهبان خويش  انتخاب با عظمت خويش به هللا کرد و
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داری و  دار او شد و برای هميشه او را نگه تعالی نيز به داد وفريادش رسيد، و عهده 
 .حمايت کرد

 :ام حبيبه می افزايد
اينکه مسيحی شد در برابر من دو امکان وبه اصطالح دو پيشنهاد را ز شوهر ام بعد ا

برايم گفت : ميتوانی دين مسيحيت را انتخاب نمايی، در غير آن بعمل اورد وعمآل 
 .ميتوانی طالق خويش را بگيری

ام حبيبه ميگويد بعد ازاينکه اين تصميم وفيصله شوهر خويش را شنيدم ، در زندگی 
 :رگی قرار گرفتمخويش در سه راهی بز

اولين راه حل برايم اين بود که : بايد پيشنهاد  شو هر خويش را قبول ميکردم  وبه دين 
مسيحيت می رفتم ، والعياذ با^ بايد مرتد می شدم ، ودر نتيجه رسوا دنيا واخرت قرار 

 .می گرفتم 
سفر نموديم دومين راه برايم اين که : بايد سرزمين حبشه که به دشواری ومشقت به آن 

آنرا دوباره ترک وبه خانه پدری خويش با سر افگندگی به مکه بر می گشتم ، وسومين را 
که در برابر قرار داشت اين بود که : بايد در ديار مهاجرت  دور از وطن وبدون 

سرپرست ، غريب در سرزمين حبشه بطور دايم ماندگار ميشدم ، وزندگی خويش را به 
 .می نمودم  تقدير هللا خود تسليم

در نتيجه وبعد از تفکر زياد ، همان راهی را انتخاب کردم که رضای پروردگار (ج) در 
 .آن بود نه رضای غير او

ام حبيبه در حالت تنهايی و غربت در سرزمين حبشه هزاران مشکالت و پرابلم ها را به 
شکيبايی ايستاد و ها و رنجها با سپر محکم صبر و  جان خريد و در قبال همۀ اين سختی

از همه مهمتر او از غلبه و سرکوبی پدرش که در آن روز سردار و بزرگ و سرور 
قريش بود، و همچنين از خشم مادرش يعنی هند دشمن نخستين رسول خدا و خصم 

سرسخت آن حضرت، کسی که هميشه سعی داشت مردم را برعليه رسول هللا بشوراند و 
 .ند، در هراس و ترس و نگرانی بودتنفرشان را نسبت به او زياد ک

که عده طالق اش به پايان رسيد ، از شوهرخويش جدا  وحکم  ام حبيبه به محض اين
طالق عمال واقع گرديد.ولی ديری نگذشت که پروردگار درهای ديگری را بروی اش باز 

 .کرد 
 !خوانندهء محترم 

آور او اطالع  و حالت حزنپيامبر بزرگوار اسالم از اوضاع و احوال اين بانوی بزرگ 
حاصل کرد ، و قلب بزرگ اش بر حالت او رقت آورد، لذا اراده کرد بخاطر پاسخگويی 

 .ترين پاداش را تقديم او کند به صبر و تحمل و استقامت و جهاد و تالشهايش عالی
صلی هللا عليه وسلم مکتوبی مفصلی به نجاشی پادشاه حبشه نوشت  پيامبر بدين خاطر، 

  و خواهش بعمل اورد تا ام حبيبه را به ازدواجش درآورد. واز ا
نجاشی بعد از مطالعهء اين نامه ، پيغام طلب ازدواج رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را به 

 .ام حبيبه ابالغ کرد
خانه ام  دق الباب شد، زمانيکه دررا  دروازهام حبيبه ميگويد که : در يکی از روز ها 

 .ن پادشاه حبشه مواجه شد باز کرد م با خبررسا
 :خبر رسان پادشاه حبشه با کمال ادب و احترام بعداز سالم اذن دخول خواست و گفت
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گويد: که محمد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم تو را برای  رساند می پادشاه تو را سالم می
 ته است که بحيث وکيلسخودش خواستگاری نموده است.وطی نامه از پادشاه حبشه خوا

عقد نکاحش اش باشد ، بنا شما هم ميتوانيد اگر موافق باشيد يکی را بحيث وکيل عقد 
 .نکاخ خويش تعيين فرمايد 

ام حبيبه ميگويد با شنيدن اين خبر قريب بود که ازفرط خوشحالی پرواز کنم ، از 
  :خوشحالی فرياد کشيدم

 ...خداوند تو را بشارت به خير دهد 
 ...ير دهد خداوند تو را بشارت به خ

ها،  بعد از آن شروع کردم به بيرون آوردن زيورآالت از بدنم، دو دانه دستبندم ، خلخال
ها يم خالصه همه را ازخود بيرون کشيدم ،وبه عنوان  گوشواره و انگشتریجوره يک 

چشم روشنی ووصول اين خبر خوش که برايم خبری حياتی  بود ، بحيث هديه تقديم 
 .نمودم 

گويد اگر  خزانه دنيا را هم در اختيار ميداشتم همه انرا از شيدن اين خبر ام حبيبه مي
 .خوش به آن مامور پادشاه حبشه که ابرهه نام داشت ،تسليم وهديه می نمودم 

سپس به ابرهه گفتم : من با اين ازدواج موافق هستم واز طرف خود خالدبن سعيد بن 
 .تر است را که او از همه به من نزديککنم چ العاص را به حيث وکيل خويش انتخاب می

موافقت ام حبيبه با ازدواج با پيامبر صلی هللا عليه وسلم وگرفتن وکيل از جانب ام حبيبه  
امادگی وتدابير ی برای اجرای مراسم عقد ازدواج در يکی از قصر های  پادشاه حبشه 

 .گرفته شد 
  در اين محفل عالوه از شخصت های مهم حبشه ، صحابه مهاجر هريک جعفر بن ابی

 .طالب، خالدبن سعيد بن العاص و عبدهللا بن حذافه نيز حضوربا هم رسانيدند 
 :در اين محفل نجاشی شخصآ  اشتراک کرد وبرای حاضرين طی صحبتی گفت 

دهم که هيچ معبودی  گواهی میگويم خداوند قدوس، مؤمن و عزيز و جبار را و  سپاس می
جز هللا نيست و محمد صلی هللا عليه وسلم بنده و فرستاده خداست و اوست که عيسی بن 

 .مريم نسبت به او بشارت داده است
اما بعد ... بايد بدانيد که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم از من خواسته است که ام حبيبه 

من به او جواب مثبت دادم و به نيابت از آن  دختر ابوسفيان را به نکاهش درآورم و
حضرت چهارصد دينار طال به عنوان مهريه و مطابق با قانون و سنت خداوند و رسولش 

 .پردازم صلی هللا عليه وسلم به ام حبيبه می
سپس او دينارها را درپيش روی خالدبن سعيد بن العاص گذاشت در اين هنگام خالد بلند 

 احمده و استعينه و استغفره و اتوب اليه و اشهد ان محمداً عبده و الحمدهللا«شد و گفت: 
 :اما بعد» رسوله، ارسله بدين الهدی و الحق ليظهره علی الدين کله و لوکره الکافرين

کل خود يعنی مؤمن نيز به درخواست رسول هللا صلی هللا عليه وسلم جواب مثبت دادم و 
ول هللا صلی هللا عليه وسلم درآوردم خداوند زندگی ام حبيبه دختر ابوسفيان را به عقد رس

 .بابرکتی به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم و همسرش عنايت فرمايد
و مبارک باد برای ام حبيبه اين خير و سعادتی که خداوند برايش مقدر فرمود. خالد 

نيز بلند شدند  ها را به ام حبيبه برساند همراهانش دينارها را با خود گرفت و خواست تا آن
ها گفت: بنشينيد چرا که سنت  و خواستند به مجلس پايان دهند در اين هنگام نجاشی به آن
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بينند.  و روش انبياء اين است که به هنگام ازدواج غذای مختصری نيز تدارک می
 .دسترخوان ها هموار شد ، و مهمانان غذا خوردند وبعد از غذا مهمانان مرخص شدند 

مثقال طال به ابرهه که اين خبر خوش  50گويد: وقتی مهريه به دستم رسيد  ام حبيبه می
 :را به من داده بود فرستادم و گفتم

در مرحله اول که آن خبر خوش را به من داديد من مقداری از طال و جواهر را به 
عنوان چشم روشنی به شما دادم و آن هم بدان علت بود که بيشتر از آن در اختيار نداشتم 

عد از اين پيام ديری نپائيد که ابرهه نزد من آمد و پنجاه مثقال طال و زيورآالت و ب
 :جواهری که قبالً به او داده بودم همه را مسترد نمود و گفت

پادشاه از من خواسته که هيچ چيزی از شما نپذيرم و از طرفی به زنانش نيز دستور داد 
روز آمد و مقداری  ما بفرستند فردای آنچه از خوشبوئی و عطريات دارند به ش که هر آن

 :خوشبوئی و عنبر همراه داشت و خطاب به من گفت
 .من کار مهمی با شما دارم

 !گفتم: چی است؟
سالم مرا به ، او گفت: من مسلمان شدم و پيرو و دين محمد صلی هللا عليه وسلم هستم 

ان آوردم ازياد شما نه رود پيامبر برسان و به او خبر بده که من به خدا و رسول هللا ايم
 .اين پيام مرا حتمآ  به رسول هللا صلی اله عليه وسلم برسانيد 

ام حبيبه بعد از اين مراسم در حبشه باقی ماند ودر  سال ششم هجري ، پادشاه حبشه 
وسايل سفر ام  را به مدنيه مساعد ساخت و به همراهی  شراحبيل بن حسنۀ روانه سفر به 

  .ه همسرگرامي ام ، حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم پيوستم مدينه شد م. و ب
البته هنگامی که به مدينه منوره بازگشت نمود پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،نکاح مرا عقد 

 .نمود ودر اين مراسم عثمان بن عفان واليت عقد نکاح مرا بعهده داشت
 :ام حبيبه می افزايد 

وسلم بردند چون با پيامبر صلی هللا عليه وسلم مالقات مرا نزد رسول هللا صلی هللا عليه 
شدم در مورد، خواستگاری و مجلس عقد و برخورد خود با ابرهه گزارش کامل را به 

 .حضور پيامبر صلی هللا عليه وسلم دادم و سالم ابرهه را نيز به آن حضرت رساندم
لسالم و رحمه هللا و پيامبر صلی هللا از شنيدن اين خبر خوشحال شد و گفت:و عليه ا

 .برکاته
،توانست شدت خود به ام حبيبه با اين ازدواج حکيمانه  پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

اميه را نسبت به خود فرو نشاند. و در روايت است، هنگامی که ابوسفيان خبر  عداوت بنی
» شود نمیاو شيرمردی است که بينی او به خاک ماليده «ازدواج رسول هللا را شنيد گفت: 

در هرحال ابوسفيان به وجود رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم افتخار نمود و شايستگی 
 .وی را انکار نکرد

  :حکمت اين ازدواج 
مشرکان بوده، و از سرسخت ترين دشمنان رسول صلی جمله ابوسفيان در آن زمان از 

هللا عليه وسلم بشمار می رفت. ولی زمانيکه از ازدواج دختر خويش با پيامبر صلی هللا 
هو الفحل ال :«عليه وسلم اطالع حاصل کرد ،به عقد اين ازدواج اعتراف کرد وگفت 

فته می شود و معنای مثل عربی است که برای بيان نجابت و کرامت کسی گ»( يقدع انفه
او کريمی است که در نجابت و کرامتش خدشه ای وارد «اصطالحی آن اين است: 
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ابوسفيان پيامبر را موجب افتخار خود می دانست، و هرگز منزلت او را انکار  » نيست.
 .نکرد، تا اينکه خداوند او را بسوی اسالم هدايت نمود

ج رسول صلی هللا عليه وسلم با دختر و در اينجا است که حکمت جليلی که از ازدوا
 .ابوسفيان نتيجه می شود، به زيبايی تمام نمايان می گردد

اين ازدواج باعث تخفيف آزار مسلمانان توسط مشرکين گشت. چون پس از اينکه ميان 
رسول صلی هللا عليه وسلم و ابوسفيان پيوند و قرابت بوجود آمد، با اينکه ابوسفيان در آن 

ترين بنی اميه در دشمنی با رسول صلی هللا عليه وسلم و مسلمانان بشمار  زمان سرسخت
می رفت، اين ازدواج باعث الفت گرفتن او و قوم و عشيره اش با اسالم شد. و رسول 

صلی هللا عليه وسلم به پاداش ايمان و هجرت ام حبيبه که همراه با دينش به حبشه 
 .تا بدين وسيله او را تکريم کرده باشدمهاجرت کرده بود او را برای خود برگزيد 

 !خواننده محترم 
پيمان صلح حديبيه، بين مسلمانان و قريش در حالی منعقد گرديد که ابوسفيان در مکه 

حضور نداشت. سهيل بن عمرو عامری يکی از سران پيشين قريش به نمايندگی از او 
 .پيمان را امضا کرد

دند و طبق مفاد صلح نامه، قريش حق تعرض به بنی خزاعه از هم پيمانان مسلمانان بو
شکنی کردند و به بنی  درايت مکه، پيمان اين قبيله را نداشت. گروهی از سفيهان بی

ور شدند. وقتی مسلمانان از اين قضيه باخبر شدند، آماده شدند تا به ياری  خزاعه حمله
 .بشتابند ) پيمان خود (بنی خزاعه هم

بردند و دريافتند که اگر مسلمانان بر آنها هجوم آورند از  قريشيان به اشتباه خود پی
  ی آنها بر نخواهند آمد. به همين خاطر خيلی زود ابوسفيان بن حرب را نزد رسول عهده

هللا صلی هللا عليه وسلم فرستادند تا با ايشان مذاکره کند و پيمان صلح را به بيش از ده 
 .سال تمديد نمايد

پروراند و مدام به جنگ و صلح فکر  هزاران فکر در ذهنش میابوسفيان در حالی که 
کرد که چه چيزی باعث شد  کرد، عازم مدينه شد. او در راه مدام به اين فکر می می

مسلمانان اينقدر عزت يابند و در عوض، قريش اينگونه به ورطۀ ذلت افتد! در همين فکر 
 در خانۀ چه کسی بيتوته کند؟ بود که ناگهان به ذهنش رسيد که وقتی به مدينه رسيد

تر نيست... هر چند او همسر  او با خود گفت: هيچ کس از دخترم رمله به من نزديک
ام و  محمد صلی هللا عليه وسلم است اما با زحماتی که به عنوان پدر برايش متحمل شده

 .حق پدری که بر گردن او دارم، مرا ياری خواهد کرد
هللا صلی هللا عليه وسلم   رسيد. قبل از هر چيز بايد نزد رسولباالخره ابوسفيان به مدينه 

هللا   رفت و اين کار را کرد و در همان بدو ورود خود به مدينه راهی مسجد رسول می
هللا صلی هللا عليه وسلم را ديد که با جمعی از  صلی هللا عليه وسلم شد. در آن جا رسول

ائل خويش را با پيامبرصلی هللا عليه وسلم اند. ابوسفيان پيش رفت و مس اصحاب نشسته
را راضی کند که مدت صلح را به بيش از ده  هللا  در ميان گذاشت. او سعی کرد رسول

 .سال تمديد نمايد اما آن حضرت صلی هللا عليه وسلم امتناع ورزيد و قبول نکرد
اطر تصميم تواند کاری از پيش ببرد به همين خ نمی که به آسانی ابوسفيان متوجه شد 

ی دخترش رمله برود و در آن جا، هم خستگی سفر را از تن بيرون کند و  گرفت به خانه
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خدا  هللا صلی هللا عليه وسلم بود، کمک بگيرد تا رسول   هم از دخترش که همسر رسول
 .را به تمديد صلح راضی نمايد

از او استقبال کرد ی دخترش شد. رمله وقتی او را ديد   به هر حال، ابوسفيان عازم خانه
بنشيند، او خيلی توشک و به عنوان پدر او را گرامی داشت، اما همين که خواست بر 

و نگذاشت پدرش بر آن بنشيند. ابوسفيان با تعجب پرسيد:  آن توشک را برداشت ،سريع 
را بر من؟! آن دختر مؤمن که قلبش توشک حيف دانستی يا توشک دخترم، آيا من را بر 

هللا   که رسولتوشک از جمله توشک های  است يمان و تقوا بود، فرمود: آن سرشار از ا
نشيند. پدرم، شما شخصی مشرک هستی و مشرک نجس  صلی هللا عليه وسلم بر آن می

 .بنشينديد که برآن توشک و شايسته نيست است 
شنيد؟  واقعآً ابوسفيان چه می از اين حرکت دختر خويش متحير وتعجب زده شد ،ابوسفيان 

با   گفت: آيا اين همان دختر عاقل و مهربان خودم هست که چنين گستاخانه او با خود می
العملی از دخترش مواجه  شد که با چنين عکس گويد؟! او اصالً باورش نمی پدر سخن می

ش گردد! ابوسفيان گمان کرد دخترش عقلش را از دست داده است! او خطاب به دختر
گفت: دخترکم، آيا بعد از اين که از نزد من آمدی به تو آسيبی رسيده است!! (و با اين 

خواست از دخترش بپرسد که آيا ديوانه شده است! او اصالً فکر  قول در واقع ابوسفيان می
 .)اش مواجه گردد العملی آن هم از جانب جگرگوشه کرد با چنين عکس نمی

کرد با پدرش مهربان باشد و به او احسان کند، اما  الش میحبيبه در عين حال که ت اما ام
 .شد حتی در قبال پدرش فروگذار کند حاضر نبود آنچه مربوط به ايمانش و اسالم می

او پدرش را به اسالم فراخواند و سعی کرد او را تسليم اوامر الهی گرداند اما او تمرد 
ابوسفيان دست خالی و بدون اين که  جست و غرور او اجازه نداد به اسالم بپيوندد. سپس

 .ای در پی داشته باشد، راهی مکه گرديد سفرش کوچکترين نتيجه
ور شوند. در اين ميان  کردند تا به مکه حمله مسلمانان قاطعانه برای جنگ آمادگی پيدا می

رود و  حبيبه از يک جهت خوشحال بود که در زير پرچم اسالم پيروزمندانه به مکه می ام
رف ديگر نگران بود که مبادا پدر و خويشاوندانش کافر از دنيا بروند. به هر حال از ط

 .سپاه اسالم عازم مکه شد
در بين راه ابوسفيان دوست قديمی خود عباس بن عبدالمطلب (کاکای پيامبرصلی هللا عليه 

 وسلم ) را مالقات نمود. حضرت عباس او را نصيحت کرد تا اسالم را بپذيرد. ابوسفيان
ی مسلمانان پيوست. با اين کار او از دست  ی او را عملی کرد و به جرگه نيز، توصيه

 .سپاهيان اسالم جان سالم بدر برد و امنيت يافت
هللا صلی هللا عليه وسلم بعد از اسالم آوردن ابوسفيان، برخی از امتيازاتی را به او   رسول

ی ابوسفيان وارد شود، در امان  اختصاص داد. از جمله اعالم فرمود: هر کس به خانه
 ...خواهد بود

هللا صلی هللا عليه وسلم   رمله از اسالم آوردن پدرش خوشحال شد و وقتی شنيد، رسول
ی ابوسفيان وارد شود، در امان است... به مراتب بر  فرمايد: هر کس به خانه می

  خوشحالی او افزوده شد.
، زمام امور مکه را به دست گرفت هللارسول حبيبه به کمال خوشبختی نايل آمد، زيرا  ام 

 .و از طرفی خويشاوندان او نيز، گروه گروه به اسالم گرويدند
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اين داستان را ميتوان در رساله :بانوان صحابه الگوهای شايسته، نوشته عبدالرحمان (
 .)مطالعه فرمايد بطور مفصل رأفت باشا مترجم:اکبر مکرمی 

  خواننده محترم ! 
ما  بايد برای همهصلی هللا عليه وسلم ، سنت رسول هللا تاريخ اسالم ودرسهای از 

  !پند و عبرت باشد موجب مسلمانان رهنما و
 ومن هللا التوفيق

  
 
  
 
 

  


