
 والدت و پرورش پیغمبر(ص)

ر روز شیعه دپیغمبر اسالم حضرت محمد بن عبدهللا (صلى هللا علیه و آله) بنا برمشھور و بر اساس بیشتر احاديث
ــــالى كه قوم فیل براى تخريب خانه كعبه» عام الفیل«ھفده ربیع االول  ــــغال مكه به حجاز آمدند، يعنى س و اش

ــــھر مقدس مكه معظمه متولد گرديد. اكث ٥۸۰مطابق  ر علماى عامه والدت پیغمبر را در را در دوازده میالدى در ش
ه و جمعى ديگر نیز والدت حضرت  ۳۲۹اند. از میان دانشـمندان ما شیخ كلینى در گذشته سال ربیع االول دانسـته

 دانند.را روز جمعه دوازده ربیع االول مى

ــــد، به پدرش عبدهللا كوچكترين پســــران عبدالمطلب بود، پیغمبر بنابر مشــــھور دو ماه بع د از رحلت پدر متولد ش
ــوم بزرگان قريش او را به ھمین جھت او تحت ــتى جدش عبدالمطلب قرار گرفت، و عبدالمطلب طبق رس ــرپرس س

خاصى برخوردار بود سپرد، تا به وى شیر داده و در آغوش كه از نجابت و لیاقت» حلیمه«زنى صـحرانشـین به نام 
 ، و از بیمارى و احیانا وباى شھر مكه در امان باشد.صحرا و فضاى باز و محیط آزاد پرورش دھد

كه حلیمه نیز از آنھا بود پرورش يافت. » بنى اسد«بدين گونه محمد (صـلى هللا علیه و آله) در صـحرا و میان قبیله 
مكه  سالگى رسید او را بهگردانید، و چون به سن پنجآورد و باز به صحرا برمىھر چند گاه حلیمه او را به مكه مى

 برگردانید و تحويل جدش عبدالمطلب داد، و از وى پاداش نیكو يافت.

مادر جوانش در جد چھارم (كالب بن مره) با عبدهللا ھمســر خود شــريك بود. برادران و كســان او در شــھر » آمنه«
 اش مدتى بود كه در مكه اقامت داشتند.با خانواده» آمنه«زيستند، ولى پدر مدينه مى

ال كه حلیمه محمد (صـــلى هللا علیه و آله) را به مكه باز گردانید، آمنه براى ديدار كســـانش و زيارت در ھمان ســـ
ســاله خود راھى نثرب و شــھر مدينه شــد. اقامت آنھا درمدينه يك ماه طول شــوھر فقیدش ھمراه طفل پنجتربت

در نزديكى مكه مدفون » ابوا«به نام  اىكشــید. ھنگام بازگشــت در میان راه مادر پیغمبر نیز وفات يافت و در نقطه
 گشت.

پیغمبر چھار سـال بعد تحت كفالت جدش عبدالمطلب بسـر برد و چون درنه سالگى او عبدالمطلب نیز زندگانى را 
ــــد بن  ــــر او فاطمه دختر اس ــــیت عبدالمطلب، به خانه عمويش ابوطالب آمد و عمو و ھمس وداع گفت، طبق وص

بن عبدهللا را كه برادرزاده ابوطالب و عموزاده ھمسرش بود و ھر سه داراى  ھاشم با آغوش باز سرپرستى محمد
ـــمیمانه اين عمو و زن عمو از  ـــتارى ص تا آنجا بود كه وقتى » محمد«يك خون بودند، به عھده گرفتند. اھمیت پرس

ــــت و مىابوطالب در ســــال دھم بعثت وفات يافت پیغمبر دنبال جنازه او مى و من بكجا گفت: عمو بعد از تگريس
 بروم؟ و چون فاطمه دختر اسد در مدينه رحلت كرد، پیغمبر فرمود: امروز مادرم وفات كرد!

نويســـد: شـــیعه امامیه اجماع و اتفاق نظر دارند كه ابوطالب و آمنه دختر وھب و عبدهللا بن عالمه مجلســـى مى
 »اپرست بودند.عبدالمطلب، و نیاكان پیغمبر تا آدم (علیه السالم) ھمگى با ايمان و خد

 ) سفر پیغمبر به شام۳ص  ۱٥(بحار االنوار چاپ جديد ج 

در سـن دوازده سالگى محمد (صلى هللا علیه و آله)، ابوطالب آھنگ سفر شام و تجارت شمال داشت، محمد نیز 
» بصـرى«با اصـرار ھمراه عمو و ديگر تجار عرب راھى آن سـفر طوالنى و پر مشـقت گرديد. در اين سـفر در شـھر 

زيســـت، كه در كنار شـــھر در دير خود مى» جرجیس«يا » بحیرا«واقع در ســـرزمنى اردن، پیغمبر با راھبى به نام 
آمد، بحیرا ديد كه قطعه ابرى بر ســر آن برخورد نمود. ھنگامى كه كاروان تجار قريش به سـوى دير راھب پیش مى

قطعه ابر نیز مانند چترى بر ســر او ســايه افكنده آيند، پســر بچه ســايه افكنده اســت، و ھرچه كاروانیان پیش مى
 است.

اين معنا موجب شــــد كه بحیرا تمام اعضــــاى كاروان و تجار را به دير خود دعوت كند،كه از جمله ابوطالب و ھمان 
پسـر بچه نیكبخت بود. در دير، راھب تمام حركات پسـربچه را زير نظر گرفت و به دقت در وى نگريسـت. ســرانجام 

ــد ــام  متوجه ش ــر بچه را يا به ش ــت. بحیرا به ابوطالب گفت: اين پس كه او ھمان پیغمبر موعود تورات و انجیل اس
 برد كامال مواظب او باشد.زنند، و يا اگر به شام مىنبرد، زيرا كه اگر يھود او را شناختند به وى صدمه مى

برد، و ابوطالب عمويش و بوطالب به ســر مىپس از اين ديگر اطالع درســتى از پیغمبر نداريم، جز اين كه در خانه ا
» محمد«ھمسـر او فاطمه دختر اسـد ابن ھاشم، ھمچون پدر و مادرى دلسوز و مھربان به پرستارى و پذيرائى از 

 يتیم عبدهللا ھمت گماشتند.



گفتیم با  تر و داناتر بود، مردى ســـخنور و شـــاعر و چنانچهابوطالب در میان كلیه فرزندان عبدالمطلب از ھمه عاقل
عبدهللا پدر پیغمبر از يك مادر بود. فاطمه ھمسر و دختر عموى او نیز زنى خردمند و با شخصیت بود. آنھا نخستین 

 پسر عمو و دختر عمو از دودمان ھاشم بودند كه با ھم ازدواج كردند.

ــــه فاطمه را مادر خطاب مى ــــت. به عبارتكرد، و ابوطالب را پدر خود مىپیغمبر ھمیش ديگر اين مرد و زن  دانس
بايد در نگاھدارى و پرورش برادرزاده و عموزاده خود، ســــعى بلیغ به عمل آوردند. به ھمین جھت نیز چنانچكه مى

 حقى عظیم بر مسلمین و جھانیان دارند. درباره شخصیت ممتاز ابوطالب در جاى خود سخن خواھیم گفت.

 شركت پیغمبر در جنگ فجار

ــوع اين بود كه گفتیم عرب كه ھاى فجار ازحوادث مجنگ ــت. موض ــالم اس ــھور عھد جاھلیت و دوران قبل از اس ش
پیوسـته در صـحارى ســوزان خود به غارتگرى و جنگ و نزاع اشـتغال داشــتند. تعھد كرده بودند كه چھار ماه رجب، 

و مفاخرت و الحجه و محرم دســـت از جنگ و كشـــتار بكشـــند، و در بازارھايخود به خريد و فروش والقعده، دىدى
ھاى حرام شــكســته شــد، و اعمالیانجام گرفت كه كار به شــعر و خطابه بپردازند. ولى چھار بار حرمت احترام ماه

 ھاى محترم به وقوع پیوست.جنگ كشید. فجار از فجور يعنى اعمال ناشايستى گرفته شده است كه در آن ماه

بر ھم شــركت داشــت. ســن پیغمبر در ايام جنگ چھارم در چھارمین جنگ فجار كه تا چھار ســال ادامه يافت، پیغم
 سال بوده است.به اختالف روايات چھارده يا پانزده يا بیست

ور شــايد اين اختالف روايات به واســطه مدت اين جنگھا پديد آمده اســت كه شــراره آن در مدت چھار ســال شــعله
 بود.

قريش روى داد. پیغمبر در اين جنگ كه تمام افراد پیر و جنگ در میان قبیله ھوازان و قريش و قبیله كنانه ھمپیمان 
شــركت داشــتند، در گرما گرم جنگ تیرھاى دشــمن را از » كنايه«جوان قبیله قريش به طرفدارى از ھمپیمان خود 

ساخت. معناى اين سخن اين است كه شخصا به طرف كسى تبر اندازى نكرد، و كسى را عموھايش برطرف مى
 كرد.ان عموھا دفاع مىنكشت و تنھا از ج

 پیمان جوانمردان

يكى از خاطرات جالبى كه رســــول خدا (صــــلى هللا علیه و آله) از ايام جوانى خود داشــــت، و گاه گاھى از آن با 
كرد، شــركت آن حضــرت در پیمانى به منظور دفاع از مظلومان و ســتمديدگان بود كه در خوشــى و مســرت ياد مى

 مشھور است.» لفضولحلف ال«تاريخ اسالم به نام 

است. بنا بر مشھور » ھاپیمان فضل«جمع فضل است، و معناى ھر دو كلمه » فضـول«به معناى پیمان و » حلف«
ود ب» فضل«كه نام ھر سه » جرھم«علت اين نامگذرى اين بود كه پیش از آن ايام، پیمانى میان سـه نفر از قبیله 

ـــل ـــده بود، و فض ـــته ش د كه به يارى مظلومان برخیزند. به ھمین جھت پیمان آنھا به خاطر ھا تعھد كرده بودنبس
خوانده شد. از آنجا كه بعدھا در زمان رسول اكرم نیز چنین پیمانى منعقد » حلف الفضول«اسـامى اعضـاى پیمان 

 موسوم گشت.» حلف الفضول«گرديد، به ياد پیمان نخست، آن نیز به 

یغمبر اين پیمان توســط جوانمردان قريش بســته شــد، خردمندى از قريش نظر ديگر اين اســت كه وقتى در زمان پ
 يا پیمان جوانمردان خوانده شد.» حلف الفضول«گفت: اين عده وارد فضل از اين امر شدند، و از اينجا 

ــــوع اين بود كـه مردى از  پدر عمرو عاص معرئف » عاص بن وائل«كـاالئى براى فروش به مكه آؤرد، » يمن «موض
معاويه كه از طرف او به حكومت مصـر رسـیده، از قبیله بنیسھم به ظاھر آن را خريد، ولى وقتى مرد يمنى  ھمكار

براى دريافت وجه آن به وى مراجعه نمود، عاص بن وائل از پرداخت قیمت و اســــترداد اصــــل مال ســــرباز زد. مرد 
به خاطر نفوذى كه عاص بن وائل داشت يمنى از او به مردان قبیله بنى سـھم شكايت برد و استمداد نمود، ولى 

 ھیچ كس ترتیب اثرى به شكايت او نداد.

ــود«مرد يمنى چون اين ديد، آمد نزديك  خود ناله ســرداد. ســپس به و فرياد برداشــت، و از مظلومیت» حجر االس
اين را ديد  حس ترحم آنھا را برانگیزد! مرد يمنى كهمیان ســـاير قبائل قريش رفت و اســـتمداد كرد، اما نتوانســـت

ــــا فرياد  ــــداى رس بـاالى كوه ابوقبیس و در وقتى كـه افراد متنفذ قريش در پیرامون كعبه اجتماع كرده بودند، با ص
 مظلومیت برداشت، سپس از كوه به زير آمد، و روى به جمع قريش نھاد.

ــــت، و به میان قبائل بنى  ــــلى هللا علیه و آله) برخاس در آن جمع زبیر بن عبدالمطلب يكى از عموھاى پیغمبر (ص
ھاشـم و بنى مصـطلق و بنى زھره و بنى اسد و بنى تمیم گشت، و به جلب حمايت آنھا از مرد مظلوم پرداخت. 



مردان نامى قريش و بزرگســـال و كريم النفس و  كه از» عبدهللا بن جدعان«در نتیجه مردانى از اين قبايل در خانه 
ــــوئى كه در ماه حرام (ذى القعده) كنار خانه خدا براى مرد  مورد احترام عموم بود، گرد آمـدنـد، تـا درباره اتفاق س

 غريبى پیش آمده بود، چاره جوئى كنند.

ساله بود ھم شركت داشت. جساله و به روايتى بیست و پندر اين جمع پیغمبر آينده اسالم كه در آن وقت بیست
مذاكرات اين مجلس گذشـــته از دفاع از حق مرد يمنى ، ابعاد وســـیعى يافت، و به عقد پیمانى انجامید كه بعدھا 

 ».حلف الفضول«يا » پیمان جوانمردان«شھرت گرفت. يعنى ھمان به عنوان بھترين كار قريش در زمان جاھلیت

ــوئى رخ دھد، چه » انعبدهللا بن جدع«اعضــاى پیمان درمنزل  تعھد كردند كه از آن پس درمحیط مكه ھر اتفاق س
براى غريب يا قريب باشــــد و چه آزاد و بنده، درمقام دفاع برخیزند، حق طرف را از متعدى بگیرند و از وى دفع ظلم 

جوانمردان حاضر در  كنند. خواه ظالم و متعدى از طبقه باال باشـد يا پائین اھل شـھر باشـد يا بیگانه. عالوه بر اين،
مجلس تعھد نمودند مردم مكه را به كارھاى نیك تشـــويق كنند، و از اعمال طشـــت بر حذر دارند، تا بدين گونه ھر 

 گونه رفتار ناپسند و مظاھر ظلم و ستم را از مكه ريشه كن سازند.

ــــران مجلس به خانه عاص بن وائل رفتند، و مال مرد يمنیرا از وى گرفتند، و به  پس از اين تعھد و عقد پیمان، حاض
 صاحبش مسترد داشتند.

كرد و برد، به اين كار افتخار مىســالھا بعد در زمانى كه پیغمبر به مقام نبوت رســـیده بود و در مدينه به ســـر مى
تر فرمود: من در خانه عبدهللا بن جدعان در پیمانى شـــركت نمودم كه آن را از داشـــتن بھترين كاالھا دوســـتمى

كنم.(فقد شھدت فى دار عبدهللا بن جدعان اگر در اسالم نیز مرا در پیمانى مانند آن دعوت نمايند اجابت مىدارم، 
 حلفا لو دعیت به فى االسالم الجبت.)

 ازدواج با خديجه

گذرانید، ابوطالب از خديجه دختر خويلد ســـالگى را مىدر دورانى كه پیغمبر ســـنین بین بیســـت تا بیســـت و پنج
بانوى نامدار قريش كه از نجابت و اصـالت و عقل و فھم و درايت فراوان برخوردار و در نیاى چھارم (قصى بن كالب) 

بگذارد، تا او نیز خود به كار تجارت » محمد«اش رزادهاى در اختیار بردابا پیغمبر شـــريك بود، تقاضـــا نمود ســـرمايه
اشـتغال ورزد. خديجه از ارث پدر، و دو ھمسر متوفاى خود ثروتى اندوخته بود، و مانند بسیارى ديگر از زنان مكه با 

 گرفت تا با سرمايه او داد ستد كنند.كرد. به اين معنا كه نمايندگانى مىآن تجارت مى

» محمد«شنیده بود، شخصا از » محمد امین«جوان محبوب مكه را به عنوان » بن عبدهللا محمد«خديجه كه وصف 
آمد خديجه گفت: آنچه موجب شـده اسـت من شیفته تو شوم و مھر و » محمد«خواسـت به ديدن او برود، وقتى 

اى دو سرمايه حاضرممحبت تو را صـادقانه به دل گیرم، صـداقت و امانت و اخالق شتوده تو است. به ھمین جھت
ـــخصـــا اقدام به تجارت كنى. عالوه دو غالم خود را نیز به تو برابر آنچه به ديگران مى دھم در اختیارت بگذارم تا ش

 سپارم تا در اين سفر تجارى ھمراه تو باشند و در كارھا تو را يارى نمايند.مى

نگام بازگشـــت ھرچه از وى در ســـفر باشـــند، و ھ» محمد«خديجه به غالمان خود دســـتور داد كامال تحت فرمان 
 اند، گزارش دھند.ديده

با مال التجاره خديجه ھمراه سـايربازرگانان مكه راھى سفرشام شد در اين سفر ھمه تجار سود بردند، » محمد«
غالم خديجه به وى كه از كارھاى محمد » میسره«كه بیش از ديگران سود برد. در بازگشت » محمد«به خصوص، 
ا شــده بود، گفت: تمام كارھاى او حســاب شــده و منظم و بر اســاس عقل و درايت اســت. میســره در ســفر جوي

ســـوگند ياد كند، محمد گفت: » عزى«و » الت«توضـــیح داد كه وقتى يكى از تجار از محمد خواســـت به دو بت 
كه در ســايه راھبى محمد را ديد » بصــرى«و چون در شــھر » تر از الت و عزى نیســتچیزى در نزد من پســت«

ــته اســت، گفت:  ــس ــارت«درختى نش ــت كه در تورات و انجیل راجع به او بش ھاى زيادى اين ھمان پیغمبرى اس
 »!امخوانده

بود، و اســتعداد و لیاقت و شــخصــیت ممتاز و » بنى ھاشــم«ترين قبايل عرب نجابت محمد بن عبدهللا كه از اصــیل
شــد. خوانده مى» محمد امین«خاص و عام كرده بود.به طورى كه دارى داشــت، او را زبانزد شــھرتى كه در امانت

داشـــتنى وى كه چون با ھا توام با قامت موزون و قیافه خوش تركیب و رخســـار زيبا و دوســـتاين اخبار و گزارش
نگريست، در دل طرف، تولید محبت گفت، يا با ديدگان سـیاه و براق و نافذ خود، به كسـى مىكسـى سـخن مى

شــد كه خديجه شــیفته حســب و نســب و لیاقت و ســخصــیت و خصــال پســنديده او شــود. ھمگى باعثكرد، مى
واســـطه قرار دھد تا آمادگى او را » علیه«دختر » نفیســـه«ھمین جھات نیز موجب گرديد كه خديجه زنى به نام 

 براى ازدواج با محمد به اطالع وى برساند.



» ابن ھشام«در میان گذاشـت، و به گفته » محمد امین«را با  بعضـى از مورخان معتقدند كه خديجه خود موضـوع
ــــھور بـه وى گفت:  ــــاوندى كه میان من و تو وجود دارد، و عظمت و «مورخ مش ــــطه خويش عموزاده من! به واس

خواھم صريحا به تو بگويم احترامى كه در نزد قوم خود دارى، و امانت و خوينیكو و راستگوئى كه در تو ھست، مى
 ».م به ھمسرى تو درآيمكه مايل

بانوى » نفیسه«پیغمبر موضـوع را با ابوطالب عمويش در میان گذاشـت، و ابوطالب نظر موافق خو را اعالم داشت 
ـــطه نیز آمادگى  ـــكوھى در خانه خديجه » محمد امین«واس را به خديجه خبر داد، و به دنبال آن مجلس عقد باش

 تشكیل شد.

 ه در مجلس عقد شركت داشتند.تمام بزرگان قريش و اشراف مك

خديجه در اطاق مجاور در میان بانوان مكه نشـسـته بود، و جريان مجلس را زير نظر داشت. ابوطالب به نمايندگى 
ــــاخت، و خطبه عقد را به طرزى معقول و  ــــر عمو و نماينده خديجه را مخاطب س از طرف پیامبر ورقة بن نوفل پس

ــــود، بر او برا«حكیمانه خواند و از جمله گفت:  ــــه ش درزاده من محمد بن عبدهللا با ھر مردى از قريش كه مقايس
شـود، اما اصـل و نسب چیزى برترى دارد. ھرچند فاقد مال و ثروت اسـت، ولى مال و ثروت مانند سـايه، زائل مى

 »ماند...است كه مى

نكر فضل شما بنى ھاشم كسى از قريش م«وربة بن نوفل به نمايندگى از سرف خديجه در پاسخ ابوطالب گفت: 
 ».شما بزنیمنیست. ما از صمیم دل میل داريم كه دست به ريسمان فضلیت و رافت

پس از آن خديجه به كابین چھار صــد دينار، برايمحمد بن عبدهللا جواب محبوب بنى ھاشــم و چھره درخشــان مكه 
 عقد شد.

 زندگى جديدى را آغاز كرد.از خانه ابوطالب به خانه خديجه ھمسر خود آمد، و » محمد«سپس 

سال داشته  ٤۰يا  ۳۹سـال داشـت. خديجه نیز بنابر مشھور در اين وقت بیسـت و چھار يا بیسـت و پنج» محمد«
 اند.است و كمتر از اينھا ھم گفته

ــوب مازندرانى، مى ــھر اش ــھور ابن ش ــمند مش ــم كوفى (از علماى عامه) در دانش گويد: احمد بالذرى و ابوالقاس
» تلخیص الشافى«و شیخ طوسى در » الشافى«خود، و سـید مرتضـى دانشـمند بزرگ شـیعه در كتاب كتابھاى 

اند كه وقتى پیغمبر (صــلى هللا علیه و آله) با خديجه ازدواج كرد، خديجه دختر بود(مناقب آل ابیطالب ج روايت كرده
 ۲٦٤ص  ۱تاريخ خمیس، ج اند.(ســـال ھم گفته ۳۰و  ۲۸ســـال و  ۲٥ســـن خديجه را )به ھمین جھت۱٥۹ص  ۱

 )۱٤۰ص  ۱سیره حلبیه ج 

 والدت على (علیه السالم)

اى بس بزرگ در شــھرمكه روى داد كه از ھنگامى كه پیغمبر آينده اســالم به ســن ســى ســالگى رســید، حادثه
ــرت مربوط مىھرجھت بى ــد. اين حادثه بزرگ والدت على (علیه نظیر بود، و بیش از ھر كس به خاندان آن حض ش

لسـالم) در خانه كعبه بود كه گدشـته از عموم دانشمندان شیعه، جمعى از علماى منصف عامه نیز آن را اعتراف ا
 دارند.

آقا مھدى بن محمد تقى بن ابراھیم نقوى معاصر و متولد «نويسد: عالمه فقید معاصـر شـیخ آقا بزرگ تھرانى مى
على و «قیه مشــھور شــیعه در ديار ھند، در كتاب ه ازاحفاد ســید دلدار على ھندى دانشــمند و ف ۱۳۱٦در ســال 

اند على كند كه تصريح كردهكتاب از كتب علماى عامه نقل مى ۲۲صـفحه چاپ شـده است، از  ٤٤كه در » الكعبه
 (علیه السالم) در كعبه متولد شده است.

درنجف اشــــرف) كتاب  ه (از علماى بزرگ معاصــــر ۱۳۱۲گويد: عالمه میرزا محمد على اردوباردى متولد و ھم مى
در اثبات والدت حضـــرت امیر در بیت الحرام را تالیف نموده كه در باب خود كتابى ابتكارى » امیرالمؤمنین و الكعبه«

 )۳٥۲ص  ۲است.(الذريعه الى تصانیف الشیعه ج 

ـــمند ـــالم) دركعبه بحث نموده و ازجمله از دانش ـــیل پیرامون والدت على (علیه الس عالیقدر  عالمه امینى به تفص
اخبار به تواتر «كند كه گفته اســت: نقل مى ٤۸۳ص  ۳ج » مســتدرك صــحیحین«عامه حاكم نیشــابورى در كتاب 

رسیده كه فاطمه دختر اسد، امیرالمؤمنین على بن ابیطالب كرم هللا وجھه را در درون كعبه زائید.(وقد تواتر االخبار 
 طالب كرم هللا وجھه فى جوف الكعبه.)ان فاطمة بنت اسد ولدت امیرالمؤمنین على بن ابی



ــــافعى دركتاب  ــــابورى روايت نموده كه گفته » كفايه«و از كنجى ش نقل كرده كه از طريق ابن نجار از حاكم نیش
امیر المؤمنین على بن ابیطالب درمكه در خانه خدا، شـب جمعه سـیزدھم ماه رجب سـى سال گذشته «اسـت: 

و نـه بعـد از وى مولودى در بیت هللا الحرام جز او متولد نگرديد، و اين كرامتى از عـام الفیـل متولـد گرديـد. نـه قبـل 
 »براى آن حضرت بو به خاطر مقام با عظمت او بود.

تحقه «پدر عبدالعزيز دھلوى مصنف كتاب » شاه ولى هللا«به پیروى از وى، احمد بن عبدالرحیم دھلوى مشـھوربه 
بزرگ در در شـیعه است، و ھموطن او سید عالیقدر میر حامد حسین (تحفه اثنى عشـريه كتابى » اثنى عشـريه

نوشـــته » نوشـــته» ازالة الخفاء«را در رد آن نوشـــت.) در كتاب » عقبات االنوار«نیشـــابورى ھندى كتاب باعظمت 
اخبار متواتر اسـت كه فاطمه دختر اسـد امیرالمؤمنین على را در درون كعبه زائید. آن حضرت درروز جمعه «اسـت: 

سـیردھم ماه رجب سـى سال بعد ار عام الفیل در كعبه متولد گرديد، و ھیچ كس جز او نه قبل و نه بعد از وى در 
 ».كعبه متولد نگرديد

شـھاب الدين سـید محمود الوسـى صـاحب تفسـیر كبیر در كتاب شـرح قصیده عینیة عبدالباقى افندى عمرى ص 
ــــیـده او در مـدح موالى متقیـان: انت العلى الذى فوق العلى رفعا ببطن مكة عندالبیت اذ  ۱٥ در ذيـل اين بیـت قص

 وضعا

دنیا امرى مشــھور، و در كتب فرقین ســنى و اينكه امیر كرم هللا وجھه در خانه خدا متولد شــده، در «نويســد: مى
 ».شیعه ذكر شده است

جز او كرم هللا وجھه كسـى در خانه خدا متولد نشده و چقدر مناسب است كه امام ائمه در «گويد: تا آنجا كه مى
محلى كه قبله مسـلمین است متولد گردد. سبحان من يضع االشیاء فى مواضعھا و ھو احكم الحاكمین (الغدير ج 

 )۲۲ص  ٦

ــنى مى ــر بزرگ س ــمند و مفس ــھاب الدين دانش ــخن نغز ش ــلمین در تكمیل س گوئیم جالبتر اينكه امام ائمه مس
ھمه مسلمانان جھان متولد قبله» كعبه«حضـرت امیرالمؤمنین على (علیه السـالم)، تنھا كسـى كه در خانه خدا 

ــجد كوفه خانه خدا ربت ــرانجام نیزدرمحراب مس ــد، س ــھادت نائل خورد كه بر آثش ــكافته به افتخار ش رآنبا فرق ش
اند كه چنین مولود مبارك و وجود مقدس را امام اول مسلمین و خلیفه گرديد. شیعیان جھان نیز اين افتخار را يافته

 بالفصل پیغمبر خاتم (صلى هللا علیه و آله) بدانند.

م وى جالل الدين محمد دوانى در كعبه شـــد پديدار و به محراب شـــد شـــھید نازم به حســـن مطلع و حســـن ختا
ه كه از مفاخر علماى عامه بوده و فقط در اواخر عمر شیعه شده است، در  ۹۰۸فیلسوف مشھور درگذشته سال 

اين كه جمھور اھل ســنت از میان تمام صــحابه پیغمبر «نويســد: مى» نور الھدايه فى اثبات الواليه«كتاب فارسـى 
 گويند (يعنى گرامى باد رخسار او) به دو علت است:مى»  وجھهكرم هللا«فقط به على (علیه السالم) 

يكى اين كه در میان صـحابه تنھا على (علیه السـالم) بوده است كه قبل ازبلوغ اسالم آورد، و ھرگز در مقابل بت 
 تن بهاند; زمانى كه فاطمه دختر اسـد مادر على (علیه السالم) آبسنايسـتاد و كرنش نكرد، و ديگر اين كه نشـته

خواست ديد، ناگھان به احترام آن حضرت برمىحضـرت بود، ھرگاه محمد بن عبدهللا (صلى هللا علیه و آله) درا مى
 كرد.و اداى احترام مى

پیغمبر آينده اســالم روزى گفت: اى مادر! تو آبســتنى، من راضــى نیســتم براى من اين طور از جا برخیزى، فاطمه 
سازد شود كه مرا ناگزير مىبینم،جنینى كه در شكم دارم طورى جابجا مىا مىگفت: به خدا قسم ھرگاه شما ر

اين سطور به طبع رسیده از جا بلند شـوم!(كتاب نور الھدايه جالل الدين به ضـمیمه شـرح زندگانیاو تالیف نويسنده
 است. به آنجا مراجعه شود.)

ر عموى شــــوھر خود ابوطالب بود، و آنھا فاطمه مادر على (علیه الســــالم) و دختراســــد بن ھاشــــم، يعنى دخت
رساندند. اين بانوى بزرگزاده كه افتخار پرستارى از پیغمبر خدا نخستین ھمسرانى بودند كه به ھاشم نسبت مى

رجب آن سال كه درد زائیدن بروى فشار وارد ساخت، آمد و در مقابل كعبه، خانه خدا ايستاد  ۱۳را داشت، در روز 
دھم درد زائیدن و را به عظمت اين خانه و به مقام كسـى كه آن را بنا كرده اسـت، سوگند مىو گفت: پروردگار! ت

 را بر من آسان گردان!

كسـانى كه ناظر بودند با كمال تعجب ديدند ناگھان ضـلع باالى حجر االسود شكست، و فاطمه ھمسرابوطالب به 
ــكاف ديوار بھم آمد.(اين نقطه تا اين اواخ ــیعه درون كعبه رفت و ش ــتر زائران ش ــخص بود. بیش ر در ديوار كعبه مش

بوسـند.)موضـوع بالفاصله رسـند كه ھنوز ھم عالمتى دارد آن را مىھنگام طواف خانه كعبه چون به آن نقطه مى
دھن به دھن گشت و به گوش مرد و زن مكه رسید، و ھمه منتظر بودند ببینند سرانجام آن ماجراى شگفت انگیز 

 چه خواھد بود.



ر ابوطالب سـه روز در خانه كعبه به سر برد. روز چھارم كسانى كه پیرامون كعبه گرد آمده بودند ديدند ديوار ھمسـ
كعبه از ھمان جا بار ديگر شــكاف برداشــت و آن بانوى ســرفراز در حالى كه نوزاد خود را در آغوش داشــت از درون 

 خانه خدا بیرون آمد.

مردم! خداوند مرا به خاطر نوزاد پاك سرشتم بر زنان ديگر برترى داد. ھمسـر ابوطالب خطاب به حاضران گفت: اى 
 زيرا ھیچ زنى تا كنون اجازه نداشته است كه در خانه خدا وضع حمل كند.

اش را در اختیار من گذاشت تا فرزند خود را در آن جايگاه مقدس بزايم (راجع به والدت على علیه ولى خداوند خانه
به كتب ياد شده متن ھم مراجعه شود، و چه خوبست كه يكى از » الغدير«خدا گذشته از  السالم دركعبه و خانه

دانشــمندان، آنھا را در كتابى به فارســى و عربى منتشــر ســازد.)ســپس به خانه آمد. پیغمبر آينده اســالم كه از 
ــــم باز نكرده بود.  ــــم ماجرا اطالع يافته بود، در خانه ابوطالب بود. نوزاد تا آن لحظه چش ــــتین بارى كه چش نخس

اى بود كه پیغمبر ضمن تبريك به زن عمويش نوزاد را از آغوش او گرفت و اولین نگاه نوزاد ھم به روى گشود، لحظه
 محمد (صلى هللا علیه و آله) بود.

بس اى گذارد، و به عمو و زن عمويش مژده داد كه نوزاد، آينده» على«پیغمبر صـــورت نوزاد را بوســـید و نام او را 
 درخشان دارد.

ــان  ــان گوھرى واال گھر زاد ز بعد قرنھا گیتى ھنر كرد كه اينس ــا جھان آفرينش درخش ــدف آس ــاعر: ص به گفته ش
قھرمانى باھنر زادپدرھا بعد از اين ھرگز نبینند كه ديگر مادرى اينسـان پسـر زاد فرى بر مادر نیكو سرشتش غزال 

 ماده گوئى شیر نر زاد
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