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د هفته پس از مواصلتش به مدينه پسر ) از تبوك برگشت. چن631دسامبر  –هجري (نوامبر  10پيغمبر در ماه رمضان سال 
99Fرا كه كمتر از دو سال داشتابراهيم خود 

. مارية قبطيه كنيزي بود كه و از بطن مارية قبطيه زاده شده بود از دست داد 1
100Fت آورده بود.سبدبگونة تحفه سه سال پيش از المقَوقس اسقف اعظم اسكندريه محمد او را 

2   

قند در افتاد  برّاقبا پوست گندمي مرغوله مو زيباروي  آنايكه چشم محمد به  سيد. از لحظهبه مدينه ر 629ماريه در سال 
101Fزنان ديگرش را برانگيخت. خروشان. وي به اين دختر مصري چنان عالقة شديد پيدا كرد كه حسادت آب شددلش 

محمد  3
102Fحرمش نداشت تازه وارد اي خلوت با كه جايي براي لحظه

استفاده كرد و  دختر عمر ابن خطاب حفصهروزي از غيابت زنش  4
. با ديدن وارد صحنه شد هانحفصه ناگ ،نمايشنامة مسخرة تئاتري همچوندر حجرة او با ماريه خلوت نمود. از بخت بد كه 

حس آنچه باعث » كني. واقعاً قلبم را زخم زدي! بينم كه چه مي مي«شوهرش در آغوش ماريه، زن تحقير شده فرياد زد 
رع از ضخشم بيشتر حفصه گرديد اين بود كه ماريه حتي زن مشروع و رسمي پيغمبر نبود. محمد با شرمساري و ت و حقارت

اين احسان وعده سپرد كه ديگر دستي  حفصه خواست تا موضوع را نزد خود نگهدارد و به عايشه چيزي نگويد و در بدلِ
رسوايي را از بام  تشتيك  ، و اينآگاه ساختاز قضيه ايشه را بسوي ماريه دراز نكند. اما حفصه نتوانست خودداري كند و ع

انداخت. پس از تحمل توفان مهيب خانوادگي سراسر تندر و آذرخش محمد از فرط خشم سوگند عظيم ياد كرد كه پايين 
   103F5.دوري گزيندين دو زن خود ازديگر 

104Fرار داد كه چرا نتوانسته بود جلو دهان خود را بگيرد.بر اساس روايت برخي منابع محمد با عصبانيت حفصه را مورد مواخذه ق

6  
همواره احساس و گفتني خود را با عمر پدر حفصه وقتي از موضوع آگاه شد بكلي درهم شكست. جانشين آيندة پيغمبر كه 

واهد نخزين پس اهللا ديگر بر عمر و دخترش نظر «كرد فرياد زنان بر سر خود خاك پاشيد و بانگ زد  بيان مي عربده
105F!»داشت

خواست دو دوست نزديك خود ابوبكر (پدر عايشه) و عمر (پدر  يافت چون نمي باريكيمحمد خود را در موقعيت  7
كند كه حفصه را  خدواند به تو امر مي«حفصه) را آزرده سازد. درين موقع جبرئيل شخصاً پا در مياني كرد و به پيغمبر گفت: 

                                                           
 88-2/86بالذري  انساب؛ 144-1/134طبقات   1
 2/141طبري   2
 1/134طبقات   3
 پاييد. رفت و ندرتاً اضافه از يكروز را با همان يك زن مي اي ساخته بود و از يكي به ديگري مي محمد براي هريك از زنان خود حجرة جداگانه  4
 759-7/758؛ سنن بيهقي 23/478تفسير طبري   5
را مي دهد.  »آري«و  »نه«آيا پاي طالق در ميان بود؟ دانستن اين موضوع ناممكن است چون يك منبع واحد به اين پرسش هر دو جواب   6
  )2/59بالذري  انساب(

 3/483؛ سير ذهبي 17/291؛ المعجم الكبير طبراني 2/59بالذري  انساب  7

فصل 3 
مرگ ابراهيم، پسر نابيوسيده 
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106Fبه احترام عمر بازگير

گيرد و شب براي اداي نمار بر  است (زن پارساييست كه روزه مي »وامة قوامهص«دة زاهچون  8
107Fخيزد). مي

به محمد اجازه داد سوگند بشكند و گويا با يك تير دو  واولين آيات سورة تحريم نيز آمد  ،با دستور جبرئيليكجا  9
  :حفظ نمايدرا اريه پيوند خود با م همبه زنان خود عايشه و حفصه رجعت كند و  ، يعني همدنفاخته ز

اٌم  يَا« وٌر رَح� ُُ �َ ُ َّ ََ  َوا �َ َوا ْْ
َ
اَت أ ََ ُْ ِ� َم ََ  تََِْت

َ ُ ر َّ َحّل ا
َ
�ُم َما أ  ُ �َم ُرَ ّ ر �ِ ّ�َها اّّ

َ
�  ُ َّ ان�ُ�ْم  َوا َّ �ْ

َ
ُ لَُ�ْم َر�ّلَة � َّ ََُض ا قَْد فَ

ل�اُم اْرَك�اُم  ََ ْم  َوُهَو الْ َُ ََ ُِ ر  َمْو ََْض �َ ََ ُّ ُ َعلَاِْ� َع َّ هُ ا َُ ْهَه
َ
� َوأ �ِ ْت ب

َ
ّْأ ا َ� ّّ يًثا فَلَ ِ� َحد� �َ َوا ْْ

َ
َ� أ َْ �َ �َ�ِ ّ �ِ ّ اّّ ََ

َ
ْْ ذْ أ ََُض َ� ْع

َ
 َوأ

ل�اُم اْ�َْ��ُ  ََ
َ الْ ��
َ
ّْأ ََ َهَذا  قَاَل َ�

َ
َْأ ْ�
َ
� ْْ � َقالَْت َم �ِ َها ب

َ
ّْأ ا َ� ّّ ٍَ  فَلَ َْ را كه اهللا بر تو حالل كرده است به  يزي! چرا چمبرايپ يا« – َ�
شما مقرر  يرا برا تان يگشودن سوگندها راه ،مهربان است ة! اهللا آمرزند؟يكن يهمسرانت بر خود حرام م يخاطر خشنود

را به  ياز همسرانش سخنان يبه بعض امبريپ كه يهنگام .است ميحك يشماست و او دانا يداشته است، اهللا دوستدار و موال
كرد و از  انياو ب ياز آن را برا يرا بر آن آگاه كرد، قسمت امبريخبر داد اهللا پ يگريراز گفت، پس چون آن همسر آن را به د

را به تو خبر داده  نيا يكس هرا از آن خبر داد، گفت: چ همسر خود  امبريپ كه ينمود، پس هنگام يخود دار گريد يقسمت
  »)3-1(سورة تحريم:  آگاه مرا خبر داده است ينافرمود: اهللا دا امبرياست؟ پ

 خانةحرمسرايش دور سازد، پس او را در زنان اش را از  ابوالقاسم براي اينكه به ماجرا پايان دهد تصميم گرفت تا جاريه
مادر ابراهيم) ياد  نبستا» (مشربه ام ابراهيم«بنام به افتخار مارية قبطيه كه امروز جا داد » العاليه«تابستاني خود در منطقة 

108Fشود. مي

عشق محمد  109F11.غايب گرديدگويند كه تا يك ماه از نظرها  اختيار كرد و  خلوتقبطي دختر محمد در آنجا با زيبا  10
در ماه ماريه خدمت كنيزي (محمد هيچگاه او را به عقد ازدواج خود درنياورد)  هبه ماريه وقتي به اوج رسيد كه پس از چند ما

كه او را ابراهيم نام نهادند. شادماني پيغمبر ازين ي تقديم كرد: پسر ه محمدب ي) نوزاد630هجري (مارس  8الحجة سال  ذي
110Fد.يگنج در تعريف نميغيرمنتظره  ةعطي

وي بدون درنگ ماريه و پسرش را از بند كنيزي و كنيز زادگي آزاد ساخت و خبر  12
   »پسري اعطا فرمود. ديروز خداوند برايم«خوش را به اصحاب خود اعالم داشت: 

111Fنفرت زنان پيغمبر، بخصوص عايشه و حفصه، در برابر ماريه دو چندان شد.

به  ه بودبرداشت بارتازه  كه ماريه آنگاهيحتي  13
اي بنام مأبور كه او هم هدية مقوقس اسكندريه بود سر و سري داشته  اش با برده ترين مجبوبه د كه تازهنديگوش پيغمبر رسان

112Fبود ترين مردانمندو غيرت ترين باحميتها بر دل ابوالقاسم كه به گفتة خودش  تبصره. اين است

همان دم ، زخم كاري زد 14

                                                           
 3/483سير ذهبي    8
 12/138؛ كنز متقي 9/392؛ مجمع الزواهد هيثمي 4/16؛ مستدرك حكيم 18/365لكبير طبراني ؛ المعجم ا8/85طبقات    9

 منطقة العاليه متعلق به يهويان بني نضير بود و در بخش اعيان نشين مدينه موقعيت داشت.   10
؛ تفسير ابن 7/60سنن بيهقي ؛ 8/257، سنن نسائي 4/192؛ صحيح مسلم 2/871؛ صحيح بخاري 8/184؛ طبقات 1/349مسند ابن حنبل   11

 2/538؛ كنز متقي 8/163كثير 
زني كه در والدت كمك كرد سلما كنيز آزاد شدة پيغمبر بود. شوهرش ابو رافع، كه وي هم غالم آزاد شدة پيغمبر بود، كسي بود كه با مژدة   12

  )1/135رد (طبقات اي هديه ك والدت پسر نزد محمد شتافت. به شكرانة اين خوش خبري، محمد به وي برده
 3/44؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 136-1/135طبقات   13
از «گفتند كه گفته بود اگر زن خود را در معيت مردي بيند او را با شمشير زند. پيغمبر اظهار داشت  روزي به پيغمبر از سعد ابن عباده مي  14

؛ صحيح 6/2698؛ صحيح بخاري 30/104؛ مسند ابن حنبل 5/450ابي شيبه مصنّف ابن » ترم. غيرت سعد در شگفتيد؟ بدانيد كه من از او باغيرت
  4/398؛ مستدرك حاكم 20/390؛ المعجم الكبير طبراني 4/211مسلم 
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113Fبا كشتن آن برده تطهير كندعزت و آبروي پيغمبر را تا  وظيفه دادعلي را 

علي كه وي نشان دادن به  ااما بردة مذكور ب 15
114Fنجات يافت.از مرگ خصي است 

دا را بجا آورد كه گزارش داد و او پس از آسودگي خاطر شكر خ علي از موضوع به محمد 16
115Fخود را از ننگ زناكاري منزه داشته بود. اهل بيت پيغمبرِ

با وجود اين، شك و ترديد همچنان در ضمير محمد باقيماند و  17
(اي پدر ابراهيم) » ميا ابأ ابراهي«است كه شنيد جبرئيل بر او خطاب نوزاد فقط زماني مطمئن شد كه حقيقتاً پدر پسرك 

116Fكند. مي

18  

ماالمال از  نرينه طعنة قريشييان بدخواه را شنيده بود، فرزندها بخاطر نداشتن  را، كه سال به دنيا آمدن ابراهيم قلب پيغمبر
117Fه بودرا مسخر داشتاو هاي مديد روح و روان  پسري از مدت داشتن. آرزوي كرد سعادتخوشي و 

 پسران زيادداشتن چون  19
ا  َولََقدْ «المة فارقة پيغمبران پيش از خود مي دانست. اهللا در قرآن گفته بود را ع ًَ َوا ْْ

َ
لَْما رَُهْم أ ََ ََ ََ َو � ْْل ََ  ْْ ًَ م� رَْسلَْما رُُس

َ
أ

ًَّة   �  محمد از  »)83(سورة رعد: ميقرار داد يها همسران و فرزندان آن يو برا ميفرستاد يامبرانياز تو پ شيپ يبه راست –َوُذر 
داشتن زنان و آميزش با آنها كمبودي نداشت اما در بارور ساختن آنها و پدر شدن توفيق زياد نداشت. روزي با افسردگي 

  118F20»ارادة خداوند به آن رفته است كه نسل من از طريق اوالدة علي ادامه يابد.« ه بوداظهار داشت

را » ابتر«لقب  ش با ريشخند و استهزابدگويانتر بود كه  آزار دهنده از آنجهت شخودصلب از نداشتن پسري از  غمبريپدرد 
 اين لقب. بر او گذاشته بودند بود »نرينهاوالد  بدون مرد«معني مجازي  بهو » اخته مرد«معني  به تحقير آميز اي هواژكه 

دهد ثبت  ميوعده يش برادر بهشت جويبار كوثر را  شاي در قرآن، آنجا كه خداوند براي دلداري پيغمبر سورهحقارتبار در 
�َْ�ُ  ِ�نّا«است: 

َ َْ ََ ُهَو ا �َئ ُْ ِ�ّن َدان َ
ْْ ََ َوا �  ّ َُ � � ر َُ فََال  ََ الَْكْوََ ْ�َطاَْما

َ
پروردگارت  يپس برا ميما به تو كوثر عطا كرد ،امبريپ يا - أ

وقتي ابوالقاسم بر  119F21»)(سورة كوثر است عقب ينسل و ب دهيبرست كه دشمن تواين بدون شك  كن ينماز بخوان و قربان
عامل اين كرد، يعني  كاري كرد كه ندرتاً ميلقبي كه بر وي گذاشته بودند آگاه شد خونسردي خود را از دست داد و 

120Fلعنت كرد.گرفته بود نام  بن وائلاعاص نامگذاري را كه 

محمد كه در قسمت آبرو و منزلت خود سخت حساس بود تحمل  22

                                                           
-3/45گويند كه پيغمبر صحابي زودخشم خود عمر را براي از بين بردن معشوق ادعايي ماريه فرستاد (تاريخ دمشق ابن عساكر  ساير منابع مي  15
  )162-9/161ع الزواهد هيثمي ؛ مجم46
-9/161مجمع الزواهد هيثمي ( يك روايت عجيب نيز حاكي از آنست كه مأبور خود خويشتن را خصي كرده بود تا مورد سؤ ظن واقع نشود  16

162( 
 4/602؛ سيرة ابن كثير 1/271سيرة ابن اسحق   17
 9/161مجمع الزواهد هيثمي   18
همواره از خدا بخواهيد تا شما را پسر دهد چون از مردي كه «كرد تا از خداوند اوالد مذكر طلب كنند.  مي ان خود را تشويقومحمد خود پير  19

 )16/281؛ كنز متقي 23/210(المعجم الكبير طبراني » ماند پسر ندارد نامي باقي نمي
آيند.  دخترش به مثابة احفاد خودش در حساب مي . يكي از خصايص  پيغمبر آنست كه پسران11/600؛ كنز متقي 4/43المعجم الكبير طبراني   20

  )101-7/100اي در سنن بيهقي است ( اين امتياز خاص محمد موضوع فصل جداگانه
به معني فاطمه دختر پيغمبر تعبير شده است كه به پيغمبر حسن و حسين يعني يگانه احفاد مذكر او را تقديم » كوثر«در تفسيرهاي شيعي   21

  كرد.
 ) آنكه به نام از طرف پيغمبر لعنت شده است اسود ابن عبدالمطلب است.1/409؛ در سيرة ابن هشام (4/552؛ تفسير ابن كثير 3/7طبقات   22
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121Fسخن طعنه آميز را نداشت.

عباس به وي از بدگويي قريشييان نقل كرد كه چگونه  پيمبر واياتي موجودند كه وقتي عموير 23
اي از شن روييده، چهرة محمد از خشم سرخ  كردند كه باالي تپه ثمري تشبيه مي خواندند و به نخل بي را حرامزاده مي پيغمبر

گفتند  مي ند وكرد ميياد  123F25»رونبص«را بنام  دشمنان پيغمبر او 122F24.گرديدشد و از فرط غضب عرق از سر و رويش روان 
هيچ هيچگاه  124F26»شود. شويم و نامش هم فراموش مي محمد نه پسر دارد و نه برادر، وقتي بميرد از شرش خالص مي«

  نبوده است! ازين  تراشتباه آميزاي  داوري

با خديجه بوده و همه در طفوليت دهند كه گويا همه حاصل ازدواج اول وي  احاديث پسران زيادي را به محمد نسبت مي
هاي پسران پيغمبر (طاهر، مطهر، طيب، عبداهللا،  اند. اينكه هيچگونه وحدت قول و نظر در مورد تعداد و نام فوت نموده

125Fگذارد. عبدمناف، عبدالعزي) وجود ندارد جاي زيادي براي شك و شبهه درين مورد مي

(پدر » ابوالقاسم«در مورد كنية  27
126Fمحمد داده شده بود در هيچ جايي موجوديت پسري بنام قاسم ثبت نگرديده است.كه به قاسم) 

برخالف، همه منابع بر  28
  موجوديت ابراهيم كوچك اتفاق نظر دارند.

 معروفرسم  بهاي داشت جشن بزرگي برپا كرد و  پيرايه شود زندگي ساده و بي در روز هفتم تولد كودك پيغمبر كه گفته مي
عبارت را بجا آورد كه » عقيقه«آيين كرده بود هاي خود حسن و حسين  تجليل تولد نواسه چنانكه درد و گوسفندي قربان كر

127Fبه نقره ميان مستمندان.آن پول معادل وزن تقسيم قطع موي نوزاد و بود از  

زنان انصار مدينه براي رسيدگي به ابراهيم  29
128Fزدند. كوچك يكدگر را پس مي

مهر بوسيد و با  رفت، پسر را مي مي ة اوابراهيم به خانة داي محمد غالب اوقات براي ديدن 30
129Fداد. او را ناز مي وافر

من «گفت  محبت ابوالقاسم در برابر كودكان شهرة همگان بود. صحابي پيغمبر انس ابن مالك مي 31

                                                           
توانست اجازه  در عربستان آن روز بود و بدين لحاظ محمد انديشة نام و شهرت خود را داشت و نمي طنز سياسي و طنز در شعر سالح مهيبي  23

گفتند عكس العمل خشن نشان  آن بازي شود. ازين سبب در برابر شاعراني كه اشعار طعنه آميز و طنز آميز در مورد او ميدهد سبكسارانه با 
  )4/1482؛ صحيح بخاري 57-2/51داد. كعب ابن االشرف شاعر عرب به همين سبب به امر پيغمبر به قتل رسيد.  (ابن هشام  مي
هاي  قصه«. ما به 2/315؛ بدايه ابن كثير 167، دالئل بيهقي 3/275؛ مستدرك حاكم 5/584؛ سنن ترمذي 29/57مسند ابن حنبل   24

 محمد بعداً با تفصيل بيشتر خواهيم پرداخت.» خانوادگي
؛ تفسير ابن 8/560؛ تفسير بغاوي 24/658است. (تفسير طبري  ساق كباري  ةكم بار برهنه شاخ پوست رفتتنهاي خرمابن به معني » صنبور«  25

 )2/334 كثير
 8/652؛ الدر المنثور سيوطي 8/504 تفسير ابن كثير ؛658-24/656تفسير طبري  ؛8/560بغاوي  ؛ تفسير1/393ابن هشام   26
 609-4/607؛ سيرة ابن كثير 3/7؛ طبقات 1/82سيرة ابن اسحق   27
بنام بكر نداشته است. قسمي كه ژاكلين سوبله پژوهشگر  در زبان عربي كنيه لزوماً نام پسر را در بر ندارد. بگونة مثال، ابوبكر هيچگاه پسري  28

تواند يك ارزش عاطفي يا اجتماعي را بيان كند كه از بدو تولد به كودك نسبت داده  دارد، كنيه مي تاريخ اسالم در قرون وسطي توضيح مي
 شود. مي

(Jacqueline Sublet, Le Voile du nom. Essai sur le nom propre arabe, Paris PUF, 1991) 
(قاسم) است كه » قسمت كننده«، احتمال زياد بر آنست كه اين عنوان اشاره به نقش ه بودشد كه به پيغمبر داده » ابوالقاسم«در مورد كنية 

 كرد.  غنايم جنگي و به مفهوم وسيعتر نعمات را ميان پيروان خود تقسيم ميپيغمبر 
 1/135؛ طبقات 1/501 مالك امامموطّأ   29
 اي از قبيلة بني نجار مدينه بنام ام بردا (يا ام سيف) برگزيد.  . پيغمبر براي ابراهيم كوچك دايه 1/136طبقات   30
 1/136طبقات   31
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ت (هيچيك از سوخ محمد كه سالها در حسرت فرزند مي 130F32»ام. نديده فرستادة خداهيچ كسي را بر اطفال مهربانتر از 
پسران  كه هاي خود حسن و حسين همسران متعددي كه پس از مرگ خديجه به زني گرفت به او فرزندي نياورد) به نواسه

131Fش زينببزرگ دخترِ دختركه ، اُمامه بودند دخترش فاطمه

بود پسرِ پسرخواندة پيشينش زيد بن حارثه كه اسامه به ، و بود 33
  حد و حصر داشت.  محبت بي

دنيا آمدن ابراهيم، محمد ديگر مردي بود در اوج سعادت. گذشته از آن، پسرش طفلكي زيبا و صحتمند بود. روزي با به 
چنين من هيچ «توزي پاسخ داد  عايشه با كينه» دهد! ببين چگونه به من چهره مي«پيغمبر او را به عايشه نشان داد و گفت 

بيني كه  نمي«همسر خود تبصره كند موضوع را تغيير داد: آميز  دورتكناية ك رخواست ب محمد كه نمي» بينم. شباهتي نمي
 جواب دادعايشه با بي تفاوتي در برابر تعريف و تمجيد شوهرش از كودك با استخفاف » است؟ تپليچگونه سرخ و سفيد و 

  132F34»باشد! تپليو  ريزند بايد سرخ و سفيد در حلقش مي ي كهبا اينقدر شير«

 نمودرا تعيين  اوتوان تاريخ دقيق مرگ  نپاييد و ابراهيم به عمر بيست ماهگي فوت كرد. مي يدير اما خوش روزگاري محمد
مسلمانان اين پديده  133F35.هجري) 10شوال سال  29( 632ژاونويه  27رفت: روز سه شنبه در كسوف چون در آن روز خورشيد 

و اضافه  د و به آنها گفت كه اين فقط يك رويداد تصادفي بودايستاآنها آسماني پنداشتند اما پيغمبر در برابر خرافات  ةرا عالم
   134F36»خورشيد و ماه بخاطر تولد يا مرگ هيچكس به كسوف و خسوف نمي روند.«كرد 

پسرش ماريه در حرمسرا تنزل مقام يافت و عايشه جاي پيشين خود را بصفت همسر دلخواه پيغمبر دوباره  پس از مرگ
 خونينكه مي گريست و اشك  ديدند دار را مي بردبار و خويشتن مرگ فرزند بيكران بود و محمد بدست آورد. اندوه پيغمبر در

تو اشك مي ريزي در حاليكه ما را از گريه و زاري «اش عبدالرحمن ابن عوف از وي پرسيد  ريخت. روزي صحابي مي ديدهاز 
بود  اندهفروريخت رااش  بنياد هستيغم غمبر كه پي 135F37»شناسد. غم ميگريد و دل  چشم مي«محمد پاسخ داد » كني؟ منع مي

 مرگ 136F38»فتادي! كشيدي از پا مي ميتو كشم  اي كوه! اگر بار غمي را كه من مي« آورد ميبر  ديد و فرياد بسوي كوه مي
داشت، سه دخترش (زينب ميخيلي از عزيزان ديگر مانند پدر و مادر، جد، عموهايي كه دوست  از دست رفتن ابراهيم درد ،

گفت كه ابراهيم  كلثوم)، پسر خواندة سابقش زيد و همسر محبوب اولش خديجه را براي پيغمبر زنده ساخت. او مي رقيه و ام
137Fدر بهشت به شير نوشي از پستان داية بهشتي ادامه مي دهد.

39  

                                                           
 15/400 صحيح ابن حبان؛ 7/76؛ صحيح مسلم 19/152مسند ابن حنبل   32
 4/609سيره ابن كثير   33
 4/603سيره ابن كثير ؛ 1/137طبقات   34
تعيين كرده است.  632ژانويه  27محاسبات نجومي تاريخ مرگ ابراهيم كوچك را با دي منجم مصري بر اساس روايات احاديث و محمود افن  35

 ) تولد شد و يكسال و ده ماه و شش روز زندگي كرد.630هجري (پايان مارس  8الحجة سال  بر اساس محاسبات وي، كودك در ماه ذي
(Mahmoud Effendi, «Mémoire sur le calendrier arabe avant l’islamisme et sur la naissance et l’âge du Prophète 
Mohammad», Journal asiatique, février-mars 1858, p. 109-192) 

؛ المعجم الكبير طبراني 1/400؛ سنن ابن ماجه 3/31؛ صحيح مسلم 160؛ صحيح بخاري 1/142؛ طبقات 2/216مصنف ابن ابي شيبه  36
 7/827؛ كنز متقي 4/615؛ سيرة ابن كثير 1/480، مستدرك حاكم 17/211
 614-4/613سيره ابن كثير ؛ 1/155االستيعاب ابن عبدالبر  ؛1/137طبقات   37
 2/89بالذري  انساب  38
 1/140طبقات   39
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138Fفضل ابن عباس جنازة پسر محمد را غسل داد و پيغمبر خود بر او نماز جنازه ادا كرد.

ن الباقي مدينه پيغمبر در در گورستا 40
139Fگوشة قبر عمويش عباس نشست

اش بگذارند  تا جسد طفل را در جايگاه ابديو فضل با اسامه ابن زيد در حفره فرو شدند  41
140F(همين دو تن در تشييع جنازة خود پيغمبر نيز پيشكسوت بودند) و محمد بدست خود قبر پسرش را تنظيم كرد.

42  

سازد.  در واقع، چگونه  احساس كرد كه خداوند خود او را براي پايان عمرش آماده ميمحمد  632در ماه ژانويه سال 
توانست در مرگ فرزند نمايي از مرگ فراز آيندة خود را نبيند؟ سوگ پسر نقطة چرخشي در زندگي پيغمبر بود. پس از  نمي

، و جز رستگاري روح خود انديشة مي نكردتر گرديد و ديگر اقدامي به هيچ عمل سياسي يا نظا حرف آنروز فرستادة خدا كم
اينكه اين به دو ماه پس از مرگ ابراهيم و با آگاهي پيغمبر بدون شك براي تزكية روح خود بود كه  .نداشت ديگري

فرصت حضور خود در مالي آخرين وي درين سفر با استفاده از  .گرفتحج  زيارت به فرجامين زيارت او خواهد بود تصميم
       اموريت خود را براي پيروان خود اعالم كرد. عام ختم م

 

                                                           
 1/141طبقات   40
 1/59االستيعاب ابن عبدالبر   41
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