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نبي مكرم اسللام حضرت محمد بن عبداهلل)ص(، 
خاتم پيامبران و برترين شخصيت جهان هستي است، 
كه با رسللالت الهي خويش جهانيان را از ورطه جهالت 
و فسللاد نجات داد و با تعاليم انسان ساز قرآن و سنت، 
راه سللعادت و تكامل و پيشرفت را به بشر نشان داد و 
تمدن عظيم اسللامي را در سللرزميني كه از تمدن و 
پيشللرفت بهره چنداني نداشتند، پايه ريزي كرد. اسام 
و آموزه هاي متعالي آن به سللرعت در جهان پيشرفت 

كرد و مناطق وسيعي را در بر گرفت. 
عموم مورخان سللال والدت آن حضرت را سللال 
»عام الفيل« )570 ميادي( نوشللته اند.]1[ مشهور بين 
شلليعيان هفدهم ماه ربيع االول و در بين اهل سللنت 
دوازدهللم اين ماه به عنوان روز والدت ايشللان مطرح 

است. طبري مورخ مشهور اهل سنت مي نويسد: 
»از ابن اسللحاق روايت شللده كه پيامبر خدا)ص( 
در عللام الفيل، روز دوشللنبه، دوازدهم ربيع االول تولد 

يافت«.]2[ 
ابن خلدون نيز مي نويسد: 

»رسللول خللدا)ص( در عام الفيللل، دوازدهم ربيع 
االول،در سال چهلم پادشاهي كسري انوشيروان متولد 

شد«.]3[ 
عامه مجلسي )ره( در بحاراالنوار آورده است: 

»شلليعيان تقريبللًا همگي اتفللاق دارند كلله تولد 
پيامبر)ص( روز جمعه 17ربيع االول بوده است«.]4[ 

نام پللدر بزرگللوار آن حضرت، »عبللداهلل« فرزند 
»عبدالمطلللب« و مللادر گرامللي اش آمنلله بنت وهب 
مي باشللد. زندگانی عبداهلل با آمنه چندان طوالني نبود 
چرا كه عبداهلل دو ماه پيش از مياد رسول خدا)ص( از 

دنيا رفت.]5[ يعقوبي مي نويسد: 
»عبداهلل بنا به نقل مورخان دو ماه پس از والدت 
و به نقل بعضي ديگر دو ماه پيش از والدت آن حضرت 

در سن 25 سالگي بدرود حيات گفت«.]6[ 
اجداد پيامبر در شهر مكه،از خاندان شريف و بزرگوار 
محسوب مي شدند و مورد احترام اهل مكه بودند. و از 
مناصب مهمي برخوردار بودند. از اين مناصب مي توان 
بلله توليت و كليد داري كعبه، سللقايت )يعني تهيه آب 
براي حاجيللان( در ايام حج، رفادت )يعني غذا دادن به 
حاجيان(، رياسللت مكه و پرچم داري و فرماندهي سپاه 

اشاره كرد.]7[ 
در روايات متعددي از رسللول خدا)ص( نقل شللده 

است كه حضرت فرمود: 
»مللن نتيجه دعاي پللدرم ابراهيم )ع( هسللتم و 
همان كسللي هسللتم كه عيسللي )ع( مژده آمدن او را 

داده است«.]8[ 
بيهقي در خصوص اين جمله پيامبر)ص( كه فرمود: 

فروغی از
 خورشید خاتمیت

میالد خجسته و مسعود حضرت رسول اكرم) ص( 
مبارک باد
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»من نتيجه دعاي پدرم ابراهيم هستم«، مي نويسد: 
»چللون ابراهيم خانه كعبلله را بنا كرد، دعا نمود و 
چند حاجت از خدا خواسللت از جمللله اينكه خدايا: اين 

شهر را در امان قرار بده ...« 
سپس عرضه داشت: 

َّنَا َوابَْع��ْث فِيِهْم َرُس��واًل مِّْنُهْم يَْتُل��و َعَلْيِهْم  »َرب
آيَاتَِك َويَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوالِْحْكَمَة...« )بقره/129( 

»پروردگارا بر ايشللان پيامبري از ميان خودشللان 
برانگيللز كلله آيات تو را بر ايشللان بخوانللد و كتاب و 

حكمت را به ايشان بياموزد...« 
اين دعاي ابراهيم مستجاب شد و خداوند پيامبر ما 

را همان پيامبر قرار داد كه او خواسته بود.]9[ 
مژده آمدن رسول گرامي اسام توسط حضرت عيسي 

)ع( در آيه: 
ِّي  »َوإِْذ قَاَل ِعيَس��ى ابُْن َمْريََم يَا بَنِي إِْسَرائِيَل إِن
ًرا بَِرُس��وٍل يَْأتِي ِمن بَْعِدي  ِ إِلَْيُكم َو ُمبَشِّ َرُس��وُل اللَّ

اْسُمُه أَْحَمُد«]10[ 
»و هنگامللي كه عيسللي )ع( پسللر مريللم گفت: 
اي فرزندان اسللرائيل، من فرسللتاده خدا به سوي شما 
هستم... و به فرستاده اي كه پس از من مي آيد و نام او 

احمد است، بشارت می دهم...« 
مورخان و سلليره نگاران به وقوع حوادثي مهم در 
شللب مياد نبي گرامي اسام اشاره دارند كه نشان از 
اهميت اين والدت خجسللته دارد. در آن شب 14 برج 
از ايوان كسللري فرو ريخت، آتشللكده فارس كه هزار 
سال آتش آن افروخته بود خاموش شد.]11[ در آن شب، 
درياچه سللاوه خشللكيد، موبد بزرگ در خواب ديد كه 
شللتران تنومند همراه اسب هاي عربي از دجله گذشتند 
و در سرزمين ايران پراكنده شدند.]12[ در روايتي از امام 

صادق)ع( نيز نقل شده كه حضرت فرمود: 
»چون رسول خدا تولد يافت كاخ هاي سفيد فارس 
و قصرهاي شللام )در پرتو نوري كلله تابيد( براي آمنه 

آشكار شد«.]13[ 
حليمه سللعديه بانوي بزرگواري اسللت كه افتخار 
دايگللي محمد)ص( را بر عهده گرفللت. و اندكي پس 
از والدت، محمللد)ص( را همراه خويش به باديه و نزد 
قبيله خويش)بني سللعد( برد. و چون پيامبر اكرم)ص( 
در خانه حليمه سللبب خير و بركت در آن خانه شد.]14[ 
حليمه پيامبللر اكرم)ص( را در سللال پنجم والدت به 
مادرش بازگرداند.]15[ بدون شك با والدِت خاتم االنبياء 
حضرت محمد بن عبللداهلل)ص( پر بركت  ترين مولود 

بشري پا به عرصه وجود گذاشت. 
اخاق و رفتار پيامبر)ص( از همان دوران كودكي 
بلله گونه اي بود كه مورد توجه همگان قرار گرفت. ابن 

سعد مي نويسد: 

»پيامبللر از لحللاظ جوانمللردي و اخللاق و آداب 
معاشللرت و گفتگو و بردباري و امانت از همه برتر بود 
و از هر گونه آزار و دشللنام دادن بلله دور بود. و هرگز 
مشللاهد نشللد كه خصومتي يا ستيزه اي با كسي كند و 
آن چنان خداوند اخاق پسنديده به آن حضرت عنايت 
كرده بود كه لقب »امين« بر او غلبه يافت و در سراسر 

مكه به محمِد امين معروف شد«.]16[ 
پيامبر اكرم)ص( در سن چهل سالگي به پيامبري 
مبعوث شللد]17[ و رسللالت جهاني خويش را آغاز كرد. 
13 سللال در مكه به هدايت مردم پرداخت.]18[ سللپس 
با فراهم شدن زمينه مناسب پيشرفت اسام در مدينه، 
به اين شللهر مهاجرت كرد. قرآن معجزه جاودان الهي 
اسللت كه در طول 23 سللال بر آن حضرت نازل شد. 
رسول گرامي اسام سرانجام در سال 11 هجري و در 

سن 63 سالگي]19[ رحلت فرمود. 

پی نوشت: 
]1[- بيهقي، احمد بن حسللين؛ دالئللل النبوه، ترجمه محمود مهدوي 

دامغاني، تهران، نشر علمي و فرهنگي، 1361، ج1، ص 72. 
]2[- طبري، محمد بن جرير؛ تاريخ الطبري، ترجمه ابوالقاسللم پاينده، 

تهران، اساطير، 1375، ج2، ص 707. 
]3[- ابن خلدون، عبدالرحمان؛ الصبر، ترجمه عبدالمحمد آيتي، بي جا، 
مؤسسلله مطالعات و تحقيقات فرهنگللي، 1363، چاپ اول، ج1، ص 

 .391
]4[- مجلسللي، محمدباقر؛ بحاراالنوار، بيروت، داراحياء التراث العربي، 

1403، ج 15، ص 248. 
]5[- آيتي، محمد ابراهيم؛ تاريخ پيامبر اسللام، تهران، نشللر دانشگاه 

تهران، 1366، ص 55. 
]6[- يعقوبي، ابن واضح؛ تاريللخ يعقوبي، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، 

تهران، نشر علمي و فرهنگي، 1371، ج1، ص 362. 
]7[- سللبحاني، شلليخ جعفر؛ فروغ ابديت، بي جا، دارالتبليغ اسللامي، 

1351، ج1، ص 85. 
]8[- ابللن سللعد، محمد؛ الطبقللات الكبري، ترجملله محمود مهدوي 

دامغاني، تهران، فرهنگ و انديشه، 1374، ج1، ص 138. 
]9[- بيهقي، احمد بن حسين؛ پيشين، ص 73-74. 

]10[- صف/ آيه6 
]11[- ابن هشللام، سيرت رسللول اهلل، ترجمه رفيع الدين اسحاق بن 

محمد همداني، تهران، خوارزمي، 1361، ج1، ص 144. 
]12[- محمد بن جرير طبري، پيشين، ج2، ص 717. 

]13[- آيتي، محمدابراهيم، پيشين، ص 56. 
]14[- طبري، محمد بن جرير؛ و پيشين، ج2، ص 708-709. 

]15[- آيتي، محمدابراهيم؛ پيشين، ص 58. 
]16[- ابن سعد، محمد؛ پيشين، ج1، ص 110. 

]17[- همان، ص 178. 
]18[- دينوري، احمد بللن داود؛ اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوي 

دامغاني، تهران، ني، 1371، چاپ چهارم، ص 201. 
]19[- ابن سعد، محمد؛ پيشين، ج3، ص 3.

نویسنده: یداهلل حاجي زاده
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حضرت رقیه كه بود؟
اصل وجود دختري چهار سللاله براي امام حسللين )عليه السام( در منابع شلليعي آمده است، اما در بعضي منابع در اين 

باره اختاف وجود دارد. 
در كتاب كامل بهايي نوشللته عاءالدين طبري )قرن ششللم هجري( قصه دختري چهار ساله كه در ماجراي اسارت در 
خرابه شللام در كنار سللر بريده پدر به شللهادت رسيده، آمده اسللت، اما در مورد نام او كه آيا رقيه بوده يا فاطمه صغري و ... 

اختاف است. 
همچنين سلليد بن طاووس در كتاب »لهوف« خود مي نويسللد: »شللب عاشورا كه حضرت سيدالشللهداء )عليه  السام( 
اشللعاري در بي وفايي دنيا مي خواند، حضرت زينب )س( سللخنان ايشللان را شنيد و گريست. امام )عليه  السام( او را به صبر 
دعوت كرد و فرمود: »خواهرم ام كلثوم و تو اي زينب! تو اي رقيه و فاطمه و رباب! سللخنم را در نظر داريد ]و به ياد داشللته 
باشلليد[ هنگامي كه من كشللته شدم، براي من گريبان چاك نزنيد و صورت نخراشلليد و سخني ناروا مگوييد و خويشتن دار 

باشيد.« 
* مادر حضرت رقیه 

براسللاس نوشللته هاي بعضي كتاب هاي تاريخي، نام مادر حضرت رقيه )عليها سام(، اّم اسحاق است كه پيش تر همسر 
امام حسن مجتبي )عليه السام( بوده و پس از شهادت ايشان، به وصيت امام حسن )عليه السام( به عقد امام حسين )عليه 
السللام( درآمده اسللت. مادر حضرت رقيه )عليهاالسام( از بانوان بزرگ و با فضيلت اسام به شمار مي آيد. بنا به گفته شيخ 

مفيد در كتاب االرشاد، كنيه ايشان بنت طلحه است. 
نام مادر حضرت رقيه )عليها سللام( در بعضي كتاب ها، ام جعفر قضاعّيه آمده اسللت، ولي دليل محكمي در اين باره در 
دسللت نيسللت. هم چنين نويسنده معالي السبطين، مادر حضرت رقيه )عليهاالسللام( را شاه زنان؛ دختر يزدگرد سوم پادشاه 
ايراني معرفي مي كند كه در حمله مسلللمانان به ايران اسللير شده بود. وي به ازدواج امام حسين )عليه السام( درآمد و مادر 

گرامي حضرت امام سجاد )عليه السام( نيز به شمار مي آيد. 
البته الزم به ذكر است كه اين مطلب از نظر تاريخ نويسان معاصر پذيرفته نشده است؛ زيرا در منابع تاريخي آمده است 
كه ايشللان هنگام تولد امام سللجاد )ع( از دنيا رفته و تاريخ درگذشللت او را 23 سللال پيش از واقعه كربا، يعني در سال 37 
هل .ق دانسللته اند. از اين جهت امكان ندارد، او مادر كودكي باشللد كه در فاصله سه يا چهار سال پيش از حادثه كربا به دنيا 
آمده باشللد. اين مسللأله تنها در يك صورت قابل حل است كه بگوييم شاه زنان كسي غير از شهربانو مادر امام سجاد )عليه 

السام( است. 

به پیشگاه نازدانه سیدالشهدا )ع(
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* نام گذاري حضرت رقیه )ع( 
رقيه از »رقي« به معني باال رفتن 
و ترقي گرفته شده است. گويا اين اسم 
لقللب حضرت بوده و نام اصلي ايشللان 
فاطملله بوده اسللت؛ زيرا نللام رقيه در 
شللمار دختران امام حسين )ع( كمتر به 
چشم مي خورد و به اذعان برخي منابع، 
احتمال اينكه ايشان همان فاطمه بنت 
الحسين )ع( باشد، وجود دارد. در واقع، 
بعضللي از فرزندان امام حسللين )ع( دو 
اسم داشته اند و امكان تشابه اسمي نيز 

در فرزندان ايشان وجود دارد. 
گذشته از اين، در تاريخ نيز داليلي 
بر اثبات اين مدعللا وجود دارد. چنانچه 
در كتللب تاريخللي آمللده اسللت: »در 
ميان كللودكان امام حسللين )ع( دختر 
 كوچكي بلله نام فاطمه بود و چون امام

حسللين )ع( مادر بزرگوارشللان را بسيار 
دوست مي داشتند، هر فرزند دختري كه 
خدا به ايشللان مي داد، نامش را فاطمه 
مي گذاشت. همان گونه كه هرچه پسر 
داشتند، به احترام پدرشان امام علي )ع( 

وي را علي مي ناميد.« 
* اسیري حضرت رقیه 

حضللرت رقيلله در واقعه عاشللورا 
حدود سلله يا چهار سال سن داشت كه 
بعد از شهادت امام حسين)ع( و يارانش 
در عصر عاشللورا به همللراه ديگر زنان 
بني هاشم توسط سللپاه يزيد به اسيري 

رفت. 
اما داستان شهادت حضرت رقيه )ع(. 
از درون خرابه هاي شللام، صداي كودكي 
به گوش مي رسلليد. هملله آنهايي كه در 
ميان اسرا بودند، خوب مي دانستند كه اين 
صداي رقيه، دختر كوچك امام حسين )ع( 
اسللت. او حاال از خواب بيدار شللده بود و 
سراغ پدرش را مي گرفت. انگار كه خواب 
پدرش را ديده بود. يزيد دسللتور داد سللر 
امام حسين )ع( را به دختر كوچك نشان 
 دهند و او را ساكت كنند، اما وقتي حضرت

رقيه )ع( و امام حسللين ع باز هم به هم 
رسيدند، اتفاق جانسوزي افتاد. 

چقدر بي تابي دخترم! این همه دلشكستگي چرا؟ مگر دست هاي 
كوچكـت در امتـداد نیایش عمه، تنها از خدا آمـدن بابا را طلب 
نكرد؟ اینك آمده ام در ضیافت شـبانه ات و در آرامش خرابه ات. 
كوچـك دلشكسـته ام! پیش تـر نیز با تـو بـودم و مي دیدمت. 
شـعله بر دامان و سـوخته تر از خیمه آه مي كشـیدي و در آمیزه 
خار و تاول، آبله و اشـك، صحراي گردان را به امید سـر پناهي 

مي سپردي. 
مهربـان دلشكسـته ام! صبور صمیمي! مسـافر غریب و كوچك 

من! 
مگر نگفتي كه بابا كه آمد، آرام مي گیرم. این همه ناآرامي چرا؟ 
مگـر نگفتي بابا كه آمد سـر بر دامانش مي گـذارم و مي خوابم؟ 
نـه ...، نـه دختركم نخـواب! مي دانم اگـر بخوابـي، دیگر عمه 

نمي خوابد. 
مي دانم خواب تو، خواب همه را آشفته مي كند. 

نه ... نخواب دخترم! 
دخترم! بگذار لب هاي چوب خورده ام امشـب میهمان بوسه اي 
باشـد از پیشـاني سـنگ خورده ات؛ از گیسـوي پریشان چنگ 
خورده ات؛ از شـانه هاي معصوم تازیانه دیده ات؛ از صورت رنگ 
پریده سـیلي خورده ات. بگذار امشب، مثل شب آرامش تنور بر 

زانوان زهرا آسوده بخوابم. 
نه دخترم! نخواب! بگذار بابا بخوابد. 

و چنین شد كه رقیه )س(، هنگامي كه سر پدر در آغوشش بود، 
جان سپرد. 

منابع: 
بهایي عالءالدین طبري 
لهوف سید بن طاووس 
چهل روز عاشقانه، محمدرضا سنگري 

* این بار، پدر در سوگ رقیه نشست 
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»آيا عيسللی وجود داشته است؟ آيا تاريخ زندگی 
بنياد گذار مسيحيت حاصل غم و اندوه، تخيل و اميد 
مردم بوده اسللت – اسللطوره ای مانند افسللانه های 
كريشللنا، اوزيريس، آتيللس، آدونيس، ديونوسللوس 

وميترا )مهر(؟...« 
اين پرسشی است كه ويل دورانت در آغاز فصل 
بيسللت و ششم )عيسللی( از جلد سللوم كتاب تاريخ 

تمدن خود آن را مطرح نموده است. 
ناپلئللون بناپارت به هنگام ماقاتش بانويسللنده 
محقللق آلمانی ويانت در سللال 1808، چيزی از او 
درباره سياسللت و جنگ نپرسيد، بلكه از او پرسيد كه 
آيا به تاريخی بودن عيسللی معتقد است يا نه؟ ]تاريخ 

تمدن، )قيصر و مسيح( ، ج 3، ص 651[ 
» چه مدركی برای اثبات وجود مسيح هست؟« 

] همان، ص 652[ 
و بسياری پرسش های ديگر، كه بحث و بررسی 
دربللاره آنهللا از نظرگاه بللرون دينی ميسللر و دارای 
نتايج سللودمند خواهد بود. اما در اين مقاله مجال آن 

نيست. 
از نللگاه و روايللت قللرآن كريللم، عيسللی يك 

شخصيت تاريخی است. 
زن عمللران باردار می شللود و نللذر می كند كه 
فرزند خود را محرر و خادم خانه خدا كند  ]آل عمران، 

35به بعد[ 
امللا هنگامللی كلله فرزنللد او متولد شللد ، اورا 
دختر يافللت. خادمان معابد ) از طبقلله مردان بودند. 
او فرزنللدش را مريللم ناميللد، و او و فرزندانش را به 
خللدا و در پناه پروردگار سللپرد. پروردگارش نذر او را 
بلله نيكوترين وجه پذيرفت. زكريا شللوهر خاله مريم 
سرپرسللتی او را برعهده گرفت. سرپرستی مريم پس 
از كشمكش و مباحثاتی چند، وواگذاری كار به قرعه 
به زكريللا واگذار شللد. ]آل عمللران، 44[ . در قرآن 
كريم داسللتان حضرت زكريا و تولد يحيی با زندگانی 
حضرت مريم و تولد عيسللی پيونللدی تنگاتنگ دارد 
. ]سللوره هللای آل عمران ومريم[. زكريللا از خداوند 
تقاضللای اعطای فرزندی صالح می كند و خداوند به 

او يحيی را مژده می دهد. 
كسی كه مصدق كلمه خدا ] حضرت مسيح[ در 
آينده می باشللد. مژده تولد يحيی در شرايطی صورت 
گرفت كه زكريا در پيری و سللالخوردگی به سللر می 

برد وهمسرش نازا بود. 
خداوند مريللم را برگزيد ، پاك گردانيد و با تولد 
شللگفت انگيز مسلليح او را بر زنان جهان برتری داد. 
داستان تولد حضرت مسيح در سوره های آل عمران 
و مريللم آمده اسللت . روح خدا در هيات بشللری به 

به مناسبت كریسمس

زندگانــی حضرت 
عیسی مسیــح در 

قرآن کریــم

این یادداشـت كوتاه به گوشه هایی از كارنامه 
و زندگانی حضرت عیسی مسیح در قرآن كریم 

می پردازد. 
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