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 مقدمه

 آله واصحابه اىل رسول اهللا وعىل والصالة والسالم عىل نياحلمدهللا رب العامل

  واما بعد : نيالد  ومي

 یبرا را لشهیعا برائت و یگناھیب تا ندشد نازل نور یسوره از یاتیآ 
 وعفت طھارت یبرا لیدال نیاز بزرگتر اتیآ نیا. ندنک ثابت مسلمانان یھمه

  .  است شانیا

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ ۡفكِ َجآُءو ب � لَُّ�م� بَۡل ُهَو  ٱۡ�ِ ُعۡصَبةٞ ّمِنُ�ۡمۚ َ� َ�َۡسُبوهُ َ�ّٗ
 ِ

ا  ٱۡمرِيٖٕ َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۚ لُِ�ّ ثِۡم� ِمَن  ٱۡ�تََسَب ّمِۡنُهم مَّ ِيوَ  ٱۡ�ِ ٰ كِۡ�َهُ  ٱ�َّ ِمۡنُهۡم  ۥتََو�َّ
 .]١١[النور:  ﴾١١َعَذاٌب َعِظيمٞ  ۥَ�ُ 

 اما بودند؛ شما از یگروھ کردند عنوان را میعظ تھمت آن که یکسان مسلما«
 ھر ھاآن است؛ آن در شما ریخ بلکه است، بد شما یبرا ماجرا نیا دینکن گمان
 بخش که یکس آنان از و دارند؛ شدند مرتکب که یگناھ نیا از را خود سھم کدام
  ...اتیتا آخر آ »اوست. یبرا یمیعظ عذاب داشت عھده بر را آن مھم

 برائت یبرا هیآ نیا کندیم ثابت که است موجود ما نزد یاریبس لیدال
 :است شده نازل افک انیجر در لشهیعا

  . لشهیبر طھارت بانو عا یمنطق لیدال .١
برائت بانو  یبرا هیآ نیرسولش که ا الله و یگواھ شھادت و .٢

  . نازل شده است لشهیعا
 لشهیبرائت بانو عا یبرا هیآ نیکه ا شصحابه و تیاھل ب یگواھ  .٣

  . نازل شده است
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 وبان یدر تبرئه هیآ نیمورد که ا نیدر ا عهیش یعلما یگواھ  .٤
  . نازل شده است لشهیعا

 جھت تبرئه و اتیآ نیکه ا نیمسلم یعلما یتمام یشھادت وگواھ .٥
  . نازل شده است لشهیعا بانو  یپاک

نازل   شهیعا یپاک جھت تبرئه و اتیآ نیا ندیگو یکه م یکفر کسان  .٦
  . نشده است

 و  رتیبودن س کویو ن لشهیعا یزگیپاک برطھارت و یمبن یلیدال  .٧
  .ردیفحشا صورت بگ شانیاز ا کهنیو محال بودن ا شانیاخالق ا

 لشهیدر طهارت عا یمنطق لیدال: ولا

حد را بر  ج چرا رسول الله ،بود مرتکب آن گناه شده لشهیاگر عا  -١
  نساخت؟ یاو جار

پاک  شانیدانست که ا می ننمود، چون یحد جار شانیبر ا لیدل نیا به
به   زین ج رسول الله نور مبرا نموده است و یرا در سوره یو ألالله و .است

  . مسئله شھادت داد نیا
را  شانیا ج چرا رسول الله ،مرتکب فاحشه شده بود لشهیاگر عا -٢

 طالق نداد؟
الله  پاک بودند و طاھر و شانیرا طالق نداد، چون ا شانیا لیدل نیا به

امر شھادت  نیبد زین ج را مبرا ساخت و رسول الله شانین اآقر عزوجل در 
بودند و  شانیھمسر ا ج رسول الله اتیح یانتھا تا  لشهیعا و .دادند

  . جا دفن شداش وفات نمود و در ھمان و در خانه یسرانجام درآغوش و

ّيَِ�ُٰت وَ ﴿ :دیفرما یم ألالله -٣ ّيِبَِ� وَ  ٱلطَّ ّيُِبونَ لِلطَّ ّيَِ�ِٰت�  ٱلطَّ [النور:  ﴾لِلطَّ
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٢٦[. 
 . »زنان پاکندو زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن «
رسول  لیدل نیپاک بوده و به ھم شهیاست که عا نیگر اخود نشان نیا و
 کرد و یزندگ شانیشان با ااتیح یتا انتھا را طالق نداد و شانیا ج الله

ماند و او را طالق  نمی یبا و ،دیدیم شانیدر اخالق وعفت ا یمشکل اگر 
  . دادیم

جھت   اتیآ نیکه ا افتندیدر ج نازل شد و رسول الله اتیآ نیا -٤
رسول  زینازل شده است و پس از آن ن لشهیعا ی تبرئه

را طالق نداد و سرانجام در  شانیکرد و ا یزندگ شانیھا با ا سال  الله
 زین شهیعا یهوفات کردند و در خان شانیآغوش ا در  و یو یخانه

 اتیبر آن بود که آن آ ج امبریپ ست که ن اآ نیا یمعنا .دفن شدند
گمان  .یگرینازل شده و نه شخص د لشهیبرائت عا یبرا

تر باشد، عالم ج رسول الله از  ریشود که در تفس دایپ یکس میکن مین

 ١:»يا اع�شة، أما اهللا فقد برأك«   خطاب فرمود:  لشهیکه به عا
 .»تھمت تبرئه کرد نیاکنون الله تو را از ا نیھم شهیعا یا«
شک کردن  برابر است با تھمت زدن ومتھم کردن عائشه به فحشا  -٥

د حتما الله ھستن ینب شانیچون اگر ا ؛ج رسول الله به نبوت 
ساخت تا حداقل از یخبر مبا لشهیرا از عمل عا  شانیعزوجل ا

و  دادهرا خبر  شانیکه الله ا دیتواند بگوینم  یجدا شود و کس یو
شده  یعملھمسرش مرتکب چه  دانستند که یکه مبا آن زین شانیا

 ؛او ادامه داده است اش را با یجدا نشده است و زندگ یباز ھم از و

 .۴۷۵۷   : ثیحد   ،۱۰۷  :ص   ،۶  :جلد، یبخارح یصح - ١
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گاھ اثتیاز د یعمل نوع نیچون ا از   یاست که شخص با وجود آ
  . کند اریاعمال زشت ھمسرش باز ھم سکوت اخت

 ج در اخالق ھمسران رسول الله یشک ای مشکل و نیتراگر کوچک -٦
اسالم  نیکس وارد د چیھ شدند ویم زانیگر یمردم از و ،بودیم

 به خاطر فاحشه بودن ھمسرانش طعنه و شانیبه ا شد و ینم
از افراد  یاریکه بس مینیبیبرعکس م  یگرفتند ولیم رادیا مسخره و

ھستند  ایزنان دن نیترشرافت با  امبریھمسران پ رایز ؛آورند می اسالم
  .رندیخرده بگ  ج امبرینبود تا با آن بر پ یو عار بیع گونهچیو ھ

الله  طعنه زدن به ناموس رسول  یبه معنا لشهیبه عا تھمت زدن -٧
 یکس  شود.یمحسوب م ج رسول الله تیاذ آزار و ینوع نیاست وا

در مورد  ألالله کافر است و ،دینما تیاذ را آزار و ج که رسول الله

ِينَ إِنَّ ﴿ :دیمافریگونه اشخاص منیا َ يُۡؤُذوَن  ٱ�َّ َلَعَنُهُم  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
 ُ ۡ�َياِ�  ٱ�َّ ِهيٗنا ٱ�ِخَرةِ وَ  ٱ�ُّ َعدَّ لَُهۡم َعَذاٗبا مُّ

َ
 .]٥٧[األحزاب:  ﴾٥٧َوأ

دھند، خداوند آنان را از رحمت خود  یامبرش را آزار میھا که خدا و پآن«
 .»آماده کرده است یا ھا عذاب خوارکنندهآن یا و آخرت دور ساخته و برایدن در 

زدن  خاطر اتھام ه ب ج امبریپ کهنیآنچه که داللت دارد بر ا یاز جمله و
است که   لشهیافک از عا یماجرا تیشود، روایبه ھمسرش آزرده م

من  ... فقام رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم من يَْوِمه، فاْستَْعذر « گفت: 
يَبٍّ سلول وهو  

ُ
َمن َ�ْعِذُرِ�  الِمنرَْب، فقال: يا معرش املسلم�،  ىلععبدا� بن أ

ا... من رجل قد بلغ� عنه أذاه يف أه�، واهللا ما علمت ىلع    َخْ�ً
َّ
 :١»أه� إال

بن سلول   یھمان روز، برخاست و از عبدالله بن اب   ج رسول خدا«

 .   ۷۳۶۹  ،  ۴۷۵۰  ،  ۴۱۴۱ ،   ۲۶۶۱  :ثیحد   ،۱۷۳  :ص   ،۳  :جلد، یبخارح یصح - ١
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ت تھم ه با ک یدر مورد مرد یسکچه «  :منبر فرمود یرد و بر بالکت یاکش
خدا  داند؟ به یت و آزارم شده است، مرا معذور میام باعث اذزدن به خانواده

 ...»ام دهیند ھمسرماز  یکیو ن ریجز خسوگند که 
اگر او را   یعنی» داند می مرا معذور «فرمود:  هک ج رسول الله کالم

رسول  ه کگر آنست ن نشانیکند؟ وا می مرا سرزنش یم، چه کسیمجازات نما
  . اندار آزرده وناراحت شدهیش بسین تھمت منافقان به ھمسر خویا الله از
تھمت زدن به الله  یبه فحشا به معنا لشهیمتھم کردن عا -٨

در انتخاب  یالله تعال ،سخن نیچون بر اساس ا ؛باشد یم  یتعال
را  لیجبرئ یاشتباه شده است. الله تعال دچار  امبرشیپ یھمسر برا

 ایشان در دنیھمسر ا شهیخبر بدھد که عا  ج فرستاد تا به رسول الله
را امھات  ج رسول الله ازواج  یتعال الله سبحانه و آخرت است و و

کند که الله سبحان  که گمان  یکس کند و می خطاب نیالمومن
تھمت اشتباه  متعال شود چون به اللهیکافر م ،اشتباه کرده است

  . رسولش انتخاب کرده است یبد برا یزن کهمبنی بر این است زده 
کند در واقع به مادر یرا به فحشا متھم م لشهیکه عا یکس -٩

مادران مومنان  ،امبریزنان پ کهنیا لیتھمت زده است، به دل خود 
 یسخن در قرآن آمده است که الله تعال  نیا لیدل  شدند. یمعرف

ِ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿ :دیفرما یم ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهمۡ  ۥٓ ِمۡن أ مَّ

ُ
 ﴾أ

 .]٦[األحزاب: 
امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؛ و ھمسران او یپ«

 .»شوند یمحسوب م(مومنان) ھا  آن مادران 
   ؟یبه مادر خودت تھمت زنا بزن یشویم یراض ایمسلمان آ یا پس
 گذاشته و احترام  ج واجب است به ازواج رسول الله یھر مسلمان بر پس
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 یلتیفض ج رسول الله یدانست که افتخار ھمسر دیھا دفاع کند و بااز آن
  . شودیھا محسوب مآن یبرا

اند و داده یگواھ لشهیبه برائت عا تیاز اھل ب یاریبس -١٠
نازل شده است  لشهین عاأدر ش اتیآ نیاند که اصراحت گفته به 

  . کرد میطور مفصل ذکر خواھ که به 
اخالق  یارا دار شانینگاه کند ا لشهیعا رتیکه به س یکس -١١

سر بزند که  یکار زشت نیچن شانیمحال ھست که از ا و ندیبیم  بایز
  . کرد میذکر خواھ را  یلیدر ادامه دال

جز  شانیو ا بود  ج ھمسر رسول الله نیترمحبوب لشهیعا -١٢
  . داشتیپاک را دوست نم انسان

ُ يَعُِظُ�ُم ﴿ -١٣ ْ لِِمۡثلِهِ  ٱ�َّ ن َ�ُعوُدوا
َ
ۡؤِمنِ�َ  ۦٓ أ بًَدا إِن ُكنُتم مُّ

َ
[النور:  ﴾١٧�

١٧[. 
مان ید اگر ایرا تکرار نکن ین کاریدھد که ھرگز چن یم اندرز را شما خداوند«

 .»دیدار

چون الله  ؛ستیمسلمان ن ،تھمت بزند لشهیکه به عا یکس پس
د؛ یمان دارید اگر ایرا تکرار نکن ین کاریچن: تبرئه کرد و فرمود را  شانیا

تھمت فحشا  لشهیبه عا ھا را تکرار کند وتھمت نیکه دوباره ا  یپس کس
  . کافر است ،قرآن یهیبر اساس آ بزند 

اِ� ﴿ -١٤ ۡو ُمۡ�َِ�ٗة وَ  ٱلزَّ
َ
ا�َِيةُ َ� يَنِكُح إِ�َّ َزا�َِيًة أ ۡو  ٱلزَّ

َ
َ� يَنِكُحَهآ إِ�َّ َزاٍن أ

 .]٣[النور:  ﴾٣ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ُمۡ�ِٞكۚ وَُحّرَِم َ�ٰلَِك َ�َ 
مرد  کند؛ و زن زناکار را، جز  ینم ازدواج مشرک ای زناکار زن با جز زناکار مرد«

ن کار بر مؤمنان حرام یآورد؛ و ا یا مشرک، به ازدواج خود درنمیزناکار 
 .» است شده 
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تھمت  ج امبریتھمت فحشا بزند در واقع به پ لشهیکه به عا یکس
کند و زن یازدواج م : زن زناکار با مرد زناکار دیگویم هیچون آ ؛زده است

 ج رسول الله کند، پس به نظر شما یپاک ازدواج م و فیبا مرد عف فیعف
 بالله؟ اذیزناکار والع ایاست  فیپاک وعف

-یاحترام م اءیازواج انب نیھمچن و اءیبه انب ،انیاھل اد یھمه -١٥
زنان  و دیایفرد مسلمان ب کیاز عقل است که  گذارند پس دور 

 ج ازواج رسول الله به که  یرا به فحشا متھم کند. کس شامبریپ
 ثاثید تھمت فحشا بزند کافر است چون به خود رسول الله تھمت 

  .  بالله اذیزده است والع
 چون الله ؛است ج رسول الله مستلزم طعن به  لشهیطعن به عا -١٦

 .]٢٦[النور:  ﴾لِۡلَخبِيثِ�َ  ٱۡ�َبِيَ�ُٰت ﴿ :دیفرمایم متعال
 .»اندناپاک از آن مردان ناپاک زنان «
 ؛که پاک باشدداد مگر آنیقرار نم امبریعائشه را ھمسر پ یالله تعال یعنی

 ایناپاک  لشهیفرد بشر است و اگرعا نیترپاک زین ج رسول الله  رایز
  . توانست با رسول الله ازدواج کنندیبود شرعا نمیفاحشه م

 یبودند، افراد نیاز منافق ،را شروع کردند عهیشا نیکه ا یکسان -١٧
 تشیو اصحاب و اھل ب ج ھا با رسول اللهآن یدشمن بودند که 

 چیشان ھسخن یشان تھمت و افترا بود و براسخن آشکار بود و 
 ازچون پس  ؛ھا حد قذف اجرا نمودبر آن  زین امبرینداشتند و پ یلیدل

  . گو ھستنددروغ ھا برائت مطمئن شد که آن اتینزول آ

َها ﴿ -١٨ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ قُل ّ�ِ َوزِ�نََتَها  ٱ�ُّ

اٗحا َ�ِيٗ�  َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
َ �ن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ٢٨َ�َتَعالَۡ�َ أ  ٱ�َّ

ارَ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  َ فَإِنَّ  ٱ�ِخَرةَ  ٱ�َّ ۡجًرا  ٱ�َّ
َ
َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ

َ
أ



 از اتهام حادثه افک لاثبات برائت عایشه  ٨

 .]٢٩-٢٨[األحزاب:  ﴾٢٩َعِظيٗما
 را آن برق و زرق و ایدن یزندگ شما اگر: بگو ھمسرانت به   ! امبریپ یا«

 ییکویمند سازم و شما را بطرز ن شما را بھره یا هید با ھدییاید بیخواھ یم
آخرت را  یامبرش و سرای) و اگر شما خدا و پدھمیطالق م(  سازم  رھا 

 .» آماده ساخته است یمیکوکاران شما پاداش عظین یبراخداوند  د، یخواھ یم

را   لشهیعا ،شاناتیدر زمان ح ج که رسول الله میدان یم ھمه و
عائشه  در آغوش  زیماند و سرانجام ن شانیعائشه ھمسر اطالق ندادند بلکه 

را  الله و رسولش  یدھد ویاست که نشان م یواضح لیدل نیا وفات نمود و
بود، بدون شک رسول یآن م نتیوز ایانتخاب کرده بود و اگر خواھان دن

  . دادیاو را قبل از وفات طالق م ج  الله 

در  اتیشدن آ بر نازل یرسولش مبن شهادت الله و : دوم
 لشهیعابرائت 

پاک است  لشهیدھد که عایقرآن شھادت م شھادت الله:) الف
 لگر برائت عائشهباشد که نشانینور م یسوره اتیآ زیآن ن لیدل و 
  . نمودند ریرا بر برائت عائشه تفس اتیآ نیا زین ج الله باشد و رسول  یم

  شھادت رسول الله:  ب)

يا «فرمود:   شهیبه عا ج رسول الله ،تبرئه نازل شد اتیکه آ یھنگام -١
 نیاکنون الله تو را از ا نیھم شهیعا یا« :»اع�شة، أما اهللا فقد برأك

 .» تھمت تبرئه کرد

ترض� أن ت�و�  أما «فرمودند:   لشهیبه عا ج رسول الله  -٢
زوجيت يف ادلنيا واآلخرة، قالت: ب� واهللا، قال: فأنت زوجيت يف 



 ٩  از اتهام حادثه افک لهاثبات برائت عایش

 .»اآلخرةادلنيا و
به خدا    : فرمود شهیعا ،یوآخرت باش ایھمسر من در دن یدوست ندار ایآ«
 .١»یوآخرت ھست ایپس توھمسر من در دن  بله، رسول الله فرمود: قسم 
 شانیا به  تیآزار واذ ینوع ج رسول الله تیطعنه زدن به اھل ب  -٣

به اجماع مسلمانان کفر  امبریشود و بدون شک آزار پیمحسوب م
حادثه مورد  نیدر ا ج رسول الله دھدیکه نشان م یاز موارد است و 

که  باشدیم لشهیافک از عا ثیحدت یروا ،قرار گرفته  تیاذ

عليه وسلم من يَْوِمه، فاْستَْعذر  فقام رسول اهللا ص� اهللا  ...« گفت: 
يَبٍّ سلول وهو ىلع الِمنرَْب، ف من 

ُ
قال: يا معرش املسلم�، عبدا� بن أ

علمت ىلع  َمن َ�ْعِذُرِ� من رجل قد بلغ� عنه أذاه يف أه�، واهللا ما  
 َخْ�ًاأ 

َّ
 .»...ه� إال

بن   یھمان روز، برخاست و از عبد الله بن اب   ج رسول خدا«
ه ک یدر مورد مرد یسکچه : « منبر فرمود یبر بال رد و کت یاکش سلول 

است، مرا معذور  ت و آزارم شده یباعث اذ ام خانوادهتھمت زدن به  با 
  ».ام.. دهیند مسرمھ از  یکیو ن ریخدا سوگند که جز خ داند؟ به  یم

 نیمحبوبتر  شهیکه عا دیفرمایم ج رسول الله یاریدر موارد بس کهچنان
پاک است و    لشهیدھد که عایخود نشان م نیا باشد ویم شانیزنان ا

  . داردیجز طاھر و پاک را دوست نمرسول الله به 

ھمسر : «»قط ما بغت امرأة نيب «   : دیفرماینقل شده که م ج رسول الله از

 .  ۶۷۲۹  :ثیحد   ،۱۱  :ص   ،۴  :جلد ،نیحیعلی الصح کالمستدر - ١
                                           



 از اتهام حادثه افک لاثبات برائت عایشه  ١٠

 .١»امبری ھرگز آلوده عمل منافی عفت نشده استیچ پیھ

 یدر تبرئه اتیآ نیبه نزول ا تیسوم: شهادت اهل ب
 لشهیعا

مرد بر   ر مؤمنان دویام یا  :گفت شانیبه ا ی: شخصسیعل یگواھ -١
به قعقاع بن  سیند. علیگو می در خانه ھستند و به عائشه ناسزا

که لباس بر تن  یدستور داد تا ھر کدام از آنان را در حال عمرو 
 ٢.درا اجرا کر یدستور و زیبزند، قعقاع ن صد ضربه شالق  ،ندارند

  :بابن عباس یگواھ -٢
نمود  ادتیرا ع یبر بستر مرگ بود، ابن عباس و لکه عائشه یھنگام

جز  یا و محبوبانت فاصله ج محمد داریتو و د انیبشارت باد بر تو، م  و گفت:
 ج ھمسر رسول الله نیترخارج شدن روح از جسد نمانده است، محبوب

در شب ابواء افتاد  گردن بندت  ؛داشت نمی جز پاک را دوست امبریو پ یبود
که به ھنگام  یند در حالماند جا مردم تا صبح ھمان گریو د ج و رسول الله

ُمواْ َصِعيٗدا﴿ نازل نمود:  هیآ ألگاه اللهصبح آب به ھمراه نداشتند، آن  ﴾َ�َتَيمَّ
امت نازل شد و  نیا تو بر  ررخصت به خاط نیو ا ».دیکن ممیبا خاک پاک ت«

 نیرا روح االم ھفت آسمان نازل نمود، آن  یالله عز و جل برائت تو را از باال
   -دشو یکه در آن ذکر م   -  از مساجد الله  یمسجد چیھ بیترت نیآورد و بد

 .شوندیدر آن تالوت م اتیآ نیکه در طول روز و شب امگر آن ستین

 ،۱۸، جلد:یرازیارم الشکخ ناصر میالش  ، تاب الله المنزلکر یتفس یاألمثل ف  - ١
 .  ۴۶۶  :ص

 .۲۴۷ : ص ، ۷  :جلد ،ةیة والنھایالبدا - ٢

                                           



 ١١  از اتهام حادثه افک لهاثبات برائت عایش

  : طالب یبن اب یبن عل نیبن الحس یبن عل دیحسن بن ز -٣
 غالم یا :گفت حسن گفت، یزشت سخنان شهیعا مورد در او نزد یمرد
 .ماست انیعیش از مرد نیگفتند: ا او به ھا یعلو گاهآن . بزن را او گردن
 متعال خداوند زند،یم طعنه امبریپ به که است یمرد نیا برخدا، پناه :گفت

ّيَِ�ُٰت لِۡلَخبِيَ�ِٰت� وَ  ٱۡ�َبِيُثونَ لِۡلَخبِيثَِ� وَ  ٱۡ�َبِيَ�ُٰت ﴿ :دیفرما  یم ّيِبَِ�  ٱلطَّ لِلطَّ
ّيُِبونَ وَ  ۡغِفَرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  ٱلطَّ ا َ�ُقولُوَنۖ لَُهم مَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ُ
ّيَِ�ِٰت� أ  ﴾٢٦لِلطَّ

 .]٢٦[النور: 
 دارند؛ تعلق ناپاک زنان به زین ناپاک مردان و ناپاکند مردان آن از ناپاک زنان«

 یھانسبت از نانیپاکند، ا زنان آن از پاک مردان و  پاک، مردان آن از پاک زنان و
و   ( یالھ(آنان آمرزش  یدھند مبرا ھستند؛ و برا یم آنان به  )ناپاکان(  که ییناروا
 .»است یپرارزش یروز

ناپاک  زیشوھرش ن دیناپاک بود، پس با لشهیاگر عا پس
) پاک و طاھر بوده و بلکه امبری(پ شانیا که یدرحال ؛اذ باللهیوالع بود،  یم

پاک و طاھره  زین شهینزد خداست و عا قیخال نیترمکرم ھا و انسان نیترپاک
و  .دیکافر است گردنش را بزن ،ن مردیمبراست. پس ا دشنام  نیاست و از ا

  ١گردنش زده شد.
  طالب: یبن اب یبن الحسن بن عل یبن عل دیمحمد بن ز -٤
از عراق نزد او  یت است که مردید رواید برادر حسن بن زیمحمد بن ز از

ش رفت و به سرش یبه سو یگاه او با چوباد کرد، آنی یشه به بدیعا آمد و از 
ان ماست و از فرزندان یعین از شیبه او گفتند: ا ؛دیبه قتل رسان د و او را یکوب

و من سمى  -ال غرية له  نم أي –هذا سمى جدي قرنان «    اجداد است، گفت:

 یو ھرکس دیامرت نیغ ین جدم را بیا« :» فقتلته قرنان استحق القتل  جدي 

 .۱۳۴۵  :ص  ،۷ : جلد ،یائکالل، والجماعة السنة أھل اعتقاد أصول شرح - ١
                                           



 از اتهام حادثه افک لاثبات برائت عایشه  ١٢

شدن است  رت بوده مستحق کشتهیغ یب)  رسول خدا(  د که جدم یبگو
 . ١»ن او را کشتمیبنابرا

اند گذاشته شهینام دختران خود را عا تیاز اھل ب یاریبس نیوھمچن
  : مانند

 .بن جعفرکاظم یموس
 .الرضا یبن موس یعل
 .بن محمد الجواد یالھاد یعل

گاه بودند و م نیبلند أم المومن گاهیاز جا تیاھل ب یھمه دانستند که یآ
 نینور او را از تھمت فاحشه تبرئه نموده و ھمچن یدر سوره  یالله تعال

 گاهیاند چون از جاشان گذاشتهاسم عائشه را بر دختران  تیاز اھل ب یاریبس
  . دانستند که او پاک بوده استیو م اند او باخبر بوده یواال

مخالفت کرده  تیرا به فاحشه متھم کند با عمل اھل بکه عائشه  یکس
کردند و یم تیرا رعا ج امبریاحترام ھمسران پ تیاھل ب چون  ؛است

 از آنچه که منافقان لعائشه یتبرئه یبرا هیآ نیدادند که ایم شھادت 
را که نسبت به  یطالب شخص یبن اب ینازل شده است و امام عل  ،گفتند می

  . کرد هیتنب ،کرده بود ییگو بد  نیام المومن
را که نسبت به  یاند و افراداز عائشه دفاع نموده تیاز اھل ب یاریبس و

  .  اندمورد عقاب قرار داده ،اندکرده ییبدگو  یو
 یکسان یھمه بودند، یزمان م نیدر ا یو تیو اھل ب ج اگر رسول الله و

  کشتند.یم ،کردندیم ییبدگول را که نسبت به عائشه

 .۵۶۶  :ص ،الرسول شاتم علی المسلول الصارم - ١
                                           



 ١٣  از اتهام حادثه افک لهاثبات برائت عایش

در  اتیآ نیکه ابر آن یمبن عهیش یشهادت علما  چهارم:
  : شده است حق عائشه نازل 

 یدر تبرئه اتیآ نیاند که اداده یگواھ عهیش بزرگ یاز علما یاریبس
نازل  ،باشدیافک م یکه مشھور به حادثه نیمنافق یھااز تھمت لشهیعا

  :  ھستند ریعلما افراد ز نیاز ا یبرخ  است. شده 
  ».نآالقر ریتفس یف انیمجمع الب«در کتاب  یطبرس -١
  ».الجامع لعلوم القرآن انیالتب«در کتاب  یطوس -٢
  .»رالقرآنیتفس یف زانیالم«در کتاب  ییطباطبا -٣
  .»یالله الواف رکالمیتفس یف یالصاف«در کتاب  یکاشان ضیف -٤

نبي وما بغت امرأة «: دیگو یکه م» نواراالبحار«در کتاب  یمجلس -٥

 .»زنا نکرده است یامبریپ چیزن ھ « :»قط
 میالصراط المستق«در کتاب  یعامل ونسیمحمد بن  یاب نیالد نیز -٦

  .»میالتقد  یمستحق یال
که  »یشرح اصول کاف«در کتاب  یمحمد صالح مازندران -٧

زنا نکرده  یامبریپ چیزن ھ« »:امراة نبي قط اذ ما زنت «   :دیگو یم
 .»است

در   اتیآ نیاند اوجود دارند که گفته انیعیاز ش یگرید اریبس یو علما
 اتیآ نیو ا گفتند، نازل شده است یم نیاز آنچه منافق شهیبرائت از بانو عا

  کنند.یما اثبات م یرا برا لشهیعا یپاک



 از اتهام حادثه افک لاثبات برائت عایشه  ١٤

-در تبرئه اتین آیا کهنیبر ا نیمسلم یپنجم: شهادت علما

 :نازل شده است  لشهیعابانو  ی

از   شهیدر برائت عا اتیآ نیاند که اکرده دیتاک نیمسلم یعلما یتمام
  گفتند، نازل شده است.یافک م ین در مورد حادثهیآنچه که منافق

 لشهیدر برائت عا اتیآ نیا دیکه بگو یکفرکس  :ششم
 است: نازل نشده 

که به  یاسالم اتفاق نظر دارند: کس یعلما یھمه کهنیا لیبه دل
 بین را تکذآقر ،سخن نیچون با ا ؛کافر ھست ،بزندتھمت زنا   لشهیعا

  . شک کافر است بدونکند  بیتکذ که کتاب الله را  یکرده و کس

 و رتیوپاک بودن س لشهیعا یبر پاک یلیدال  هفتم:
در  شانیو محال بودن افتادن ا  شانیسن اخالق اُح 

  فاحشه:

از  یدور طھارت و به عفت و شانیافک، ا یقبل از حادثه -١
معروف بودند و برھر  یاعمال نیچن مقدمات  ایکارھا  نیتر کوچک
ظن داشته  ُحسن  گریواجب است که نسبت به مسلمان د یمسلمان

 نانیاطم  زین ج نسبت به ھمسر رسول الله یاول قیباشد و به طر
 یاعمال نیتصور چن یپاک ومطھر بوده و حت شانیکه ا میشداشته با

تھمت زدند  شانیکه به ا ینیو منافق ؛است دهیرس یبه ذھنش نم



 ١٥  از اتهام حادثه افک لهاثبات برائت عایش

 ادله و یبلکه برعکس ھمه حرف خود نداشتند  یبرا لیدل کی یحت
  . بود شانیدر تبرئه وطھارت ا اتیآ

 سپار و تعجب کن کهبپس گوش  !دیگویخود م یدرباره شهیعا -٢

مات دفن  ملا - جالبيت الذي دفن فيه رسول اهللا  كنت أدخل «: دیگو می

 -مات دفن يف غرفتها يف بيتها أبو بكر ملا  -سوأيب -يف غرفتها يف بيتها

وأقول: إنام هو زوجي وأيب، فلام دفن  ثويب  أدخل البيت واضعة 

وهو  ، سمشدودة عيلَّ ثيايب حياءً من عمر واهللا ما دخلته إال  ، سعمر

  .»ميتٌ مدفونٌ حتت الرتاب

بودند وارد  و پدرم در آن دفن شده  ج الله که رسول یبه اتاق وقتی«
ھمسرم و پدرم ھستند،  ھانیا :گفتمیآوردم و میشدم، لباسم را در م یم

از عمر به  ای(در آنجا) دفن شد، قسم به الله به خاطر ح سکه عمر یزمان اما 
خاک  ریکه او وفات کرده بود و ز یشدم در حالیوارد نم املحجاب ک جز با 

 .١»دفن شده بود
شک) او پاک  یزند، پس (بیمانند عائشه سر نم یجز از افراد ایح نیا

او  ،  بوده دیبع اریبس یمنافقان به او نسبت داده بودند از و بوده و آنچه که 
 .و عفت بوده است اینماد ح

ادامه انتخاب ( یرا برا نیامھات المومن یهیو بق شانیرسول الله ا -٣
رسولش را  الله و ،ھاکامل داد و آن اریاخت طالق)  ای انشیبا ا یزندگ

 ج که رسول خدا یھنگام : دیفرمایم ل شهیانتخاب کردند. عا
به  من شروع کرد و ھمسرانش را امر نمود، ابتدا از  ر،ییتخ یدرباره

إ� ذاكر لك أمراً، فال عليك أن تعج� حىت �ستأمري «من فرمود: 

 .۲۵۶۶۱  :ثیحد   ،۴۴۱   : ص   ،۴۲  : جلد ،بن حنبل أحمد إمام مسند  - ١
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 ی درباره که خواھم ینم دارم، یم انیب تیبرا را یکار من «  »: أبو�ك 
  .»یکن مشورت مادرت و پدر با بدان راجع تا یکن وعجله شتاب آن
 دستور تو از ییجدا به مرا پدر و مادرم که دانم یم  :گفت شهیعا

َها ﴿ :تالوت کرد را هیآ نیا  ج  الله رسول سپس دھند،  ینم ُّ�
َ
�  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن 
َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ قُل ّ�ِ [األحزاب:  ﴾َوزِ�نََتَها ٱ�ُّ

 را آن برق و زرق و ایدن یزندگ شما اگر  و:بگ ھمسرانت به  ! امبریپ یا«    ]٢٨

ْجًرا َعِظيًما﴿ تا ».دیخواھ یم
َ
مورد با پدر   نیدر ا ایآ  . سپس گفتم:﴾أ

که من الله و رسولش و آخرت را  یو مادرم مشورت کنم!؟ در حال
 کار و نیھم ج رسول الله :فرمود لشهیاسپس ع خواھانم، 

 ١  . گفت نیز ھمسرانش ریسا هھا را ب گفته
پاک  شانیالله ورسولش را انتخاب کردند چون ا زین شهیدوستان عا 
 یهنشان دھند نیپاک را نداشتند و اھرگز تحمل دور شدن از رسول  و  هبود

  . است  شانیپاک ا رتیس
 ج که رسول الله میابی یدرم میبنگر ل شهیعا یرهیاگر به س -٤

است که  نیسخن ا نیا لیدل داشت ویدوست م اریرا بس شانیا
دفن شدن انتخاب  و یپرستار یرا برا شانیا یخانه ج رسول الله

  . نمود
و  ؛بود  جهیبعد از خد ج ھمسر رسول الله نیترمحبوب  لشهیعا  

: ندفرمود شهیکه به عا ییکردند تا جایم حیامر تصر نیبارھا به ا پیامبر نیز

 .». درسانیم به تو سالم  نیام لیجبرئ« :٢»يقرأ عليك السالم جرب�ل  إن   «

 .ریثکابن ر یتفس - ١
 .متفق علیه - ٢
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  لشهیعا ج گر آن است که رسول اللهنشان لیدال نیا یھمه
را دوست  پاک ریمحال بود غ پاک بودند و زین امبریپداشت و یدوست م را 

  است. یاز تھمت منافقان کاف شانیبرائت ا یبرا مسئله  نیبدارد، ھم
باز ھم معقول است که  ایکه ذکر شد؛ آ یموارد یاز ھمه بعد

  مرتکب فحشا شده باشد؟   لشهیعا
 را یکمال خوش رفتار شانیچون رسول الله با ا راست،یخ جوابقطعا 

  . دادندیرا طالق م شانیشد حتما ایفاحشه م داشتند و اگر دچار عمل 
 نیدشمنان د یاز سو یانقشه  لشهی! طعن زدن به عازانیعز بله

طعن   لشهیکه امروز به عا یاست. کس نید یھاهیکردن پا نابود  یبرا
 طعن و یھانقشه بیترت نیزند و به ھمیطعنه م زیقرآن ن وارد کند فردا بر 

به  یارتباط چیکه ھ یدیجد نیو ساختن د بردن اسالم  نیجھت از ب فیتحر
 یزھ یھا کردند، ولینصران که  یاسالم ندارد ادامه خواھد داشت، ھمان کار

 یمعرف نید  نیتروکامل نیاسالم را تنھا د نید ألباطل! چون الله الیخ
کتابش برائت  پروردگار ما در و ستین لیتبد و ریین قابل تغآقر کرده است و

 تیاعالم رضا زین شانیاز ا داده و خبررا به ما  لشهیعا نامنؤم مادر 
  . رندیاز خشم بم ثانیوخب نموده است تا کوردالن 

 یائمه ؛میطعن زنندگان را بدان نیوھدف ا تیما واجب است که ن بر
-گفته نیرا چن ندگانیطعن گو نیمختصر مقاصد ا به صورت  نیبزرگ د

چون نتوانستند  یطعنه بزنند، ول ج  اقوام خواستند به رسول الله  نیا«   اند:
مرد  :ندیقدح زدند تا ھمه بگو و طعن  شانیبه ھمسران ا لیدل نیبه ھم
 . »داشتیم یزنان صالح ،بودیاگر صالح م ستین یصالح
طعن بزند، مسلمان  لشهیبه عا یاسالم کند ول یکه ادعا یپس کس 

اسالم  یجز نابود یباشد و ھدفیاز اسالم م ریغ گرید ینیبلکه تابع د  ست،ین
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و پابرجاست و  زیاسالم عز  است: نیا یاشخاص نیچننیا ما به  امیندارد و پ
  . نابود نخواھد شد

 لکند و به عائشهیم یمسلمان یکه ادعا یکالم به ھرکس یانتھا در و
 و ستادیا یمقابل پروردگار خواھ یروز کی  :میگویم ،زندیناروا م یھاتھمت

 یچون قرآن ؛یمانیدر جھنم م شهیھم یخواھد کرد و برا تو را وارد جھنم 
  .  یاکرده بیتکذ  ،که عائشه را تبرئه نموده

  . ھمسران رسول الله دفاع کن یاست، از آبرو مانیاگر در قلب تو ا و

  .نيآله وصحبه أمجع یحممد وعل ناينب یاهللا وسلم عل یوصل

  .نيدعوانا أن احلمدهللا رب العامل وآخر
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