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رات می ۀھا بھترین نمون برای خانواده باشد که  زندگی، زندگی ازواِج ُمَطھَّ

را خوِد قرآن تائید کرده است و برای َاَبد ھا  آن عفت و پاکدامنی و مقام واالی
و چون اند  روشن نموده که این افراد از طریق وحی تربیت و پرورش یافته

ا ھ آن بوده، لذا خداوند متعالھا  آن از فطرِت اولیه در سرشِت ھا  آن شایستگِی 
را برای پیغمبر آخرالزمان برگزید و فرمود که گفتار و کردار شما زناِن پیامبر 

 والسالم خواھد بود...  ةتا قیامت نمونه و راھنمای امت محمدیه علیه الصلوا

 »مؤلف«





 
 

 

 

 تقریظ موالنا سلیم الله خان صاحب 

خداوند رب العالمین است که انسان را  ۀانتھا شایست حمد و ستایش بی
در عاَلم آب و ِگل آفریده و به َخلعت احسن تقویم آراسته و او را در میان 

آفریدگان برای جداکردن حق از باطل به زیور عقل و خرد پیراسته و با  ۀھم

ۡمَنا بَِ�ٓ ﴿: ۀآی نعمِت فرموده و  . او را تحسین]۷۰[اإلسراء:  ﴾َءاَدمَ َولََقۡد َكرَّ
را به  ج رسالت سید األنبیاء و امام المرسلین محمد رسول الله خاتم النبیین

پایان بر محمد مصطفی احمد مجتبی باد  انسان بخشیده و درود و سالم بی
عالمیان و بر  ۀھدایت و نجات جمل ۀکه حبیب رب العالمین است و وسیل

اجمعین که  اصحاب رضوان الله علیھم ۀ) و ھمج ازواج (اھل بیت رسول
احکام  ۀکه به قرآن و حدیث و ھمھا  آن نمونه است و بر پیروانھا  آن زندگی

 رسالت تاکنون واسطه و عالمت ھستند. ۀاسالم ایمان آورده و از دور
کراچی  ۀفاروقی ۀاما بعد، عزیز مکرم موالنا عبدالعزیز خالقی فاضِل جامع

ختم نبوت حضرت  ۀخانعفت و شمع  ۀِعلمًا واخالصًا کتابی در سیرت ملک
 ۀتألیف نموده که حقیر ھم از مطالع بعایشه ملقب به حمیرا و صدیقه

اند و در تمام  مند گردیدم و در کار خود موفق بوده این کتاِب کمیاب بھره
 اند. انصاف و عدالت خارج نشده ۀموضوعات از جاد

منافقان و جریان سبائیت در  ۀاز فتن ج ھمانگونه که سایر یاران پیامبر
ھادی  کاینات ھم بدن ۀصدیق ۀتاریخ اسالم مصون نماندند این گروه دربار

و اصحاب و اھل بیِت ایشان و تکذیب قرآن  ج کرده و در پی ایذاء رسول خدا
اند  و بعضی مسلمانان را به شک و تردید انداختهاند  مجید کاغذھا سیاه کرده

روشن ھا  آن د کتابی نوشته شود و موضوع برایو الزم بود که در این مور
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 عزیز این کتاب با استفاده از قرآنکریم و احادیث نبی کریم ۀشود که نویسند
را روشن کند و حقیقت را  ھا ریکا ه است فریبو تواریخ صحیح توانست ج

ای از روی انصاف قضاوت کند و حقایق  نقاب سازد تا ھر خواننده آشکار و بی
شکار گردد، در خاتمه از حق تعالی امیدوارم که مسلمانان را از بر قلب او آ

مند فرماید و جناب نویسنده را در خدمت به دین حنیف  این تحفه بھره
 توفیق بیشتر عطا فرماید، آمین یا رب العالمین.

 سلیم الله خان –ھجری قمری  ۱۳۹۷ ۀجمادی االولی سن ۱۳دوشنبه 
 کراچی –فاروقیه  ۀجامع



 
 

 

 

 مقدمه

مجتبى وعىل آله وأصحابه وأهل بيته ـاحلمد هللا وكفى والسالم عىل نبيه ال

 .)١(الطاهرين أمجعني
 اما بعد:

وقتی که خورشید اسالم در سرزمین عرب طلوع کرد و به زودی شعاع 
ھای باطله در برابر این  قدرت ۀجھان گسترده شد و ھم آن در اطراف

ھای قیصر و کسری افتاد و  اثر گردید و زلزله در کاخ پیشرفت محیرالعقول بی
ھای روزافزون در  قدرت ۀپادشاھان از نام اسالم بر خود لرزیدند و ھم ۀھم

توانستند آشکارا  برابر اسالم سرنگون گردیدند، در آن ھنگام که دشمنان نمی
با اسالم دشمنی کنند از راه حیله و مکر وارد شدند و به طور پنھانی سعی 

بنیاد اسالم را پاره  ۀکردند تا قدرت متحد مسلمانان را پراکنده کنند و شیراز
ھای منافقانه ضربت قاطعی بر  دند که با این حیلهکر پاره سازند و خیال می

 اسالم وارد خواھند کرد.
مقام باال و  لعفت ام المؤمنین عایشه صدیقه ۀملک ،نبوت ۀدر خانواد

ارزش درخشانی داشت. تاریِخ اسالم از ناِم نیک ایشان درخشنده و روشن 
بدگویی است، لکن دشمناِن دوست نمای ظاھر میِش باطن گرگ، زبان طعنه و 

را ھدِف ھا  آن دراز کرده و شنسبت به سربازاِن پیامبر و جماعت صحابه 
اساس شمرده و  را بیھا  آن تیرھای طعنه و سرزنش قرار داده و کارھای اساسِی 

                                           
ستایش خدای راست و بس و درود بر پیامبر او که برگزیده است و بر خاندان او و  -١

 یاران او و اھل بیت او که پاکان ھستند ھمگی.
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ساختند تا بدین وسیله اتحاد اسالمی را متزلزل و شربت ھا  آن ۀھا در بار دروغ
سازند آنان حتی به بزرگوارانی که در شیریِن یگانگی مسلمانان را تلخ و ناگوار 

را ھا  آن یعنی به کسانی که قرآن مجیداند  نیز جسارت کردهاند  َحَرم پیامبر بوده
ھاِت ُمؤِمنین نامیده است، چرا که اگر خدای ھا  آن پاک و مقدس دانسته و را ُامَّ
ای بر دامن عفت و  نیکوسیرت نبودند و لکهھا  آن نخواسته (پناه بر خدا)

را برای حبیب خود ھا  آن بود، ھیچ وقت خداوند ُذوالجالل میھا  آن دارِی  یند
 داد. را مادران مؤمنین لقب نمیھا  آن کرد و انتخاب نمی

حضرت ُام المؤمنین عایشه مانند نفوس قدسیه ھمان قدر که بزرگوار و 
پاکدامن ھستند، ھمان قدر ھم مظلوم و ُبردبار ھستند، چون گروھی در 

امت اسالم بودند و ھستند که سعی دارند ھر طور شده، ثابت کنند که تاریخ 
ھائی انتخاب کرده که  (پناه بر خدا) خداوند متعال برای پیامبر آخرالزمان زن

 اند. نبوت تناسب نداشته ۀعفیف نبوده و با خانواد
در حقیقت این گروه کسانی ھستند که تمام کوشش خود را به کار 

 مشاوران پیامبر و بخصوص اھل بیِت ھدایتگر پیامبر اکرم برند تا یاران و می
او و  ۀروح سازند و به مردم جھان بگویند که کسی که داخل خان را بی ج

تواند پرچمدار اصالح و خیر  پیروان او این طور اشخاص باشند، چگونه می
 جھان و جھانیان باشد.

و بیاِن  ج خدا ھای یاران جان نثار رسول در چنین مواقعی ذکر بزرگواری
الزم و بلکه در ُحکم جھاد فی سبیل  شازواج مطھراتقدر و منزلت و عفت 

که آھن را اند  الله است، چون که این گروه بقدری طعنه زده و بدگوئی کرده
خبر ھستند از گفتار آن  به رنگ طال درآورده و مردمانی که از حقیقت بی

رات گروِه گمراه فریب خورده و نسبت به اصحاب بز رگوار و ازواج ُمَطھَّ
 اند. بدگمان شده جپیامبر
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ولی کارھای این گروه نقش بر آب است، زیرا در برابر نصِّ قرآن 
اظھار رضایت  ج توانند کاری بکنند و چون خداوند از اصحاب پیامبر نمی

 ۀھای پیامبر را مادران مؤمنین نامیده، دیگر از گفتار یا نوشت فرموده و زن
ام این  مختصر سعی کرده ۀشود، من در این نوشت ثابت نمی مخالفان چیزی

ُ َ�ۡنُهۡم رَِّ�َ ٱ﴿فرماید:  موضوع را روشن و واضح کنم که وقتی خداوند می َّ�
 فرماید و ھیچیک را استثناء اصحاب را می ۀھم )١(.]۱۰۱: التوبة[ ﴾َورَُضواْ َ�ۡنهُ 

ۥٓ ﴿ فرماید: کند و آنجا که می نمی ۡزَ�ُٰجُه
َ
َ�ُٰتُهمۡ َوأ مَّ

ُ
 ۀھم. )٢(]۶[األحزاب:  ﴾أ

کند و در برابر این نصِّ  استثنا نمی فرماید و ھیچیک را ھای پیامبر را می زن
 توان ادعای خالف کرد و چنین و چنان گفت. آشکار نمی

 لزندگی ام المؤمنین عایشه ۀآنچه سبب شد تا چند کلمه در بار
حرمتی به آن  بنویسم سخنان و نوشتارھائی بود که به نوعی اھانت و بی

داشتند، پس از مراجعت از سفر بیت الله الحرام که چند روزی  لحضرت
بردم یکی از دوستانم  برای گرفتن ویزای تحصیلی در کراچی بسر می

ن به من داد که در فصل آخِر آن رساله به ای» َتحریِف ُقرآن«ای بنام  رساله
رات سخنانی گفته بود  ۀموضوع برخورد کردم که مجتھدی در بار ازواج مطھَّ

 نبود. ج که مناسب شأن و منزلت ھمسران پیامبر اکرم
طھارت و عفت مادِر  ۀای در بار بعد از آن الزم دانستم چند صفحه

مؤمنین بنویسم و در ضمِن مطالعه بعضی از دوستان پیشنھاد کردند این 
ه تالیف کنم تا ھر زن و مرد مسلمان که آن را مطالعه موضوع را جداگان

                                           
 .»خداوند از آنان خشنود شد و آنان نیز از او خشنود شدند« -١
 تصرف در کارھای مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و زنانش مادران به ج پیامبر« -٢

 .»ھستندھا  آن
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ھای  ھائی که میان فرقه کند بر روِش مادر مؤمنین عمل کند و تھمت می
 مخالف رد و بدل شده از بین برود.

در نوشتن این رساله از کتب معتبر اھل تسنن و اھل تشیع استفاده شده 
 داختیم.پر ببا فاطمه و علی لو به ویژه به روابط آن حضرت

و حضرت  سو حضرت علی لو حضرت فاطمه لحضرت عایشه
و با یکدیگر دلبستگی  سو ھاشمی سخاندان صدیقی یعنی بابن عباس

از ِچرک کینه و حسد مثِل آیینه پاک و ھا  آن ھای مبارک مودت داشته و قلب
 مانند خورشید درخشان بوده است.

عفت را  ۀملک ۀپسندید ۀاوصاِف کامل ۀکنم که این رساله ھم من ادعا نمی
یک قطره از دریاست. به قول آن گنجشکی که  ۀکند، بلکه به انداز روشن می

داشت و در آتشی که نمرود برای سوختن حضرت  با نوک خود آب برمی
آب با آن خرمن  ۀریخت، از او پرسیدند که این قطر ابراھیم برافروخته بود می

کنم، آتش خاموش  محبت میآتش بزرگ چه مناسبت دارد، گفت من اظھار 
 بشود یا نشود به من مربوط نیست.

 ۶۸پایان است، ایشان در قریب  اخالق و کردار مادر مؤمنین دریای بی
سال عمر خود که از خدا عنایت شده بود ھر روز را یک نمونه برای 

عاصی این چند کلمه را از روی فرط محبت و عقیده  ۀمسلمانان بودند، بند
نجات اخروی من و پدر و مادر و  ۀبزرگ قبول کند و وسیل نوشتم تا خدای

استادانم گرداند، از خوانندگان درخواست دارم که حقیر را از دعاھای 
نیکوی خود فراموش نفرمایند و اگر در این نوشته اصالحاتی الزم دیدند، 

 کار را باخبر سازند تا آن را اصالح و نقص را برطرف کنم. گنه ۀحتمًا بند
 تشکر إظھار
پیش نویس این رساله به پایان رسید آن را برای تصحیح به اینکه  بعد از

رم شیُخ الجامعه و بانی و سرپرست جامع فاروقیه ابوعبدالله  ۀخدمت استاد مکَّ
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عادل موالنا سلیم الله خان تقدیم نمودم، ایشان با وجود اشتغاالت زیاد و 
و مرحمت ایشان شامل حال عطوفت  ۀنوازی نموده و سای نداشتن فرصت، بنده

حقیر گردید و البته بر خوانندگان این رساله پوشیده نماند که بنده تمام مدت 
ام و  شفقت ایشان گذرانده ۀھشت سال تحصیل خود را از ابتدا تا انتھا در سای

لطف و محبت ایشان نسبت به بنده کمتر از مھربانی و شفقت پدری نبوده و 
 اند. بت و عنایت خود قرار دادهدر ھر مرحله مرا مشمول مح

ھا و  نویس این رساله نیز با وجود گرفتاری ایشان پس از تقدیم پیش
فاروقیه بود بر بنده منت  ۀاشتغاالت بسیار که ھمزمان با امتحانات جامع

گذاردند و تمام رساله را از اول تا آخر مطالعه نموده و موارد اصالح را جداگانه 
 مرقوم داشتند و حقیر طبِق نظر ایشان اصالحات الزم را به عمل آوردم.

شمار است و برای  به ھرحال لطف و احسان ایشان نسبت به حقیر بی
گانه الزم است، این لطف و احسان ایشان کتابی جداھا  آن یادآوری ھریک از

فراموش شدنی نیست و خداوند به ایشان اجر عظیم عنایت فرماید و رضاِی 
 ۀنجات بنده گرداند و سعادت ابدی به ایشان و خانواد ۀخاطِر ایشان را وسیل

 معظم مرحمت فرماید.
 آمین یا رب العالمین

 عبدالعزیز خالقی َغَفر اللُه َله



 
 

 

 

 های مادر نمونه ای از ویژگی جلوه

الزم دانستم با ذکر آیات و  لحضرت عایشه ۀقبل از پرداختن به سیر
ای از  روایاتی ھرچند مختصر که مربوط به مادران و خواھران است، جلوه

ھا  ھای مادر نمونه را روشن نمائیم. چون در این عصر بیش از ھمه زن ویژگی
و با  اند، حقیقت زندگی خود را فراموش کرده و ھویت خویش را از دست داده

ھا که تقریبًا در تمام دنیا رایج شده و ظاھرًا تمام دنیا آن را  شعار آزادی زن
زن را از محیط خانه و رسالت تربیتی آن اند  ای توانسته دادنند، عده ارزش می

کشی قرار دھند آنچه باعث حیرت و  ای مورد استثمار و بھره دور و چون ملعبه
ھای پیشین را مدنظر قرار  امروز تمدن گردد، این است که چرا زنان تعجب می

نمایند تا با حفظ  دھند و با یک بینش تاریخی آزادی خویش را دنبال نمی نمی
آید قبل از  ھویت زنانه، شأن و منزلت خویش را باز یابند، آنچه از تاریخ برمی

ھا ھیچ ارزش و حیثیتی نداشتند، اما ھمین که آفتاب نبوت طلوع  اسالم زن
که از دست رفته بود ظاھر شد و شریعت مقدسه ھا  آن نسانیکرد حقوق ا

نیستی به َھستی آورد به طوری که در امر  ۀھا را تعیین و از صفح حقوق زن
تر از ھمه ازواج مطھرات رضوان الله علیھن اجمعین ھستند و  دین مقدم

و نمونه است، زندگی  ةبرای ھر فرد ُاسوَ  ج ھمانطور که زندگی پیغمبر
ای است که باید مثل  مخصوصًا ازواج ایشان نیز برای ھر فرد نمونه اصحاب و

اند و قرآن مجید  ھا راه راست را از شخص پیامبر آموخته آن عمل کند، زیرا این
به طور کامل از حقیقت ھا  آن نازل و مرتب شده. بنابراین،ھا  آن پیش چشم

گاه ھستند و طبق آن عمل می  ند.ا کرده دین و اصول شرع مقدس آ
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ھرات می ۀھا بھترین نمون برای خانواده باشد که  زندگی، زندگی ازواِج ُمطَّ
را خوِد قرآن تائید کرده است و برای َاَبد ھا  آن عفت و پاکدامنی و مقام واالی

و چون اند  روش نموده که این افراد از طریق وحی تربیت و پرورش یافته
ھا  آن بوده، لذا خداوند متعالھا  آن از فطرِت اولیه در سرشِت ھا  آن شایستگِی 

را برای پیغمبر آخرالزمان برگزید و فرمود که گفتار و کردار شما زناِن پیامبر تا 
والسالم خواھد بود.  ةقیامت نمونه و راھنمای امت محمدیه علیه الصلوا

به آن  ج مرحمِت فخر عالم ۀدر سایھا  آن خداوند اوامر خود را نازل نمود و
گویندگان  ۀل کرده و برای امت روشن کردند که احکاِم خدا برای ھماوامر عم

ولُ اهللاَِّ « سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ دُ أَنْ ال إِلَهَ إِال اهللاَُّ، وَ هَ  نجات است. ۀواجب و وسیل »أَشْ
در این آیات قرآن ازواِج مطھرات رضوان الله علیھن اجمعین مخاطب 

 ھستند:

لَٰوةَ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوقَۡرَن ﴿ قِۡمَن ٱلصَّ
َ
� َوأ وَ�ٰ

ُ
َج ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱۡ� َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ

ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس  َما يُرِ�ُد ٱ�َّ ۥٓۚ إِ�َّ َ َورَُسوَ�ُ ِطۡعَن ٱ�َّ
َ
َكٰوةَ َوأ َوَءا�َِ� ٱلزَّ

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ�ٗ 
َ
َءاَ�ِٰت َ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َوٱۡذُكۡرَن َما ُ�تۡ  ٣٣� أ

َ َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا  � إِنَّ ٱ�َّ ِ َوٱۡ�ِۡكَمةِ  .]۳۴-۳۳[األحزاب:  ﴾٣٤ٱ�َّ
ھای خود و تجمل نمائی نکنید، مانند تجمل نمائی جاھلیت  و بمانید در خانه«

ل او، ھمانا اولی و بپا دارید نماز را و بدھید زکات را و اطاعت کنید از خدا و رسو
ببرد و پاکیزه سازد،  ج خواھد که از شما ناپاکی را ای اھل بیت پیامبر خدا می

ھای شما از آیات  شود در خانه شما را پاکیزه کردنی و بیاد آرید آنچه تالوت می

گاه است  .»خداوند و حکمت ھمانا خداوند با لطف و آ
به اعتبار داللِت این حکم اگرچه ظاھرًا خاصِّ ازواِج مطھرات است، اما 

ھا بیشتر از ھرچیز مطلوب است،  خطاب و حفاظت و عفت که برای زن
در ذیل » الدر«در کتاب » مقاتل«شود، ھمانطور که  زنان می ۀشامل ھم
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ت ِنساَء الُمؤِمنین (سپس ھم ۀکلم جَن نوشته است: ُثمَّ َعمَّ زنان  ۀَتَبرُّ
 شود). مؤمنین را شامل می

ز در دنیا فساد رایج شده که در عھد رسالت امرواینکه  با توجه به
ھای مسلمانان  نبوده، معلوم است که رعایت این احکام برای زن جپیامبر

این احکام و آیاِت حجاب، بستِن درھای فساد  ۀعمومًا واجب است، و فلسف
 گردد. ماقبل معلوم می ۀدر آی» َان یطَمع«است، چنانکه از لفظ 

ه به رسوم جاھلیت منع  ای که ذکر شد خداوند در آیه زنان را از َتَشبُّ
زنان است که بدون ضرورت و برای سیر و  ۀکند و این احکام برای ھم می

نقل شده که زنان  ج تفریح بیرون نروند و احادیث بسیاری نیز از رسول خدا
ممکن است  اند. شان بدون ضرورت منع فرموده ھای رفتن از خانه را از بیرون

را مورد خطاب قرار  ج کسی بگوید که در این آیات خداوند فقط زناِن پیغمبر
گردد. جواب این  برمی ج داده و ضمایِر مذکور در آیه به ازواِج حضرِت رسول

آید و اگرچه در  است که از تخصیِص در ذکر، تخصیص در ُحکم الزم نمی
نیست و ھا  آن صادره خاصِّ ولی حکِم  اند، متِن آیه زوجات مطھرات ذکر شده

شامِل عموم زنان از خانه ممنوع نیست و برای اثبات این امر ھم دلیل قولی 
 داریم و ھم دلیل فعلی و عملی.

فرمود:  ج اما دلیل قولی حدیثی است که مسلم روایت کرده که پیامبر

ْرُْجَن حِلَاَجِتُ�نَّ «
َ

ْن خت
َ
ِذَن لَُ�نَّ أ

ُ
ه اجازه داده شده است یعنی ھرآین »إِنَُّه قَْد أ

 شما را که برای حاجِت خود بیرون روید.
زناِن خود را با خود  ج اما دلیل فعلی و عملی این است که پیغمبر اکرم

آیاتی که نقل شد  اند، ھا و غزوات ھمراه برده به سفر حج و بعضی از جنگ
ھلیت، گرایی عصر جا پس از امِر زنان به ماندن در خانه و عدم تقلید از تجمل

دھد که نماز بخوانید، و  و دیگر زنان مسلمان دستور می ج به زنان پیامبر
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را بدھید و ھرچه که خدا ھا  آن اگر اموال شما به حد نصاب زکات رسید زکات
خواھد ناپاکی  کنند اطاعت کنید، زیرا که خدا می و رسول او به شما امر می

ھای  ازد و آنچه که در خانهرا از اھل بیت دور کند و شما را پاک و تطھیر س
و حکمت الھی آن را ذکر  ج شود، یعنی قرآن و کالم رسول شما خوانده می

گاه است و از  کنید و به یاد داشته باشید و بدانید که خداوند رازدان و آ
ھا و کارھا خبر دارد و باید که اوامر خداوند را در نھان و آشکار و در ظاھر  دل

 نید و از ھرچه که نھی فرموده خودداری نمائید.و باطن رعایت و اطاعت ک
را بعد از نصیحت و  ج اول ازواج پیامبر ۀخداوند در آیاینکه  خالصه

مفتخر کرده و از ناپاکی ظاھری و باطنی » اھل بیت«ارشاد به لقب پرافتخار 
 پاک و مطھر و طاھر فرموده است.

خانداِن رسالت توضیح داده که خانه و ھا  آن دوم برای ۀسپس در آی
علم و حکمت است و انوار قرآن  ۀپاکیزه و محِل انتشار پیام الھی و سرچشم

کند  خیزد، تمام دنیا را از نور ایمان آراسته می ھا برمی و سنت که از این خانه
 ھای دارد و روشنائی ایمان را در دل برمیھا  آن ھای و ناپاکِی کفر را از دل

کند، و راھزن را به  ن را تبدیل به دوست میسازد و دشم جایگزین میھا  آن
پرست را به خداپرست، و  ده) و باالخره ُبتکنن ھمراه و قاتل را به تائب (توبه
 ۀفرماید، پس شما که اھل بیت و اعضاء خانواد کافر را به مسلمان تبدیل می

ھستید، باید برای تمام امِت مسلمان نمونه باشید. حال باید دید  ج پیامبر
را ھا  آن خداوند ازواج مطھرات را باین مقام عالی رسانده و فضایلآنکه  ازبعد 

عایشه زباِن طعنه دراز کرده و  ةبیان فرموده، اھل بدعت در حق سید
که بعد از نزول این آیه چرا عایشه برخالف قرآن عمل کرده و برای اند  گفته

 اند؟ جنگ به جایی رفته که ھزاران نامحرم در آنجا بوده
گویم که اوًال اینھا از علوم قرآن  جواب این معترضین ھمینقدر می در

گاھی ندارند و فقط آیاِت قرآنی را براِی اثبات مقاصد و ھدف ھای خود  آ
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کنند چه صحیح باشد و چه غلط. این گروه  خواھند تفسیر می ھرطور که می
ا اسالم بودن و دشمنی ب منافقھا  آن ترین کارِ  کنند و مھم قرآن را درک نمی

گاھی از علوم قرآن و در اعتقاد اخالص میھا  آن است، اگر داشتند، چنین  آ
باید پرسید: آیا معنِی آیات این است ھا  آن کردند، لذا از سؤالی را مطرح نمی

که زنان تمام عمر در چھار دیواری خانه محبوس و در بند باشند؟ آیا برای 
؟ نه، ابدًا چنین نیست و بر این کارھاِی دینی ھم نباید از خانه خارج شوند

 عقل و دانش بباید گریست.
توانند  ھا می زن ج قبًال ھم ذکر کردیم که طبِق قول و عمل رسول اکرم

ھا  ھا و تعزیت خویشاوندان بروند و در جنگ به حج بروند و به عیادت مریض
باشد و  و غزوات حاضر شوند. بنابراین، اعتراض از این جھت صحیح نمی

ھای  ھای پیامبر و مسلمانان نباید مثل زن شریفه این است که زن ۀآیمعنی 
حجاب کنند و با زرق و برق آرایش نمایند و  جاھلیت خود را بی ۀدور

ھای ابریشمی بپوشند و در بازارھا به گردش بپردازند و این معنی در  لباس
 شود. احزاب بیشتر روشن می ۀسور )٢(۵۹و  )١( ۳۲ ۀآی

کردن و مصالحه با حضرت  برای مشورت لعایشه شدن حضرت بیرون
بود و برای این کار  سو قصاِص قاتالِن امام مظلوم حضرت عثمان سعلی

                                           
ای زنان پیامبر، شما مانند ھیچیک از سایر زنان نیستید، اگر پروا دارید. پس در  -١

گفتن نرمی نکنید که آنگاه کسی که در دل خویش بیماری دارد، به طمع افتد.  سخن
 و سخنی شایسته بگویید.

پیامبر! به ھمسرانت و دخترانت و ھمسران کسانی که مؤمن ھستند بگو: ای  -٢
چادرھایشان را بر خود فرو پوشند [تا بدن و آرایش و زیورھایشان در برابر دید 
نامحرمان قرار نگیرد.] این [پوشش] به اینکه [به عفت و پاکدامنی] شناخته شوند 

ر] مورد آزار قرار نخواھند نزدیک تر است، و در نتیجه [از سوی اھل فسق و فجو
 .گرفت؛ و خدا ھمواره بسیار آمرزنده و مھربان است
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توان برایشان طعنه زد بخصوص که اوًال محارم ایشان مثل عبدالله بن  نمی
بود ھمراه ایشان بودند، ثانیًا چون ایشان ام المؤمنین اش  زبیر که خواھرزاده

کردن  و اعتراضاند  اصحاب و مؤمنان فرزندان ایشان بوده ۀھستند پس ھم
 بر این سفر حماقت است.

ۡزَ�ٰجٖ �َّ ﴿
َ
َل بِِهنَّ ِمۡن أ ن َ�َبدَّ

َ
ۡعَجَبَك   َ�ِلُّ لََك ٱلنَِّسآُء ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�ٓ أ

َ
َولَۡو أ

 ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ءٖ ُحۡسُنُهنَّ إِ�َّ َما َملََكۡت يَِميُنَكۗ َوَ�َن ٱ�َّ [األحزاب:  ﴾٥٢رَّ�ِيٗبا  َ�ۡ

۵۲[. 
ھا  آن زنانی دیگر جایگزینآنکه  بعد از این زنان برای تو حالل نیستند، و نه«

کنی. ھرچند زیبایی آنان تو را به شگفت آرد، مگر آنچه ملِک یمینت شود، و 

 .»خداوند بر ھمه چیز نگھبان است
ازواج با زنان جدید یا خداوند ذوالجالل حضرت پیامبر را از اینجا  در
بعدی تماِم امت را مخاطب ساخته که از  ۀمنع فرموده و در آیھا  آن تبدیل

 خودداری کنند. ج کردن) رسول الله ایذاء (اذیت

ۡزَ�َٰجُهۥ ِمۢن َ�ۡعِدهِۦٓ ﴿
َ
ن تَنِكُحٓواْ أ

َ
ِ َوَ�ٓ أ ن تُۡؤُذواْ رَُسوَل ٱ�َّ

َ
َوَما َ�َن لَُ�ۡم أ

بًَد�ۚ إِنَّ 
َ
ِ َعِظيًما�  .]۵۳[األحزاب:  ﴾َ�ٰلُِ�ۡم َ�َن ِعنَد ٱ�َّ

و سزاوار نیست برای شما که آزار دھید رسول خدا را و سزاوار نیست که «

 .»ھاِی او را بعد از او، این کار نزد خداوند گناھی بزرگ است نکاح کنید زن
گردد،  ج در این آیه نظر خداوند به ھرچیزی است که سبب اذیت پیامبر

صریحًا به مؤمنان فرموده که سرپیچی از فرمان رسول خدا چه قوًال و چه  و
ھای بزرگ است و  ھای آن حضرت تمامًا گناه کردن زن عمًال و ھمچنین نکاح

 ھاست.علت تحریم ُامھات المؤمنین تعظیم و بزرگداشِت آن

ۡزَ�ُٰجهُ ﴿
َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
ۡوَ�ٰ بِٱلُۡمۡؤمِنَِ� ِمۡن أ

َ
َ�ُٰتُهمۡ ٱ�َِّ�ُّ أ مَّ

ُ
 .]۶[األحزاب:  ﴾ۥٓ أ
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پیامبر به تصرف در کارھای مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و زنانش «

 .»ھستندھا  آن مادران
فرماید  در این آیه خداوند ذوالجالل به مقام واالی پیامبر اشاره کرده و می

حق ھا  آن مسلمانان پدر ھستند و بیش از خودِ  ۀکه آن حضرت برای ھم
مادِر مؤمنان  ۀبه منزل ج ھای آنحضرت را دارند و زنھا  آن در امورِ تصرف 

ریک ھستند و ھیچکدام ش شھستند و در این حکم تمام ازواج مطھرات
فرق بگذارد و یکی را استثنا ھا  آن اند و ھرکس که بخواھد میان استشنا نشده

قرآن را کند مؤمن و مسلمان نخواھد بود، زیرا که اگر چنین کند کتاب خدا و 
 قرآن را انکار کند مسلمان نیست. ۀانکار کرده است و ھرکس که حتی یک آی

بوده و بعدًا شامل  ج بعد از ذکر این آیات که ابتدا خاص زنان پیغمبر
ای را ذکر کنم که خداوند متعال  ھای مسلمان شده، الزم است آیه زن ۀھم

نبوت و  ۀانوادزنان مسلمان، چه خ ۀامر فرموده که ھم ج به حضرت رسول
 ھای مؤمنین را نصیحت فرماید: چه خانواده

ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� يُۡد�َِ� َعلَۡيِهنَّ مِن ﴿
َ
َها ٱ�َِّ�ُّ قُل ّ�ِ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ُ َ�ُفورٗ  ن ُ�ۡعَرۡ�َن فََ� يُۡؤَذۡ�َنۗ َوَ�َن ٱ�َّ
َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�ٰلَِك أ  ﴾٥٩رَِّحيٗما � َجَ�ٰبِيبِِهنَّ

 .]۵۹[األحزاب: 
ھایشان را بر خود  ای پیامبر به زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسری«

 ۀشناخته شوند، و آزار نبینند. و خداوند آمرزندآنکه  فرو پوشند، این نزدیکتر است به

 .»مھربان است، (یعنی عفت ایشان ظاھر شود و فاسقی متعرض ایشان نشود
ھا  شود که خداوند چقدر به زن اندکی فکرکردن معلوم میدرین جا با 

اراده کرده، اما افسوس که درین ھا  آن شفقت فرموده و زندگی خوبی برای
کند و به جای پیروی  متمدن ھرکس به نوعی زندگی خود را ضایع می ۀدور

ھا تقلید نموده و به آن  از طرز زندگی غیر مسلمان ج از دستورات نبی اکرم



 ١٥    های مادر نمونه ای از ویژگی جلوه

 

دانند، زندگی حضرت  کنند و این را دلیل پیشرفت خود می ھم می افتخار
 ۀتواند نمونه و الگو باشد، زیرا ایشان از خان عایشه برای ھر زن مسلمان می

اگرچه رفتار و  اند، پیامبر تصدیق زندگی اسالمی و عفت و طھارت گرفته
ھا  آن گفتار ھریک از ازواج مطھرات قابل تحسین و تبعیت است و ھریک از

اما حضرت بی بی عایشه از عنایات  اند، به نوعی از گلزار رسالت آراسته
مند بودند، چنانکه حضرت ِبشر بن َخضَربه روایت کرده که در  خاصی بھره

جنگ ُاُحد پدرم شربت شھادت نوشید و من در غِم پدر نشسته و گریه و 

ْن أم«مرا دلداری داده و فرمودند:  ج کرد. حضرت پیغمبر زاری می
َ
ا تَرىَْض أ

بَاكَ 
َ
ُ�ْوَن أ

َ
َك َوأ یعنی آیا راض نیستی که عایشه مادر تو  »؟تَُ�ْوَن اع�شُة أمَّ

 باشد و من پدر تو باشم؟ (استیعاب).
که  ج سبحان الله! بر این شفقِت صاحب خلق عظیم (یعنی رسول اکرم

نامند و از طرف دیگر حضرت عاشه را مادِر  از یک طرف خود را پدر امت می
حق و صدق پرورش یافته و  ۀامت و ایشان ھم آن گوھری بودند که در خان

رسالت  ۀآموزش دیده و شمعی بودند که در خانواد ج در دانشگاه محمدی
روشن شده و گوشه و کنار جھان را از نور افشانِی خود منرو ساخته بود. پدر 

ایشان  ج ایشان ملقب به صدیق و خود ایشان مقلب به صدیقه بود و پیغمبر
 گوید: نمود، چنان که مولوی می را حمیرا خطاب می

ــدیآن  کــه عــالم محــو گفتــارش ب
 

ـــرا مـــی  ـــا حمی  زدی کلمینـــی ی
 

 و عطار نیز گوید:
ــــفته او ــــدن آش ــــاز در بازآم  ب

 

ــه او  ــرا گفت ــا حمی ــی ی  )١(کلمین
 

                                           
 .١٨منطق الطیر،  -١
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و بر پاکدامنی او قرآن گواھی داد و دشمنانش را نومید و زیانکار گرداند. 

ِة ِعنَْد اع�شه اَكَن نِْصُف «که اند  گفته لعاشیهدر حق  مَّ
ُ ْ
 »لِعلِْم األ

بود، دویست نفر از اصحاب  لیعنی نصف دانش امت در نزد عایشه
از ایشان ِعلِم به طور مستقیم آموخته و دوھزار و دویست حدیث از  جپیامبر

روایت گردیده و حضرت مسروق وقتی که حدیث از  ج زبان ایشان از پیامبر

ة بِنْت «گفت:  کرد برای احترام و اکرام می ایشان نقل می يقَ دِّ نِي الصِّ تْ ثَ دَّ حَ

يق دِّ بِيب اهللاَّ، الصِّ بِيبَة حَ به من گفت: صادقه دختر صدیق محبوبه «یعنی » حَ

از منبِع  ، و بسیاری از بزرگان صحابه در نزد ایشان حاضر شده و»حبیب الله
بزرگوار حاالِت آشکار  ۀشدند، و ھمانطور که صحاب علمِی ایشان سیراب می

دعاھای  اند، ایشان حاالت پنھان پیامبر را نقل کردهاند  را نقل کرده ج پیامبر
پیامبر از طریق ذکاوت و ھوشیاری این مادر  ۀھای شبان سحرگاھی و مناجات

روز به عبادت مشغول بود و مؤمنین بما رسیده است و خود ایشان شب و 
نسبت به ایشان نظر و عنایت خاصی داشتند و تا  ج حضرت پیامبر اکرم

 ۀحیات داشتند این محبت قلبی برقرار بود و در ھنگام وفات در حجر
و در آغوش ایشان بودند و با علم و عرفانی که داشتند امت  لصدیقه

 ۀایشان در سه مرحل تا قیامت ممنون احسان ایشان خواھند بود، ج محمدیه
پدر و مادر تربیت  ۀزندگی اسالمی بودند، ابتدا در سای ۀزندگی خود نمون

نبوت با ازواج مطھرات به شایستگی زیسته و پس  ۀیافته و بعد از آن در خان
ولی افسوس که امروزه  اند، معلم و مربی امت بوده ج از وفات رسول خدا

راه و روش غیر اسالمی  ج پیامبر مسلمانان به جای پیروی از احکام خدا و

ةَ را پیش گرفته و  رَ اآلخِ يا وَ نّ رسَ الدُ نماز و حجاب را ترک رکده و  اند. شده خَ
 اند. کارھای خالف شرع برگزیده



 
 

 

 

 لشرح حال زندگی عایشه صدیقه

 لعایشه  نام:
 لصدیقه و حمیراء لقب:

 لأم المؤمنین  کنیت:
 سحضرت ابوبکر صدیق ج راشد پیامبر ۀیار غار و خلیف پدر بزرگوارش:
 کنیت: ام رومان – لزینب مادر محترمه:

 سال چھارم بعثتوالدت: 
ناز اسالم وقتی  ۀو نخستین مای ساین دختر نیک بخت ابوبکر صدیق

ل از نور افشانی خورشید ھدایت چشم به این جھان باز کرد که چھار سا
صدیقی پیش از آن با  ۀگذشته و سال پنجم بعثت شروع شده بود، خان

خورشید اسالم روشن شده بود و حضرت عایشه در این خانه که از نوِر اسالم 
منور بود، به دنیا آمد، و به ھمین جھت است که ایشان فرموده اند: من، پدر 

 ھای من صدای پلید کفر را نشنیده است. و مادرم را مسلمان دیدم و گوش
قدرت خداوندی این دختر را مانند گوھری برای انگشتر رسالت برگزیده 

 بود و از ھمان آغاز والدت اختر طالع او درخشان بود.

 هوش و ذکاوت
اطفال که  ۀایشان دارای ھوش ِفطری باالیی بود، چنان که مانند ھم

دارای اسباب بازی و عروسک ھستند و مقداری از وقت خود را صرف 
کنند ایشان ھم جزء اسباب بازی خود یک اسب درست کرده بودند که  می

از راه تفنن  ج کردن حضرت رسول الله َپر داشت. یکروز در اثنای بازی
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ذاتی گفتند: ای عایشه اسب که پر ندارد. ایشان با آن ھوش فطری و ذکاوت 
َپر  ÷د: ای حضرت! مگر اسب حضرت سلیمانکه داشتند فورًا گفتن

از این حاضر جوابی بسیار خوشحال شدند و لبخند  ج نداشت؟ رسول خدا
 زدند و تشریف بردند.

خداوند متعال که استعدادھا را از روز اول تقسیم کرده به این دختر صدیق 
د، به طوری که آیات قرآن بسیار قوی عنایت فرموده بو ۀروشنِی فکر و حافظ

طفولیت شنیده بوده بود تا آخرین روز حیات از حفظ داشتند و  ۀرا که در دور

اَعُة ﴿: ۀاز خود ایشان نقل شده که گفتند: وقتی آی اَعُة َموِۡعُدُهۡم َوٱلسَّ بَِل ٱلسَّ
َمرُّ 

َ
ۡدَ�ٰ َوأ

َ
این . نازل شد، من مشغوِل بازی کودکانه بودم، اما ]۴۶[القمر:  ﴾٤٦أ

من جا گرفت. ایشان بیشتر وقایع  ۀذھن من نقش بست و در حافظ آیه در
ھجرت را که در آن موقع پنج و شش ساله بودند بیاد داشتند و از ایشان 
دوھزار و دویست و ده حدیِث نبوی به امت رسیده و در ردیف راویاِن حدیث 

 ششم قرار دارند. ۀدر مرتباند  از نظر تعداِد حدیثی که روایت کرده

 تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت پدر بودند و در  ۀسالگی در سای ایشان از بدِو تولد تا ُنه

کردند که صداقت ھمه جاِی آن را فرا گرفته بود و پدر  ای زندگی می خانه
در تربیت صدیقه کوتاھی نکردند و ھمین که به حد  سایشان صدیِق اکبر

 وت و جایگاه نزول وحی پیوستند.نب ۀشعور رسیدند نیز به خان

 عقد نکاح و مراسم ازدواج
و غمگسار  ج اولین ھمسر پیغمبر لحضرت خدیجه بنت ُخَویلدِ 

یکتای با وفای آنحضرت که حدود بیست و پنج سال با پیامبر اکرم به سر 
و تحمِل مشکالت و مبارزه  ج برد و حاالت ایشان در ھمراھی با رسول خدا
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 ۀستان خاص خودش را دارد، پس از وفاِت چنین زوجبا کفر و باطل، دا
 غمگسار و یاِر وفادار، خاطر حضرت رسالت بسیار اندوھگین و غمزده شد.

را احساس  ج که غم و اندوِه قلبی پیامبر لحضرت َخوَلَه بنت حکیم
کرده بود، عرض کرد که ای سروِر عاَلم، اگر اجازه دھید برای شما زنی 

روی؟ عرض کرد:  به کجا به خواستگاری می ج پیغمبرخواستگاری کنیم. 
بیوه ھم موجود است و ھم باکِره، َسوَده بنت زمعه بیوه است و عایشه بنت 
ابی بکر صدیق دوشیزه است، ایشان فرمودند: دوشیزه بھتر است، حضرت 

رفتند و خواستگاری عایشه را کردند،  سخوله اول به خدمت ابوبکر صدیق
به  سپیغمبر است. وقتی جواب صدیق ۀاو برادرزاد حضرت صدیق گفتند:

رسید، فرمودند: صدیق برادر روحانی من است و نکاح با دختِر  ج پیغمبر
بسیار  ج از این پاسخ حضرت پیغمبر سبرادِر دینی جایز است، صدیق اکبر

ساله بود  مسرور و خوشحال شدند، و نور چشم خود را که در آن وقت ھفت
 سنکاح را خود ابوبکر صدیق ۀدرآوردند و خطب ج به نکاح رسول خدا

 خواندند.
این دختر بچه را  ۀھای پوشید عظمت ج معلوم است که بینش پیامبر اکرم

آمده  لدریافته بود، چنانکه در صحیح بخاری در مناقب حضرت عایشه
ابریشمی پیچیده، پیش  ۀاست که قبل از نکاح در عالم رؤیا چیزی را در پارچ

 سصدیق رسول خدا آوردند و چون آن را باز کردند دیدند که عایشه بنت

ُ َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ َ�ٰلَِك فَۡضُل ٱ﴿ است. ِ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ َوٱ�َّ  .]۵۴: ة[المائد ﴾�َّ
الزم است تذکر داده شود که دامادی سروِر دو عالم با نھایت اینجا  در

ھای  تکلف برگزار شد، در حالی که امروزه در میان ما رسم سادگی و بدون
 گردد. ُھنود و یھود برقرار شده و مراسم ازدواج با تظاھر و تمول برگزار می
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که تقریبًا سه سال از عقد نکاح گذشته بود، یک  ج بعد از ھجرت پیامبر
 ۀگفتند: چرا شما عایشه را به خان ج به حبیب خدا سروز حضرت صدیق

مقدار مھریه را آماده اینکه  فرمودند: برای ج برید؟ رسول خدا میخود ن
عرض کردند ھرچه من دارم متعلق به شما و این سیم  سندارم. صدیق اکبر

و زر خاِک قدم شماست و مقصوِد زندگی من شما ھستید. از این جواب 
ھای مبارک نمایان شد و گفتند: بسیار خوب، پس یکصد درھم  لبخند بر لب

 ۀر قرض بمن بدھید این مبلغ را سید دو عاَلم به عنوان َمھریه، به خانبه طو
ھمسر خویش فرستادند و حضرت صدیقه در سن ُنه سالگی با سادگی کامل 

 اقدس فخر ُرُسل و موالِی کلِّ ھادِی ُسُبل نھادند. ۀقدم به خان
که چرا پیامبر اند  دشمنان اسالم و به خصوص مستشرقین اعتراض کرده

اینکه  اند؟ بگذریم از ه ساله را بزوجیت و ھمسری گرفتهعایشه نُ  ج اسالم
ساله حامله  ۱۱یا  ۱۰امروز در ھمان جوامغ غربی و خارجی دخترھای 

شوند و آنھم از راه حرام، اصل مسئله این است که چون حضرت  می
اقدس آمدند خدای متعال  ۀای بودند که به خان تنھا دوشیزه لعایشه

نبوت  ۀگذارد در ھمان خان نبوت قدم می ۀای که به خان خواست دوشیزه می
بالغ گردد و در نخستین روز بلوغ، در نظر اول، جماِل جھان آرای َنَبوی را 

حضرت عایشه گردید. و  ۀنظاره کند، سبحان الله چه سعادت عظیمی که بھر
و فکری و  جھت جسمانی و روحانیاز  لسرِّ آن ھم این بود که صدیقه

 رسالت پرورش یابد. ۀعقیدتی در زیر سای
ایام طفولیت که زمان تعلیم و تربیت است شروع شده بود که نوِر سعادت 

نبوت پیوست تا ذات اقدس ایشان برای نصف مردم جھان (یعنی  ۀبه کاشان
ئد زنان) چراغ راه و شمع ھدایت شوند. امام ُزھری در کتاب جمع الفوا

ھای دنیا جمع شود بازھم علم عایشه  نویسد که اگر ِعلم تمام زن می
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 ۀھرگاه با مسئل شبیشتر است. اصحاب بزرگوار ھا  آن ۀاز ھم لصدیقه
کردند و مشکل  رجوع می لشدند، به بی بی عایشه دقیقی مواجه می

ھای پیغمبر  کردند، و ھمچنین آن حالت ایشان حل می ۀخود را به وسیل
ه در خانه و پوشیده از اصحاب و یاران بود، از زبان حضرت عایشه ک ج اکرم

نقل شده و به ملت اسالم رسیده و ایشان ُجزء بُجزء رفتار و کردار پیامبر 
ای مسلمان روایت کرده و ضبط ھ اکرم در خانه را برای آموزش ھمه خانواده

 اند. کرده

 اقدس و اثاث آن ۀکاشان
به آنجا تشریف آوردند، نه از سنگ مرمر ای که حضرت عایشه  دولت َکَده

ار در مشرِق  ۀبود و نه از گچ و آھک، بلکه خان کوچکی بود در محلظ بنی َنجَّ
شد که عمومًا رفت و آمد  مسجد نبوی و یک دِر آن به طرف مسجد باز می

در مسجد اعتکاف  ج از ھمان در بود و اوقاتی که رسول خدا ج پیغمبر
عفت  ۀکردند و ملک الی ھمان در داخِل خانه میبودند سِر مبارک را از 

زدند و این سعادت عظیمی بود که  موھاِی مقدس محبوِب خود را شانه می
 خدا و رسول او به حضرت صدیقه عطا کرده بودند.

ــت ــازو نیس ــزور ب ــعادت ب ــن س  ای
 

ـــنده  ـــدای بخش ـــد خ ـــا نبخش  ت
 

منعقد مجالس وعظ و نصیحت پیغمبر گرامی ھر روز در مسجد نبوی 
ایشان دیوار به دیوار مسجد بود از آن  ۀگردید و حضرت عایشه که خان می

کردند، فورًا  کردند، و اگر مطلبی را درک نمی مواعظ نبوی ھمیشه استفاده می
کردند به طوری که در ھر  سؤال می ج معنی و مفھوِم آن را از حضرت رسول

 کردند. می شنیدند و در ذھن خود حفظ شبانه روز صدھا مسئله می
رسول خدا مگر چقدر بود؟ شش یا ھفت گز مساحت داشت و  ۀُوسعت خان

دیوارھای آن از ِگل (چیده) بود و سقف آن حصیر و بلندِی سقف به قدری َکم 



 لزندگانی َملکۀ عّفت أم المؤمنین عائشه   ٢٢

 

رسید، و کِف آن خانه یک  بود که در وقت ایستادن سِر مبارک به سقف می
مراجعت نموده، ای  از غزوه ج شال انداخته بودند، روزی حضرت رسول خدا

خوشرنگی در خانه آویزان است دستور دادند فورًا آن  ۀمشاھده نمودند که پرد
پرده را برداشتند و گفتند که خداوند حکم نکرده است که ما خاک و سنگ را 

 .کنیم! ھا می پرده و جامه بپوشانیم، امروز حال خود را ببینیم که چه
شش تا ھفت گز وسعت داشت و  لحضرت عایشه ۀگفتیم که حجر

 ۀگفتند، و اسباب و اثاثی متصل به آن یک باالخانه بود که آن را َمشَرب می
این خانه یک حصیر و یک رختخواب و یک ُپشتی که با پوست درخت خرما 
ُپر شده بود و دو کندوک، یکی برای نگھداری خرما و یکی برای نگھداری 

افتاد که چند شب در  گاھی اتفاق میآرد و یک َمشک آب و یک پیاله بود. 
این خانه چراغ یا شمع روشن نشود و ساکنان خانه در تاریکی به سر 

و عیاِل ایشان کنیزکی به نام ُبَریَره ھم در  ج بردند، غیر از حضرت پیامبر می
کرد. ُپخت غذا درین خانه بسیار کم بود و غالبًا نان را  ھمان خانه زندگی می

برای نماز و دعای  ج شب که پیامبر گرامی ۀخوردند، و نیم با آب و خرما می
خاستند شریِک زندگی خود یعنی حضرت عایشه را ھم بیدار  شب برمی

کردند تا شریک عبادت ایشان باشند و پس از ادای نماز صبح مشغول  می
 گفتند که: شدند و غالبًا این حدیث را می صحبت می

 َجوَْف ابِْن آَدَم إِالَّ لَْو اَكَن ِالبِْن آَدَم َواِديَا«
ُ
ِن ِمْن َماٍل تَلََم�َّ َواِدياً ثَاثِلاً َوَال َ�ْمأل

 
ْ
َاُب َوَما َجَعلْنَا ال ُ ىلَعَ َمْن تَاَب ـمَ ـالرتُّ اَكةِ َو�َتُوُب ا�َّ الَةِ َو�ِيتَاِء الزَّ  .»اَل إِالَّ إلقَاِم الصَّ

ھرآینه سومی را طمع زاد دو وادِی پر از پول و مال باشد،  اگر برای آدمی«
نماز  ۀکند و ثروت را مگر برای اقام خواھد کرد و دھاِن او را جز خاک ُپر نمی

(حدیث متفق  »پذیرید کننده را می توبه ۀو دادن زکات قرار ندادیم خداوند توب

 .)ةمشکوا –علیه 
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دٍ  ما« و از حضرت عایشه روایت شده که گفتند: ِمْن ُخزْبِ  ج َشِبَع آُل ُ�َمَّ
ِ  َشِعٍ� يَْوَمْ�ِ ُمتَتَابَِعْ�ِ   (حدیث متفق علیه). » ج َحىتَّ قُِبَض رَُسوُل ا�َّ

از نان جو دو روز پشت سِر ھم تا زمان وفات رسول  ج محمد ۀخانواد«
 .»سیر نشدند ج خدا

 و نیز از حضرت عایشه نقل شده که گفتند: محبت و لطِف حضرت رسول
درخشان و آشکار بود، اما ھمین که بانِگ اذان در زندگی خانوادگی بسیار  ج

شد تمام توجه ایشان به طرف مسجد بود، و چنان ما را فراموش  بلند می
 شناسند. و ما را نمیایم  کردند که گویا ما نبوده می

بود که خریداری  سحضرت بالل ۀبه عھد ج خریِد مایحتاج خانه پیامبر
گرفتند، و روزی که حضرت رسول  کردند، و گاھی برای این کار قرض می می
فتح و  جزیرة العربدر آن وقت تمام آنکه  وفات نمودند با وجود ج الله

 ۀبود، اما در آن روز به انداز ج تسخیر شده و در زیر فرمان رسول الله
 خوراِک یکروز در خانه چیزی نبود.

 زندگی زناشوئی
ُ�ْم «روایت شده که فرمود:  ج از حضرت پیغمبر ْهِلِه، َخْ�ُ

َ
ُ�ْم أل َخْ�ُ

ْهِ� 
َ
ُ�ْم أل نَا َخْ�ُ

َ
 .»َوأ

خود بھترین باشد و من  ۀبھترین شما کسی است که برای خانواد«
 .»ام ھستم بھترین شما برای خانواده

محبت و لطف و قناعت و سازگاری  ۀزندگی زناشوئی حضرت رسول نمون
 ج بربود، در مدت حدوِد نه سال که حضرت عایشه شریک زندگی پیغم

ایالء دیگر ھیچ کدورتی میان این زوجین بزرگوار روی  ۀبودند، جز یک واقع
ورزید،  ای می نداد. حضرت نبی اکرم به حضرت عایشه عشق و محبت ویژه
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در اوایل که رسول خدا فقط دو زن داشتند یعنی حضرت سوده و حضرت 
رفتند، ولی وقتی که  ھرکدام می ۀعایشه، پیامبر خدا یک روز در میان به خان

ھات المؤمنین به ُنه نفر رسید، حشرت سوده به علت بیماری که  تعداد ُامَّ
داشتند نوبت خود را به حضرت عایشه دادند، و اصحاب کرام در روزھایی که 

فرستادند، سایر ازواِج مطھرات به  نوبت حضرت عایشه بود ھدایای بیشتر می
را به  لمر دلگیر شدند و حضرت فاطمه زھراسبب طبیعت بشری از این ا

فرستادند تا با ایشان صحبت کنند، وقتی که رسول خدا  ج خدمت پیامبر
سخناِن حضرت فاطمه را از زبان مطھرات پیام آورده بودند شنیدند، 
فرمودند: ای نور چشم، آیا تو کسی را که من دوست دارم دوست داری؟ 

فرمودند: من عایشه را  ج پیغمبرحضرت فاطمه گفتند: بلی، پس حضرت 
دارم، حضرت فاطمه وقتی که از محبِت حضرت پیغمبر نسبت به  دوست می

ازواِج مطھرات بار دیگر حضرت  حضرت عایشه اطمینان یافتند، بازگشتند.
سلمه را به قاصدی خدمت پیغمبر اکرم روانه کردند، رسول خدا فرمودند:  ام

یشان خاطر نکنید، زیرا عایشه کسی است عایشه پر ۀای ام سلمه مرا در بار
 شود. که در رختخواب او قرآن نازل می

ةٍ ِمنُْ�نَّ َ�ْ�ََها«
َ
نَا ىِف حِلَاِف اْمَرأ

َ
َّ الَْوىْحُ َوأ ِ َما نََزَل ىلَعَ  .(صحیح بخاری) »َوا�َّ

به خدا سوگند که نازل نشد بر من وحی در حالی که در رختخواب یکی «
 .»مگر عایشه ھا باشم، از شما زن

طاھره و مقدس که َمھَبِط وحی بود و حضرت  ۀسبحان الله از این حجر
فرمودند: خدایا، در آنچه براِی من امکان  پیغمبر در مناجات با پروردگار می

ھای ازواج) من رعایت عدالت را  دارد (یعنی عدالت در نوبِت رفتن به خانه
یعنی قدر و قیمت  – کنم، اما در آنچه که از دست من بیرون است می

 مرا از آن معاف بفرما. – لعایشه
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شود که ام المؤمنین  نبی اکرم معلوم می ۀتاریخ و سیر ۀاز مطالع
در عبادات شبانه روزی و در کارھای جاری زندگی کامًال تابع  لعایشه

نظر رسول خدا بودند و از طرف دیگر ایشان بسیار تیزھوش و روشنفکر و 
بشر بودند و به خاطر این دو امر مورِد عالقه و محبت  ۀپیرِو زندگی ُاسوَ 

قرار داشتند و نزول وحی در چنین خانه و چنین  ج خاص رسول خدا
گھر باَر نبوی،  الھی است و حضرت عایشه نیز از گنج ۀخوابگاھی عطی

اند  برای امت اسالم برگرفته و به دست امت اسالمی سپردهگرانبھا  گوھرھای
انبھا ھمان روایات و اخباری است که حضرت عایشه از و این گوھرھای گر

در روایات ترمذی امده  اند، زبان حضرت رسول برای مسلمانان بازگو کرده
 ج َسالِسل بازگشت از رسول خدا ۀاز غزو ساست که وقتی عمرو بن العاص

تر دوست دارید.  پرسید که ای رسول خدا! شما چه کسی را در دنیا بیش
را، پرسید از مردھا چه کسی را؟ فرمودند: پدرش را و در فرمودند: عایشه 

نقل شده که پیغمبر اکرم فرمودند: بشارِت » فضائل«صحیح مسلم باِب 
چندین  ÷ازدواج با عایشه در عالم رؤیا به من داده شد و جبرئیل امین

شود که  مرتبه مرا باین امر بشارت داده است. و از این حدیث معلوم می
عالمین برای رسول خدا از جانب مشیت الھی بوده و از  ۀدانتخاب این سی

 این عقد مناکحِت پر میمنت نتایج زیر حاصل شده است:
در  ج باعث آرامش خاطر و سکون قلب شاه دو جھان پیغمبر اکرم -۱

 مطھره گردید. ۀعفت و زوج ۀکنار ملک
 ۀایشان که در خلوت و جلوت ُمصاحِب رسول خدا بودند مجموع -۲

را به خاطر سپردند و  ج ردارھا و گفتارھای جناب پیغمبررفتارھا و ک
 برای امت اسالم به یادگار و به امانت سپردند.
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مسائلی را که خاص زنان است از رسول اکرم پرسیدند و احکام  -۳
 منتقل کردند و آموختند.ھا  آن شرعیه مخصوص زنان را به

وی از تفسیر غرائب قرآن و تشریح اوامر الھی و توضیحات حضرت نب -۴
طریق عایشه حفظ و نقل گردید، و اھیمِت این موضوع به خصوص بعد 

از انتخاِب حضرت آنکه  نمایان گردید و خالصه ج از وفات رسول گرامی
 عایشه برای زوجیت حضرت پیغمبر این ھمه برکات حاصل شد.

به دختر خود حضرت حفصه که ھم زِن (َھُوو) حضرت  سحضرت عمر
نور چشم، با حضرت عایشه رقابت نکنی، چون که عایشه بود، گفتند: ای 

آقاِی دو جھان ھستند و بر تو برتری دارند، و  ۀایشان محبوب و مورد عالق
وقتی که حضرت پیغمبر این سخن را شنیدند تبسم فرمودند. در کتاب 

 نقل شده که فرمودند: ج ِصحاح از رسول الله

ُة فِرَْعْونَ ْم يَ�ْ ـَولَ ، َكَمَل ِمَن الرَِّجاِل َكِث�ٌ «
َ
َوَمْر�َُم ، ُمْل ِمَن النَِّساِء إِالَّ آِسيَُة اْمَرأ

َعامِ ، بِنُْت ِعْمَرانَ  �ِد ىلَعَ َسائِِر الطَّ ِ
 .»َو�ِنَّ فَْضَل اَع�َِشَة ىلَعَ النَِّساِء َكَفْضِل الرثَّ

ھا جز مریم  مردان بسیاری کامل شدند و به کمال رسیدند، و از زن«
ھا  فرعون کامل نشدند و برتری عایشه بر دیگر زن ۀزوجدختر عمران و آسیه 

 .»ھا مانند برتری ثرید است بر دیگر خوراک
حضرت رسول خدا به حضرت عایشه یکطرفه نبود و حضرت عایشه  ۀعالق

عالقه و عشق کاملی به حضرت خیراالنام داشتند و اگر شبی آن حضرت را در 
که اند  که خودشان روایت کردهشدند، چنان قرار می یافتند بی رختخواب نمی

را در رختخواب ندیدم.  ج یک شب از خواب بیدار شدم و حضرت رسول
زدم که  مضطربانه برخاستم و چون چراغ در خانه نبود به اطراف دست می

ناگاه دستم به قدم مبارک خورد و فھمیدم که ایشان در بارگاه الھی سر به 
ر ھم پیش آمد و حضرت ھمین وقاعه یک شب دیگ اند، سجود گذاشته
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تصور کردند که شاید سرور کاینات نزد سایر امھات المؤمنین  لعایشه
و وقتی که دیدند ایشان غرق در عبادت پروردگار ھستند، پشیمان اند  رفته

 شدند و گفتند: پدر و مادرم فداِی شما، من در چه خیالم و شما در چه حال.
صبح مشاھده کردم که از  از حضرت عایشه نقل شده که گفتند: یک روز

که پاھای مبارِک ایشان متورم اند  به نماز ایستاده ج بس حضرت رسول خدا
گناه ھستید،  شدم و عرض کردم شما که معصوم و بیقرار  بی شده است، من

ُ�وُن َ�بًْدا َشُكوًرا«کنید؟ فرمودند:  چرا این ھمه عبادت و استغفار می
َ
فَال أ

َ
 »أ

شکرگذاری نباشم که یک یتیم پدر و مادر از دست داده را به  ۀیعنی آیا بند
 مقام امام األنبیاء رسانده است؟



 
 

 

 

 إفک ۀواقع

منافقان که دشمنان باطنی و دوستان ظاھری اسالم بودند، ھمیشه به 
را  ج بر اسالم ضربه بزنند و خاطر رسول اکرمدنبال فرصتی بودند که 

این بود که ھا  آن ھای بلرزانند و در دیِن خدا َخَلل وارد آورند، و یکی از نقشه
ھای  دامان ازواِج مطھرات را بدنام سازند و از آنجا که بعضی کدورت

ایالِء و تحریم و تخییر به صفا و صلح منتھی شد و  ۀخانوادگی مثل واقع
او سرافکنده و نومید شدند، منافقان با نھایت پستی و ذلت  ۀابلیس و ذری

عفت و مریِم اسالم حضرت عایشه کردند و  ۀملک ۀشروع به بدگویی در بار
 نیت شوم خود قرار دادند. ۀافک را بھان ۀواقع

با  ج ال پنجم ھجری پیامبر اکرمافک اینگونه بود که در س ۀاصل واقع
لشکر مسلمین به سوی َنجد عزیمت نمودند و در نزدیکی نجد در نزدیک 

بنی مصطلق با کفار جنگیدند، در این جنگ حضرت عایشه در رکاب  ۀچشم
رسول خدا بودند و تعدادی از منافقان ھم که به قصد غنیمت ھمراه شده 

راه حضرت عایشه برای قضای  بودند حضور داشتند، ھنگام برگشتن در بین
بندی که داشتند  گاھی دور از قافله رفتند، در ھمین اثنا گردن حاجت به پناه

به زمین افتاده بود و ایشان برای پیداکردن آن به جستجو پرداختند و در 
اند  خود نشسته ۀحضرت عایشه در کجاواینکه  ھمین وقت قافله به خیال

ای جز  ند قالفه را نیافتند و چارهآمد لحرکت کرد. ھنگامی که سیده
انتظار نداشتند. باالخره محافِظ َعَقبِی قافله (یعنی کسی که دنبال قافله راه 

رفت تا چیزھائی که از مسافران افتاده یا جا مانده را بردارد) رسید. این  می
شخص که نامش حضرت صفوان بن ُمَعطل بود حضرت عایشه را تنھا یافت، 
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ونَ إِ «بالفور گفت:  عُ اجِ يْهِ رَ ا إِلَ إِنَّ ِ وَ َّ ا هللاِ سپس شتر خود را خوابنید و  »نَّ
 حضرت ایشان را سوار کرد و دنبال قافله حرکت نمود.

این ماجرا برای منافقان بھترین فرصت بود که َحَرم پاک نبوی را بدنام 
منافقان که ابن  ۀرسول خدا تھمت و افترا زنند و سردست ۀکنند و بر محبوب

د زبان به تھمت و افترا گشود و آتش فتنه را روشن کرد. البته منافقان ابی بو
کردِن آتِش فتنه خود را کنار کشیدند، اما  پس از بازکردِن دِر تھمت و روشن

لوح که فریِب منافقان  دل و ساده در ھمین مدت تعدادی از مسلمانان ساده
و جگر اصحاب را  را خورده بودند دست بکار شدند و ماجرا باال گرفت و قلب

ھا بگوش مریِم اسالم  زدن ھا و تھمت پاره پاره کرد، و وقتی که این بدگوئی
پدرش آمد و  ۀرسید سر فرو افکند و از پیغمبر اسالم اجازه خواست و به خان

در آنجا از فرط غم و اندوه غش کرد و به زمین افتاد و در آتش تب 
کرد.  داد اثر نمی ری و تسلی میھرچه او را دلدااش  زده سوخت و مادر غم می

خانه سر به سجده گذاشته و با  ۀگاھی در بستر افتاده و گاھی در گوش
 کرد. خداوند ذوالجالل درد دل می

اگرچه بر پاکدامنی شریک زندگی خویش یقین کامل  ج پیامبر اکرم
داشتند، الزم دیدند که برای بستن زباِن منافقین از جمعی از اصحاب 

درین باره بررسی و مشاوره کنند جماعِت اصحاب این تھمت را بخواھند که 
رد کرده و بر طھارِت حضرت ام المؤمنین شھادت دادند. حضرت اسامه بن 

رسول الله بودند عرض کردند که در خوبی و  ۀزید که غالِم مورد عالق
ای وجود  پاکدامنی و تقوی و پارسائی حضرت ام المؤمنین ھیچ شک و شبھه

کند.  رسول خود را به ناپاکی آلوده نمی ۀداوند ھیچگاه خانوادندارد و خ
نیز دلجوئی کرده و عرض کردند که اگر دِل شما از  سحضرت علی مرتضی

رنجیده و ملول است در جداشدن از ایشان منعی نیست و برای  لعایشه
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مقام رسالت زن کم نیست، ولی عدالت و انصاف این است که کامًال تحقیق 
 ةر نبوی آسوده گردد و از حضرت بریره که کنیز حضرت سیدشود تا خاط

است سؤال شود. بریره گفت: به خدا قسم ھمانطور که زرگر طال را 
شناسم، و در ایشان غیر از  را می لشناسد من بیشتر حضرت عایشه می

ھای (َھُووھای)  ھمزن ۀام، و حتی ھم طھارت و عفت چیزی دیگر ندیده
 سدھند، فاروق اعظم شھادت می لارت صدیقهایشان بر پاکدامنی و طھ

دچار حال عجیبی شدند و عرض کردند:  سامام عدل و حریت و داماد حیدر
را شریک  لای رسول خدا به من بفرمائید که چه کسی حضرت عایشه

زندگی شما ساخته است؟ پیغمبر اکرم رو به آسمان کردند و با انگشت اشاره 
نیام در  ، شمشیر بی ج ِب خاموش پیغمبرفرمودند: حضرت فاروق از این جوا

رسد و  دست گرفته، عرض کردند که شمشیر من حساِب منافقین را می
 ۀشما با ھمان کسی است که او را به خان ۀکردن عایشه از خان اختیار بیروِن 

انَكَ «شما فرستاده است.  بْحَ ا سُ ذَ تَانٌ  هَ ْ ظِيمٌ  هبُ پاک است ذاِت « »عَ

 ج ھا حضرت رسول . پس از این جریان»بزرگ استذوالجالل، این تھمتی 
در را  لصدیقه ۀیار غارشان تشریف بردند، والد ۀدل شدند و به خان خوش

باز نمودند، حضرت رسول پرسیدند که عایشه در چه حال است؟ مادِر 
قطع نشده است و اش  غمدیده گفت: از ھمان روز که باین خانه آمده، گریه

فرمایند که  به سجده دارد. حضرت عایشه میزند و ھمیشه سر  حرف نمی
خواستم برخیزم و دامن  شنیدم و می و مادرم را می ج من صدای رسول الله

پیغمبر اکرم را بگیرم، اما غیرِت زنانگی مانع شد و با خود گفتم تا وقتی که 
خداوند متعال پاکِی مرا تصدیق نفرماید، نبایستی پیش شوھر بروم. رسول 

خواھی  ک عایشه شده، فرمودند: در پاکدامنِی خود ھرچه میبه نزدی ج خدا
د که ریزان عرض کردن بگوئی، بگو. ام المؤمنین با لب گریان و چشم اشک
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است و من ھم ھمان حرِف ایشان را  ÷امروز حال من مثل حال یعقوب

ُ الـإِنَّم«گویم که گفتند:  می اهللاّ ِ وَ ين إىل اهللاّ زْ حُ ثّي وَ وا بَ كُ ا ـا اَشْ ىلَ مَ انُ عَ تَعَ سْ مُ

نَ  وْ فُ  .»تَصِ

َبَرم از اندوه و غم خود نزد خدا و خدا یاور و ناصر است  ھمانا شکایت می«
 .»گوئید برآنچه شما می

و من اند  نیز ھمین مشورت را داده سفرمودند که عمر ج حضرت رسول
 ھم منتظر حکم خداونِد احکم الحاکمین ھستم.

 ُصبح سعادت و برائت از افک
فرمایند که من در فکر فرو رفتم تا از جانب  می لرت عایشهحض

خداوند چه وقت وحی نازل خواھد شد، و این مسئله فیصله خواھد یافت که 
ھای ُدر ظاھر شد  دیدم ناگھان عرق بر پیشانی حضرت رسول الله مانند دانه

مبارک را بلند کردند و در  ۀو این عالمت نزول وحی بود. پس از چندی چھر
ت و انوار شادی ظاھر بود و گفتند: ای عایشه! مبارک صو رِت ایشان آثار مسرَّ

باشد که خداوند متعال پاکِی تو را اعالن فرمود. مادِر حضرت عایشه از فرط 
خوشحالی گفتند: ای دختر برخیز و از شوھرت شکرگزاری کن. حضرت 

که بر من عایشه گفتند که امروز من باید شکر خدای متعال را به جای آورم 
ھایم را خشک  احسان فرموده و طھارت مرا تصدیق فرموده است و اشک

کرده، سپس سر به سجده گذاشتند و شکر و سپاس خداوند ذوالجالل را به 
 ج زدن به پیغمبر اکرم جا آوردند، این واقعه که دستاویز منافقان برای ضربه

زد با حکم خداوند  جھان می ۀعفت و سید ۀبود و تھمت بزرگی بر دامن ملک
زده  قرآن به خوبی و خیر خاتمه یافت و بدخواھان شرم ۀمتعال و آیات مقدس

بلند گردید و حضرت عبدالله بن  لشدند و شأن حضرت سیده
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گفتند که در شأن شما آیات قرآنی نازل شده که  لبه عایشه بعباس
 شود. شب و روز در ھر مسجد و محراب قرائت می

کردند که خداوند خودش بر عفت و طھارت ام  گمان نمیبداندیشان 
المؤمنین ُقدسی صفاِت، تقوا ِشعاِر معلِم عفت گواھی خواھد داد و این واقعه 
موجب شد که خداوند متعال براِی بستِن زبان تھمت و افتراء کیفِر تعزیر را 

ھا برقرار فرمود و ملت اسالم تا ابد ممنون حضرت ام  زننده برای تھمت
ای از نفاق  زادگان ھیچ بھره خواھد بود و منافقان و منافق للمؤمنینا

ام  ۀنور در قرآن موجود است، ھیچکس در بار ۀخود نخواھند برد و تا سور
َتیَممُّ  ۀالمؤمنین سخن ناشایست بر زبان نخواھد آورد، و عالوه بر این نزوِل آی

 لمانان گردید:شدن کار مس نیز به سبب ام المؤمنین بود که باعث آسان

ِ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآءُ َ�ٰلَِك فَۡضُل ٱ﴿ این فضلی است از جانب « .]۵۴ :ةالمائد[ ﴾�َّ

 .»بخشد خدا که به ھرکس بخواھد می
خطاب  لدر ھمین باره روزی به سیده سحضرت ُاَسید بن ُحَضیر

كَ «کرده، گفتند:  ُ لَ لَ اهللاَّ عَ طُّ إِالَّ جَ رٌ قَ مْ لَ بِكِ أَ زَ ا نَ جاً مَ ْرَ خمَ ا وَ جً ْرَ نْهُ خمَ مِ

ةً  كَ رَ نيَ بَ لِمِ سْ مِ ِلْ لَ ل عَ جَ  .»وَ

قرار داد خداوند برای شما از آن آنکه  نازل نشد بر شما کاری ھرگز، مگر«
 .»امر َفَرج و آسایشی و قرار داد برای مسلمانان برکتی

مقبولیت ایشان را در بارگاه  ۀو در صحیحین حدیثی نقل شده که درج

نَّ انلَّيِبَّ «دھد: حدیث مذکور این است:  الھی نشان می
َ
�َل  ج أ قَاَل لََها إِنَّ ِجرْبِ

ِ َوَ�َرَ�تُهُ  َالُم َورمَْحَُة ا�َّ َالَم قَالَْت قُلُْت وََعلَيِْه السَّ  َعلَيِْك السَّ
ُ
 .»َ�ْقَرأ
فرستد،  بر تو سالم میبه عایشه فرمود که جبرئیل  ج ھمانا پیامبر«

 »ایشان گفتند که من گفتم سالم و رحمت و برکات خدا بر جبرئیل باد
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 .)ةمشکوا –(متفق علیه 
ھا بر حضرت یوسف  ای نبود، و از اینگونه تھمت زدن کار تازه البته تھمت

َعنيَ و حضرت موسی و حضرت مریم  مْ أَمجْ يْهِ لَ هُ عَ المُ سَ اتُ اهللاِّ وَ وَ لَ اند،  زده صَ
برای رفع تھمت از حضرت یوسف خداوند یک بچه را مأمور کرد که پاکی  و

حضرت یوسف را گواھی دھد و برای حضرت موسی یک زن را مأمور فرمود 
را مأمور فرمود، ولی برای حضرت  ÷و برای حضرِت مردم جناِب عیسی

فرمایند که من  می لعایشه خداوند خودش گواھی داد. حضرت عایشه
القاء و الھام  ج پاکی من بر قلب پیامبر اکرم ۀخداوند در بار کردم که فکر می

نور را نازل فرمود که آن  ۀمن آیات سور ۀفرماید، ولی خداونِد منان برای تبرئ
 باشد. نور می ۀسور ۲۶تا  ۱۱آیات 

باال  بر منبر لعایشهبشارِت طھارت و پاکی حضرت رسول الله پس از 
غیر از  لرفتند و خطبه خواندند و فرمودند: خدایا من ھم در حق عایشه

بینم، سپس این آیات را  نیکی و خیر و برکت و پاکدامنی چیز دیگر نمی
 تالوت نمودند:

ۡفِك ُعۡصَبةٞ ﴿ ِيَن َجآُءو بِٱۡ�ِ بَۡل ُهَو  � لَُّ�م� َ� َ�َۡسُبوهُ َ�ّٗ  ّمِنُ�مۚۡ  إِنَّ ٱ�َّ
ِ ٱۡمرِيٖٕ لَّ�ُ  َخۡ�ٞ 

ٰ كِۡ�َهُۥ ِمۡنُهۡم  ۡمۚ لُِ�ّ ِي تََو�َّ ثِۡم� َوٱ�َّ ا ٱۡ�تََسَب ِمَن ٱۡ�ِ ّمِۡنُهم مَّ
نُفِسِهۡم لَّۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنَّ ٱلۡمُ  ١١ َ�ُۥ َعَذاٌب َعِظيمٞ 

َ
ۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت بِأ

بِ�ٞ َخۡ�ٗ  ٓ إِۡفٞك مُّ ْ َ�َٰذا تُواْ لَّ  ١٢ � َوقَالُوا
ۡ
ۚ فَإِۡذ لَۡم يَ� ۡرَ�َعةِ ُشَهَدآَء

َ
ۡوَ� َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ

ِ ُهُم ٱۡلَ�ِٰذبُوَن  ْوَ�ٰٓ�َِك ِعنَد ٱ�َّ
ُ
َهَدآءِ فَأ ِ َعلَۡيُ�ۡم  ١٣بِٱلشُّ َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ

فَۡضُتۡم �ِيهِ عَ 
َ
ُ�ۡم ِ� َمآ أ ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةِ لََمسَّ لَۡيَس  ١٤َذاٌب َعِظيٌم َورَۡ�َُتُهۥ ِ� ٱ�ُّ

ِ َعِظيمٞ ا َوُهَو ِعنَد ٱَوَ�َۡسُبونَُهۥ َهّيِنٗ  لَُ�م بِهِۦ ِعۡلمٞ  ۡونَُهۥ  ١٥ �َّ إِۡذ تَلَقَّ
ا  ۡفَواهُِ�م مَّ

َ
لِۡسنَتُِ�ۡم َوَ�ُقولُوَن بِأ

َ
ا يَُ�وُن َ�َآ َولَۡوَ�ٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ بِ� قُۡلُتم مَّ
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َتَ�ََّم بَِ�َٰذا سُ  ن �َّ
َ
ن َ�ُعوُدواْ  ١٦ ۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيمٞ أ

َ
ُ أ يَعُِظُ�ُم ٱ�َّ

ۡؤِمنَِ�  بًَدا إِن ُكنُتم مُّ
َ
ُ َعلِيٌم َحِكيٌم  ١٧لِِمۡثلِهِۦٓ � ُ لَُ�ُم ٱ�َ�ِٰت� َوٱ�َّ ُ ٱ�َّ َوُ�بَّ�ِ

ِيَن  ١٨ ِيَن ءَ ُ�ِ إِنَّ ٱ�َّ ن �َِشيَع ٱۡلَ�ِٰحَشُة ِ� ٱ�َّ
َ
ِ�مٞ بُّوَن أ

َ
ْ لَُهۡم َعَذاٌب أ ِ�  اَمُنوا

نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن 
َ
ُ َ�ۡعلَُم َوأ ِ� َوٱ�َّ ۡ�َيا َوٱ�ِخَرة ِ َعلَۡيُ�ۡم  ١٩ٱ�ُّ َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ

َ رَُءوٞف  نَّ ٱ�َّ
َ
ْ َ�  ٢٠رَِّحيٞم  َورَۡ�َُتُهۥ َوأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ۞ ٰ ْ ُخُطَ� ِت تَتَّبُِعوا

� َولَۡوَ�  ُمُر بِٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ
ۡ
ۡيَ�ِٰن فَإِنَُّهۥ يَأ ۡيَ�ِٰن� َوَمن يَتَّبِۡع ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ ٱلشَّ

بَدٗ 
َ
َحٍد �

َ
ِ َعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتُهۥ َما َزَ�ٰ ِمنُ�م ّمِۡن أ َ يَُزّ�ِ ا َوَ�ِٰ�نَّ فَۡضُل ٱ�َّ ٱ�َّ

ُ َسِميٌع عَ  ۗ َوٱ�َّ ْ ٱۡلَفۡضِل  ٢١ لِيمٞ َمن �ََشآُء ْولُوا
ُ
تَِل أ

ۡ
ن َوَ� يَ�

َ
َعةِ أ مِنُ�ۡم َوٱلسَّ

ْ َوۡ�َۡصَفُحوٓ  ِۖ َوۡ�َۡعُفوا ْوِ� ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوٱلَۡمَ�ِٰكَ� َوٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
ُ
ْ أ ْۗ يُۡؤتُوٓا ا

ُ َ�ُفورٞ  ُ لَُ�ۡمۚ َوٱ�َّ ن َ�ۡغفَِر ٱ�َّ
َ
َ� ُ�ِبُّوَن أ

َ
ِيَن يَۡرُموَن  ٢٢يٌم رَّحِ  � إِنَّ ٱ�َّ

ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ٱۡلَ�ٰفَِ�ِٰت ٱلۡمُ   ۡؤمَِ�ِٰت لُعُِنواْ ِ� ٱ�ُّ
٢٣  ْ رُۡجلُُهم بَِما َ�نُوا

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َو�

َ
 يَۡوَم�ِذٖ  ٢٤َ�ۡعَملُوَن  يَۡوَم �َۡشَهُد َعلَۡيِهۡم �

َ ُهَو ٱۡ�َقُّ ٱلُۡمبُِ� يَُوّفِيِهُم ٱ نَّ ٱ�َّ
َ
ُ دِيَنُهُم ٱۡ�َقَّ َو�َۡعلَُموَن أ ٱۡ�َبِيَ�ُٰت  ٢٥�َّ

ّيَِ�ِٰت�  ّيُِبوَن لِلطَّ ّيِبَِ� َوٱلطَّ ّيَِ�ُٰت لِلطَّ لِۡلَخبِيثَِ� َوٱۡ�َبِيُثوَن لِۡلَخبِيَ�ِٰت� َوٱلطَّ
ا َ�قُ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ُ
ٞ أ ۡغفَِرة  .]۲۶-۱۱[النور:  ﴾٢٦َورِۡزٞق َكرِ�ٞم  ولُوَنۖ لَُهم مَّ

به راستی کسانی که تھمت [به ام المؤمنین عایشه را] در میان آوردند «
زدن را] برای خود شر مپندارید، بلکه آن  گروھی از شما ھستند. این [تھمت

رتکب شده ھرکسی از آنان سھمی از گناه است که م ۀبرایتان خیر است. برعھد
است، عذابی بزرگ  آن [تھمت] را انجام داده ۀش] عمداست و کسی از آنان که [بخ

) چرا وقتی آن را شنیدند، مردان و زنان مؤمن در حق خویش گماِن ١١دارد (
) چرا بر آن چھار گواه ١٢نیک نبردند و نگفتند: این دروغی آشکار است (



 ٣٥    واقعۀ إفک

 

) ١٣در نزد خداوند دروغگو ھستند (نیاوردند؟ پس چون گواھان را نیاوردند آنان 
گمان در آنچه به آن  و اگر فضل خدا و رحمت او در دنیا و آخرت بر شما نبود، بی

ھای خویش فرا  ) ھنگامی که آن را به زبان١٤رسید ( پرداختید عذابی به شما می
گفتید که به آن دانشی نداشتید، و آن  ھای خویش سخنی می گرفتید و به زبان می

) و ١٥آن نزد خداوند [گناھی] بزرگ است (آنکه  کردید. حال تلقی می را سبک
چرا وقتی آن را شنیدید، نگفتید: ما را نرسد که آن [سخن] را بر زبان آوریم. تو را 

دھد  ) خداوند به شما اندرز می١٦کنیم. این افترایی بزرگ است ( به پاکی یاد می
) و خداوند ١٧مانند آن باز نگردید (که اگر مؤمن ھستید، ھرگز به [انجام گناھی] 

) به راستی ١٨سازد و خداوند دانای فرزانه است ( آیات [خود] را برایتان روشن می
دارند ناشایستی در [میان] مؤمنان شایع شود، عذابی  کسانی که دوست می

) و اگر ١٩دانید ( داند و شما نمی دردناک در دنیا و آخرت دارند. و خداوند می
ھا  مھربان است [چه ۀخداوند بخشایندآنکه  بود و رحمتش بر شما نمی فضل خدا و

ھای شیطان پیروی مکنید و ھرکس که از  ) ای مؤمنان از گام٢٠شد؟] ( که نمی
ھای شیطان پیروی کند [بداند] که او به [کارھای] ناشایست و ناپسند فرمان  گام
ز ھیچکس از شما پاک بود، ھرگ دھد. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی می

دارد و خداوند شنوای دانا است  شد، ولی خداوند ھرکس را بخواھد پاک می نمی
به آنکه  ] سوگند خورند برستان نباید [ابوبکر ) و دارندگان و توانمندان٢١(

خویشاوندان و بینوایان و مھاجران در راه خدا چیزی ندھند، و باید که ببخشند و 
دارید که خداوند شما را بیامرزد؟ و خداوند آمرزگار  درگذرند. آیا دوست نمی

خبر [از بدکاری و] مؤمن نسبت  ) کسانی که به زنان پاکدامن بی٢٢مھربان است (
) ٢٣دھند، در دنیا و آخرت نفرین شدند. و عذابی بزرگ [در پیش] دارند ( زنا می

ان گواھی کردند بر [زیان] آن ھایشان به آنچه می ھایشان و دست روزی که زبان
شان را به تمام و کمال به آنان  ) آن روز خداوند سزای راستین٢٤دھند ( می
) زنان ناپاک ٢٥دھد و خواھند دانست که خداوند است که حقِّ آشکار است ( می

و زنان پاکیزه سزاوار اند  سزاوار مردان ناپاکند و مردان ناپاک سزاوار زنان ناپاک
و خاندن  لاینان [عایشه اند. زنان پاکیزه مردان پاکند و مردان پاک سزاوار
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ای نیک  آنان آمرزش و روزی اند، گویند، بری ] از آنچه [مردم] می ج پیامبر

 .»)٢٦دارند(
خواھد عظمت و عفت حضرت عایشه را بداند باید عظمت و  لذا ھرکس می

عفت شوھر بزرگوار ایشان را بشناسد و با توجه به این آیات به فضائل ایشان 
 ببرد.پی 

 درجات و فضایل ایشان
بودند و  ج ایشان در حدود ُنه سال شریک زندگی حضرت پیامبر

 امتیازات ایشان به شرح زیر است:
از خاندان ایشان یعنی خاندان صدیقی چھار ُپشت به اسالم مشرف  -۱

شدند، و به افتخار صحابی بودن مفتخر گردیدند و این امتیاز را 
 نداشتند.ھیچیک از ازواج دیگر پیامبر 

و اولین امیر حج و  ج پدر بزرگوار ایشان اولین مسلمان و یار پیامبر -۲
برحق و رفیق رسول خدا در غار  ۀامام در حیات پیامبر و اولین خلیف

و در َبدر و در َقبر ھستند، و الزم است گفته شود که از خلفاء 
نامیدند و سایر خلفا  رسول الله می ۀراشدین فقط صدیق اکبر را خلیف

 گفتند. را امیرالمؤمنین می
گفتند: خداوند به من  کردند و می یک بار حضرت عایشه افتخار می -۳

امتیازات مخصوصی عطا فرموده که به ھیچکس دیگر عطا ننموده 
 است که عبارتند از:

 ھفت ساله بودم که به عقد نکاح رسول خدا درآمدم. •
 نبوت پا گذاشتم. ۀبه خانساله بودم که  ُنه •
قبل از ازدواج خداوند صورت مرا در رؤیای صادقه به حبیِب خود  •

 نشان داده بود.
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 برای من از طرف خدا سالم آمده است. •
 ام. من به چشم خودم جبرئیل امین را دیده •
 بر رختخواب من قرآن نازل شده است. •
رسول خدا ھستم که به حالت دوشیزگی به عقد نکاح  ۀمن تنھا زوج •

گفتند که شما در  برسول خدا درآمدم و حضرت عمار بن یاسر 
 ھستید. ج رسول الله ۀدنیا و آخرت زوج

جنگیدند  بدر که مالئکه ھم در صِف مؤمنین با کفار می ۀدر غزو •
 از چارقد من درست شده بود. ج پرچم پیغمبر

من  ۀبه خان ج ذاشتن ایاِم ایالء حضرت پیغمبرایالء پس از گ ۀدر واقع •
تشریف آوردند و آیات تخییر را بر من قرائت کردند و فرمودند: ای 
عایشه با پدر و مادر خود مشورت کن که جاه و جالل دنیا را 

خواھی یا خدا و رسول و آخرت را؟ من ِبالفاصله عرض کردم  می
خرت را انتخاب احتیاج به مشورت نیست. من خدا و پیغمبر و آ

 کنم و آن حضرت از این جواب من بسیار مسرور شدند. می
افک که منافقان بر من تھمت زدند خداوند خودش بر  ۀدر واقع •

 پاکدامنی من شھادت داد.
وا «فرمودند قرار  بی در یکی از سفرھا شتر ایشان َرم کرد و ایشان •

 بودم. یعنی ای عروس من و در این لقب نیز منحصر بفرد» ُعروساه
 خواندم. مقام خود می نماز تھجد را پشت سر شوھر عالی •
 ۀدر مسجد متصل به خان ج در ماه مبارک رمضان حضرت رسول خدا •

 شدند و من به تقلید ایشان اولین متعکف بودم. من معتکف می
من  ۀدر مرض موت حضرت رسول خدا بخواھش خودشان به حجر •

 منتقل شدند و آخرین ایام زندگی خود را در آنجا گذراندند.
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مسواک خواستند و من مسواک را  ج در ھنگام وفات حضرت پیغمبر •
ھای خود  از برادرم عبدالرحمن بن ابی بکر گرفتم و آن را با دندان

ھای مبارک خود را  نرم کردم و بعد حضرت پیغمبر با آن دندان
حیات که روح ایشان به نزد  ۀلحظ مسواک نمودند و در آخرین

من تکیه داشت و آن  ۀپروردگار صعود کرد، سِر مبارک ایشان بر سین
 حضرت این کلمات را به زان آوردند:

ىلْعَ «
َ
ِ�يَق األ (یعنی مرا به جایگاه بلند ». خداوندا رفیق اعلی« »اللَُّهمَّ الرَّ

 .(متفق علیه) »خویش بخوان

َ النَّبِىُّ «گفتند:  فخر میحضرت ام المؤمنین ھمیشه با  ىفِّ وُ تِى،  ج تُ يْ ىفِ بَ

هِ  يقِ رِ ى وَ يقِ َ رِ ُ بَنيْ َعَ اهللاَّ مجَ ، وَ رِ نَحْ  وَ رِ حْ َ سَ بَنيْ تِى، وَ بَ وْ ىفِ نَ  .»وَ

من و در نوبت من و میان سینه و گلوی من وفات  ۀدر خان ج پیامبر«
 .»یافتند و خداوند آب دھان ایشان و آب دھان مرا جمع فرمود

ای از عرِش  در ھمین حجره که گوشه ج پیغمبر خداآنکه  و افتخار دیگر
 اعلی بود تغسیل و تکفین، و پس از نماز در ھمان جا مدفون شدند.

 تر ادب گاھیست زیر آسـمان از عـرش نـازک
 

 آید ُجَنید و باَیزیـد اینجـا َنَفس ُگم کرده می
 

 اشعار اردو عبارت است: ۀو به قول آن شاعر اردو زبان که ترجم
 بر پاکیزگی تو زبان آفـرینش گـواھی داد

 

 ترا بزرگی بخشید و عافیت داد و برتری داد
 

ــه ــو لک ــن ت ــر دام ــر ب ــت ای می اگ  نشس
 

ــدوش می ــدا را مخ ــاب خ ــد انتخ  گفتن
 

ــد ــالم آم ــو س ــر ت ــزال ب ــدای الی  از خ
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 آمدھا  آن ھایی که نام تو بر مبارک باد لب
 

ــرا  ــدا ت ــول خ ــدرس ــب دادن ــدیقه لق  ص
 

 کننـد ادبـت را فقط فرشی نه عرشی می
 

 چارقــد تــو در جنــگ بــدر َشــَرف یافــت
 

 که پیغمبِر راستین آن را پرچم کرد و بـه اھتـزاز آورد
 

 تو پناھگاه خاص ذات رسالت است ۀحجر
 ای از باغ بھشت است درین دنیـا و اینجا قطعه

 

 للعالمین مقیم بودند و ھستند حمةدر این خانه حضرت ر
 

ــد خضــرا می ۀحجــر ــد ُتســت کــه آن را گنب  نامن
 

 روز محشر سرور دو جھان از ھمین جا برخواھند خاست
 

 و تنھا نخواھند بود، با َشیَخین برخواھند خاست
 

 رحمِت تو آغاز خواھد شد ۀشفاعت از خان
 

 امت را مغفرت فرا خواھـد گرفـت ۀو ھم
 

 دوم ۀواقع
بند مادر امت گم شد، ایشان  دوم در محلی به نام ذوالَجیش گردن ۀمرتب

بند خود را جستجو کنند،  این بار حرکت قافله را به تأخیر انداختند، تا گردن
از این واقعه خبردار شدند با ناراحتی نزد دخترشان  سھمین که صدیق اکبر

کنار سر مبارک خود را در  ج آمدند، در حالی که حضرت رسول خدا
گفتند: تو ھر روز  سنمودند، صدیق اکبر گذارده و استراحت می لعایشه

جگِر خود ادا  ۀآوری و این سخن را برای تنبیه پار یک ناراحتی به وجود می
کردند. حضرت عایشه از جای خود تکان نخوردند تا حضرت رسول خدا 

ھم ھم  ناراحت نشوند، درین موقع بود که وقت نماز فرا رسید و در آن محل
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آب نبود و اصحاب حیران بودند که با نبودن آب چگونه وضو بگیرند و نماز 
م نازل شد: ۀبخوانند، در ھمین زمان آی   تیمُّ

َحدٞ �ٰ﴿
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ۡو  �ن ُكنُتم مَّ

َ
ّمِنُ�م ّمَِن ٱۡلَغآ�ِِط أ

ٓ َ�َٰمۡسُتُم ٱلّنِسَ  ْ َما ْ َصعِيدٗ  ءٗ آَء فَلَۡم َ�ُِدوا ُموا ْ بِوُُجوهُِ�ۡم َ�َتَيمَّ ا َطّيِٗبا فَٱۡمَسُحوا
يِۡديُ�مۡ 

َ
 .]۴۳[النساء:  ﴾َو�

و اگر بیمار یا در حال سفر باشید یا کسی از شما از جایگاه قضای حاجت «
بیاید یا با زنان آمیزش کنید و آبی نیابید، پس با خاک پاک تیمم کنید، آنگاه روی 

 .»کنیدتان را مسح  و دستان
آسان و ھا  آن که شامل مسلمانان شد و کار را بر این عنایت خداوندی

مسیر گردانید، باعث خوشروئی و شادی ھمه اصحاب گردید و برای حضرت 
عایشه دست به دعا برداشتند و به عظمت مقام معنوی مادِر روحانی خود 

صدیق ھمیشه  ۀاعتراف کردند و از ھرطرف این صدا برخاست که ای خانواد
بر شما رحمت خدا باد که برای مسلمانان سبِب خیر و سعادت دیگری شدید 

با محبِت پدری بسیار نزد دختر نیک اختر خود آمدند و  سو صدیق اکبر
دانستم که تو این قدر مبارک ھستی که به خاطر تو این ھمه  گفتند: من نمی

س از حرکت قافله سھولت و رعایت برای امت اسالمی فراھم آمد. باری، پ
 بند ایشان نیز از زیِر شتر ایشان پیدا شد. گردن

  ج تخییر در زندگی با پیامبر ۀواقع
ناز و نعمت بودند  ۀخود پرورد ۀبعضی از ازواج مطھرات که در خانواد

دشوار بود، لذا به حضور ھا  آن زندگی در بارگاه رسالت با فقر و فاقه برای
را زیادتر فرمایند. درین ھا  آن ۀکردند که نان و نفقآمدند و تقاضا  ج پیامبر

 باره این آیه نازل شد:
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ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن ﴿
َ
َها ٱ�َِّ�ُّ قُل ّ�ِ ُّ�

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

احٗ  َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

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

ۡجًرا َعِظيمٗ 
َ
َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ

َ
َ أ اَر ٱ�ِخَرةَ فَإِنَّ ٱ�َّ  ﴾٢٩ا َورَُسوَ�ُۥ َوٱ�َّ

 .]۲۹-۲۸[األحزاب: 
خواھید زندگی دنیا و زینت آن را پس  ای پیامبر! بگو به ازواج خود اگر می«

کردن خوبی و اگر  رھا کنم رھامند کنم و شما را  بیائید که شما را زا آن بھره
آخرت را پس ھمانا خداوند آماده کرده است  ۀخواھید خدا و رسول او و خان می

 .»برای زنان نیکوکار اجِر بزرگی
 ج تخییر) ھمانطور که قبًال گفتم پیغمبر ۀبعد از نزول این آیه (یعنی آی

مادرت مشورت آمدند و آیه را تالوت نموده، گفتند: با پدر و  لنزد عایشه
کن و بعد از آن جوابم را بده، حضرت عایشه فورًا عرض کردند یا رسول در 
کار خیر حاجت به استشاره و مشورت نیست، من فقط خشنودی شما را 

کنم، از این جواب  خواھم. دنیا و لذایذ آن را فدای خاک پای شما می می
ه تقلید حضرت درخشان شد و سایر ازواج پیامبر نیز ب ج رسول اکرم ۀچھر

عایشه ھمین جواب را دادند و موضوِع حساسی که پیش آمده بود به خوبی و 
 خوشی پایان یافت.



 
 

 

 

 و فرارسیدن روزگار درد و غم ج وفات پیامبر

المؤمنین گی است. حضرت ام  ترین زمانه، زمان بیوه برای ھر زن دردناک
 فرسا مبتال گشت. عایشه در سن ھیجده سالگی به این غِم روح

بیمار  ج یازده ھجری بود که حضرت رسول خدا ۀدر اواخر ماه صفر سن
شدند. در ایام بیماری عدالت و نظام زندگی ایشان برقرار بود، و ھر شب در 

که فردا  پرسیدند بردند، ولی ھر روز می یکی از ازواج مطھرات به سر می ۀخان
نوبت کیست. ازواج از سخنان حضرت فھمیدند که َمیل ایشان به اقامت در 

ازواج مطھرات اجازه دادند که  ۀاست به ھمین جھت ھم لعایشه ۀحجر
عایشه بگذرانند و این  ۀآخرین روزھای زندگی خود را در خان ج پیامبر اکرم

امر باعث شد که ایشان با آن ھوش و ذکاوتی که داشتند آخرین گفتارھای 
زرین پیامبر بزرگوار را به خاطر بسپارند و حفظ کنند و به ملت اسالم 

 برسانند.
صدیقه که بیماری و رنج حضرِت سروِر دو جھان را  ةحضرت سید

ز آنحضرت آموخته بودند، مرتبًا شده و دعاھائی که اقرار  بی دیدند خیلی می
 دمیدند. کردند و برآن حضرت می قرائت می

وقتی که بیماری حضرت پیامبر شدت پیدا کرد، و نتوانستند به مسجد 

َ بِانلَّاِس «تشریف ببرند امر فرمودند:  ْن يَُص�ِّ
َ
بَا بَْ�ٍر أ

َ
بگوئید ابوبکر « »ُمُروا أ

شناختند عرض  ن را خوب میحضرت عایشه که پدرشا .»نماز را اقامه کند
کردند یا رسول الله! ابوبکر خیلی رقیق القلب ھستند و جدائی شما را تحمل 
نخواھند کرد، چگونه به جای شما امامت کنند؟ دیگری را امر فرمائید، ولی 
آن حضرت دوباره تأکید کردند که ابوبکر امامِت نماز را به عھده بگیرند، در 
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سوم حضرت صدیقه حضرت حفصه را قاصد کردند، ولی حضرت  ۀمرتب
قاطعانه گفتند که ابوبکر مردم را امامت نمایند، و این فال نیک و افتخار 

آمد و کسی دیگر را این منصب و فخر  سبزرگ فقط به نام صدیق اکبر
 ج فرمایند که حضرت رسول الله نرسیده است. حضرت ام المؤمنین می

چند سکه طال داده بودند که در خانه نگھداری شود.  پیش از بیماری خود
در ھنگام بیماری گفتند که آن چند سکه را ھم میان فقرا و نیازمندان 

ھا به فقرا و مساکین داده شد روح پیامبر  تقسیم کنند و ھمین که آن سکه
به بارگاه پروردگار عروج کرد. وقتی که آثار نزع و جداشدن روح  ج بزرگوار

ظاھر گردید، قلب و جگر حضرت عایشه از فکر فراق و  ج ر خدادر پیغمب
جدایی پریشان گردید و با اضطراِب فراوان عرض کرد که ای رسول خدا رنج 
شما بسیار است. حضرت رسول فرمودند: اجر ھم عظیم است، ناگھان جسم 

شان نظر کردم، دیدم که  ھای مبارک مبارک سنگینی احساس کرد، به چشم
کنند که ای عایشه گنج  ھا پیداست، گوئی مرا ندا می ز چشمآثار مرگ ا

شادمانی تو از دست رفتنی است و بر بھار جوانی تو فصل دردناک خزاِن 

ونَ «گی فرا رسیده است.  بیوه عُ اجِ يْهِ رَ ا إِلَ إِنَّ ِ وَ َّ ا هللاِ ام المؤمنین سر مبارِک  »إِنَّ
خود  ۀدِل رنجدید محبوب خود را بر بالش نھاده و فغان و شیون از عمق

 توان گفت. برآوردند، دردی که با ھیچ زبانی نمی

  ج روضه و آرامگاه رسول خدا لعایشه ۀحجر
عایشه ُانس بسیار بود و آن حضرت نسبت به  ۀرا با حجر ج رسول خدا

این حجره نظر خاصی داشتند و ھمین حجره ھم روضه و آرامگاه ابدی آن 
 حضرت شد.

حضرت عایشه در خواب دیده بودند که سه  ج قبل از وفات رسول خدا
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ایشان فرود آمد. وقتی که سرور دو جھان در  ۀخورشید یا سه ماه در حجر
به دخترشان گفتند: ای جان پدر این  سآن حجره دفن شدند صدیق اکبر

تو فرود آمد که بھتریِن  ۀاست تعبیر خوابی که دیده بودی. یک ماه در حجر
 ھرسه است.

 خاص ذات رسالت است حجره تو پناھگاه
 

 ای از باغ بھشت اسـت دریـن دنیـا قطعهاینجا  و
 

 للعالمین مقیم بودند و ھسـتند رحمةاین خانه در 
 

 نامنـد ُتست که آن را گنبد خضرا می ۀحجر
 

گی  چھل سال زندگی ام المؤمنین به بیوه ج بعد از وفات نبی اکرم
اقدس نبوی  ۀخدمات روضگذشت و تا زمانی که حیات داشتند پاکیزگی و 

ایشان بود. در آغاز شب و روز در ھمان حجر اقامت داشتند و به  ۀبه عھد
مشغول بودند، ولی بعد از مدتی حضرت  ج نظافت و خدمت قبر رسول الله

ای متصل به  رسول را در خواب دیدند که به ایشان اجازه دادند در حجره
 ج شه بر سر قبر رسول اللهگنبد خضرا اقامت کنند، ولی مانند گذشته ھمی

گذرانیدند، زیرا  مقدس می ۀمتصل به روض ۀھا در حجر حاضر بودند و شب
 ج قلبی ایشان به سوی آرامگاه حبیب خدا محمد مصطفی ۀمیل و جاذب

 بود.
فوت کردند و در کنار قبر  سبعد که پدر بزرگوارشان حضرت ابوبکر

ایشان به آن حجره ادامه رسول الله در ھمان حجره دفن شدند، رفت و آمد 
شھید شدند و در  سھجری فاروق اعظم ۲۳در سال آنکه  داشت، ولی بعد از

فرمودند که حاال دیگر بدون پرده و حجاب  ھمان حجره مدفون گردیدند، می
توان رفت و آمد کرد، اما تا ایشان حیات داشتند از محافظت و  به اینجا نمی
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امروز در  لعایشه ۀاین حجر مطھر غافل نبودند و ۀمراقبت آن روض
 است. ج داخل مسجد النبی روضه و آرامگاه رسول خدا

 داغ دوم، رحلت پدر
تازه بود که بعد از دو سال و چھار ماه  ج ھنوز صدمه جدایی رسول خدا 

درگذشتند و نور چشم خود را داغدار کردند، آخرین  سحضرت ابوبکر صدیق
حضرت عایشه گذشت، صدیق اکبر لحظات زندگی ابوبکر صدیق نیز در نزد 

پرسیدند که کفن آقای من چند پارچه بود، عرض کردند: سه پارچه بود، 
پرسیدند که در کدام روز وفات کردند عرض کردند در روز دوشنبه، صدیق 

با اطمینان کامل گفتند: پس امروز روز رفتن من است، بعد رو به  ساکبر
را شسته و اید  روی من اندختهدخترشان کردند و گفتند: ھمین چادری که 

مرا در آن کفن کنید، حضرت عایشه با چشم گریان گفتند: ای پدر گرامی! 
توانیم یک کفن نو برای شما تھیه کنیم؟ صدیق اکبر و پرچمدار  مگر ما نمی

گفتند: ای نور چشم! اھل دنیا و  ج حق و صداقت و جانشین رسول خدا
ند، ھمان شب یار غار داِر فانی را وداع زندگان به لباس نو بیشتر احتیاج دار

گفتند و حضرت عایشه که دو سال و چھار ماه پیش بیوه شده بودند، حاال 
اسالم است که آن  ۀبھترین دور سخالفت فاروق اعظم ۀیتیم ھم شدند. دور

گویند، ھمانطور که پیغمبر اکرم فرموده بودند:  را نیکوترین پرتو نبوت می

ُقُرْونِ «
ْ
در این دوره ھمچون  »ھا قرن من است بھترین قرن« »قَْر� َخْ�ُ ال

دوران رسالت فتوحات و دولت اسالمی گسترش یافت. ایشان پس از 
فتوحات بزرگ برای مادران خود ازواج مطھرات حقوق برقرار کردند که حق 
فرزندی را ادا کنند و زندگی امھات المؤمنین با راحتی بگذارد، و چنانکه 

 سف در کتاِب الخراج نوشته است، حضرت عمر بن خطابقاضی ابو یوس
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برای حضرت عایشه سالیانه دوازده ھزار درھم و برای سایر ازواج مطھرات 
دھد که  سالیانه ده ھزار درھم حقوق مقرر کرده بودند، و این امر نشان می

بودند. ھمچنین در  ج ترین ازواج حضرت رسول حضرت عایشه محبوب
اعظم از فتوحات عراق یک کوزه پر از جواھرات به دوران خالفت فاروق 

بارگاه خالفت رسید. حضرت عمر به مسلمانان گفتند: اگر شما اجازه دھید 
ترین ھمسر  این کوزه را برای حضرت عایشه بفرستم، زیرا ایشان محبوب

بودند، تمام اصحاب با کمال افتخار با این  ج موالی ما محمد مصطفی
، و وقتی که حضرت عایشه آن کوزه را باز کرده و پیشنھاد موافقت کردند

مشاھده کردند آِه سردی از دل برآوردند و با چشم گریان گفتند که ابن 
بر من احسان بسیار کرده، خداوند در آینده مرا برای پذیرفتن  سخطاب

 عطایای ایشان زنده نگذارد.

 از خودگذشتگی ۀنمون
 ۀدر حجر سایشان صدیق اکبرو بعد از  ج حضرت رسول اللهآنکه  پس از

نیز در آخرین لحظات زندگی خود آرزو  سعایشه دفن شدند، فاروق اعظم
با کمال احترام  لداشتند که در ھمان حجره دفن شوند. حضرت عایشه

را من برای خودم انتخاب کرده بودم، ولی اینجا  اجازه داده، فرمودند: اگرچه
در کنار دو رفیق خود باشند. بخشم تا  می سآن را به امیرالمؤمنین عمر

مرا تا  ۀفاروق اعظم فرمودند: خداوند به مادرم اجر عظیم بدھد، ولی جناز
آن حجره ببرید و آنجا دوباره اجازه بگیرید و عرض کنید که عمر بن  ۀآستان

خواھد، اگر اجازه دادند مرا در آنجا دفن نمائید و اگر نه،  الخطاب اجازه می
ان َبَقیع دفن نمائید، و بدین ترتیب این تاجدار بزرگ ام را در قبرست جنازه

 در کنار مقام نبوت و صداقت آرمیدند. ةخالفِت راشد



 ٤٧    و فرارسیدن روزگار درد و غم ج وفات پیامبر

 

 کماالت علمی
برای پذیرائی از فقرا و  لصدیقه ۀخان ج بعد از وفات پیغمبر اکرم

شان ھمیشه باز بود، و معلوم  مسکینان و برای راھنمائی روحانی فرزندان
کماالت علمِی ایشان نرسیده است و  ۀبه درجاست که ھیچکس دیگر 

شدند، به خدمت ایشان  اصحاب رسول الله ھرگاه با مشکلی روبرو می
گرفتند. ابن قیم در کتاب  رفتند و جواب سؤاالِت خود را از ایشان می می

کند که من ھیچکس را در فھم  جالء االفھام از حضرت عروه بن زبیر نقل می
عار و انساِب عرب داناتر از حضرت عایشه قرآن و احکام حالل و حرام و اش

سایِر ازواج مطھرات حضرت عثمان را نزد  ج ندیدم. بعد از وفات رسول الله
از ایشان  ج ِارث حضرت رسول الله ۀحضرت ابوبکر فرستادند تا دبار

فرمودند:  ج نظرخواھی کنند، حضرت عایشه اظھار کردند که پیغمبر خدا
فقرا خواھد بود و  ۀو ھرچه از من بماند صدقھیچکس وارِث من نخواھد بود 

 امھات المؤمنین مطمئین گردیدند. ۀاز این توضیح ھم
حضرت عایشه ھمانطور که قبًال ھم گفتم از حیث تعداد احادیثی که از 

ششِم راویان حدیث قرار دارند، ولی  ۀدر مرتباند  نقل کرده ج رسول خدا
توانستند مانند مرداِن  دند و نمینشین و باحجاب بو چون ایشان یک زِن خانه

اصحاب در مجالس علمی حاضر شوند، از لحاظ علمی در این درجه نبودند و 
طالبان علم خودشان حاضر خدمت شده، سؤاالت و اشکاالت خود را 

کردند  گشائی می دادند و ِگِره ھا را پاسخ می پرسیدند و ایشان ھمان سؤال می
ست و ده حدیث نقل گردیده و امتیاز ایشان و از ایشان تعداد دو ھزار و دوی
خود اسباب نزول و تاریخ و وضعیت حدیِث  ۀاین است که در احادیث مروی

 شو با اصحاب بزرگاند  را نیز بیان کردهھا  آن منقول و علل و مستثنیات
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مانند خلفاء راشدین و حضرت عبدالله بن عباس و حضرت عبدالله بن 
 اند. برتر بودهھا  آن برابر بوده و یا از شمسعود 

 آوری قرآن تالش در جهت جمع
گاه ھستند که حضرت عایشه در جمع ۀعد آوری قرآن خدمات  کمی آ

حضرت ام  اند، ای انجام داده و مقام بلندی در این امر مھم داشته شایسته
بودند که در  ج المؤمنین در نماز تھجد شریک و ھمراه حضرت رسول الله

 ۀشد و بیشتر قرآن نیز در حجر بلند قرآن تالوت میھای  این نماز سوره
 ۀقرآن و اولین شاھد ُاسو ۀایشان نازل شده بود، از این رو ایاشن اولین شنوند

قرآنکریم را  ۀَحَسنه بودند. پس از رحلت پیامبر اکرم ایشان یک نسخ
نامیدند و درین  کردند که آن را مصحف می آوری کرده و آن را حفظ می جمع

ھائی ھم نوشته شده بود و اکثر َسَندھای این مصحف شریف کار  اشیهقرآن ح
کرد. در صحیح بخاری نقل شده که شخصی از عراق به َحَرمین  متن را می

آمد و به خدمت ام المؤمنین رفت و از مصحف مبارک پرشش کرد. ایشان 
بودن  خواھی بدانی؟ گفت: در عراق در ترتیب و پیش و پس پسریدند چرا می

خواھم با مصحف  ھا و در قرائت اختالف شدیدی بروز کرده، لذا می هسور
شما تطبیق کنم و تصحیح نمایم. ایشان موضوع را به خوبی روشن کرده و 

ھای قرآن مقدم و مؤخر شود ایرادی  نشان دادند که اگر در قرائت سوره
ندارد. ایشان ھمچنین موارد مشکل قرآن و غرائب قرآن را بنحو دلنشینی 

گرانبھائی به  ۀخیرح داده و مسائل آن را حل کرده و برای امت اسالمی ذشر
 اند. یادگار گذاشته



 
 

 

 

 ظهور اضطراب

داماد محبوِب رسول خدا حضرت عثمان بر  سبعد از عمر فاروق اعظم
مسند خالفت نشستند. ایشان ھم مانند َسَلِف خود حضرت عمر، برای 

برقرار کردند. دوران خالفت حایشه و ازواج مطھرات حقوق سالیانه 
با شکوه بسیار ھمراه بود و فتوحات اسالمی ادامه داشت. لکن در  سعثمان

سازی برای اغراض و مقاصد  و زمینهھمین زمان منافقان نیز مشغول توطئه 
 ۀشد ھای سیاسی شکست خورده و ذلیل ھا و گروه سوء خود بودند، یھودی

مخفیانه و منافقانه را انتخاب کردند، در  ۀکه شیو ج در زمان پیامبرھا  آن
حضرت عثمان که فتوحات اسالمی َبر و بحر را فرا گرفته و در ھمه جا  ۀدور

و لوله به پا کرده بود و پرچم اسالمی در گوشه و کنار جھان برافراشته شده 
اسالم بزنند و خوابی را که دیده بودند  ۀبود، سر برآوردند تا آتش در خان

ورد اصحاب این منافقین این بود که در م ۀجامعه عمل بپوشانند برنام
را پایین بیاورند و ھا  آن شایعه پراکنی کنند و مقام و منزلت شبزرگوار 

ھای  مسلمانان را به جان ھم بیاندازند تا ریشه اسالم را سست کنند و پایه
 ج حیات نبی اکرم ۀدین خدا را ویران نمایند و کاری را که در دور

االخره ھم توانستند انجام دھند درین دوره انجام دھند و باند  نتوانسته
گاه و ساده دل را ھم که از جریانات  شورشی برپا کنند و چند مسلمان ناآ
 پشت پرده بیخبر بودند درین ماجرا آلوده نمودند.

برای ملت اسالم چه روِز شوم و َنحسی بود، آن روز که داماد نبی اکرم، 
س از پ سِحلم و حیا، فاتح شام و روم، جامِع قرآن سیدنا عثمان ۀمجسم

نگھباِن منزل بودند، به  بچھل روز محاصره و در حالی که َحَسَنین 
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ای از منافقین که از پشت خانه داخل حیِات مبارک شده بودند  دست عده
با وفای ایشان حضرت نائله برای  ۀجام شھادت نوشیدند، در آن وقت زوج

ان دفاع آمد که یکی از منافقین با شمشیر به ایشان حمله کرد و انگشت
 دست ایشان را قطع نمود.

محل َامن و آرامش بود، در اثر این  ج شھر مدینه که از عھد رسول خدا
مرگ دردناک پاره پاره شد و از دیوارھای آن فریاد و فغان برخاست. چنین 
وحشیگری انسانی را تا آن روز َفَلک ندیده بود که چنین انسانی را که حاضر 

برخورد و جنگ را نداد با  ۀافظاِن خود اجازبه جنگ با منافقین نشد و به مح
 آن وضع دردناک به قتل برسانند و شھید کنند.

زندگی خود بر باالی بام منزل رفته و سخنرانی  ۀایشان در آخرین مرحل
کند، اما  گناھی و مظلومیت او را ثابت می آن دلیل بی ۀکرد که ھر کلم

اساس اسالم را داشتند زدن  سخنان ایشان در دِل منافقان که قصِد برھم
اگر شما «ھیچ اثری نکرد، امام مظلوم در قسمتی از سخنرانی خود گفتند: 

که مرا به قتل رسانید، یقینًا بدانید که اگر امروز من شھید اید  جمع شده
ایشان کامًال  ۀو این گفت» شوم، شما ھرگز در یک صف نماز نخواھید خواند

به اثبات رسید. امنیت و وحدت امت اسالمی از بین رفت و مسلمانان 
دشمن یکدیگر شدند و آتش خونریزی به ھمه جا رسید. ِکبار صحابه و نور 

نیز از فتنه نیاسودند. گوئی شھادت عثمان، شھادِت اتحاِد  لچشم فاطمه
انان برقرار نشده و مسلمانان بود که تا امروز ھم وحدت و یگانگی میان مسلم

نخواھد شد. در عکس العمِل این واقعه چنان طوفانی برخاست که زبان از 
 گفتن آن ناتوان است، مانند حوادث ھولناک َجَمل و ِصّفِین و دشت کربال.

 جنگ َجَمل
بعد از شھادت امام مظلوم در گوشه و کنار دنیا داد خواھی برپا شد، به 
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اندوه فریاد قصاص و انتقام برآوردند و  خصوص اھل شام که از فرط درد و
داد. حضرت عایشه که این  آتشی بپاشد که از یک طوفان مرگبار خبر می

ماجرا را دیدند و از عواقب وخیم آن نگران بودند، تصمیم گرفتند برای 
کردن فتنه قیام کنند و حضرت زبیر و گلچه شھسواران اسالم و  خاموش

ا ایشان ھمراه شدند، در آن موقع حضرت نیز ب ج یاران بزرگ رسول الله
عایشه برای حج به مکه رفته بودند و ھنوز از حج باز نگشته بودند که خبر 

جانکاه بگوش ایشان رسید. لذا ایشان از ھمانجا ھمراه تعدادی از  ۀاین واقع
فرزندان روحانی خویش به عزم بصره حرکت کردند و ھزاران نفر از 

عقیده بودند، در رکاب ایشان عازم  حانی خود ھممسلمانان که با مادِر رو
بصره شدند و سایر ازواج مطھرات نیز تا چند فرسخ به عنوان بدرقه ایشان را 

ھا  ای عظیم برپا بود و چشم ھمراھی نمودند، در میان آن گروه شور و ولوله
ھا نگران بود. در این باره مورخین آراء مختلف دارند و مثًال  گریان و قلب

که ھریک از دو طرف قصد داشت طرِف دیگر را اند  ھا بر این عقیده یبعض
شکست داده و از بین ببرد، ولی نظِر معتدل و میانه این است که ام 

رفته و  سالمؤمنین به خاطر مھر مادری در نظر داشتند که نزد حضرت علی
را که به خاطر حفِظ خود گرداگرد  سایشان را قانع کنند که قاتلین عثمان

حضرت علی جمع شده بودند از خود برانند، به طوری که وقتی ایشان 
نزدیک بصره رسیدند، سخرانی کردند و فرمودند: به خدا قسم اشخاصی که 
با من ھستند چیزی پنھان ندارند و مادِر حقیقی ھمه چیزی از فرزندانش 
پنھان ندارد. موضوع این است که باغیان دست به سرکشی زده، در مدینه 

و بنابراین، به لعنت خدا گرفتار  اند. حرم محترم است فتنه بپا کردهکه 
گناه اسالم را به قتل رسانده و خوِن معصوم  بی ۀو عالوه بر این خلیفاند  شده

ام که به مردم بگویم آنانی  و من برای این به اینجا آمدهاند  را حالل شمرده
ھا  آن و چه خطری از اند چه جرایمی مرتکب شدهایم  که ما پشت سر گذاشته
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  متوجه است.

ۡوَ  �َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ﴿ ۡو إِۡصَ�ٰ� ّمِن �َّ
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
ٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ

 .]۱۱۴[النساء:  ﴾َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس� 
خیزد، مگر کسی که به َصَدقه و  سودی برنمیھا  آن یعنی از سخنان درگوشِی «

ایم  ما برای دعوت به اصالح بیرون آمده .»میان مردم امر کندکاِر نیک و اصالح 
که این حکم خداوند بر ھر کوچک و بزرگ است، و مقصد ما این است که شما 
را برای نیکی آماده کنیم و از بدی باز داریم. از این سخنان مادِر امت چیزی 

جنگ و شود و تاریخ نیز گواه است که ایشان از  غیر از اصالح فھمیده نمی
جدال بسیار اجتناب نموده و تا جائی که امکان داشت کوشش کردند تا با 
حضرت علی از طریق گفتگو به مصالحه برسند و نزدیک بود که کار به 

دانستند که صلح حضرت علی با حضرت  مصالحه برسد، اما چون منافقین می
حضرت  ھاست، لذا در تاریکی شب بر لشکرعایشه به معنی مرگ و نابودی آن

 عایشه حمله کردند و مذاکرات صلح را با شکست روبرو کردند.
وقتی که ام المؤمنین فھمیدند که جنک شروع شده است با مشورِت 
قاضی بصره در َھوَدج آھنی خود نشسته، به میان ھردو لشکر آمدند و طلحه 

با ایشان ھمراه بودند، از جانب  ج و زبیر دو صحابی جلیل القدر رسول الله
دیگر حضرت علی کرم الله وجھه به دنبال آن دو بزرگوار فرستادند و 
ھنگامی که این سه صحابی جلیل القدر در جلوی یکدیگر ایستادند فریاد از 

روزگار برخاست که چگونه قھرمانان َبدر و حنین با یکدیگر رویاروی  ۀسین
ست جنگ، اگرچه د ۀدر میان ۀشده و به جنگ و جدال پرداخته ند، مذاکر

منافقین و توطئه بنی امیه را برمال و آشکار ساخت و سبب شد تا طلحه و 
شدن ھدایت و  گیری نمایند، لکن خارج جنگ کناره ۀاز صحن بزبیر 

فرماندھی جنگ از دست رھبران دو سپاه سبب شد تا تاریخ اسالم از خون 
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اظت ال اله اال الله رنگین شود و نوجوانان شیردل برای حف ۀھزاران گویند
ھا  آن سر بر کف نھاده و در اطراف شتری که مادِر روحانی ج حرم نبوی

آوران به زمین  برآن سوار بود، جمع شده و با تیرھا و شمشیرھاِی حمله
 افتاده و جام شھادت سر دھند.

در این واقعه اگر کسی خوشحال بود منافقین َسبائی فزندان ابن َسبا بودند 
اسالم بودند، قلب و جگر  ۀزدِن خان ر آتشکه از ھمان اول اسالم در فک

دردناک پاره پاره بود، وقتی که  ۀاز این حادث سحضرت عایشه و حضرت علی
ھای  سِر حضرت زبیر را با شمشیر ایشان به خدمت حضرت علی آوردند، چشم

ایشان گریان شد و با گریه فرمودند: آه، این ھمان شمشیر است که بارھا 
ت دادند، و وقتی جسِم حضرت طلحه را آوردند دست آسیب را به جھنم بشار

 ج ھا بارھا تیرباراِن کفار را از پیامبر ایشان را بوسیده و فرمودند که این دست
بار  خون ۀدور کرده است. حضرت عایشه تا وقتی که زندگی بودند از این حادث

افتادند لرزان شده و  خوردند، و بعضی اوقات که بیاد آن منظره می افسوس می
 شد. مبارک از اشک َتر می ۀکردند که چھر آنقدر گریه می

به ھرحال، آتش این فتنه را منافقین سبائیه (پیروان ابن سبا) روشن 
 سعثمان ند و بعضی از ھمین قاتلیِن کردند تا میان مادر و فرزند جدائی انداز

حضرت علی بیرون آمدند، بر حضرت  ۀدر آن وقت که با نام خوارج به مقابل
 مادر روحانی خود را کنیز سازند.اند  خواسته علی تھمت زدند که ایشان می

دامن حضرت علی و حضرت عایشه از این خونریزی پاک است، و تمام 
زدن بر اسالم  گناِه قضیه زیر سِر منافقان است که شب و روز در فکر ضربه

َجَمل ھیچ تھمتی متوجه مادر و فرزند نیست، زیرا اگر آنطور  ۀبودند، در واقع
قرآن است، و  ۀشدِن حضرت عایشه خالف آی گویند: بیرون که مخالفین می

جنگ با امیر وقت ھم خالف دین است، این اعتراض بر حضرت علی ھم 
، ولی ھمانطور که به وارد خواھد بود که چرا با مادِر خود بجنگ پرداختند



 لزندگانی َملکۀ عّفت أم المؤمنین عائشه   ٥٤

 

مصالحه بود، و به ھمین جھت ھا  آن روشنی گفتیم مقصد و مقصود ھر دوِی 
َجَمل میان مادر و فرزند روابط خوب برقرار گردید. و  ۀبود که بعد از واقع

جواِب ایراِد اول یعنی خروج از خانه ھم این است که قرآن خروِج زن را 
برای امور دینی منع نفرموده و درین جا حضرت ام المؤمنین طبق بیعِت 

دانستند که برای اصالح امت قیام کنند و تمام  خود می ۀرضوان فریض
گاه بودند دور ایشان جمع شده و فریض که از شاصحاب  خود  ۀصورِت حال آ

دانستند که امت اسالم را از گروه باغی نجات دھند، و چون مکه برای  می
این حرکت مناسب نبود، به سوی بصره حرکت کردند، زیرا در آن شھر 
گروھی از منافقین سبائی جمع شده و آنجا را مرکز خود ساخته بودند و نظر 

این بود که اگر کار بصره را اصالح کنند، یک مرکِز منافقین  حضرت عایشه
ھای مقیم کوفه خواھد رسید،  سبائی را درھم شکسته و بعدًا نوبت باغی

در بیرون بصره قیام کردند و بعد از  لکه ام المؤمنیناند  مورخین نوشته
 زیادی از اھالی بصره به ایشان پیوستند. ۀسخنرانی ایشان عد

الله بن عامر را برکنار کرده و به جای ایشان عثمان بن حضرت علی عبد
حنیف را حاکم بصره قرار داده بودند، ایشان با اصحاب مشورت کردند که 
چه باید کرد. عمران بن ُحصین و ِھشام بن عامر انصاری نظر دادند که در 

ھا حکیم بن َجَبله خاموش  این وضع سکوت بھتر است، ولی سرداِر سبائی
فسادانگیزی خود ادامه داد و قصِد ِاسائه به ام المؤمنین کرد. یکی  نشد و به

از زناِن با وفای اسالم رو به او کرد و گفت: دھانت را ببند. آن مرد 
برافروخته شد و آن زن عفیفه را با تیغ به قتل رساند. در این موقع اصحاِب 

ه برده بودند ھائی را که به مدینه حمل َجَمل اعالن کردند که ھرکس از باغی
مردم بصره گروھی باین طرف و گروھی به  و در بصره باشند حاضر گردانند،

آن طرف پیوستند که در نھایت به شکست عثمان بن حنیف حاکم بصره 



 ٥٥    ظهور اضطراب

 

. بعد از )١(انجامید. و بعضی از منافقین نیز به سرانجام عمل خویش رسیدند
ھا  زیادی را سبائی این حضرت علی از مدینه به بصره تشریف آوردند، تعداد

ھمراِه ایشان آمده بودند. درین موقع به جای جنگ شروع به مذاکرات و 
ھای مجاھِد کبیر حضرت َقعقاع بن عمرو  گفتگو کردند و در اثر کوشش

را از  سھا برطرف گردید و قرار شد که قاتالِن عثمان تمیمی سوِء تفاھم
نند. حضرت علی، را سرکوب کھا  آن ھا بیرون آورده و ھردو طرف صف

حضرت عبدالله بن عباس را به نمایندگی فرستادند و حضرت طلحه فرزند 
خود محمد را نزد حضرت علی روانه کردند، این ماجرا در تواریخ ابن کثیر، 

 ابن تیمیه عینا نقل شده است: لسنةابن خلدون و منھاج ا

فاطمئنت النفوس وسكنت، واجتمع كل فريق بأصحابه من اجليشني، «

ٌّ عبد اهللا بن عباس إليهم وبعثوا حممد بن طلحة السجاد  يلِ فلام أمسوا بعث عَ

إىل عيل وعولوا مجيعا، عىل الصلح وباتوا بخري ليلة مل يبيتوا بمثلها للعافية 

وبات الذين أثار أمر عثامن برش ليلة مل يأتوها قط قد أرشقوا عىل احلصكة 

ىل انشاب احلرب يف الرس وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها حتى امجعوا ع

واستمروا بذلك خشية أن يفطن بام حاولوا من الرش فغدوا مع الغلس وما 

 .)٢(»شعر هبم جرياهنم انسلوا إىل ذلك األمر انسالال
ھا مطمئن شد و آرام گرفت و ھریک از دو لشکر با یاراِن خود  پس دل

ھا  آن نزدگرد آمدند، پس به ھنگام شب حضرت علی، عبدالله بن عباس را 

                                           
 .١٨٠ – ١٧٥/  ٥تاریخ طبری  -١
، و تاریخ ابن ٢٤١. ٣٢٥/  ٣و منھاج السنة  ٢٢٩/  ٧، ر، البدایة و النھایةابن کثی -٢

 .٥٧٤ – ٥٨٨/  ١خلدون 
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فرستاد و آنان محمد بن طلحه سجاد را نزد علی فرستادند، و ھمگی بر صلح 
اتفاق کردند و خوابیدند، به خوبی شبی را که نخوابیده بودند به آن راحتی، 

که علیه حضرت عثمان قیام کرده بودند، بدترین شبی را که چنان ھایی  آن و
دیدند،  خود را نزدیک می شبی نگذرانده بودند، سپری کردند، چون ھالکت

بر برانگیختن جنگ در آنکه  کردن در تمام شب پرداختند، تا لذا به مشورت
بر قصد و نیت بدشان مطلع نگردند، آنکه  پنھانی اتفاق کردند و از ترس

ھا  آن ازھا  آن ھای مخفیانه در تاریکی شب برخاستند به صورتی که ھمسایه
 خفیانه به سوی آن کار حرکت کردند.باخبر نشدند و با رفتنی پنھان و م

آن در ھردو لشکر  ۀگرایانه که به ظاھر برنام توطئه ۀبعد از شروع حمل
مقابل عملی شد، به حضرت علی گفته شد که اصحاب جمل شبانه حمله 

این سراسر دورغ بود، چون که مھاجمان سبائی که آنکه  و حال اند، کرده
حضرت علی جا گرفته بودند  ۀیظاھرًا به عنوان خیرخواھی در زیر سا

خواستند که میان حضرت علی و اصحاب جمل صلح برقرار گردد و  نمی
حضرت علی آمادگی برای قتل منافقان را داشتند و از طرف دیگر اصحاب 

جنگ  ۀجمل به این اشتباه افتاده بودند که شاید از طرف حضرت علی اجاز
 ردو گروه به جنگ پرداختند.داده شده باشد، لذا بر اثر اعماِل منافقین ھ

 گردد که قصد اصحاِب جمل فساد نبود و از آنچه گفته شد، معلوم می
ھا نجات دھند و اگر آن فضای  خواستند که امت اسالم را از باغی میھا  آن

یافت و  مصالحه و سازش که قبل از شروع جگ وجود داشت، ادامه می
ھا فرصت و  شدند باغی میماندند و باھم درگیر ن لشکرھا در جای خود می

 شد، اما آنچه ُشدنی بود شد. کردند و تاریخ امت عوض می فریبکاری پیدا نمی
ھا بود، ولی  آمدن ام المؤمنین برای مصالحه و سرکوبی باغی بیرون

ھا، این واقعه را تحریف کرده و الفاظ  مخالفین اسالم و پیروان سبائی
در اثر ھا  آن که تمام گفتارھایاند  ناشایست نسبت به مادر مؤمنان گفته
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گاھی و بی گویند که قصد از این  اطالعی از حقایق تاریخی است، مثًال می ناآ
اینکه  خروج، قصاص نبود، بلکه خالفت حضرت علی بر ایشان ناگوار بود، یا

 خواستند طرفداران خود را به خالفت برسانند. می
 نویسد: حافظ ابن حَجر در کتاب فتح الباری می

ا « وْ عَ ال ادَّ ةِ وَ الفَ ِ يًّا يفِ اخلْ لِ ا عَ وْ عُ ازَ ها نَ عَ نْ مَ مَ لْ أَنَّ عايشه وَ نْقُ ْ يَ داً ملَ إِنَّ أحَ

ةَ  الفَ هُ اخلِ وْ دٌ منهم لِيُولُّ  .)١(»أَحَ

ھمانا ھیچکس نقل نکرده است که عایشه و کسانی که با ایشان بودند با «
دعای رسیدن به خالفت را اھا  آن اند، و ھیچ یکی از خالفت علی مخالف بوده

 .»نداشته است
ساخته شده و بعضی  شتمام این تصورات از جانب دشمنان صحابه 

سبائی (پیروان ابن سبا) ھا  آن کنند راویان روایات که امروز بآن استدالل می
از خروج این بود که قصاص گرفته شود تا ھا  آن ھستند، بلکه در واقع قصد
ث جلوگیری شده و امور امت و دولت بھتر اداره در آینده از تکرار آن حواد

 شود، ابن تیمیه در منھاج السنه گوید:

ىلَ « وا عَ قُ فَ دِ اتِّ مُ قَ ِ إِهنَّ مْ فَ هِ تِيارِ ال اخْ هِ وَ تَيارِ ِ اخْ غريْ لِ بَ َمَ بَ اجلْ رْ لكِنَّ حَ وَ

ثْمَ ـالْ  ةِ عُ لَ تَ ىل قَ دِ عَ وْ ةِ احلُدُ إِقامَ ةِ وَ حَ لَ صْ ئَتِ ـمَ تَوا طَ ةِ انَ فَ امَ ىلَ إِقَ ةُ عَ لَ تَ قَ الْ

م راً كَ نَةِ آخِ تْ الً ـالفِ ا أَوَّ هَ وْ امُ قَ  .)٢(»ا أَ

 و بدون اختیار اصحاب جمل بود، زیرا سولی جنگ جمل بدون اختیار علی«
کردن حد شرعی بر کشندگان عثمان، پس  توافق کردند بر صلح و جاریھا  آن

                                           
 .٤١/  ١٣فتح الباری،  -١
 .٢٤١ ۀصفح – ٣لسنه جلد منھاج ا -٢
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ن ھم چنانکه ایجاد کردند توطئه کردند کشندگان عثمان بر ایجاد فتنه در پایا

 .»فتنه را در آغاز
ھای  جمل بر اثر بازیگری ۀگردد که واقع از مجموع آنچه نقل شد معلوم می

 منافقین روی داد و حضرت علی و اصحاب جمل از آن بری ھستند.



 
 

 

 

 پس از جمل بتعامل حضرت عایشه و حضرت علی 

کند میان حضرت عایشه و حضرت  آوریم که ثابت می در اینجا مطالبی می
علی کدورتی نبوده و آن بزرگواران نسبت به یکدیگر اعتماد و ُوثوَق علمی و 

امام احمد در مسندات مرتضوی و امام مسلم در صحیح  اند. عملی داشته

واقیت فی المسح«شریف در باِب  انِئٍ «ه کاند  نقل کرده» التَّ نِ هَ حِ بْ يْ َ نْ رشُ عَ

نِ الْ  ةَ عَ ائِشَ لْتُ عَ أَ الَ سَ ا ـقَ ذَ َ مُ هبِ لَ هُ أَعْ إِنَّ ا فَ يًّ لِ لْ عَ تْ سَ الَ قَ ِ فَ نيْ ُفَّ ىلَ اخلْ حِ عَ سْ مَ

ِ ولِ اهللاَّ سُ عَ رَ افِرُ مَ سَ انَ يُ نِّى كَ يًّ ج مِ لِ لْتُ عَ أَ سَ الَ فَ ولُ اهللاَِّ. قَ سُ الَ رَ الَ قَ قَ  جا فَ

افِ  سَ مُ ةٌ لِلْ يْلَ لَ مٌ وَ وْ يمِ يَ قِ مُ لِلْ نَّ وَ ِيهِ يَال لَ امٍ وَ يَّ ةُ أَ ثَ الَ  .)١(»رِ ثَ

کشیدن بر موزه پرسیدم،  از ُشریح بن ھانی که گفت: از عایشه از مسح«
پس گفت: از علی بپرس، زیرا که او به این مسئله از من داناتر است، چون او 

پرسیدم؟ گفت:  سفر کرده است، گفت پس از علی ج بیشتر با رسول خدا
فرمودند: برای مسافر سه روز و سه شب و برای مقیم یک روز  ج رسول خدا

 .»و یک شب مسح بر موزه جایز است
حکم  سگرفتن روز عاشورا که حضرت علی روزه ۀھمچنین در مسئل

پرسند که این حکم را  آن روز را بیان فرموده بودند، حضرت عایشه می ۀروز
، آنگاه سھل مجلس گفتند که حضرت علیچه کسی بیان کرده است؟ ا

مردم  ۀرا بیشتر از ھم ج گوید که ایشان سنت پیامبر حضرت عایشه می

                                           
 .٧٠٢/  ٢، فضایل الصحابة ٩٦/  ١مسند احمد  -١
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در باب مربوط به علی بن ابی » أإلستیعاب«دانند. ابن عبدالبر در کتاب  می
 طالب ذکر کرده است:

؟ قا« وراءَ اشُ مِ عَ مْ لِيَوْ تَاكُ فْ نْ أَ الَتْ عائشة: مَ : قَ الَ نْ جرب قَ ، عَ لوا: عيلٌ

نَّة مُ النَّاسِ بالسُ لَ َعْ هُ ألَ ، أَما إِنَّ ٌّ يلِ  .)١(»قالت: عَ

از جبر که گفت: عایشه پرسید: چه کسی شما را برای روز عاشورا فتوا «
گاه  .»ترین مردم به سنت است داده است؟ گفتند: علی. گفت: ھمانا او آ

ةَ بِنْتِ «و در کنز العمال چنین آمده است:  َ رسْ نْ حَ يْلَ عَ الَتْ قِ ةَ قَ اجَ جَ دَ

نْ بَقيَ  مُ مَ لَ وَ أَعْ الَتْ هُ وراء. قَ اشُ مِ عَ وْ يَامِ يَ رَ بِصِ مَ اً أَ يَّ لَ لعايشه إِنَّ عَ

نَة  .)٢(»بالسُ

 ۀاز حسره دختِر َدجاجه که گفت: به عایشه گفته شد که علی فرمان به روز«
گاه  .»به سنت استترین باقی ماندگان  روز عاشورا داده است. عایشه گفت: او آ

گروھی به سرپرستی  سدر پایان جنگ جمل ھنگامی که حضرت علی
محمد بن ابی بکر و فرزندانش حسن و حسین مأمور رساندن حضرت عایشه 

ای  –به مدینه نمود، ام المؤمنین عایشه ضمن اظھار ندامت از این واقعه 
دانم گفت: فرزن –کاش خداوند بیست سال پیش از این جانم را گرفته بود 

لذا  ایم، روی بر برخی دیگر عتاب کرده برخی از ما از راه کوتاھی یا زیاده
ھایی که به وی رسیده است، بر دیگری تجاوز  ھیچکس به خاطر ناراحتی

ایستاده بود انداخت و به  سنکند. سپس چشمش را به جایی که علی
به خدا قسم بین من و علی در قدیم مطلبی جز «چنین ادامه داد: اش  گفته

                                           
 .٤٠/  ٣االستیعاب،  -١
 .٣٤٣/  ٣کنز العمال،  -٢
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باشد وجود نداشته است و در نظر  آنچه که بین زن و خویشان شوھرش می
ھنوز علی این سخن را از وی نشنیده بود که ». من او از نیکان است

مردم به خدا قسم راست گفت و نیک «جمعیت را مخاطب ساخته، و فرمود: 
و او چیزی جز آن نبوده است، و در دنیا و آخرت ھمسر گفت بین من 
 .)١(»پیغمبرتان است

شرکت در جنگ جمل و این سخن  ۀخود در بار ۀبا گری لحضرت عایشه
داشتم خداوند پیش از این جانم را گرفته بود، توبه خود را آشکار  که دوست می

ان داد. نش ج ساخت و با سخنان فوق ارادت خود را نسبت به داماد پیامبر
کنند:  روایت می لحافظ بیھقی و حافظ ابوبکر بزار از حضرت عایشه

کشد، و  از خوارج یاد کرد و فرمود: بدترین از امتم را بھترین امتم می جپیامبر
 .)٢(کشد دھد دیدم علی آنان یعنی اصحاب نھروان را می ادامه می

نزد کند که گفت: ھمراه پدرم  ابویعلی از جمیع بن عمیر نقل می
سؤال کردم، گفت: من مردی را عزیزتر از او  سرفتم و از علی لعایشه

ندیدم و ھمچنین زنی را عزیزتر از زنش نزد رسول خدا  ج نزد رسول خدا
 لام بر عایشه کند که ھمراه عمه . و در روایتی دیگر نقل می)٣(ام ندیده

 لعایشهسؤال کردم  ج وارد شدم و از محبوبترین انسان نزد رسول خدا
بود و چون از  ل، فاطمه ج فرمود: محبوبترین انسان نزد رسول خدا

نزد  سیعنی حضرت علی لمردان سؤال نمودم، فرمود: شوھر فاطمه

                                           
، و کامل ٢٣٣/  ٧به نقل از البدایه و النھایه  ١٤١از منظر اھل سنت،  سسیمای علی  -١

 .٧٤/  ٥، و العقد الفرید ١٩٧/  ٣ابن اثیر 
 .١٠٩/  ١٨، و جامع األحادیث ٢٨٨/  ٧البدایه و النھایه  به نقل از ١٤١ھمان،  -٢
 .٣٧٥/  ٢٠، و المسند الجامع ٣٣٥/  ٧به نقل از البدایه و النھایه  ١٤٢ھمان،  -٣



 لزندگانی َملکۀ عّفت أم المؤمنین عائشه   ٦٢

 

ام نزد  رسول محبوبترین مرد بود، و در روایتی دیگر گوید که مادر و خاله
عایشه  گفتند، حال از علی برایمان بگو، –گوید  تا آنجا که می –عایشه رفتند 

 پرسید؟ از مردی که اینقدر متصل به رسول خدا گفت: از چه چیز بزرگی می
در دست علی ریخت، و علی دست خود به  ج بود که جان رسول خدا ج

صورت مالید، و چون در محل دفنش اختالف کردند فرمود: بھترین نقاط 
 شود، زمین برای دفن یک پیغمبر ھمان نقطه ایست که در آن قبض روح می

دانی، چرا بر او خروج  ام پرسیدند: تو که علی را آنقدر بزرگ می مادر و خاله
شود، و  کردی و شمشیر به رویش کشیدی؟ گفت: کاری که باید بشود می

کنم ای کاش آنچه بر روی زمین است مال من بود، و من  من االن آرزو می
 .)١(آمد دادم که این پیش آمد پیش نمی می

 لکند که به ام المؤمنین عایشه وه روایت میھمچنین سیوطی از عر
گفتم: رسول خدا چه کسی را بیشتر دوست داشت، فرمود: علی بن ابی 

. گفتم: پس چرا بر علیه آن قیام نمودید؟ فرمود: چرا پدرت با مادرت سطالب
 .)٢(ازدواج نمود؟ گفتم: تقدیر الھی بود، فرمود: این امر ھم تقدیر الھی بود

شود که میان صدیقه بن صدیق و علی مرتضی  معلوم میاز این حقایق 
اندک رنجشی نبوده، و اگر میان خاندان صدیقی و علوی نزاع و مخالفت 

کنند،  بود، آنطوری که بعضی از گروھای شیعه شفاھًا و کتاًب مطرح می می
اینگونه احترام و اعزاز برقرار بود؟! و پیوندھای ھا  آن پس چگونه میان

 رت گرفت.خویشاوندی صو

                                           
، و ٣١٩/  ٢به نقل از سنن ترمذی  ١٤٢از منظر اھل سنت،  سسیمای علی -١

 .١٤٥/  ١٣، و کنز العمال ١٧١/  ٣للحاکم  كالمستدر
 .٧٠/  ١٨و  ١٩٠/  ١٦به نقل از جامع االحادیث  ١٤٣ھمان،  -٢
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ر و پوشیدگی از ھرچیز دیگر  مطلعین می دانند که برای زن در نماز َتَستُّ
) ۱۲۸ ۀتر است، و اھمیت این مسئله در کتاب عبدالرزاق (جلد سوم صفح الزم

آمده است، اما این سؤال را ھم حضرت عایشه از حضرت علی مرتضی پرسیدند 
 قرار گرفت. لهو آن حضرت جواب مفصلی دادند که مورد تصدیق صدیق

سخنان دعا و ثنا در حق حضرت  ھمچنین از طرف حضرت عایشه
 ۸۷و  ۶بیان شده، چنانکه در مسند احمد جلد اول صفحات  سعلی

 ُمسندات علی مرتضی آمده است:

: فَم« تْ الَ مَ ـَقَ يْهِ كَ لَ امَ عَ نيَ قَ ٍّ حِ ىلِ لُ عَ وْ : ـا قَ الَ ؟ قَ اقِ رَ عِ لُ الْ مُ أَهْ عُ زْ ا يَ

تُهُ  عْ مِ َ سَ ريْ الَ غَ هُ قَ نَّ نْهُ أَ تَ مِ عْ مِ لْ سَ : هَ الَتْ . قَ هُ ولُ سُ رَ ُ وَ قَ اهللاَّ دَ : صَ ولُ قُ يَ

يًّا  لِ ُ عَ مُ اهللاَّ حَ رْ ، يَ هُ ولُ سُ رَ ُ وَ قَ اهللاَّ دَ لْ صَ : أَجَ الَتْ مَّ الَ. قَ هُ : اللَّ الَ ؟ قَ لِكَ ذَ

يْئاً   شَ رَ هِ الَ يَ الَمِ نْ كَ انَ مِ هُ كَ ، إِنَّ نْهُ ُ عَ َ اهللاّ يضِ ُ  رَ قَ اهللاَّ دَ الَ صَ بُهُ إِالَّ قَ جِ عْ يُ

يثِ  َدِ يْهِ ىفِ احلْ لَ ونَ عَ يدُ زِ يَ يْهِ وَ لَ بُونَ عَ ذِ كْ اقِ يَ رَ عِ لُ الْ بُ أَهْ هَ يَذْ ، فَ هُ ولُ سُ رَ  .»وَ

عایشه پرسید، پس سخن علی وقتی که اھل عراق در برابر او ایستادند، «
َصَدق اللُه َوَرُسوُله، گفت:  چه بود. گفت: (آن مرد) که شنیدم که علی می

عایشه پرسید آیا شنیدی از او که سخنی غیر از این بگوید؟ گفت: نه بخدا. 
رحمت کند، ھمانا این سخن او  سگفت: آری، َصَدَق اللُه َوَرُسوُله، خدا بر علی

گفت: َصَدَق اللُه  آورد می دید که او را بشگفت می بود که ھر وقت چیزی می
 .»افزایند ھای او مطالبی می بندند و در گفته ق بر او دروغ میَوَرُسوَله و اھل عرا

گوید: چند نفر در خدمت حضرت  ماجرا این است که راوی می ۀخالص
عایشه بودیم که عبدالله بن شداد از عراق وارد آن مجلس شد. صدیقه بنت 

را به قتل رساندند ھا  آن کسانی که حضرت علی ۀصدیق گفتند که من در بار
کنم، و تو از روی حقیقت جواب خواھی داد. عبد الله گفت:  سؤال میاز تو 
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آری، برای چه بیان نکنم. عینی واقعه را صحیح خواھم گفت، سپس ادامه 
صلح شد و دو َحَکم  ۀداد که وقتی در میان حضرت علی و معاویه مذاکر

تعیین شدند، پس ھشت ھزار نفر از قاریان قرآن برخالِف حضرت علی در 
جنگ گردیدند. سپس جریان  ۀموسوم به َحَروراِء جمع شدند و آمادمحلی 

جنگ را نقل کرد. حضرت عایشه پرسیدند وقتی که خوارج اھل عراق در 
گفتند؟ عبدالله گفت: من شنیدم  مقابل حضرت علی ایستادند، ایشان چه می

ا فرمودند: َصَدَق اللُه َوَرُسوُله. حضرت عایشه پرسیدند که شم که ایشان می
گفتند. عبدالله گفت:  خودتان شنیدید که حضرت علی ھمین الفاظ را می

دیگری از حضرت علی نشنیدم. پس حضرت صدیق  ۀمن غیر از این کلم
دیدند،  آوری می گفتند: خدا اشان را رحمت فرماید که ھروقت چیز شگفت

ل عراق و شد و حاال اھ این عبارِت َصَدَق اللُه َوَرُسوُله بر زبان ایشان جاری می
 گویند. کوفیان بر ایشان تھمت دروغ زده و برخالف ایشان سخنان بسیار می

این روایت که مربوط به بعد از جنگ َجَمل است، به طور روشن ُحسِن 
کند که  دھد و ثابت می رابطه و اخالص و خلوِص مادر فرزندی را نشان می

ھا  بر اثر توطئه رنجش و کدورتی نبوده و جنگی که پیش آمد نیزھا  آن میان
 ھای منافقین و مخالفین بوده است. انگیزی و فتنه

 ببشارت عبدالله بن عباس
ھستند، و در  سپسر عموی حضرت علی بحضرت عبدالله بن عباس

خاندان ھاشمی مقام واالئی دارند. ایشان در آخرین بیماری حضرت عایشه 
بزرگی به ام المؤمنین داد، اصل روایت  ۀبه عیادت ایشان رفتند، و مژد

 اینچنین است:

فأرسلت إليه: إين أجد غام  لاستأذن عىل عائشة بأن ابن عباس «

وكربا فانرصف، فقال للرسول: ما أنا بالذي أنرصف حتى أدخل، فرجع 
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الرسول فأخربها بذلك فأذنت له، فقالت له: إين أجد غام وكربا، وأنا مشفقة 

 جعباس فو اهللا لقد سمعت رسول اهللاعليه، فقال هلا ابن مما أخاف أن أهجم 

يقول عايشه زوجتي يف اجلنة وكان رسول اهللا أكرم عىل اهللا من أن يزوجه 

 .)١(»مجرة من مجر جهنم، فقالت: فرجت عني فرج اهللا عنك

در  لاو اجازه خواست که به حضور عایشه از عبدالله بن عباس که«
بیماری او برسد، پس عایشه پیام داد او را که من غمزده و اندوھگین ھستم، 
شما برگردید. عبدالله بن عباس به قاصد گفت: من کسی نیستم که برگردم، 

داخل شوم، پس عایشه او را اجازه ورود داد، و گفت: من احساس اینکه  مگر
یش خواھد آمد. کنم و ترسناک ھستم که بعد از مرگ چه پ غم و اندوه می

که  ج پس ابن عباس به ایشان گفت: به خدا سوگند که شنیدم از رسول خدا
من است در بھشت. ابن عباس اضافه کرد که رسول  ۀفرمود: عایشه زوج می
نزد خدا عزیزتر از آن است که یک پاره از آتش جھنم به زوجیت  ج خدا

ادی، خداوند ترا از ایشان داده شود. پس عایشه گفت: مرا از نگرانی نجات د
 .»نگرانی نجات دھد

 بهای مادر و دختر (عایشه و فاطمه) دلبستگی
محبت پدر و مادر  ۀدر زندگی ھر انسان بدترین موقع وقتی است که سای

از سرش ُدور گردد و با ناپدری یا نامادری زندگی کند، ھا  آن یا یکی از
گوارشان از دنیا در سن طفولیت بود که مادر بزر لالزھراء طمةحضرت فا

 رحت کرد و بر نور چشم خاتون بھشت داغ یتیمی نشست.

                                           
 ۀجامع مسانید اإلمام األعظم الباب الثالث فی اإلیمان، الفصل الرابع فی الفضائل، صفح -١

٢١٥. 
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بعد از این واقعه پرورِش ایشان به دست سایر ازواِج مطھارت افتاد و بیشتر 
از ھمه حضرت عایشه صدیقه که در غم، شادی و شب و روز شریک و رازدار 

به  لدر وقتی که فاطمه لمحبت عایشه ۀیکدیگر بودند، دربار
آمده بودند،  ج نمایندگی از طرف سایر ازواج مطھرات به خدمت رسول الله

حضرت رسول فرمودند که ای نور چشم من، آیا کسی را که من دوست 
داری؟ حضرت فاطمه راز سخن پدر بزرگوارشان را  دارم تو دوست نمی می

 لفھمیده و سکوت اختیار کردند. اولین مسئله مھم که برای سیده فاطمه
بود. در ھنگام عقِد  سمد آغاز زندگی زناشوئی با علی بن ابی طالبپیش آ

 ۀتر خدماِت مادر است، لکن افسوس که مادر محترم نکاح از ھمه چیز مھم
ایشان خدیجه الکبری قبًال فوت کرده و نور چشم و شمِع نبوت از سرپرستی 

تر از ھا بحمد الله کم مادِر واقعی خود محروم بودند، لکن خدماِت نامادری
عمل خلفاء  اند، خدمات مادر واقعی نبود که این خدمات را شیعه نیز ذکر کرده

در مجلس عقد ھا  آن ۀنیز در آن موقع قابل تحسین است، و ھم شثالثه 
و  شکند که میان خلفاء ثالثه  حاضر و شھود عقد بودند و این خود ثابت می

است. خدماِت عایشه  از ابتدا تا انتھا کوچکترین رنجشی نبوده سحضرت علی
تر است، و این خدمات تا  درین موقع از ھمه نمایان بصدیقه و ام سلمه 

قیامت مثل خورشید درخشان و تابان است و علماء و مجتھدین اھل تشیع ھم 
توزی که از اوالد سبائی  اگرچه بعضی در اثر کینه اند، در کتب خود اقرار کرده

به جای  اند، ھای خود آورده ت را در کتابرسیده، ھرجا که این روایاھا  آن به
 اند. را نوشته» ُفالَنةِ «عفت  ۀنام مبارِک ملک

من در این بحث از کتب اھل تشیع و اھل سنت به طور نمونه روایاتی 
روشن گردد که ھا  آن کنم تا صاحب نظران خود قضاوت کنند و بر نقل می

مادر مؤمنین حضرت عایشه از روی خلوص و ُحسن نیت  ۀخدمات بزرگواران
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پدر بزرگوارش  اند. حق و صداقت پرورش یافته ۀبوده، زیرا ایشان در گھوار
لبیک گفته و  ج اول کسی بود که به ندای پیغمبر اکرم سابوبکر صدیق
شمع رسالت بود. مادرش ُام رومان از خادمان بزرگ اسالم  ۀھمیشه پروان

افضل الخالئق بعد االنبیاء تربیت شده و تمام زندگی  ۀادبوده و در خانو
سالگی  ھمدلی اسالمی سرشار بود. ھنوز به سن ده ۀعایشه صدیقه از جذب

از معارف نبوت،  ۀنبوت گذاشت و با استفاد ۀنرسیده بود که قدم به کاشان
آوری نمود که تا قیامت امت اسالمی مرھون و ممنون  ای جمع گنجینه

 لبود، یکی از خدمات ایشان جریان عروسی فاطمه الزھرا ایشان خواھد
فھمد که این خدمات از مادر واقعی بوده یا از  است، به طوری که انسان نمی

 لای را برای عقد نکاح فاطمه الزھراء خانه ج نامادری. حضرت پیغمبر
سپردند و  بنمودن آن را به حضرت عایشه و ام سلمه معین کرده و آماده

این دو به اتفاق یکدیگر تمام کارھا را به بھترین وجه انجام دادند، در این باره 
به ترتیب از کتب شیعه و بعدًا از کتب اھل سنت روایاتی برای صاحب نظران 

امام شیخ «و روایت دوم از » مناقب خوارزمی«گردد. روایت اول از  نقل می
گویند که  گردد. ام ایمن می می نقل» ابن ماجه«و روایت سوم از » طوسی

خواندم. ایشان تشریف آوردند و  ج من حضرت علی را به خدمت پیغمبر

فدخلت عليه وهو يف حجرة عايشه فقمن أزواجه ودخلن البيت «فرمودند: 

 .»وأقبلت وجلست بني يديه مطرقا إىل األرض حياء منه

شه بودند، عای ۀوارد شدم، در حالی که ایشان در خان ج پس بر پیامبر
زنان ایشان برخاستند و داخل خانه شدند و من جلو آمدم و پیش روی 

 ایشان نشستم و از شرم رویم به طرف زمین بود.
فرمودند: آیا دوست دارید که شریک زندگی شما سیده فاطمه  ج نبی اکرم

شما کنیم؟ عرض کردم پدر و مادرم فدای شما، اختیار با  ۀخان ۀرا روان
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رم فرمودند: انشاء الله امشب یا فردا اقدام خواھم کرد. حضرت شماست. نبی اک
نبوت بیرون آمدند، سپس نبی اکرم به ازواج  ۀعلی با شادی بسیار از خان

مطھرات دستور دادند که فاطمه را برای عروسی آماده کنید، و لباس خوب 
 را مرتب نمائید و بھتریناش  عروسی ۀبپوشانید و عطر و گالب بزنید و خان

 .)١(رختخواب را تھیه سازید، پس ازواج مطھرات طبق دست نبوی عمل کردند
 در ھمین موضوع در امالی شیخ ابوجعفر طوسی چنین آمده است:

فاتلفت رسول اهللا إىل النساء فقال: من هيهنا قالت أم سلمة: أنا أم سلمة «
ن ع� : هيئوا البنيت واب ج اهللاوهذه ز�نب وهذه فالنة وفالنة، فقال رسول 

يف حجرة يل بيتا فقالت أم سلمة: يف أي حجرة يا رسول اهللا؟ قال: يف حجرتك 
 .)٢(»وأمر �ساءه أن يز�� و�صلحن من شأنها الخ

ھا کردند و فرمودند: اینجا کیست؟ پس ُام  پس رسول خدا رو به طرف زن
سلمه گفت: من ام سلمه ھستم، و این زینب است، و این فالنه و فالنه، پس 

ھای من اطاقی را برای دخترم و  فرمودند: در یکی از حجره ج خدا رسول
پسر عمویم آماده کنید. ام سلمه پرسید در کدام حجره، ای رسول خدا؟ نبی 

خودت و پیغمبر به زنان خود امر کردند که جای  ۀاکرم فرمودند: در حجر
 ایشان را تزیین و مرتب سازند.

روایتی را از کتاب نکاح سنن ابن دو روایت فوق از کتب شیعه بود، حاال 
 آوریم: ماجه می

مِّ َسلََمَة قَاتَلَ «
ُ
وٍق َ�ْن اَع�َِشَة َوأ ْعىِبِّ َ�ْن َمرْسُ ِ َعِن الشَّ َمَرنَا رَُسوُل ا�َّ

َ
 ج ا: أ

َيِْت َ�َفرَْشنَاُه تَُرابً 
ْ

 ابل
َ

ٍّ َ�َعَمْدنَا إىِل َز فَاِطَمَة َحىتَّ نُْدِخلََها ىلَعَ ىلَعِ َهِّ ْن �ُ
َ
ا يَلِّنًا ِمْن أ

                                           
 فصل بیستم در باب تزویج. ٢٥٤ ۀکتاب مناقب خوارزمی صفح -١
 .٣٠ ۀامالی شیخ ابوجعفر طوسی جلد اول، صفح -٢
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ْطَعْمنَا َ�ْمًرا 
َ
يِْدينَا ُ�مَّ أ

َ
َْطَحاِء ُ�مَّ َحَشْونَا ِمْرَ�َقتَْ�ِ يِلًفا َ�نََفْشنَاُه بِأ ْعَراِض ابلْ

َ
أ

 ُعوٍد َ�َعَرْضنَاُه يِف 
َ

َيِْت يِلُلىَْق َعلَيِْه  َوَز�ِيبًا وََسَقيْنَا َماًء َعْذبًا َوَ�َمْدنَا إىِل
ْ

َجانِِب ابل
ْحَسَن ِمْن ُعْرِس فَاِطَمةَ  اثلَّوُْب 

َ
ْ�نَا ُعرًْسا أ

َ
َقاُء َ�َما َرأ  .»َو�َُعلََّق َعلَيِْه السِّ

امام شعبی از مسروق و ایشان از حضرت عایشه و ام «ترجمه: 
به ما امر  ج دو گفتند: رسول خدا کنند که آن روایت می بسلمه

را به نزد علی او آنکه  فرمودند که فاطمه را برای عروسی مھیا سازیم، تا
بریم، پس به سوی خانه رفتیم و از وادی بطحاء خاک نرم آوردیم، و خانه را 
با آن خاک نرم فرش کردیم و دو متکا بدوختیم، سپس طعامی از خرما و 

منزل چوبی نصب کردیم  ۀکشمش و آبی گوارا آماده نمودیم و در یک گوش
ر از عروسی فاطمه تا برآن لباس و مشک آویزان شود و ھیچ عروسی نیکوت

. در پایان بخش این موضوع روایتی را از َامالی شیخ طوسی نقل »ندیدیم

دخل  ÷مؤمننيـروي أن أمري ال«کند:  کنیم که تاریخ عروسی را ذکر می می

بفاطمة بعد وفاة أختها رقية زوجة عثامن بستة عرش يوماً من ذلك بعد 

 .)١(»رجوعه من بدر وذلك أليام خلت من شوال

روایت شده است که امیرالمؤمنین عروسی کرد با فاطمه پس از «مه: ترج
عثمان به شانزده روز و این ماجرا پس از بازگشت  ۀوفات خواھرشان رقیه زوج

 .»ایشان از بدر بود و این امر وقتی بود که چند روز از ماه شوال گذشته بود
 که:خالصه آن

 ۀدر خانانتظار امور عروسی  لدر وقت عروسی سیده فاطمه -۱
 انجام گرفت. لحضرت ام سلمه

                                           
 .٤٢ ۀوسی جلد اول صفحَامالی شیخ ابوجعفر ط -١
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تمام مقدمات عروسی را به حضرت عایشه و ام  ج نبی اکرم -۲
 سپردند. بسلمه

کردن خانه و  تمام کارھا و ترتیبات عروسی از قبیل آماده -۳
کردن تشک و متکا و خوراک و سایر کارھای الزم به دست  درست

 این دو مادر مؤمنین انجام گرفت.
شود که میان  بار و روایات بشرط انصاف معلوم میاین اخ ۀو از مالحظ

حضرت عایشه و حضرت فاطمه از ابتدا روابط دوستی و محبت و دلبستگی 
ھای  مادری برقرار بوده و تا پایان عمر نیز ادامه داشته، لذا میان آن ملکه

ھای پاک طینت ھیچگونه عداوت و یا خصومت وجود نداشته  عفت و زنان
سراپا دروغ و اند  ھای خود نوشته مخالفان در کتاباست و چیزھائی که 

اساس است، به عالوه روابط میان این دو سیده طوری بوده که ثابت  بی
عالوه از محبت رازداری نیز وجود داشته و مطالبی که ھا  آن کند میان می

ھاشمی و صدیقی نوشته شده  ۀمشاجره و منازعه میان دو خانواد ۀدر بار
 ای ندارد. است اساس و پایه

 لتمجید خاتون جنت فاطمه الزهراء از زباِن حضرت عایشه
ابن » اإلستیعاب«حاکِم نیشابوری و در کتاب » كالمستدر«در کتاب 

مِّ ال«عبدالبر نقل شده است که  نْ أُ ةَ ـْعَ ائِشَ نِنيَ عَ مِ ؤْ ا  لمُ : مَ الَتْ َا قَ أَهنَّ

ِ ولِ اهللاَّ سُ ا بِرَ يثً دِ حَ ا وَ الَمً بَهَ كَ انَ أَشْ ا كَ دً يْتُ أَحَ أَ ا  ج رَ انَتْ إِذَ كَ ، وَ ةَ اطِمَ نْ فَ مِ

ا كَ  َ بَ هبِ حَّ رَ ا وَ هَ بَّلَ قَ ا فَ هَ يْ لَ امَ عَ يْهِ قَ لَ لَتْ عَ خَ يَ بِهِ دَ نَعُ هِ صْ انَتْ تَ  .» ج امَ كَ

ا رَ « : مَ الَتْ نْ عائشة قَ عَ ةَ إِال أَنْ وَ اطِمَ نْ فَ ةً مِ ْجَ قَ هلَ دَ انَ أَصْ داً كَ يْتُ أَحَ أَ
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ا هَ دَ لَ نَ الذي وَ وْ كُ  .)١(» ج يَ

گفت: من ھیچکس را ندیدم که در  لام المؤمنین عایشه«ترجمه: 
باشد، و ھرگاه که  ج تر از فاطمه به رسول خدا گفتن و تکلم شبیه سخن

خاستند  برای ایشان از جا برمی آمدند، نبی اکرم فاطمه به خدمت پیامبر می
گفتند، ھمانطور که ایشان با  بوسیدند، و خوش آمد می و ایشان را می

روایت شده  لکردند، ھمچنین از عایشه نیز ھمینگونه رفتار می جپیغمبر
 .»که گفت: ھیچکس را راستگوتر از فاطمه ندیدم، مگر پدر ایشان را

 لطوسی از عایشهاند که شیخ  شیخ عباس قمی چنین نقل کرده
ت از  گفت: من احدی را که در گفتار و سخن شبیه روایت کرده است که می

به نزد آن حضرت  لباشد، ندیدم و چون فاطمه ج فاطمه به رسول الله
بوسید و در کنار خویش  ھای او را می گفت و دست آمد او را مرحبا می می
خاست و  رفت ایشان برمی فاطمه می ۀنشاند و چون حضرت رسول به خان می

ھای آن  گفت و دست آمد می کرد و خوش پدر بزرگوارش را استقبال می
 بوسید. حضرت را می

، و کتاب ۱۳۲ ۀجلد اول، صفح» منتی االمال«این روایت در کتاب 
 نیز چنین نقل شده است: ۴۲ ۀجلد دوم صفح »حلیة األولیاء«

د« يْتُ أَحَ أَ ا رَ تْ عايشه مَ الَ بيهاقَ َ أَ ريْ ةَ غَ نْ فاطِمَ قَ مِ دَ طُّ أَصْ  .»اً قَ

فرمودند که من ھرگز ھیچکس را راستگوتر از  لعایشه«ترجمه: 
 .»به جز پدر ایشان ندیدم لفاطمه

وائد«ھمچنین در کتاب  ، از عمر بن ۲۰۱جلد چھارم، صفحه  »َمْجَمع الزَّ
 دینار سخن حضرت عایشه چنین نقل شده که

                                           
 .١٥٤ – ١٦٠/  ٣، المستدرك -)١(
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ا« تْ عائشة: مَ الَ َ أبيها قَ ريْ ةَ غَ نْ فاطِمَ لَ مِ فْضَ داً أَ طُّ أَحَ يْتُ قَ أَ  .»رَ

تر از  گفتند که من ھرگز ھیچکس را با فضیلت لعایشه«ترجمه: 
 .»به جز پدرشان ندیدم لفاطمه

تمجید و تحسین حضرت عایشه نسبت به حضرت فاطمه آنکه  خالصه
 عفت است. ۀدلیل روشن بر صفا و محبت میان آن دو ملک

 لدر باب محبت به عایشه لبه فاطمه ج رسول خدا ۀتوصی
امام مسلم در باب فضائل عایشه و امام نسائی در سنن نسائی روایت 

کنند که یک روز ازواج  که حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه نقل میاند  کرده
 ج مطھرات، حضرت فاطمه را برای رساندن پیامی نزد حضرت رسول

ورود خواستند، پیغمبر اکرم در آن  ۀآوردند و اجازفرستادند، فاطمه تشریف 
به داخل  لنمودند. بعد از اجازه، فاطمه من استراحت می ۀوقت در خان

خانه آمده، عرض کردند یا رسول الله، ازواج مطھرات مرا به خدمت شما 
از لحاظ محبت و  لکه شما در میان ایشان و دختر صدیقاند  فرستاده

 فرمائید، ھمه در آن وقت ساکت بودم. ھدایا مساوات و برابری

ِحيبِّ َهِذه«
َ
؟ قَالَْت بَ�، قَاُل فَأ بّْ�َ َما أِحبُّ ِ

ُ
لَْسِت حت

َ
ْي بُنَيََّة أ

َ
 .»َ�َقاَل لََها أ

پیغمبر فرمودند: ای دختر عزیز من آیا تو دوست نداری، کسی را که من «
یشه) را چرا. پیغمبر فرمودند: پس این (عا فاطمه فرمود:دوست دارم. 

 .»دوست بدار
شنیدند برخاسته، نزد  ج این جواب را از پیامبر لوقتی که فاطمه

ازواج مطھرات رفتند و تمام جریان را نقل کردند، ازواج گفتند: شما دوباره 
بروید، و به نفع ما صحبت کنید، حضرت فاطمه  ج به خدمت رسول الله
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گفتگو  ج رسول خداجواب دادند که من ھیچوقت در این باره در نزد 
 .)١(نخواھم کرد

ای از ُالفت و احترام میان  این واقعه چنانکه قبًال ھم گفتیم، نمونه
ام المؤمنین  ۀحضرت فاطمه و حضرت عایشه بود، و اگرچه قبًال ھم به واسط

بودن، و احترام حضرت عایشه نزد حضرت فاطمه بسیار بود، لکن در این 
میان این اینکه  در دل ایشان جا گرفت و درواقعه محبت ام المؤمنین بیشتر 

دو بانوی بزرگوار محبت و اعتماد کامل برقرار بوده، ھیچگونه شکی نیست، و 
 دشمنان اھل بیت ھستند.اند  کسانی که در این اعتماد و مَودت شک کرده

کنیم که بازھم از زبان حضرت عایشه  در اینجا جریان دیگری را نقل می
گوید: من به خدمت ام المؤمنین عایشه آمدم و  ان میسلیم«نقل شده است: 
فرمودند که  لگوشت قربانی سؤال کردم، ام المؤمنین ۀاز ایشان در بار

در ابتدا گوشت قربانی ممنوع قرار داده بودند، و بعدًا آن را  ج رسول خدا
از سفر  سجایز نمودند، و علت این مسئله ھم این بود که علی بن ابی طالب

رده و حضرت فاطمه از گوشت قربانی خود نزد ایشان آوردند، تشریف آو
خوردن این گوشت را منع  ج گفتند: مگر پیامبر سحضرت علی

گفتند: حاال رخصت عنایت شده است. حضرت  لفاطمه اند؟ نفرموده
فرمودند: آری،  ج آمدند و حضرت رسول خدا ج علی به خدمت رسول الله

توانید گوشت قربانی را مصرف  میرخصت داده شده است، و شما ھمیشه 
 .)٢(کنید

                                           
 .٦٨ج  ،٢، و سنن نسائی. جلد ٢٨٥ج  ،٢، جلد صحیح مسلم -١
 .٣٨٣ج  ،٦جلد مسند احمد،  -٢
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معلوم  اند، و از این حدیث ھم که حضرت عایشه مستدًال نقل کرده
گردد که میان این بزرگواران اندک رنجش و کدورتی نبوده است، بلکه  می

 بوده اخالص و خلوص و صفا بوده است.ھا  آن ھرچه میان
ھای حضرت  ه دستکند ک ابن ابی لیلی از حضرت علی مرتضی نقل می

فاطمه از آسیاکردن گندم و جو آبله زده بود، از روی ناراحتی به خدمت نبی 
رفتند، و چون آن حضرت در خانه نبودند، حضرت فاطمه با حضرت  ج اکرم

 عایشه نشستند و گفتند که برای عرض این مطلب به حضرت رسول خدا به
آوردند، حضرت عاشه  به خانه تشریف ج ام. وقتی که نبی اکرم آمدهاینجا 

عرض کردند که در نبودِن شما حضرت فاطمه برای این حاجت آمده بودند، 
حضرت فاطمه شدند،  ۀبه محض شنیدن این پیام فورًا عازم خان ج نبی اکرم

تشریف آوردند ما  ج حضرت علی مرتضی فرمودند: وقتی که رسول خدا
م. ایشان فرمودند که خواستیم که از جای خود برخیزی خوابیده بودیم، و می

فرما شدند که پای  در جای خود راحت باشید، و طوری میان ما تشریف
ام را لمس کرد، سپس فرمودند: ای دخترم من چیزی  مبارک ایشان سینه

دھم و آن این است که ھروقت  تو خواسته بودی، بتو میآنکه  بھتر از
مرتبه  ۳۳لله و مرتبه سبحان ا ۳۳مرتبه الله اکبر و  ۳۴خواستب بخوابی 

که این  )١(الحمد لله قرائت کن، و این برای تو از داشتن خادمه بھتر است
معروف است، و مسلمانان سعادتمند این ذکر را  لذکر به تسبیح فاطمه

سازند و تا قیامت ھم بر زبان امت اسالمی جاری  ھمیشه بر زبان جاری می
ست بر صفا و خلوص و خواھد بود، و جریان این روایت نیز دلیل دیگری ا

را خداوند از آالیش ھا  آن ھای محبت و مودت میان این نیکوسیرتان که دل

                                           
، و جلدو ٤٣٩ج  ، صحیح بخاری، جلد اول،١٦ج  جلد اول،مسند ابوداود طیالسی،  -١

 .٨٠٧ – ٨٠٨ج  دوم،
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دشمنی و کدورت پاک کرده است، و به خصوص تمام زندگی این مادر و 
 تا روز قیامت خواھد بود. ج زندگی مادراِن امت محمد ۀدختر نمون

تحقیق نموده و ثابت این توضیح الزم است که علماء در تأثیر این ِورد 
شده است که اگر انسان در وقت خواب این تسبیح را بخواند، تمام 

 گردد. او برطرف می ۀھای روزان خستگی

 سازد فاطمه از رازش عایشه را مطلع می
کنیم که مانند یک راِز مخفی نزد سیده  در اینجا روایتی را نقل می

کرده و بعدًا به  بوده، و ایشان حضرت عایشه را از آن مطلع لفاطمه
ایشان تمام امت از آن منقبت ُعظمی باخبر شدند، ماجرا این است که  ۀوسیل

ما ازواج مطھرات در خدمت  ۀفرمایند: یک روز ھم می لحضرت عایشه
تشریف آوردند و طرز رفتار  لبودیم که حضرت فاطمه ج نبی اکرم

در پھلوی بود. حضرت رسول خدا ایشان را  ج ایشان مانند رفتار پیغمبر
خود جای دادند و سخنانی آھسته در گوش ایشان گفتند، به طوری که 

ایشان را دیدند،  ۀحضرت فاطمه به گریه افتادند. وقتی پیامبر اکرم گری
دوباره سخنانی آھسته در گوش ایشان گفتند که حضرت فاطمه خندان 
شدند، وقتی که رسول الله از مجلس تشریف بردند من به حضرت فاطمه 

فتم که حضرت رسول الله درین مجلس اختصاصًا به شما رازی را گفتند و گ
شما گریان شدید، این چه رازی بود؟ حضرت فاطمه جواب دادند که حضرت 
رسول الله راضی به ِافشای این راز نیستند، وقتی که بنی اکرم از این دنیا 

قوقی که رحلت نمودند، من دوباره به سیده فاطمه گفتم که شما را به آن ح
پرسم که حضرت  دھم و می بر شما دارم (یعنی حقوق مادری) قسم می

چه چیزی را به شما گفتند، حضرت فاطمه جواب دادند که  ج رسول الله
اول به من  ۀتوانم آن را فاش کنم. قضیه از این قرار بود که در مرتب حاال می
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ست، لذا ای فرمودند که جبرئیل به من خبر داده است که وفات من نزدیک ا
فاطمه صبر داشته باشی و خوِف خدا بھترین راھنمای تو باشد، وقتی که من 

شما دیدید، به گریه افتادم. آن وقت  ۀاین سخنان را شنیدم، ھمانطور که ھم
رسول خدا دوباره در گوش من آھسته فرمودند: ای فاطمه تو خوشحال 

این سخنان ایشان  زنان مؤمنه باشی، من از ۀنیستی که در بھشت سروِر ھم
خندان شدم و بر خوانندگان محترم روشن است که خبر این فضیلت بزرگ 

به امت اسالمی  لام المؤمنین عایشه ۀبرای حضرت فاطمه به وسیل
رسیده و این روایت را ھم علمای اھل سنت و ھم علمای اھل تشیع در 

ندکی دیده اگرچه در الفاظ روایت اختالفات ا اند، ھای خود ذکر کرده کتاب
 .)١(شود، ولی اصِل مضمون روایت ھمان است که در باال ذکر گردید می

مات بیَن الفریَقین ثابت می ۀنتیج  گردد که: آنچه از تواریخ و ُمَسلَّ

بین دختر و ازواج آن  ج ھمانطور که در زمان حیات نبی اکرم -۱
حضرت رفت و آمد بوده، پس از وفات حضرت نیز این روابط ادامه 

ت میان داشته  ھا. آن و این دلیل است بر محبت و مودَّ
یکدیگر را  ج ھای عفت در زمان حیات پیغمبر ھمانطور که آن ملکه -۲

کردند، بعد از وفات ایشان نیز ھمان روش را  عزت و احترام می
 برقرار داشتند.

گاه  -۳ حضرت عایشه آنقدر از ارزِش راِز نبی اکرم و فاطمه الزھراء آ
سرور عاَلم ایشان را قسم داده و موضوع را  بودند که پس از وفات

گاه شدند و این فضیلِت بزرگ فاطمه را در نزد امت  لپرسیده و آ
 تا روز قیامت نشر دادند.

                                           
، و المناقب ابن شھر ١٤ج  )، جلد دوم،٤٦٠(متوفی طوسی أمالی، شیخ ابوجعفر  -١

 .٢٥ ج آشوب، جلد چھارم،
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در بین تمام مسلمانان فقط حضرت ام المؤمنین سیده عایشه بودند  -۴
 که این فضیلت را برای حضرت فاطمه بیان و تبلیغ نمودند.

و نیز بعد از وفات آن حضرت  ج پیغمبر اکرم در زندگیآنکه  و خالصه
میان این مادر و دختر روابط محکمی برقرار بوده، و دوستدار و غمخوار و 

 .بھمنشین یکدیگر بوده

 وفات
َحَسنه  ۀنیم قرن عالم اسالم را از انوار الھیه و ُاسو لحضرت عایشه

ھجری بیما شدند و در ھفدھم  ۵۸ ۀخویش منور کردند، و باالخره در سن
سالگی دار فانی را  ۶۷پس از نماز عشاء در سن  ۵۸ ۀرمضان المبارک سن

آمدند و ایشان  وداع گفتند، در دوراِن بیماری ایشان، مردم برای عیادت می
از این مردم از ایشان مدح و ستایش کنند راضی نبودند، چنانکه وقتی 

ه نام شما از َاَزل ام المؤمنین بوده و آمدند گفتند ک بعبدالله بن عباس
شما تیمم را  ۀپیامبر ما ھستید، و خداوند به وسیل ۀترین زوج شما محبوب

نور برای برائت شما نازل شده است، درین  ۀبرای امت مقرر فرموده و سور
ھا معاف دارید،  وقت حضرت عایشه گفتند: ای ابن عباس مرا از این تعریف

مرا در تاریکی شب  ۀم. ایشان وصیت کردند که جنازبود کاش من معدوم می
در نزدیکی حضرت اینکه  اقدس دفن نکنید (برای ۀبردارید و مرا در روض

کردند). در تشییع جنازه و ترحیم ایشان چنان  احساس حجاب نمی سعمر
ھیچکس دیده نشده بود، مردم به  ۀھجومی از مردم مدینه بود که در جناز

 ۀکائنات نماز خواندند، و ھم ۀصدیق ۀبر جناز سامامت حضرت ابوھریره
 ۀایشان به وسیل ۀاصحاب ِکبار در مراسم نماز شرکت داشتند، و جناز

ت الَبَقیع به خاک سپرده شد. ھا و خواھرزاده برادرزاده  ھایشان در َجنَّ



 
 

 

 

 سخنان ارزنده

 پذیر. در دنیا دو چیز پسندیده است. سخن دلپذیر و دِل سخن -۱
آن  ۀعبادت یک تجارت است که دکاِن آن خلوتگاه است و سرمای -۲

 تقوی، و معفِت ان بھشت است.
 برترین جھاد، فرونشاندن خشم است با داشتن قدرت انتقام.  -۳
را اش  نامه وصیتآنکه  برای مؤمن سزاوار نیست که بخوابد، مگر  -۴

 نوشته و زیر سرش گذاشته باشد.
 مؤذن، منادی رحمن است و آوازخوان، منادی شیطان. -۵
گفتن مرد و زِن نامحرم، شرِع بدکاری است و پوشیدِن  آھسته سخن -۶

 ھای نازک در ُحکم برھنگی است. لباس
بدون حصار  ۀسلطنت، و قلع بیزحمت، و ھیبت  خاموشی عبادت بی -۷

 ھاست. ھا و جواِب نادان و پیروزی بدون اسلحه، و گنج حکمت
تو ای انسان در این دنیا مسافری ھستی به طرِف آخرت که آغاِز  -۸

 سفر تو گھواره است و پایاِن آن گور.
شود عدل است، و آن تلخی که  آن ساختمانی که ھرگز ویران نمی -۹

، و آن شیرینی که عاقِب آن تلخ است آخِر آن شیرین است صبر است
 شھوت است.

 شود. ھا باز می ھر َدری که به روی فقرا باز نشود، به روی طبیب -۱۰
پذیر: ُبخل را از مالدار، طمع را  خداوند َده چیز را از َده شخص نمی -۱۱

شمی از زنان، دنیا دوستی را از پیران، ُسستی و تنبلی را  از علماء، بی
ز فقیران، ظلم را از شاھان، خودپسندی را از از جوانان، غرور را ا

 زاھدان، ریاکاری را از عابدان و نامردی را از جنگاوران.
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شود: چشم از دیدن، زمین از  ھشت چیز از ھشت چیز سیر نمی -۱۲
باران، زن ناپاک از مرد، عاِلم از ِعلم، سائل از سؤال، حریص از جمِع 

 مال، دریا از آب، و آتش از چوب.
گیرد: پیرمرد زناکار، دانشمنِد بدکار،  سه شخص خشم میخداوند بر  -۱۳

 گدای متکبر.
شایستگی زن در دو چیز است: مرد نامحرم او را نبیند، و او نیز مرِد  -۱۴

 نامحرم را نبیند.
شود: راحت جسمانی، قوِت  نشینی سه برکت حاصل می از گوشه -۱۵

 روحانی و حفاظت ایمانی.
نج، و نداشتن گرفتاری ُخلقی، تجارتی سودمند، و قناعت، گ خوش -۱۶

 دنیوی، آبرو، و تولک، پناه، و عقل، کشتِی نجات است.
 کتابی است که گفتار و کردار ھر شخص در آن مکتوب است.» قضا« -۱۷
که آن را  ،وفا، ُعمر ھمنشینی است گریز پا دولت معشوقی است بی -۱۸

 دوام نیست و این را قیام.
زیرا که او از چوب  از تأدیب فرزندان دلسرد نشوید و دست برندارید، -۱۹

 نخواھد ُمرد، ولی از عذاب جھنم نجات خواھد یافت.
بعد از سالم، من از «ای خطاب به معاویه نوشتند:  ایشان در نامه -۲۰

شنیدم که فرمودند که ھرکس رضایِت خدا را  ج حضرت رسول الله
جستجو کند و در راِه رضاِی خدا از نارضایتی َخلق نترسد، خداوند او 

دارد، و ھرکس که بکوشد تا مردم را  ایتی خلق محفوظ میرا از نارض
خوش آید و خدا را ناخوش، خداوند آن شخص را به ھمان مردم 

 ».گذارد تا ھرگونه که بخواھند با او رفتار کنند وامی
قرآن مجید را آرام آرام تالوت کنید، و در فھم و درِک آن بکوشید و  -۲۱

 در طلِب بھشت باشید.
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دار نپوشند در محشر از لباِس خوب  کھنه و وصلهکسانی که لباس  -۲۲
 محروم خواھند بود.

 َّ نِ الْ متَ وْ لِكِ الْ ـتْ بِعَ نَّ ـمَ  انِ مَ
 یز خالقیعبد العز

 سه شنبه شب دھم ربیع االول



 
 

 

 

 مناجات

 :سمنسوب به حضرت ابوبکر صدیق 
ذْ  ــ هُ خُ ــ نْ لَ ــ ــا إهلــي مَ كَ ي ــ طفِ ــلٌ  بِلُ ليْ  زادٌ قَ

 

لِيلُ  ابِكَ يا جَ نْدَ بَ قِ يأيتِ عِ دْ لِسٌ بِالصّ فْ  مُ
 

 اندک دارد ۀدستگیری کن با لطف خود ای خدای من کسی را که توش
 

 ُمفسلی است که از روی راستی به درگاه تو آمده، ای بزرگوار
 

 ذنبــه ذنــب عظــيم فــاغفر الــذنب العظــيم
 

ـــــه  ـــــلإن ـــــد ذلي ـــــذنب عب ـــــخص م  ش
 

 گناِه او گناه بزرگی است پس بیامرز گناه بزرگ را
 

 ای خاکسار است زیرا که او شخصی گناھکار و بنده
 

ــهو ــهو بعــد س ــيان ونســيان وس ــه عص  من
 

 منك إحسان وفضـل بعـد إعطـاء اجلزيـل
 

 از او عصیان و فراموشی و غفلت پس از غفلت است
 

 بخشش بسیاراز تو نیکی است و فضل پس از 
 

 طــال يــا رب ذنــويب مثــل رمــل ال تعــد
 

 فاعف عني كل ذنب فاصفح الصفح اجلميل
 

 شمار ھای بی زیاد شد گناھان من ای خداِی من مانند ریگ
 

 گناھان را و ببخش بخششی نیکو ۀپس عفو کن ھم
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ــ ــي كم ــا رب يف حق ــردي ي ــار اب ــل لن  اـق
 

 قلت قل يا نار كوين أنـت يف حـق اخلليـل
 

 من ھمانطور که ۀبه آتش سرد شو ای خدا در بار بگو
 

 گفتی بگو ای آتش باش تو در مورد ابراھیم خلیل
 

 عافني من كـل داء واقـض عنـي حـاجتي
 

 إن يل قلبا سـقيام أنـت مـن يشـفي العليـل
 

 ھا و حاجات مرا قضا کن شفا ده مرا از ھمه بیماری
 

 بیمار ھستی ۀزیرا که مرا قلبی بیمار است و تو شفادھند
 

 أنــت شــايف أنــت كــايف يف مهــامت األمــور
 

 أنت حسبي أنت ريب أنت يل نعم الوكيـل
 

 کننده ھستی در کارھای مھم تو شفادھنده ھستی، تو کفایت
 

 تو مرا کافی ھستی تو پروردگار من ھستی و تو بھترین وکیل من ھستی
 

 رب هب يل كنز فضل أنت وهـاب كـريم
 

 دلنـي خـري الـدليلأعطني ما يف ضـمريي 
 

 ای خدا ببخش به من گنج ِفضلیتی، تو بخشنده بزگوار ھستی
 

 ببخش به من ھرچه در دِل من است و راھنمائی کن مرا بھترین راھنمائی
 

 كيف حـايل يـا إهلـي لـيس يل خـري العمـل
 

 ايل كثـــري زاد طاعـــايت قليـــلـســـوء أعمـــ
 

 نیکچگونه است حاِل من ای خدای من، نیست مرا کاری 
 

 طاعات من کم است ۀکارھای بد من زیاد است و ذخیر
 



 ٨٣   مناجات

 

ــــاف ــــا نخ ــــرياً مم ــــاً كب ــــا ملك ــــب لن  ه
 

ــ ــاض وال ــت ق ــا إذ أن ــلـربن  منادي جربي
 

 ترسم ببخش ما را ُملِک بزرگی، نجات ده ما را از آنچه می
 

 ای خدای ما ھنگامی که تو قاضی ھستی و منادی جبرئیل است
 

نَ عيسى  يْ نَ موسى أَ يْ نَ نوحأَ يْ نَ حييى أَ يْ  أَ
 

 اجلليل موىلـأنت يا صديق عاص تب إىل ال
 

 کجا است موسی، کجاست عیسی، کجاست یحیی، کجاست نوح
 

 تو ای صدیق گناھکار ھستی توبه کن به خدای بزرگ
 

*** 
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