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 )١(س و اهداف مبرهیتأس

ت یکو ی المنفعه عام یھا و نھادھا ن سازمانیقوان ین موسسه بر مبنایا
ت است، و با یآن در شھر کو قرمس شد و یتأس» اآلل واألصحاب ةمبر«به نام 
د و یگرد یمعرف یر کار و امور اجتماعیم وز ۵۰۰۲/  ۸۲ ی شماره ی مصوبه

 ۳۲: ی با شماره یوزارت کار و امور اجتماع یریخ یھا سازمان ی در اداره
 د.یثبت گرد

 اهداف مبره
ت و صحابه در قلوب یمحبت اھل ب کردن نهینھاد یت در راستایفعال -۱

 مسلمانان.
راث آل و اصحاب در یدر جامعه، خصوصًا م ینشر علوم اسالم -۲

 عبادات و معامالت. ی نهیزم
اسالم و دفاع از  یاری یکه برا ینقش آل و اصحاب و خدمات یمعرف -۳

، یف نبویم و سنت شریکرن قرآ یھا آموزه دنیتحقق بخشاسالم و 
 .اند نمودهم یتقد

گوناگون جامعه در پرتو  یھا فیب طیتقر و یوحدت مل یبانیپشت -۴
ت و یکه در مورد اھل ب یم اشتباھیباورھا و مفاھ یساز شفاف

 از مسلمانان رسوخ کرده است. یصحابه در اذھان برخ

                                           
 ي مبره که به تصویب وزیرکار و امور اجتماعي رسیده است. برگرفته از اساس نامه -١





 

 
 

 
 

  ٱ�َِّ�ُّ ﴿
َ
ِ أ ۡزَ�ُٰجهُ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ ۡوَ�ٰ ب

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ ِمۡن أ مَّ

ُ
 ]۶[األحزاب:  ﴾أ

 
 





 

 
 

 مقدمه

 نیشگاه أمهات المؤمنیدر پ
احلمد هللا والصالة والسالم عىل خاتم رسل اهللا وأهله وصحبه ومن وااله إىل 

 يوم الدين وبعد:

دارند، و  ییار واالیگاه و مقام بسینزد اھل سنت جا جت رسول الله یاھل ب
را که  ج ت رسول اللهیو وص هدنمو آنان را مراعات  یحقوق شرعآنان 

ْهِل بَييِْت «فرمودند: 
َ
ُرُ�ُم اَهللا يِف أ َذكِّ

ُ
ش قرار داده و با ین خویرا نصب الع »أ

ت یاز اھل ب یبرخ ی دارند، و از غالت که در باره یت محبت و دوستیاھل ب
دارند و آنان را ناسزا  یت دشمنین از نواصب که با اھل بیافراط کرده و ھمچن

 زار ھستند.ی، بندیگو یم
 یھا تین فعالیآل و اصحاب مفتخر است که در ضمن نخست ی همبّر 

ت یت آن بر نشر آثار اھل بیاھداف مبره که محور ش به منظور تحققیخو
م یح مفاھیھا، و تصح غرس محبت آنان در دلار و یاخ ی اطھار و صحابه

گرفته  یاز مسلمانان جا یآنان در قلوب برخ ی است که در باره ینادرست
 ن کتاب را منتشر کند.یاست، ا

ن یل أمھات المؤمنیگاه و فضایجا ی است در باره یتأمالتن کتاب شامل یا
و  اتیآ .ج رسول الله ی م و سنت مطھرهیکرن الله عنھن از قرآ یرض

ن مطلب یکه ا اند ستودهرا  الله عنھن یرضن یأمھات المؤمن یاریث بسیاحاد
ت و یل عموم اھل بیکه گاه فضا آنان است یواال و منزلت عال گاهیجا یایگو

 ان نموده است.یاز آنان را ب یگاه افراد مشخص
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 مهم: یتأمل
ِ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ۡوَ�ٰ ب

َ
ۡزَ�ُٰجهُ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
 ۥٓ ِمۡن أ

َ�ُٰتُهۡمۗ  مَّ
ُ
امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و یپ« ]۶[األحزاب:  ﴾أ

 .»ھمسرانش، مادران مؤمنان ھستند
آنان  )١(پدر ج و رسول الله مؤمنانمادران  ج ن، ھمسران رسولیبنابرا

 ی خداوند متعال در بارهن و انصار برادران مؤمنان ھستند که یاست و مھاجر

ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا ﴿ د:یفرما یآنان م ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب [الحشر:  ﴾ٱۡ�ِ

گرفتند،  یشیمان بر ما پیپروردگارمان! ما و برادرانمان را که در ا یا« ]۱۰
 .»امرزیب

 ج از ھمسران رسول الله یکیبه  یھرکس ج ت رسول اللهین است بیا
بود، به امھات  یرا اگر مؤمن میز ؛مان محروم استین کند او از نسب ایتوھ

 کند. ین نمیبه مادرش توھ گاه چیھکرد، فرزند  ین نمین توھیالمؤمن
م و افتخار را یما حق احترام و تکرر ب یقین مادران ھمانند مادران حقیا

 دارند.
دند، یبرگز یآنان را به ھمسر ج که رسول الله ین مادران از زنانیکدام

د، یبرگز ج رسول الله یتر و بزرگوارتر ھستند، بلکه خداوند آنان را برا فیشر

ۡزَ�ٰٖج  ٱلّنَِسآءُ َ�ِلُّ لََك  �َّ ﴿ د:یفرما یخداوند م
َ
َل بِِهنَّ ِمۡن أ ن َ�بَدَّ

َ
مِۢن َ�ۡعُد َوَ�ٓ أ
ۡعَجَبَك ُحۡسُنُهنَّ إِ�َّ َما َملََكۡت يَِميُنَكۗ َوَ�َن 

َ
ُ َولَۡو أ ءٖ رَّ�ِيٗبا  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ
ت حالل یگر زنان براین پس (جز ھمسرانت) دیاز ا« ]۵۲[األحزاب:  ﴾٥٢

                                           
پـدر  ی شما به منزله یمن برا«فرمودند:  جرا رسول الله یاست؛ ز یمنظور پدر معنو -١

) ۸ة استقبال القبلة عند قضاء الحاجـة، شـماره: (یابوداود، الطھارة، باب کراھ» ھستم
 ث را حسن گفته است.ین حدیا یآلبان
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آنھا تو  یبائیز؛ ھرچند ینھا کنین ایگزیجا یگریست زنان دیستند و روا نین
ز شاھد ی. و الله بر ھمه چیکه مالک آنھا شو یزانیرا به شگفت آورد، مگر کن

 .»و نگھبان است
ا قََ�ٰ َزۡ�ٞد ّمِۡنَها َوَطٗر� ﴿ نب بنت جحش فرمود:یو در مورد ز فَلَمَّ

ۡدِ�َيآ�ِِهۡم إِذَا قََضۡواْ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ لَِ�ۡ َ� يَُ�وَن َ�َ  َزوَّۡجَ�َٰكَها
َ
ۡزَ�ِٰج أ

َ
َحَرٞج ِ�ٓ أ

ۡمُر 
َ
ِ ِمۡنُهنَّ َوَطٗرۚ� َوَ�َن أ د از او یو چون ز« ]۳۷[األحزاب:  ﴾٣٧َمۡفُعوٗ�  ٱ�َّ

در  یيم تا بر مؤمنان تنگناین بانو را به ازدواج تو درآوردینب) جدا شد، ای(ز
ن پس از آنکه طالقشان دھند، شایھا ازدواج با ھمسران پسرخوانده ي نهیزم

 .»است يشدن نباشد. و فرمان الله، انجام
 د:یفرما ید و مینما یان میآنان را بر زنان جھان ب یگر برترید ییو در جا

َحٖد ّمَِن  ٱ�َِّ�ِّ  َ�ٰنَِسآءَ ﴿
َ
ۚ إِِن  ٱلّنَِسآءِ لَۡسُ�َّ َكأ َقۡيُ�َّ زنان  یا« ]۳۲[األحزاب:  ﴾ٱ�َّ

 .»دید. اگر تقوا داریستیگر نیک از زنان دی چیھ امبر! شما مانندیپ
 گونه ھماند، یمؤمنان حرام گردان یآنان را برا ازدواج نمودنتا آن جا که 

گر حالل یکه ازدواج با زنان د یکه ازدواج پسر با مادر حرام است، در صورت

ْ رَُسوَل ﴿ د:یفرما یاست، خداوند م ن تُۡؤُذوا
َ
ِ  َوَما َ�َن لَُ�ۡم أ ن  ٱ�َّ

َ
َوَ�ٓ أ

ۡزَ�َٰجهُ 
َ
ْ أ ِ  ۥتَنِكُحٓوا بًَد�ۚ إِنَّ َ�ٰلُِ�ۡم َ�َن ِعنَد  ۦٓ ِمۢن َ�ۡعِده

َ
� ِ  ﴾٥٣َعِظيًما  ٱ�َّ

د و یازاریالله را ب ست که رسولیشما روا و سزاوار ن یو برا« ]۵۳[األحزاب: 
گمان  ید. بیست که پس از او با ھمسرانش ازدواج کنیز نیتان جایھرگز برا

 .»است یکار، نزد الله گناه بس بزرگن یا
را برنجاند، موجب آزار و  ج که ھمسران رسول الله یا کرداریھر گفتار 

ه مؤمن دستور که خداوند متعال ب ییخواھد بود تا جا ج ت رسول اللهیاذ

ۡ�ُُموُهنَّ َمَ�ٰٗعا ﴿ ند:یپرده با آنان سخن بگوداد که فقط از پشت 
َ
�ذَا َس�
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ۚ َوَما َ�َن لَُ�ۡم  لُوُهنَّ  َٔ فَۡ�  ۡطَهُر لُِقلُو�ُِ�ۡم َوقُلُو�ِهِنَّ
َ
ِمن َوَرآءِ ِحَجاٖب� َ�ٰلُِ�ۡم أ

ْ رَُسوَل  ن تُۡؤُذوا
َ
ِ  أ  یزیامبر، چیو چون از ھمسران پ« ]53[األحزاب:  ﴾ٱ�َّ
تر  زهیشما و آنان پاک یھا دل ین، براید. اید، از پشت پرده بخواھیخواست یم

 .»دیازاریالله را ب ست که رسولیشما روا و سزاوار ن یاست. و برا
بود،  خواھدن به آنان، چگونه یزدن به آنان و ناسزاگفتن و توھ پس طعنه

َها﴿ د:یفرما یه میپس از آن آ یخداوند متعال اندک ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
قُل ّ�ِ

ن ُ�ۡعَرۡ�َن  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ 
َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
ۚ َ�ٰلَِك أ يُۡد�َِ� َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَ�ٰبِيبِِهنَّ

ُ فََ� يُۡؤَذۡ�َنۗ َوَ�َن  امبر! به یپ یا« ]۵۹[األحزاب:  ﴾٥٩َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  ٱ�َّ
شتن یخود را بر خو یھمسران و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: چادرھا

تر  کی) شناخته شوند، نزدیدامن (به پاکنکه ین پوشش به ایپوشند. او فر
مھرورز  ی رند. و الله، آمرزندهیگ یب مورد آزار قرار نمین ترتیاست و بد

 .»است
نب یبا ز ج رامون ازدواج رسول اللهیکه پ یتعایشا ی بارهفاصله درو بال

ِينَ وَ  ٱلُۡمَ�ٰفُِقونَ ۞لَّ�ِن لَّۡم يَنتَهِ ﴿ د:یفرما یپخش کردند، م َرٞض  ٱ�َّ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ
ٓ إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱلَۡمِديَنةِ ِ�  ٱلُۡمرِۡجُفونَ وَ   ﴾٦٠َ�ُۡغرِ�َنََّك بِِهۡم ُ�مَّ َ� ُ�َاوُِرونََك �ِيَها

 یافکن عهینه شایماردالن و آنان که در مدیاگر منافقان و ب« ]۶۰[األحزاب: 
م و یزیانگ یشان برمیان تو را بر ضد یقی ند، بهیایش بازنیکنند، از کار خو یم

 .»در کنار تو خواھند بود ینه فقط اندکیسپس در مد
بود که خداوند در  ج رسول الله ی ش از آن ھمسر پسرخواندهینب پیز

گفتن در  ن سوره از او سخن گفته است، خداوند متعال سخنی) ھم۷۳( :هیآ
را از  را از عادت منافقان برشمرده و مؤمنان ج ھمسران رسول الله ی باره

 فرموده است که مبادا مانند آنان باشند. یآن نھ
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ان فرموده که ھرکس قرآن و سنت را ین سوره بیخداوند متعال در ھم
د، یناسزا بگو ج ش به ھمسران رسول اللهیاز بزرگان خو یرویرھا کند و به پ

 د:یفرما یرفته نخواھد شد، میاز او نپذ یچ عذریھ نکند،که توبه  یدر صورت

َطۡعَنا  ٱ�َّارِ ُ�َقلَُّب وُُجوُهُهۡم ِ�  يَۡومَ ﴿
َ
ٓ أ َ َ�ُقولُوَن َ�ٰلَۡيتََنا َطۡعَنا  ٱ�َّ

َ
 ٦٦ ٱلرَُّسوَ�۠ َوأ

 ْ َضلُّونَا  َوقَالُوا
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
آ أ بِيَ�۠ َر�ََّنآ إِ�َّ  ]۶۷-۶۶[األحزاب:  ﴾٦٧ ٱلسَّ

کاش از  یند: ایگو یشود، م یده میشان در آتش گردانیھا که چھره یروز«
ند: پروردگارا! ما از سران و یگو یو م م.یکرد یامبر اطاعت میالله و پ

 .»م؛ پس ما را گمراه کردندیبزرگانمان اطاعت کرد
ا یراست و  است یگفتار ج رسول الله انو طعنه به ھمراھ ییا ناسزاگویآ

 د و ناپسند؟یشد یمنکر
و ناگاه  ییرا ناسزا بگو لو حفصه قهیصد ی شهیتصور کن که عا

به  یسخنان تو را بشنوند، در آن لحظه چه حالتو نند یتو را بب ج الله رسول
 خواھند گرفت؟! یچه موضعو در برابر ت ج تو دست خواھد داد، رسول الله





 

 
 

 جهانن زنان یبرتر ج هلهمسران رسول ال

َحٖد ّمَِن  ٱ�َِّ�ِّ  َ�ٰنَِسآءَ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م
َ
 ﴾ٱلّنَِسآءِ لَۡسُ�َّ َكأ

 .»دیستیگر نیک از زنان دی چیامبر! شما مانند ھیزنان پ یا« ]۳۲[األحزاب: 
 .ستند، البته به شرط تقوایاز زنان از شما برتر ن یچ گروھین که ھیا یعنی

آنان بر  ی، برتراند بودهاھل تقوا  ج اگر ثابت شود که ھمسران رسول الله
 ین برایگردد، ا یھا، ثابت م زمان یتمام یر زنان بدون استثناء و برایسا
ست؛ ین یادیز زی، چاند بودهن یاء والمرسلیکه ھمسران افضل األنب یزنان
را  ج خدا و رسولز یدند و آنان نیھا را برگز آن ج که خدا و رسول یزنان

 دند.یبرگز
و  اللهرا یز ؛م ثابت استیکرن با نص قرآ ج ھمسران رسول الله یتقوا
ح دادند، آنگاه که یا ترجینت دنیو ز یآخرت را بر زندگان یو سرا ج رسول

َها﴿ ر نازل شد و خداوند متعال فرمود:ییات تخیآ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
قُل ّ�ِ

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  اٗحا  ٱ�ُّ َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ أ

َ ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �ن ٢٨َ�ِيٗ�  ارَ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ َ فَإِنَّ  ٱ�ِخَرةَ  ٱ�َّ َعدَّ  ٱ�َّ
َ
أ

ۡجًرا َعِظيٗما لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمن
َ
امبر! به یپ یا« ]۲۹-۲۸[األحزاب:  ﴾٢٩ُ�نَّ أ

د تا ییاید، بیخواھ یورش را میا و تجمل و زیدن یھمسرانت بگو: اگر زندگان
و اگر  تان کنم.یرھا ییکویمند سازم و به طرز ن ا) بھرهیشما را (از متاع دن

 یبراگمان الله  ید، پس بیخواھ یآخرت را م یامبرش و سرایالله و پ
 .»فراھم کرده است یکوکارانتان پاداش بزرگین



 عطر یاسمین در بیان فضایل امهات المؤمنین   ١٢

و آخرت را  ج خدا و رسول ج ات ھمسران رسول اللهین آینزول ا یدر پ
صادقانه  ین انتخابیبرق و سامان آن پشت کردند، ا رقزا و یدند و به دنیبرگز
 یزندگان یھا یو تحمل سخت ج ماندن در کنار رسول الله یرا برایز ؛بود

قت تقوا نداشتند، خداوند یو حق یمانیگر جز صداقت اید یا زهیزاھدانه انگ
د و یگر بخشید ین خاطر آنان را کرامتیرفت و بدیمتعال انتخاب آنان را پذ

ۡزَ�ٰٖج َولَۡو  ٱلّنَِسآءُ َ�ِلُّ لََك  �َّ ﴿ فرمود:
َ
َل بِهِنَّ ِمۡن أ ن َ�بَدَّ

َ
ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�ٓ أ

ۡعَجَبَك ُحۡسُنُهنَّ 
َ
گر زنان ین پس (جز ھمسرانت) دیاز ا« ]۵۲اب: [األحز ﴾أ

؛ ھرچند یکن ھا نیان یگزیجا یگریست زنان دیستند و روا نیت حالل نیبرا
 .»تو را به شگفت آورد ھا آن یبائیز

 یکرامت و بزرگداشت ج ھمسران رسول الله یه از دو جھت براین آیا
 است:بس بزرگ 

را منع فرمود که با وجود آنان  ج ن که خداوند متعال رسول اللهیا -۱
 ند.یگر برگزید یھمسر

از آنان را طالق دھند و  ین که کسیرا منع فرمود از ا ج رسول الله -۲
ا ینان نه تنھا در دنین که ایند، تا ایگر ازدواج نماید یآن با زن یبه جا

بمانند، و  یشان باقیشه ھمسران ایھم یز و برایبلکه در آخرت ن
متعال مؤمنان را از ازدواج با ھمسران رسول  ن منظور خداوندیبد

َوَما َ�َن لَُ�ۡم ﴿ د:یفرما یشان منع نموده و میبعد از وفات ا ج الله
ْ رَُسوَل  ن تُۡؤُذوا

َ
ِ  أ ۡزَ�َٰجهُ  ٱ�َّ

َ
ْ أ ن تَنِكُحٓوا

َ
ِ  ۥَوَ�ٓ أ بًَد�ۚ إِنَّ  ۦٓ ِمۢن َ�ۡعِده

َ
�

ِ َ�ٰلُِ�ۡم َ�َن ِعنَد  شما روا و  یو برا« ]۵۳اب: [األحز ﴾٥٣َعِظيًما  ٱ�َّ
ست که یز نیتان جاید و ھرگز برایازاریالله را ب ست که رسولیسزاوار ن



 ١٣   برترین زنان جهان ج رسول اللههمسران 

ن کار، نزد الله گناه یگمان ا ید. بیپس از او با ھمسرانش ازدواج کن
 .»است یبس بزرگ

مؤمنان قرار داد و  ۀرا مادران ھم ج و خداوند متعال ھمسران رسول الله

ِ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿ فرمود: ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ أ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ ِمۡن أ مَّ

ُ
 ]۶[األحزاب:  ﴾أ

امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و ھمسرانش، مادران یپ«
 .»نان ھستندآ

ن یعظمت و شأن امھات المؤمن یاین نکات که گوید به ایبا یھر مؤمن
 شد.یندیھستند، ب





 

 
 

    ج تعّدد همسران رسول الله ی فلسفه

مؤمنان است، ھمان گونه که خداوند  یتمام یالگو جرسول الله  یزندگان

ِ َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل  لََّقدۡ ﴿ د:یفرما یمتعال جل جالله م ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  ٱ�َّ
ُ
 ﴾أ

 .»کوستین یالله، الگو و سرمشق شما در رسول یبرا یراست به« ]۲۱األحزاب: [
 یگذار ع و قانونیاز مصادر مھم تشر یکی جو افعال و عملکرد رسول الله 

 است.
ن یداخل منزل وجود چندر  جان اعمال رسول الله یانتقال و ب یبرا •

 جتعدد ھمسران رسول الله یھا از فلسفه یکین یو ا بود، الزم یافراد
بانوان را در آن  ی ژهیو احکام و ییو زناشو یاست، تا احکام خانوادگ

 امت بازگو کنند. یامت برایروزگار و تا ق
 یتوانستند الگو یم افتندیت یترب یت نبوین آنان که در بیھم چن •

گونه شد،  نیا یگر زنان مسلمان باشند، و به فضل و منت الھید
، مثال زنان مؤمن ھستند یتمام یالگو جھمسران رسول الله 

از  یکیز ین نیث است، ایان حدین راویاز بزرگتر یکیقه یصد ی عائشه
 است. جتعدد ھمسران رسول الله  یھا فلسفه

شرفت یل و پیتسھ یدر آن روزگار که اسالم در آغاز راه بود، برا •
جاد یا یعرب ارتباط محکم یھا رهیل و تیبا قبا ستیبا یدعوت م

ن منظور بوده است، و یه بدیریبا جو جگشت، ازدواج رسول الله  یم
 رند.یمصطلق اسالم را بپذ ین امر سبب شد که بنیا
 یھا گر از فلسفهید یکیم آنان یو تکر شک با صحابهیجاد ارتباط نزدیا •

با  جاست؛ ھمانند ازدواج رسول الله  جتعدد ھمسران رسول الله 
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ن منظور عثمان ی، و به ھمشق و فاروقیعائشه و حفصه دختران صد
ش را به یو دختران خو نائل ساختهش یخو یرا به شرف داماد یو عل

  ن.یالله عنھم أجمع یعقد آنان در آوردند، رض
بوده است،  یشرع یت حکمیاز زنان به منظور تثب یو ازدواج با برخ •

ن یبد لبنت جحش نبیزبا که  یمانند ابطال حکم پسرخواندگ
 خاطر ازدواج نمودند.

که داشتند  یو مشکالت یت اجتماعیز به خاطر وضعیرا ن یو برخ •
که شوھرش فوت کرده  لازدواج فرمودند مانند سوده بنت زمعه 

از خود به جا  یمانیتید شده و یکه شوھرش شھ ل بود و أم سلمه
 یکه شوھرش در حبشه مرتد شد و و لبه یگذاشته بود و أم حب
شان یبا ا یک نوع مواسات و ھمدردین ازدواج یدر غربت تنھا ماند، ا

 بود.
زه یاشباع غر یھا برا ن ازدواجیند، ایگو ین میاگر آنگونه که مستشرق

دند، اما جز یگز یسن و سال را برم زه و کمیدوش یست دخترانیبا یبود، م یم
فرزند  وه و صاحبیبا ی هھمه مطلق ج گر ھمسران رسول اللهید لشهیعا

 ندارد. یخوان ز و شھوات ھمیبا غراعملکرد ن یبوده اند، و ا



 

 
 

 یل عمومیفضا

سته و اخالق یطان و اعمال ناشای(شرک و ش یدیت از پلیر آل بیتطھ -۱
، خداوند متعال ت ھستندین از آل بیناپسند) و قطعًا امھات المؤمن

َحٖد ّمَِن  ٱ�َِّ�ِّ  َ�ٰنَِسآءَ ﴿ د:یفرما یم
َ
ۚ إِِن  ٱلّنَِسآءِ لَۡسُ�َّ َكأ َقۡيُ�َّ فََ�  ٱ�َّ

 ِ ِيَ�َيۡطَمَع  ٱلَۡقۡولِ َ�َۡضۡعَن ب ۡعُروٗفا  ۦِ� قَۡلبِهِ  ٱ�َّ  ٣٢َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ
َج  َوقَۡرنَ  �  ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ

ُ
قِ  ٱۡ�

َ
لَٰوةَ ۡمَن َوأ  ٱلصَّ

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

ۡهَل  ٱلرِّۡجَس 
َ
َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ�  َوٱۡذُكۡرنَ  ٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ٱۡ�َۡيِت أ

ِ ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  َ نَّ إِ  ٱۡ�ِۡكَمةِ� وَ  ٱ�َّ   ﴾٣٤َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا  ٱ�َّ
گر یک از زنان دی چیامبر! شما مانند ھیزنان پ یا« ]۳۴-۳۲[األحزاب: 

که  ید تا مبادا کسیینازک سخن نگو   د، نرم وید. اگر تقوا داریستین
تان یھا و در خانه د.ییسته بگویو سخن شا ،طمع ورزد ماردل استیب

د و ینت نکنین، اظھار زیشیت پیدوران جاھل ی وهید و به شیبمان
د. ییامبرش اطاعت نماید و از الله و پید و زکات دھینماز را برپا دار

را از شما دور  یدیخواھد پل یالله م یراست امبر! بهیپ ی خانواده یا
د آنچه را که از یاد کنیزه سازد. و ید شما را پاکیکه با کند و چنان

گمان الله،  یشود. ب یتان خوانده میھا خانهات الله و حکمت، در یآ
گاه و دارا  .»کران است یلطف ب یآ
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 ی هیمشمول آ ج ن است که ھمسران رسول اللهیانگر ایات بیاق آیس
ه در مورد خود آنان ین آین نباشد و حال آن که ایر ھستند، چرا چنیتطھ

 نازل گشته است.
مؤمنان، که خداوند متعال در وجوب احترام  ی ھمه یبرا یگاه مادریجا -۲

لت یو حرمت آنان را مادران مؤمنان قرار داده است، افزون بر فض

 ٱ�َِّ�ُّ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ،ج رسول الله یصحبت و ھمراھ
 ِ ۡوَ�ٰ ب

َ
ۡزَ�ُٰجهُ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ مِۡن أ مَّ

ُ
امبر یپ« ]۶[األحزاب:  ﴾أ

نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و ھمسرانش، مادران 
 .»مؤمنان ھستند

و خداوند  دندیا و زرق و برق آن خدا و رسولش را برگزیدن یآنان به جا -۳
فراھم نمود،  یمیآنان اجر عظ ین انتخاب برایمتعال به پاس ا

َها﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ُّ�
َ
� زۡ  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
َ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ قُل ّ�ِ

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ تُرِۡدَن  اٗحا  ٱ�ُّ َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ أ

َ ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �ن ٢٨َ�ِيٗ�  ارَ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ َ فَإِنَّ  ٱ�ِخَرةَ  ٱ�َّ َعدَّ  ٱ�َّ
َ
أ

ۡجرً 
َ
امبر! یپ یا« ]۲۹-۲۸ [األحزاب: ﴾٢٩ا َعِظيٗما لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ

د، یخواھ یورش را میا و تجمل و زیدن یبه ھمسرانت بگو: اگر زندگان
 ییکویمند سازم و به طرز ن ا) بھرهید تا شما را (از متاع دنییایب

د، یخواھ یآخرت را م یامبرش و سرایتان کنم. و اگر الله و پیرھا
فراھم کرده  یکوکارانتان پاداش بزرگین یگمان الله برا یپس ب
 .»است

آنان را  ج دند، لذا رسول اللهیروشن است که آنان خدا و رسولش را برگز
 رھا نفرمودند.



 ١٩   فضایل عمومی

 د:یفرما ی، خداوند متعال مپاداش چند برابر طاعت و اعمال صالح -۴

ِ َورَُسوِ�ِ ﴿ ۡجَرَها  ۦ۞َوَمن َ�ۡقُنۡت ِمنُ�نَّ ِ�َّ
َ
ٓ أ َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا نُّۡؤتَِها

ۡ�َتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِ�ٗما 
َ
َ�ۡ�ِ َوأ و ھر کس از شما، « ]۳۱[األحزاب:  ﴾٣١َمرَّ
سته انجام دھد، پاداشش را یامبرش فرمان ببرد و کار شایاز الله و پ

 .»میا آماده کرده یکین یش روزیم و برایدھ یدو بار به او م
گر قابل ین در شرافت و فضل و علو مرتبه با زنان دیالمؤمنأمھات  -۵

لَۡسُ�َّ  ٱ�َِّ�ِّ  َ�ٰنَِسآءَ ﴿ د:یفرما ی، خداوند متعال مستندیسه نیمقا
َحٖد ّمَِن 

َ
ۚ إِِن  ٱلّنَِسآءِ َكأ َقۡيُ�َّ ِ  ٱ�َّ ِيَ�َيۡطَمَع  ٱۡلَقۡولِ فََ� َ�َۡضۡعَن ب ِ�  ٱ�َّ

ۡعُروٗفا َمَرٞض َوقُۡلَن قَوۡ  ۦقَۡلبِهِ  امبر! یزنان پ یا« ]۳۲[األحزاب:  ﴾٣٢ٗ� مَّ
نازک    د، نرم وید. اگر تقوا داریستیگر نیک از زنان دی چیشما مانند ھ

ماردل است، طمع ورزد و سخن یکه ب ید تا مبادا کسییسخن نگو
 .»دییسته بگویشا

آنان  یھا ن شرافت نواخته است که در خانهیمتعال آنان را به ا خداوند -۶
 آنان است: یعظمت و بزرگ انگرین بیگردد و ا یقرآن و حکمت تالوت م

ِ َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  َوٱۡذُكۡرنَ ﴿ َ إِنَّ  ٱۡ�ِۡكَمةِ� وَ  ٱ�َّ َ�َن  ٱ�َّ
ات الله و ید آنچه را که از آیاد کنیو « ]۳۴[األحزاب:  ﴾٣٤لَِطيًفا َخبًِ�ا 

گاه و دارا یشود. ب یخوانده م تانیھا حکمت، در خانه  یگمان الله، آ
 .»کران است یلطف ب

 .ھستند ج ا و آخرت ھمسران رسول اللهیآنان در دن -۷
 





 

 
 

 نیأمهات المؤمن یل شخصیفضا

 للدیجه بنت خویخد اول:
جد رسول  ی، قصیبن قص یلد بن اسد بن عبدالعزیجه بنت خویخد

از  ج ان ھمسران رسول اللهیاست که از م ین نفریدوم یاست، و جالله
 ی هیرذاز  ج تر است، رسول الله کیشان نزدیلحاظ نسب از طرف پدر به ا

گر ازدواج ید یبا کس )١(انیسف یبه بنت أبیجه و أم حبیجز خد یقص
 نفرمودند.

ن شرافت ین نسب، باالتریرت انهیم یش دارایان زنان قریاز م لجهیخد
و پس از  یست و پنج سالگیدر سن ب ج ن ثروت بود، رسول اللهیشتریو ب

ازدواج  یعبدالدار، با و یمان بنیپ ھم یمیابوھاله بن النباش بن زراره تم
 نمودند.
نمود، رسول  یاریشان را یمان آورد و ایبه رسول الله ا لجهیخد

 جفرزندان رسول الله ی، تمام)٢(دادند یح میزنان ترج ی را بر ھمه یو جالله
 یات ویو در ح ،است لهیم که مادرش ماریھستند جز ابراھ یاز و

                                           
و  یجه در قصیرسد و خد یم ج به رسول الله یبه در جدش عبد مناف بن قصیام حب -١

اس و مضر) بـه یمه، الی، خزیمره، کعب بن لؤ (در ین پس از قصیگر أمھات المؤمنید
 رسند. یشان میا

ان است که عبارتند از: یجزو چھار زن برتر جھان یزنان آن روزگار، و یبر تمام یعنی -٢
الله  یجه و فاطمه رضیم دختر عمران و خدیه بنت مزاحم ھمسر فرعون و مریآس

 عا.یعنھن جم
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گر ازدواج نفرمودند تا آن که سه سال قبل از ھجرت ید یبا زن ج رسول الله
 وفات نمود.

 شانیل و افتخارات ایفضا
مان یبود که ا ین کسین به اسالم است، و نخستین اولیاز سابق یو -۱

مان آوردند به او یاو ا یکه در پ ییھا ن اقدام و آنیپاداش ا آورد،
 .)١(دیخواھد رس

و از مجموع  گر ازدواج نفرمودندید یبا زن یات ویدر ح ج رسول الله -۲
ست و پنج سال یب ج رسول الله ییزناشو یو ھشت سال زندگان یس

 افت.یاختصاص  لجه یتنھا به خد) آن ۲/۳ بای(تقر
و  ج رسول الله یبرا یالھ یموھبت یبا و ج محبت رسول الله -۳

 .)٢(است لجه یخد یبرا یلتیفض
و او را  کردند یاد میار او را یبس یپس از وفات و ج رسول الله -۴

 حفظ فرمودند. یش را با دوستان ویستودند و ارتباط خو یم

                                           
 یگذار هیپا یا رفت و ھرکس سنت حسنهیبود که اسالم را پذ ین زنیرا او نخستیز -١

 ید، و کسیکه بر آن سنت عمل کنند به او خواھد رس یکند پاداش آن و پاداش کسان
ر، یکنندگان به آن کار خ پاداش عمل ی دعوت کند به اندازه یریکه مردم را به کار خ

 ی ت کند به اندازهیرا ھدامردم  یا دهیرسد، ھرکس به کار پسند یز پاداش میبه او ن
ل نگا: یتفص ید، برایکرده اند به او پاداش خواھد رس یرویکه از او پ یپاداش کسان

. و یرة ساکن الحجاز، طھطاویس یجاز فیة اإلیجه) و نھای(باب فضائل خد یفتح البار
 ح مسلم.یبر صح یشرح نوو

) و ۵۳۴۲شماره: ( لجةیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل خدیصح -٢
». ت شده استیبه من عنا یمحبت و«فرمودند:  ج ث آمده که رسول اللهیدر حد

 بوده است. یت الھیجه عنایبا خد ج ن که محبت رسول اللهیبب



 ٢٣   فضایل شخصی عمومی أمهات المؤمنین

ده بودم، اما یجه را ندین که من خدیبا ا«د: یگو یم لقهیصد ی شهیعا
 ؛آمد یرتم میت داشتم و غیحساس یبه و ج زنان رسول الله ی شتر از ھمهیب
 .)١(»کردند یاد میار یبس یاز و ج را رسول اللهیز

 .است ج ن زن از زنان امت محمدیبھتر -۵
ت نموده که گفت: از رسول یروا سطالب یبن اب یاز عل یبخارامام 

جه یخدن أمت یم و از این زن از آنان مریبھتر«دم که فرمودند: یشن جالله
 .)٢(»است
که  د در بھشتیاز مروار یا به خانه یو بشارت و یسالم خداوند به و -۶

 به آن راه ندارد. یو درماندگ یسر و صدا و خستگ
آمد  ج ل نزد رسول اللهیت کرده اند که جبرئیروا سرهیاز ابوھر نیخیش

د، یآ یپر از غذا نزد شما م یجه اکنون با ظرفیا رسول الله! خدی«و گفت: 
 یا را به خانه ید و ویآمد از جانب خداوند و من به او سالم کن یوقت

ست، مژده یدر آن ن یدر بھشت که سر و صدا و درماندگ یدیمروار
 .)٣(»دیدھ

، ت فرمودندیاوالد عنا ج به رسول الله یخداوند متعال فقط از و -۷
ت فرمود یاوالد عنا یخداوند متعال مرا از و«فرمودند:  ج رسول الله

 .)٤(»نداد یگران به من اوالدیز دو ا

                                           
 ).۵۳۴۲شماره: ( لجةیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل خدیصح -١

 ).۳۸۱۵شماره:  ج یج النبی: مناقب األنصار، باب تزویح بخاریصح -٢
 ).۳۸۲۰شماره: ( شو فضلھا ج یج النبی، مناقب األنصار، باب تزویح بخاریصح -٣
جه یو منھّن خد ج) باب ذکر ازواج رسول الله ۲۲ر، شماره: (ی، المعجم الکبیطبران -٤

 .۲۳/  ۱۳لد یبنت خو
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 لسوده بنت زمعهدوم: 
ود بن نضر بن مالک بن  س بن عبد شمس بن عبدیسوده بنت زمعه بن ق

د بن عمر یشموس بنت ز یبن غالب بن فھر، مادر و یسل بن عامر بن لؤحِ 
ت یروا ج از رسول الله یشتر ھمسر سکران بن عمرو بود، ویست، پا یانصار

بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد بن زراره از  ییحینموده و ابن عباس و 
ل در مکه مسلمان شد و با ھمسرش در یت نموده اند. در ھمان اوایروا یو

ھجرت به حبشه، به آنجا ھجرت نمود، و شوھرش آنجا فوت  ی ن مرحلهیدوم
 .)١(نمود
در مکه و پس از وفات  ج است که رسول الله ین زنینخست یو
 یتنھا بودند، و یبًا چھار سال با ویازدواج نمودند و تقر یبا و لجهیخد

 ا رفت.یاز دن سفاروقبزرگوار و با شرافت بود و در اواخر خالفت عمر  یزن

 یل ویفضا
ش را ینوبت خو یو ،ج د به ماندن در عقد رسول اللهیحرص شد -۱

تا در بھشت جزو د، یبخش لشهیالله به عا یتقرب ال یبرا
 باشد. ج ھمسران رسول الله

مرا گفت: شما را به خدا  ج به رسول الله لد: سوده یگو یابن سعد م
به شوھر ندارم، اما دوست دارم که روز  یازیگر نیام د ر شدهی، من پبرگردانید

وی را  ج امت جزو ھمسران شما محشور گردم، و رسول اللهیق
 .)٢(»برگرداندند

                                           
 .۱۲/  ۴۵۵، یب، ابن حجر العسقالنیب التھذیتھذ -١
 .۸/  ۴۵ تصرف از طبقات یبا اندک -٢
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سوده بنت «ت کرده است که یروا لقهیصد ی شهیاز عا یبخارامام 
 یدو شب را به و ج د و رسول اللهیبخش یش را به ویزمعه نوبت خو

 .)١(»نوبت سوده یگرینوبت خودش و د یکیاختصاص دادند 
 .کرد که مثل او باشد یتمنا م لشهیعا -۲

گر ھم ید یزن«ن نقل کرده است که گفت: یچن لشهیمسلم از عا
 .)٢(»ام که دوست داشته باشم که مثل او باشم دهیبنت زمعه ندچون سوده 

 بقیبکر الصد يشه بنت ابیعا سوم:
 یو هی، کنیشیقر یمیق؛ عبدالله بن عثمان تمیبکر الصد یشه بنت ابیعا

شان ینظر خواست، ا ج ه از رسول اللهیأم عبدالله است، در مورد انتخاب کن
ش انتخاب کن و یخو ی هیکن یبرا ات عبدالله را فرمودند: نام خواھرزاده

ر بن العوام و اسماء یه داد، عبدالله پسر زبینگونه خود را أم عبدالله کنیبد
 است. سبکر یبنت اب

چھار  لشهیاست، عا یاننمر کیأم رومان بنت عو لشهیمادر عا
را عقد  یو ج ا آمد و شش ساله بود که رسول اللهیسال پس از بعثت به دن

با  ج د، رسول اللهیمراسم ازدواج برگزار گرد ینمودند و در سن نه سالگ
او از فراز ھفت  یر از او ازدواج نفرمودند، برائت و پاکدامنیغ یا زهیدوش

 لجه یپس از خد ج ن ھمسر رسول اللهیتر محبوب یآسمان اعالم شد، و
استفتاء  یبود که بزرگان صحابه از و ین زن امت اسالمیتر هیو فق

 .)٣(نمودند یم

                                           
 ).۵۲۱۲ومھا من زوجھا لضّرتھا، شماره: (ی، نکاح، باب المرأة تھب یح بخاریصح -١
 ).۱۴۶۳ح مسلم، النکاح، باب جواز ھبتھا نوبتھا لضرتھا، شماره: (یصح -٢
 .ین الزرکشیالصحابه، بدرالد یراد ما استدرکته عائشه علینگا: االجابة ال  -٣
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در  یجده سال داشت ویھ یرحلت فرمودند و ج که رسول الله یھنگام
 یبر و سرهیوفات نمود و ابوھر یھفدھم رمضان سال پنجاه و ھشت ھجر

 ع به خاک سپرده شد.یجنازه خواند و در بق نماز

 لشه یعا یل اختصاصیفضا
 .بود ج ن ھمسر رسول اللهیتر محبوب لجه یپس از خد -۱

 ج رسول الله«ت کرده است: ین روایچن ساز عمرو بن عاص یبخارامام 
شان آمدم و یدند، من نزد ایلشکر ذات السالسل برگز یمرا به فرماندھ

شه. گفتم: از یست؟ فرمودند: عاین مردم نزد شما کیتر دم، محبوبیپرس
 .)١(شه...یفرمودند: پدر عا مردان؟

به  یشمیابر یا پارچه ش از ازدواج دریرا پ یر ویتصو ÷لیجبرئ -۲

 .نشان داد ج رسول الله
فرمودند:  ج ت کرده اند که رسول اللهیروا قهیصد ی شهیاز عا نیخیش

ر تو را فرشته در ی، و تصویسه شب تو در خواب به من نشان داده شد«
دم ین ھمسر توست، نگاه کردم، دیم آورد و گفت: ایبرا یشمیابر یا پارچه

ن خواب از جانب خداوند باشد آن را یگفتم اگر ا یر توست، با خود میتصو
 .)٢(»گرداند یم یعمل

 .سالم فرستاد یو یبرا ج رسول الله توسط ÷لیجبرئ -۳
 یروز«ت نموده است که: یروا ل قهیصد ی شهیاز عا یبخارامام 

کند، من  یل است به تو سالم مین جبرئیشه! ایعا یفرمودند: ا ج رسول الله

                                           
 .۴۳۵۸ذات السالسل، ش:  ، باب غزوةی، المغازیح بخاریصح -١

شماره:  لنیح مسلم، فضائل الصحابة، باب فضائل عائشة أم المؤمنیصح -٢
)۲۴۳۸.( 
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د که ما ینیب یرا م ییزھایوبرکاته، شما چ ورحمة اللهسالم لاه یگفتم: وعل
 .)١(»مینیب ینم

 .نازل گشته است یوح ج بر رسول الله یتنھا بر رختخواب و -۴
ازار والله یشه مرا میأم سلمه! در مورد عا یا«... فرمودند:  ج رسول الله

نازل نگشته است، جز رختخواب  یچکدام از شما بر من وحیدر رختخواب ھ
 .)٢(»شهیعا

بود که  ین کسیشه نخستیر نازل گشت، عاییتخ ی هیکه آ یھنگام -۵

را مختار گذاشت که با مشورت پدر و مادر خود،  یو ج رسول الله

د، یآن که با پدر و مادرش مشورت نما یب لشهید و عایانتخاب نما
اقتدا  یز به وین نیگر أمھات المؤمنیو د دیخدا و رسولش را برگز

َها﴿ ن است:یا رییتخ ی هیکردند، آ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
قُل ّ�ِ

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ تُرِۡدَن  اٗحا  ٱ�ُّ َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ أ

َ ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �ن ٢٨َ�ِيٗ�  ارَ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ َ فَإِنَّ  ٱ�ِخَرةَ  ٱ�َّ َعدَّ  ٱ�َّ
َ
أ

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
امبر! یپ یا« ]۲۹-۲۸[األحزاب:  ﴾٢٩لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ

د، یخواھ یورش را میا و تجمل و زیدن یبه ھمسرانت بگو: اگر زندگان
 ییکویمند سازم و به طرز ن ا) بھرهید تا شما را (از متاع دنییایب

د، یخواھ یآخرت را م یامبرش و سرایتان کنم. و اگر الله و پیرھا
فراھم کرده  یکوکارانتان پاداش بزرگین یگمان الله برا یپس ب
 .»است

                                           
 ).۸۶۷۳، ش: (ل، باب فضل عائشةج ی، فضائل اصحاب النبیح بخاریصح -١

 ).۳۷۷۵، ش: (ل، باب فضل عائشةج ی، فضائل اصحاب النبیح بخاریصح -٢
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ن کار با یا یدر کجا«... گفت:  لشهیاند که عا ت کردهین روایخیش
د: یگو یخواھم، م یپدر و مادرم مشورت کنم؟ من خدا و رسول و آخرت را م

 .)١(»ن کردندیز چنین ج گر ھمسران رسول اللهیسپس د
 ینازل گشته است که برخ یبه سبب و ییھا هیم آیکر در قرآن -۶

که  یاتیعموم امت است، آ یگر براید یمخصوص اوست و برخ
 ن است که:یمخصوص اوست، ا

که به او زده بودند، اعالم  یاو را از تھمت ی* خداوند متعال برائت و پاکدامن
 فرمود:

ِينَ  إِنَّ ﴿ ْ ِ�  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت  ٱۡلَ�ٰفَِ�ٰتِ  ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت يَۡرُموَن  ٱ�َّ ۡ�َيالُعُِنوا  ٱ�ُّ
ِ وَ  رُۡجلُُهم  يَۡومَ  ٢٣َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم  ٱ�ِخَرة

َ
يِۡديهِۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َو�

َ
�َۡشَهُد َعلَۡيِهۡم �

ْ َ�ۡعَملُوَن  ُ يَُوّفِيِهُم  يَۡوَم�ِذٖ  ٢٤بَِما َ�نُوا نَّ َوَ�ۡعلَمُ  ٱۡ�َقَّ دِيَنُهُم  ٱ�َّ
َ
َ وَن أ ُهَو  ٱ�َّ

ّيَِ�ُٰت لِۡلَخبِيَ�ِٰت� وَ  ٱۡ�َبِيُثونَ لِۡلَخبِيثَِ� وَ  ٱۡ�َبِيَ�ُٰت  ٢٥ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�َقُّ   ٱلطَّ
ّيِبَِ� وَ  ّيُِبونَ لِلطَّ ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق  ٱلطَّ ا َ�ُقولُوَنۖ لَُهم مَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ُ
ّيَِ�ِٰت� أ لِلطَّ

من و ؤدامن، م که به زنان پاک یگمان کسان یب« ]۲۶-۲۳ النور:[ ﴾٢٦َكرِ�ٞم 
ن شدند و عذاب یا و آخرت نفریزنند، در دن ی، تھمت میخبر از بدکار یب

شان بر ضد آنان به یھا و دستان و پاھا که زبان یش) دارند. روزی(در پ یبزرگ
 یقطع یدر آن روز الله، سزا  ،دھند یم یشدند، گواھ یکه مرتکب م یاعمال

دھد و خواھند دانست که الله، ھمان پروردگار  یم ھا آنو ثابتشان را به 
ن و ظاھر است. زنان ناپاک، سزاوار مردان ناپاک و مردان ناپاک، یراست

سزاوار زنان ناپاکند. و زنان پاک، سزاوار مردان پاکند و مردان پاک، سزاوار 

                                           
َ ٱُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �ن﴿ :یتعالر، باب قوله ی، التفسیح بخاریصح -١ ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 

َ ٱفَإِنَّ  �ِخَرةَ ٱ ۡجًرا َعِظيٗما  �َّ
َ
َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ

َ
 ).۴۷۸۶شماره: ( ﴾٢٩أ
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و بدور ھستند و آمرزش و ند، مبرا یگو یشان از آنچه (مردم) میزنان پاک. ا
 .»دارند یکین یروز

 عموم امت است، مانند: ینازل گشته و برا یو اما آنچه به سبب و
 .یامت اسالم یاست برا یلیمم که رحمت و تسھیت ی هی* آ
را به  یبندناو از اسماء گرد«ت کرده اند که یروا لشه ین از عایخیش

از اصحاب را  یتعداد ج ت گرفت، و آن گردنبند گم شد، رسول اللهیعار
د و آنان بدون وضو نماز یداکردن آن فرستادند، وقت نماز فرا رسیپ یبرا

شان را از عملکرد یبرگشتند ا ج که نزد رسول الله یو ھنگام خواندند،
خدا ر گفت: ید بن حضیمم نازل گشت، اسیت ی هیش اطالع دادند، آنگاه آیخو

ت ی، خداوند برایشو یم یناگوار ، ھرگاه تو دچار امرتو را جزای خیر دھد
 .)١(»گردد یبرکت م ی هیز مایمسلمانان ن یآورد و برا یش میگشا

 ی در خانه یماریبه گذراندن دوران ب ج اق رسول اللهیاشت -۷

و در آغوش  قهیصد ی شهیدر نوبت عا ج ؛ و رسول اللهلشهیعا
آب دھان او  ین لحظات زندگیا رحلت فرمودند و در آخریاز دن یو

امام دند، یاو دفن گرد ی خت و در خانهیآم ج با آب دھان رسول الله
را به  ج نقل کرده است که: من رسول الله لشه یاز عا یبخار

بکر وارد شد،  یه داده بودم که عبدالرحمن بن ابیخود تک ی نهیس
کردند، من  یبه آن نگاه م ج با عبدالرحمن بود، رسول الله یمسواک

ز کردم و به ییدم و نرم و تمیا از عبدالرحمن گرفتم و جومسواک ر
 .)٢(با آن مسواک زدند... ج شان دادم، رسول اللهیا

                                           
 ).۳۷۷۳، شماره: (لشةی، باب فضل عاج ی، فضائل اصحاب النبیبخار -١

ث با ین حدی) ا۴۴۳۸و وفاته، ش: ( ج یالنب، باب مرض ی، المغازیح بخاریصح -٢
 آمده است. یمحمد بن محمد اشعث کوف یات ابو علیگر در االشعثید یت و لفظیروا
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 .از اھل بھشت است یخبر دادند که و ج رسول الله -۸
مار شد، یب قهیصد ی شهیاز قاسم بن محمد آورده است که عا یبخارامام 

و ابوبکر  ج رسول الله ن! نزدیأم المؤمن یابن عباس نزد او آمد و گفت: ا
ن یدانستند و ا یاو را بھشت بث ابن عباس ین حدی. در ا)١(»رفت یخواھ

 امکان ندارد. ج دن از رسول اللهیامر جز با شن
ث را یت نموده و آن حدیروا یاد اسدیھمانگونه که از عبدالله بن ز

و ا یشه در دنیگفت: عا یدم که مید: از عمار شنیگو یم ح دانسته است،یصح
 .)٢(»است ج آخرت ھمسر رسول الله

ھزار ش از دویب ج و از رسول الله ن امت استین زن ایتر عالم یو -۹
ل به او رجوع یدر مسا شت نموده است و بزرگان صحابهیث روایحد

 .)٣(کردند یاستفتاء م یو از و

 لحفصه بنت عمر بن الخطاب چهارم:
عبدالله است، مادرش  یخواھر پدر یبنت عمر بن الخطاب، و حفصه

ب بن وھب بن حذافه ینب بنت مظعون خواھر عثمان بن مظعون بن حبیز
س یاش؛ خن یو پس از شوھر قبل یدر سال سوم ھجر ج است، رسول الله

ار یبس یازدواج فرمودند، و ینه درگذشت، با ویکه در مد یبن حذافه بدر

                                           
 ).۳۷۷۱ش: ( ل، باب فضائل عائشهج ی، فضائل اصحاب النبیح بخاریصح -١

)، ۳۷۷۲ش: ( ل، باب فضائل عائشهج ی، فضائل اصحاب النبیح بخاریصح -٢

 ح.یث حسن صحی) و گفته است: ھذا حد۳۸۸۹ش: ( لعائشه، باب فضل یترمذ

ث در یت حـدیـدر روا یت کرده اسـت. ویث روای) حد۲۲۱۰( لقهیصد ی عائشه -٣
قرار دارد، نگـا:  شره، عبدالله بن عمر و انس بن مالکیچھارم و پس از ابوھر ی مرتبه

 .۳۶۳ص  یلجوزح فھوم أھل االثر ابن ای، و تلق۳۹اسماء الصحابة الرواة، ابن حزم ص 
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ا آمده یبعثت به دنخواند، پنج سال قبل از  یھا نماز م گرفت و شب یروزه م
 .لھـ وفات نمود،  ۴۵است و در ماه شعبان سال 

 یل ویفضا
رث نقل کرده است که یالحو یابن سعد از اب با ھمسرش ھجرت نمود، -۱

 یازدواج نمود و با و با حفصه دختر عمر )١(س بن حذافهیخن«
 .)٢(نه ھجرت کردندیو باھم به مد کرد یزندگ

 .است ج ز ھمسر رسول اللهیدر بھشت ن یو و ،کثرت نماز و روزه -۲
حفصه را  ج رسول الله«ت کرده است که ید روایس بن زیاز ق یطبران

د، یچادرش را پوش یف آوردند و ویتشر ج ک طالق داد...، رسول اللهی
نزد من آمد و به من گفت: به حفصه  ÷لیفرمودند: جبرئ ج رسول الله
 .)٣(»تو در بھشت است ر و نمازگزار و ھمسریگ او روزه ،رجوع کن

د پس از یگرد یآور جمع سقی) که زمان ابوبکر صدی(قرآن یمصحف -۳

 لنزد حفصه  یماند و پس از شھادت و سفاروق نزد عمر یوفات و
گشت از آن  یآور قرآن جمع سکه در خالفت عثمان یبود و ھنگام

                                           
بدر و پس از آن در احد  ی ن بود و پس از ھجرت به حبشه در غزوهین اولیاز مھاجر -١

عاب، ابن ینه درگذشت، االستیشد و بر اثر آن در مد یشرکت نمود و در آن غزوه زخم
 .۲/  ۳۴۵، االصابه، ابن حجر ۱/  ۱۳۴عبدالبر 

 .۸/  ۸۱، ابن سعد: یطبقات کبر -٢
در  ی) آلبان۶۷۵۳، ش: (۱۶، ۴)، المستدرک، ۹۳۴، ش: (۳۶۵، ۱۸ر، یالمعجم الکب -٣

ر یح الجامع الصغی)، صح۲۰۰۷حه آن را حسن گفته است، ش: (یالسلسلة الصح
 ).۴۳۵۱ادته، ش: (یوز
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د و آن مصحف یبازگردان لاستفاده بردند و دوباره آن را به حفصه 
 .)١(ا رفتینه از دنیھـ در مد ۴۵در سال  ین که ویماند تا ا ینزد و

 ل مهیبنت خز نبیزپنجم: 
بن ھالل بن عاصر  بن عبدالله بن عمرو بن عبد مناف مهینب بنت خزیز

کرد،  یم یدگیداد و به آنان رس ین غذا می، از بس به مساکیبن صعصعه ھالل
د شد یجحش در احد شھ ده اند، ھمسرش عبدالله بنین نامیاو را أم المساک

ازدواج نمود و دو سه ماه پس از ازدواج  یپس از حفصه با و ج و رسول الله
ذکر  یاختصاص یلتیفض یو ی درگذشت، گرچه در باره یسال چھارم ھجر
ن یاست و ھمچن یش کافین برایامھات المؤمن یل عمومینشده است، فضا

است؛  یلتین خود فضیخواندند، و ا یبر و ج که رسول الله ی ا نماز جنازه
گر از ھمسران رسول ید یجه و او کسیجز خد ج ات رسول اللهیرا در حیز

و  یقطع یبر مؤمنان رحمت ج وفات نکرده اند، و نماز رسول الله ج الله
 واجب است.

 ل ام سلمه ششم:
به خاطر  وی ، پدریشیقر یفه) مخزومیه (حذیام یام سلمه ھند بنت اب

رفت، الزم  یبا او به سفر م یملقب شده بود، ھرکس» زادالرکب«به  شسخاوت
از  یبه ھمراه ببرد، مادر او عاتکه بنت عامر کنان یا خودش توشه ینبود برا

پس از وفات ھمسرش ابوسلمه بن عبداألسد  ج فراس است، رسول الله یبن
ابتدا با ھمسرش به حبشه  یازدواج فرمودند، وبا او ، )٢(اش بود که عموزاده

 بود کهزنی ن ینه ھجرت نمود و گفته شده است که او نخستیو سپس به مد
                                           

 ح گفته است.یب ارناووط آن را صحیخ شعی)، ش۴۵۰۶( –ح ابن حبان یصح -١
 مه بنت عبدالمطلب است.یمادرش ام رایز بود؛ زین جرسول الله  ی ابوسلمه پسر عمه -٢
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ن زنان روزگار خود یتر فین و شریباتریاز ز ینه آمد، ویبه مد کجاوهسوار بر 
 بود.

 یل ویفضا
 لمسلم از أم سلمهامام  .او یبرا و دعا یبا و ج ازدواج رسول الله -۱

عه را به تبل یحاطب بن اب ج رسول الله«ت کرده است که یروا
ور ھستم، یدارم و غ یمن فرستاد، من گفتم: من دختر یخواستگار
 ید و برابایم که دخترش سامان بیکن یفرمودند: دعا م ج رسول الله

م که خداوند آن یکن یز دعا می) ن/ ھمباغھوو ت بایرتش (حساسیغ
 .)١(»را برطرف سازد

احمد از أم امام ، از اھل بھشت است یخبر دادند که و ج رسول الله -۲
رنگ را  اهیس یچادر ج ت کرده است که رسول اللهیروا لسلمه

گرفتند و فرمودند:  شنیو فاطمه و حسن و حس یدور عل
آتش،  یخود ببر نه به سو یتم را به سویپروردگارا! من و اھل ب«
 .)٢(زی: و تو را نز، فرمودندیا رسول الله! مرا نید: گفتم: یگو یم

 ج ، آنگاه که رسول اللهه آشکار گشتیبیروز حد یو ییحکمت و دانا -۳
خود  ید و سرھایمردم! شترھا را ذبح کن یا«فرمودند:  شصحابه به 

 یچکس بلند نشد، تا سه بار تکرار فرمودند، اما کسید، ھیرا بتراش

                                           
 ).۹۱۸بة، شماره: (یقال عند المصیح مسلم، الجنائز، باب ما یصح -١
ب ارناووط اسنادش را یخ شعی) ش۲۶۵۸۲، ش: (۶/  ۳۰۴، ۶/  ۲۹۶مسند امام احمد  -٢

ن آمده که ام سلمه گفت: و یسلمه چن یاز عمر بن اب یتیف گفته است، و در روایضع
، یر ھستیخود و به خ یا رسول الله؟ فرمودند: تو در جاینان ھستم ز ھمراه آیمن ن
 یآشکارا برا یلتیفض یایث گوین حدیح گفته و ایآن را صح ی) آلبان۳۸۱۲( یترمذ

 ام سلمه است.
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ام  یا«نزد أم سلمه رفتند و فرمودند:  ج برنخاست، رسول الله
ا رسول الله! چنانند که یگفت: » سلمه! مردم را چه شده است؟

) یوان قربانی(ح ید ھدید و بروییسخن مگو ید، شما با کسینیب یم
ز ید، آنگاه مردم نید و سر خود را بتراشیجا ھست نحر کن خود را ھر

 یآن که با کس یبرخاستند و ب ج ن خواھند کرد، رسول اللهیچن
دند آنگاه یخود را نحر فرمودند و سر خود را تراش یبزنند قربان یحرف

دند و ھنگام یخود را تراش یمردم برخاستند و نحر کردند و سرھا
 .)١(فتح نازل گشت ی نه سورهیان راه مکه و مدیبازگشت م

 ر أم سلمه دارد.یداللت بر عقل و حسن و تدب ین مشوره به روشنیا

 لنب بنت جحشیز هفتم:
عبدشمس از  یف بنیل، حیعمر اسدینب بنت جحش بن رباب بن یز

 ی مه بنت عبدالمطلب بن ھاشم عمهین زنان مھاجر است، مادر او امینخست
بود که  ج رسول الله ید بن حارثه موالیاست، او قبًال ھمسر ز ج رسول الله
 د بنیده بودند و مردم او را زیش برگزیخو یاو را به پسرخواندگ ج رسول الله

نب یبا ز یا پنجم ھجریسال سوم و  ج کردند، رسول الله یمحمد صدا م
د یان گردین کار حکم ازدواج ھمسر سابق پسرخوانده بیازدوج نمودند و با ا

�بَآ�ِِهۡم ُهَو  ٱۡدُعوُهمۡ ﴿ ن نسبت را قطع نمود و فرمود:یو خداوند متعال ا
ۡقَسُط ِعنَد 

َ
ِۚ أ د؛ یخواندگان را به نام پدرانشان بخوان فرزند« ]۵[األحزاب:  ﴾ٱ�َّ
 .»تر است تر و درست ن کار، نزد الله راستیا

                                           
ب ارناووط گفته است: اسناده یخ شعیو ش ۴/  ۳۲۳نگا: مسند امام احمد بن حنبل  -١

 حسن.
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ان گشت و بر آن ین مطلب کامًال بینب ایبا ز ج و با ازدواج رسول الله

ا قََ�ٰ َز�ٞۡد ﴿ ن نازل گشت:ین سوره چنیدر ھم ، پس از آن)١(د شدیتاک فَلَمَّ
ن ینب) جدا شد، اید از او (زیو چون ز« ]۳۷[األحزاب:  ﴾َزوَّۡجَ�َٰكَهاّمِۡنَها َوَطٗر� 

 .»میبانو را به ازدواج تو درآورد
ش بود و یزگار خوون و تقوا و سخاوت از زنان سرآمد رینب از لحاظ دیز

به  ج ن پس از وفات رسول اللهیبود که از أمھات المؤمن ین کسینخست
 فوت نمود. یستم ھجریدر سال ب یوست، ویشان پیا

 یل ویفضا
 ج خداوند متعال از فراز ھفت آسمان او را به ازدواج رسول الله -۱

ۡ�َعَم  �ذۡ ﴿ و فرمود: درآورد
َ
ِٓي � ُ َ�ُقوُل لِ�َّ ۡ�َعۡمَت َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

َ
َعلَۡيهِ َو�

ۡمِسۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك وَ 
َ
َ  ٱتَّقِ أ ُ َوُ�ِۡ� ِ� َ�ۡفِسَك َما  ٱ�َّ ُمۡبِديهِ  ٱ�َّ

ُ وَ  اَس ٱ�َّ َوَ�َۡ�  ا قََ�ٰ َزۡ�ٞد ّمِۡنَها َوَطٗر�  ٱ�َّ ن َ�َۡشٮُٰهۖ فَلَمَّ
َ
َحقُّ أ

َ
أ

ۡدِ�َيآ�ِِهۡم إِذَا  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ لَِ�ۡ َ� يَُ�وَن َ�َ  َزوَّۡجَ�َٰكَها
َ
ۡزَ�ِٰج أ

َ
َحَرٞج ِ�ٓ أ

ۡمُر 
َ
ِ قََضۡواْ ِمۡنُهنَّ َوَطٗرۚ� َوَ�َن أ  یو زمان« ]۳۷ [األحزاب: ﴾٣٧َمۡفُعوٗ�  ٱ�َّ

ز به او یکه الله به او نعمت داده بود و تو ن یاد آور) که به کسی(را به 
شه یپ یالھ یھمسرت را نگاه دار و تقوا: «یگفت ی، مینعمت داد

که الله آن را آشکار  یداشت یرا پنھان م یزیو در دلت چ» کن
سزاوارتر ، ینکه از او بترسی؛ و الله به ایدیترس یکند و از مردم  م یم

ن بانو را به ازدواج تو ینب) جدا شد، اید از او (زیاست. و چون ز
ازدواج با ھمسران  ی نهیدر زم ییم تا بر مؤمنان تنگنایدرآورد

                                           
 احزاب. ۳۷ه: یر، آینگا: ابن کث -١
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شان پس از آنکه طالقشان دھند، نباشد. و فرمان الله، یھا پسرخوانده
 .»است یشدن انجام

گفت:  ینمود و م یفخر م ج گر ھمسران رسول اللهیبر د یو
اند، اما مرا رآورده د ج رسول الله شما، شما را به ازدواج یھا خانواده«

 .)١(»درآورد ج خداوند متعال از فراز ھفت آسمان به ازدواج رسول الله
 .حجاب گشت ی هیازدواج او سبب نزول آ -۲

 یھنگام«که گفت:  ت نموده استیروا ساز انس بن مالک یبخارامام 
آماده کرد و مردم را دعوت  ییرفت غذا ج رسول الله ی نب به خانهیکه ز

رون یب ج کردند، رسول الله ینمود، مردم آنجا نشستند و باھم صحبت م

َها﴿ ه نازل گشت:ین آیآمدند، آنگاه ا یم رفتند و باز یم ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َ�  ٱ�َّ َءاَمُنوا

ْ ُ�ُيوَت  ن يُۡؤَذَن لَُ�مۡ  ٱ�َِّ�ِّ تَۡدُخلُوا
َ
ٓ أ إَِ�ٰ َطَعاٍ� َ�ۡ�َ َ�ِٰظرِ�َن إِنَٮُٰه َوَ�ِٰ�ۡن  إِ�َّ

ْ إَِذا ُدِ�يُتۡم فَ  ْ فَإِذَا َطعِۡمُتۡم فَ  ٱۡدُخلُوا وا نِِسَ� ِ�َِديٍث� إِنَّ  ٔۡ َوَ� ُمۡسَ�  ٱنتَِ�ُ
ُ ِمنُ�ۡمۖ وَ  ۦفَيَۡسَتۡ�ِ  ٱ�َِّ�َّ َ�َن يُۡؤذِي  ُ�مۡ َ�ٰلِ  � ِمَن  ۦَ� �َۡستَۡ�ِ  ٱ�َّ ذَا � ٱۡ�َّقِ

ۡ�ُُموُهنَّ َمَ�ٰٗعا فَۡ� 
َ
ۡطَهُر لُِقلُو�ُِ�ۡم  َٔ َس�

َ
لُوُهنَّ ِمن َوَرآءِ ِحَجاٖب� َ�ٰلُِ�ۡم أ

ْ رَُسوَل  ن تُۡؤُذوا
َ
ۚ َوَما َ�َن لَُ�ۡم أ ِ  َوقُلُو�ِِهنَّ ۡزَ�َٰجهُ  ٱ�َّ

َ
ْ أ ن تَنِكُحٓوا

َ
مِۢن  ۥَوَ�ٓ أ

 ِ بًَد�ۚ إِنَّ َ�ٰلُِ�ۡم َ�َن ِعندَ  ۦٓ َ�ۡعِده
َ
�  ِ مؤمنان!  یا« ]۵۳[األحزاب:  ﴾٥٣َعِظيًما  ٱ�َّ

به شما اجازه  ی(صرف) خوراک ید مگر آنکه برایامبر نشویپ یھا وارد خانه
گاه که دعوت  آن ید. ولیآنکه منتظر آماده شدن غذا باش یداده شود؛ ب

د. ید و سرگرم گفتگو نشوید، پراکنده گردید و چون غذا خوردید، وارد شویشد
قت یان حقیکند. و الله از ب یدھد و از شما شرم م یامبر را آزار میکار، پن یا

                                           
 ).۷۴۲۰شماره: (» الماء یوکان عرشه عل«د، باب ی، کتاب التوحیح بخاریصح -١
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د، از پشت پرده یخواست یم یزیامبر، چیشرم ندارد. و چون از ھمسران پ
شما روا و  یتر است. و برا زهیشما و آنان پاک یھا دل ین، براید. ایبخواھ

ست که پس از یز نیتان جاید و ھرگز برایازاریالله را ب ست که رسولیسزاوار ن
 ین کار، نزد الله گناه بس بزرگیگمان ا ید. بیاو با ھمسرانش ازدواج کن

 .»است
 .)١(»رون رفتندیآن حجاب فرض گشت و مردم ب یو در پ

 .نمودن، ستودند را به خاطر انفاق و صدقه یو ج رسول الله -۳
فرمودند:  ج ت نموده است که رسول اللهیروا لشه یمسلم از عاامام 

گران به من ملحق خواھد شد، یش از دیآن که دستش از ھمه درازتر است پ«
کردند که  یخود را اندازه م یھا دست ج آن که ھمسران رسول الله یدر پ

گران یکه دستش از د ید: کسیگو یک درازتر است، میدست کدام نند یبب
 .)٢(»داد یصدقه مکرد و  یرا با دست خود کار مینب بود؛ زیدرازتر بود، ز

ندارتر، ید ی: من ھرگز زندیگو یاو م ی در باره لشهین که عایگر اید -۴
رحم کند و از  ی نب که مانند او صلهیزگارتر، راستگوتر از زیپرھ

 .)٣(ده امیتقرب به خداوند صدقه بدھد، ند یش برایدسترنج خو
 
 

                                           
ْ ُ�ُيوَت ﴿ :یر، باب قوله تعالی) تفس۴۷۹۲: (یح بخاریصح -١ ن  �َِّ�ِّ ٱَ� تَۡدُخلُوا

َ
ٓ أ إِ�َّ

  .]۵۳[األحزاب:  ﴾...يُۡؤَذَن لَُ�مۡ 
 ن.ینب أم المؤمنیفضائل ز) فضائل الصحابة، باب من ۲۴۵۲ح مسلم: شماره: (یصح -٢

، شماره: لنیفضائل عائشه أم المؤمن یح مسلم، فضائل الصحابه، باب فیصح -٣
)۲۴۲۲.( 
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 له بنت الحارثیریجو هشتم:
، یو مصطلق یمه خزاعیب بن خزیبن ضرار بن حبره بن بنت الحارث یجو

ثابت ر شد و در سھم یاس )١(ع)یسیالمصطلق (المر یبن ی سال پنجم در غزوه
د یه بایریرا که جو یمال ج نمود، رسول الله )٢(س افتاد و او را مکاتبیبن ق

ش از آن یو با او ازدواج نمودند، او پ هداد، پرداخت یخود م یدر برابر آزاد
بود که در ھمان معرکه کشته شد، و مسلمانان به  ھمسر مسافع بن صفوان

قوم  یه برایرین، جویزاد نمودند. بنابراآران را یصد خانواده از اس یخاطر و
 درگذشت. یدر سال پنجاه ھجر یم بودند، ویعظ یبرکت ی هیخود ما

 یل ویفضا
 .ار عبادتگزار و ذاکر بودیبس -۱

نقل کرده است که  له یریق عبدالله بن عباس از جویمسلم از طرامام 
 یدر محل یصبحگاه پس از نماز فجر از منزل خارج شدند و و ج رسول الله

چاشتگاه به  ج کرد. رسول الله یکه نماز خوانده بود، نشسته بود، و ذکر م
منزل بازگشتند و او ھمان جا نشسته بود، فرمودند: از ھمان وقت که من 

مودند: من پس از تو چھار ، فری؟ گفت: آریا ن جا نشستهیام در ھم رفته
سه یمقا یا ام اگر با آن چه تو امروز ذکر کرده کلمه را سه بار تکرار کرده

انَ «شتر خواھد شد: یگردد، ب بْحَ هِ، اهللاِ سُ دِ مْ بِحَ دَ  وَ دَ هِ  عَ لْقِ ا خَ ضَ رِ هِ  وَ سِ نَةَ  نَفْ زِ  وَ

هِ  شِ رْ ادَ  عَ دَ مِ تِهِ  وَ لِامَ  .)٣(»كَ

                                           
 نه.یان مکه و مدیاست م ینام چاھ -١
را در اقساط متعدد  یخود توافق کند که اگر مبلغ ی د با بردهین که سیا یعنیمکاتبه،  -٢

 به او بپردازد، آزاد است.
 ح اول النھار وعند النوم.ی) کتاب الذکر والدعاء باب التسب۲۷۲۶(ح مسلم: یصح -٣
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 .)١(دندیه نامیریاو را جو ج اللهه بود و رسول قبًال نام او بَر  -۲

 لبه یام حب نهم:
، یه بن عبدشمس امویان بن حرب بن امیسف یرمله بنت اببه یام حب

ش از بعثت به یه است، او ھفده سال پیالعاص بن ام یه بنت ابیمادر او صف
مسلمان شد و به حبشه  یش اسدجحدالله بن یا آمد و با ھمسرش عبیدن

ن خود استوار ماند و ھجرت یبر د یا آمد، ویدن به بهیھجرت کردند و حب
را  ج او رسول الله یخداوند متعال به جا .)٢(شد ینمود، شوھرش نصران

به  ج گر ھمسران رسول اللهیبه از لحاظ نسب از دید، ام حبیشوھر او گردان
 ۴۴در سال  ید، ویرس یشان میتر بود و نسب او در عبدمناف به ا کینزد یو

 درگذشت. یھجر

 یل ویفضا
نه ید صلح به مدیتمد یکه مشرک بود برا یکه پدرش در زمان یھنگام -۱

بر آن  ج ند که رسول اللهیبنش یریآمده بود، نگذاشت بر حص
 .نشستند یم

 .)٣(ن ھجرت به حبشه ھمراه بودیدر دوم -۲

                                           
نُفَسُ�ۡمۖ ُهوَ ﴿ :ی هیاز آ یبه تأس جرسول الله  -١

َ
ْ أ ٓوا ۡعلَُم بَِمِن  فََ� تَُز�ُّ

َ
 ﴾٣٢ �ََّ�ٰٓ ٱأ

 دادند. یر مییشدند، تغ یمحسوب م ییخودستا یرا که نوع ییھا نام
نب بنت جحش است که بر کفر یاو تنھا برادر زت مرد، یدالله بن جحش بر نصرانیعب -٢

 مرده است، نعوذ بالله من سوء الخاتمة.
مھاجران به حبشه را ستودند و آنان را صاحب دو ھجرت قرار دادند،  جرسول الله  -٣

طالب و اسماء بنت  یح مسلم، کتاب فضائل الصحابه، باب فضائل جعفر بن ابینگا: صح
 ).۲۵۰۲شماره: ( ،یشان در کشت س و ھمراھانیعم
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 ل بن اخطب یيه بنت حیصف دهم:
بن  یالواوالد او از  .رینض یه از بنیبن سع بن اخطب ییه بنت حیصف

ش از اسالم ھمسر سالم بن یھارون بن عمران است، پ ی هیعقوب و از زری
بر کشته یق بود که در جنگ خیالحق یشکم و پس از او ھمسر کنانه بن ابم

 جاو را گرفت و مکاتب نمود، رسول الله یه کلبیحدر گشت، یه اسیشد و صف
اش قرار دادند  هیاو را مھر ینمودند و آزاد شآزاد ه وبدل کتابت او را پرداخت
 درگذشت. یسال پنجاه و دو ھجر یو با او ازدواج نمودند، و

 یل ویفضا
 .امبر بودیز پیش نیامبرزاده و عمویامبر و پیاو ھمسر پ -۱

د که حفصه به یه خبر رسیت نموده است که به صفیروا ساز انس یترمذ
و در ھمان حال وارد شدند  ج ست، رسول اللهیزاده، او گر یھودیاو گفته 

، گفته استزاده  یھودیه من بگفت: حفصه  ؟یکن یه میفرمودند: چرا گر
امبر بوده و تو یت ھم پیو عمو یامبر ھستیفرمودند: تو دختر پ ج رسول الله

 یفروشد، سپس فرمودند: ا ی، چگونه بر تو فخر میامبر ھستیھمسر پ
 .)٢)(١(حفصه! از خدا بترس

در مرض  ی، آنگاه که ونمودندق یاو را تصد ییراستگو ج رسول الله -۲
امبر خدا! من دوست یپ یشان گفت: والله ایبه ا ج الوفات رسول الله

 .)٣(دیرس یشما به من م یبه جا یمارین بیدارم که ا
                                           

 ).۳۸۹۲، شماره: (ج ی، المناقب، باب فضل ازواج النبیترمذ -١
 ی، در ترمذیتو است و تو ھمسر من ھست یعمو یھارون پدر تو و موس یعنی -٢

در  ی: چگونه از من بھتریبه او فرمودند: چرا نگفت ج) آمده که رسول الله ۳۸۹۲(
 من و محمد ھمسر من است. یعمو یکه ھارون پدر من و موس یصورت

 ).۸/  ۱۲۸) طبقات ابن سعد (۲۰۹۲۲، شماره: (۱۱/  ۴۳۱مصنف عبدالرزاق  -٣
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 ل مونه بنت الحارثیم ازدهم:ی
، مادرش ھند یمونه بنت الحارث بن حزن بن عامر بن صعصه ھاللیم

ابورھم ھمسر و سپس  یعوف است، ابتدا ھمسر مسعود بن عوف ثقف تبن
، او را به ازدواج )1(ل او بودیبود که درگذشت، و عباس که وک یبن عبدالعز
ن یآخر او ک مکه زفاف صورت گرفت ویدرآورد و در سرف نزد ج رسول الله

 یضا به ھمسرقال ةسال ھفتم و در عمر ج که رسول الله است یزن
 دند.یبرگز

 یل ویفضا
 .دادند یمان او گواھیبه ا ج رسول الله -۱

ن خواھران مؤمن ی: افرمودند جرسول الله  دیگو یم بابن عباس 
و خواھرش ام الفضل بنت الحارث و  ج مونه ھمسر رسول اللهیھستند: م

س خواھر یبنت الحارث ھمسر حمزه و اسماء بنت عم یخواھرش سلم
 .)٢(آنان یمادر
 .مونه نام نھادندیرا م یو ج رسول الله -۲

مونه، بره یام م ت کرده است که نام خالهیروا بحاکم از ابن عباس 
 .)٣(مونه نام نھادندیرا م یو ج بود، رسول الله

                                           
مونه) بود، بنا بر یعباس بن عبدالمطلب س شوھر ام الفضل بنت الحارث (خواھر م -١

 او بوده است.  ی ن عبدالله بن عباس خواھر زادهیا
بر آن صحه گذاشته و  یه و ذھبح گفتی، حاکم آن را صح۴/  ۳۳ – ۳۲مستدرک  -٢

ث ی) و سلسلة األحاد۲۷۶۳ر (یح الجامع الصغیح گفته است، صحیآن را صح یآلبان
 ).۱۷۶۴حه (یالصح

 از ابن عباس. ۴/  ۳۰) مستدرک ۲۱۴۱ره (یح مسلم از ابوھریصح -٣





 

 
 

 ن و دعوتیأمهات المؤمن

ث ین بود، آنان که حدیأمھات المؤمنن ھدف و آرمان یدعوت بلندتر
گران یبشنود و آن را به د یزیھرکس از ما چ«را که فرمودند:  ج رسول الله

ن رو ھر یدر خاطر داشتند از ا »)١(اند، خداوند او را شاداب بگرداندبرس
غ نمودند، آنان در یگران تبلیده بودند، به دیشن ج را که از رسول الله یثیحد

 یرا فرا گرفتند که برا یاز آنان احکام ءممتاز بودند، فقھا ینیعلم و دانش د
ن ذکر کرده یرا از امھات المؤمن یر مواضعیس یھا ھمه سودمند بود، کتاب

ان است، شیاز منکر توسط ا یو امر به معروف و نھ یشیراندیخ یایاند که گو
اسالم به سبب  ین روزھایدعوت در نخست یروزیم که پییاگر بگو

بود که به  ین کسینخست یم، ویا بوده است، گزاف نگفته لجهیخد
ت و نصرت یشان را حمایمان آورد و با مال و جان خود ایا ج رسول الله

به رسول  یبود که با آغاز وح ج ن ھمسر رسول اللهیشان بھترینمود، ا
د: یگو ین میچنجه یخد یھا یاز خوب ج داد، رسول الله یم یدلگرم جالله

ق یمان آورد و مرا تصدیاو به من ا ورزیدنددم به من کفر که مر یھنگام«
ک یم کردند او مرا در مال و ثروتش شریکه مردم مرا تحر ینمود و ھنگام

الله عنھا  یفا نمود، رضیا ین اسالم نقش مھمیدر نشر د یو )٢(»دیگردان
 وأرضاھا.

حفظ  ج از رسول الله یاریث بسیاحاد اکبرق یقه دختر صدیصد ی شهیعا
نمود و آن را منتشر ساخت که فقھا و علما از آن بھره بردند و مردم احکام و 

                                           
 ).۶۷۶۴ر (یح الجامع الصغیصح -١
 .۱/  ۵۸۹عاب، ابن عبدالبر ینگا: االست -٢



 عطر یاسمین در بیان فضایل امهات المؤمنین   ٤٤

ک چھارم یگفته شده است که  یفرا گرفتند، حت یرا از و یاریآداب بس
را  ین علم وینقل شده است، بزرگان صحابه و تابع یاز و یاحکام شرع

در  یکه از و دمیوخ و بزرگان صحابه را دید: من شیگو یاند، مسروق م ستوده
ث نقل یحد لشهیکردند و ھرگاه مسروق از عا یوجو م راث پرسیم ی باره

ب الله که برائتش از فراز یمحبوب حب قیقه دختر صدیگفت: صد یکرد م یم
ت کرده است، و او دروغ ین روایم چنیھفت آسمان اعالم شد، برا

 .)١(دیگو ینم
 ین مردم بود که رأیتر عالمن، یتر هیشه فقید: عایگو یرباح م یعطاء بن اب
 داشت. یصائب و استوار

را  یدر فقه و طب و شعر کس د:یگو یھشام بن عروه به نقل از پدرش م
 . )٢(ام دهیشه ندیتر از عا عالم

گردد که  ین میگ او اندوه یبرا ید: کسیگو یر میمعد بن یعبدالله بن عب
 .)٣(او را مادر خود بداند

اش  یشانینازک که پ یبکر با چادر یحفصه دختر عبدالرحمن بن اب یروز
چادر او را پاره  ل قهیصد ی شهیان بود، وارد شد، عایآن چادر نما یاز رو

نور چه فرموده است،  ی خداوند متعال در سوره یدان یکرد و گفت: مگر نم
 د.ید و به او پوشانیگر طلبید یسپس چادر

زنان! از الله پروردگار  یگفت: ا یکرد و م یاو ھمواره زنان را موعظه م
ش ید و زکات خوید و نماز را برپا داریریوضو بگ ید و به درستیش بترسیخو

                                           
 .۲/  ۱۸۱النبالء  ر أعالمیس -١
 ، ط. دارالغد، المنصورة.۶۶ن، ص ینساء حول الرسول، عاطف صابر شاھ -٢
 .۲/  ۱۸۵ر أعالم النبالء یس -٣



 ٤٥   أمھات المؤمنین و دعوت

ا ید و یپسند یتان در آنچه م د و از ھمسرانیب خاطر بپردازیرا با ط
 د.ید، اطاعت کنیپسند ینم

باشد  یزن، شوھر اوست، اگر شوھر راض یبرا یالھ ی فهیگفت: خل یو م
 یگردد و اگر شوھر ناراض باشد، خداوند و فرشتگان ناراض یم یخداوند راض

 کند. یپسندد وادار م یرا او شوھرش را به آنچه مید؛ زنگرد یم
ن است که در فراش او بماند و از یگفت که حق شوھر بر زن ا یو م

ز و کسب او را حفظ کند و ا ،ت او باشدیرضا یزد و در پیاو بپرھ یناخشنود
 .)١(دینکند و خود را حفظ نما یاو نافرمان

بود رخواه یگر و خ و موعظه زنان دانشمند از لنب بنت جحش یزاما 
شان ھمه مردم؛ زن و مرد را یو ھم پس از ا ج ات رسول اللهیکه ھم در ح

خواند، او چشم و گوش خود را از  یفرا م ج به تمسک به سنت رسول الله
که رسول  یگردد حفاظت نمود، ھنگام یم یآنچه باعث غضب و خشم الھ

نظر خواستند، گفت:  یاز و لشه یعا ی افک در باره ی هیدر قض ج الله
 ».ام دهیند یزیر از او چیکنم، من جز خ یمن چشم و گوشم را حفاظت م«

از  یرامون احکام فقھیث پیاحاد مونه بنت الحارثین میأم المؤمن اماو
مانند آنچه در روز عرفه رخ داد که مردم ، ستنقل کرده ا ج رسول الله

که رسول  یر، ھنگامیا خیروزه ھستند  ج ا رسول اللهیمشکوک بودند که آ
ر فرستاد، رسول یپر از ش یا کاسه  مونهیستاده بودند میدر عرفات ا ج الله
 .)٢(دندیاز آن نوش یدر انظار عموم ج الله

                                           
 سابق. -١
 ).۱۹۸۹وم عرفه شماره: (یح مسلم، الصوم، باب صوم یصح -٢



 عطر یاسمین در بیان فضایل امهات المؤمنین   ٤٦

ت نموده یرا روا )١(ج ت غسل جنابت رسول اللهیفیان کین بیو ھمچن
و  یرخواه امت بود، خداوند متعال از ویگر و خ از زنان موعظه ی. واست

 باد. ین راضیگر أمھات المؤمنید

                                           
 ).۳۱۷ض، باب صفة غسل الجنابة، شماره: (یح مسلم، الحیصح -١



 

 
 

 نیرامون أمهات المؤمنیپ ینکات

شان فوت ینمودند پس از ااف با آنان زف ج که رسول الله یزنان یتمام -
ات یکه در ح لمه ینب بنت خزیو ز ل جهیاند جز خد نموده

 شان درگذشتند.یا
که جه یع دفن شده اند جز خدینه و قبرستان بقیآنان در مد ی ھمه -

 یکیت او در سرف نزدیمونه که بنابه وصیدر حجون مکه دفن شد و م
زفاف نموده بود، دفن  یبا و ج که رسول الله ییم، ھمان جایتنع

 د.یگرد
شان یاز نظر نسب از جانب پدر به ا ج ده نفر از ھمسران رسول الله -

نب یشه، حفصه، سوده، زیجه، أم سلمه، عایبه، خدیرسند: ام حب یم
نب بنت یو ز .مونهیمه و مینب بنت خزیه، زیریبنت جحش، جو

ت مه بنیرسد، مادر او ام یشان میجحش از طرف پدر و مادر به ا
بود و از جھت پدر در جدش  ج رسول الله ی عبدالمطلب، عمه

 رسد. یشان میاس به ایمه بن مدرکه بن الیخز
مونه و یدو نفر از ھمسرانش را که بره نام داشتند، م ج رسول الله -

 دند.یه نامیریجو
 ش از رسول اللهیجه ھرکدام پیمونه و خدیه، میمه، صفینب بنت خزیز -

 ی زهیتنھا ھمسر دوش لشه یبا دو نفر ازدواج کرده بودند، و عا ج
 الله عنھن. یبود. رض ج رسول الله

 





 

 
 

 )١(ثیت حدین از لحاظ روایب أمهات المؤمنیترت

 بق یقه بنت الصدیصد -۱
امام ت کرده است که یث روای) حد۲۲۱۰و ده (دو ھزار و دوست  یو
ت کرده یث را روای) حد۱۷۴مسلم متفقًا صد و ھفتاد و چھار (امام و  یبخار
 اند.

مسلم ح یصحت نموده که در یث روای) حد۵۴چھار (و پنجاه  یبخارامام 
ح یرده که در صحت کیروا ییث به تنھای) حد۹مسلم نه (امام ست و ین

 .امده استین یبخار
ت کرده یروا یث از ویش از دو ھزار حدیاحمد در مسند خود بامام 

 است.

 لام سلمه  -۲
) ۳۸۷صد و ھشتاد و ھفت (یگفته است که سند ام سلمه به س یذھب

ث آن اتفاق ی) حد۱۳زده (یمسلم بر سامام و  یبخارامام رسد که  یث میحد
امام و  ،ستیمسلم نح یصحث آورده که در یسه حد یبخارامام دارند، و 
 امده است.ین یبخارح یصحت کرده که در یروا یث از ویزده حدیمسلم س

                                           
م: یکن یاکتفا م ین بر پنج منبع اساسیکدام از أمھات المؤمنات ھر یما در نقل روا -١

ر أعالم النبالء ی، سیح فھوم آھل األثر ابن جوزیاسماء الصحابة والرواة ابن حزم، تلق
 یث بقیه ما لکل واحد من الصحابة من الحدی، و مخطوط جزء فین ذھبیشمس الد

رفان العشا حسونه خ عیش جظل رسول الله  یبن مخلد اندلسی، و کتاب نساء ف
 .یالدمشق



 عطر یاسمین در بیان فضایل امهات المؤمنین   ٥٠

 لمونه بنت الحارث یم -۳
امام ت شده است، یث روایھفت حد ین از ویحید: در صحیگو یم یذھب

ت کرده است، و تمام یث روایمسلم پنج حدامام  ث ویک حدیمنفردًا  یبخار
 ث است.یزده حدیت کرده سیروا یکه و یثیاحاد

ھا است،  نیشتر از ایاو ب ثیاحادخ محقق عرفان العشا نگاشته است: یش
 ی ) آغاز و با شماره۱۰/  ۲۶۸۵۸( ی احمد با شمارهامام ات او در مسند یروا

ھفتاد و  یآمده که و ةالروا بۀابد. و در اسماء الصحای یان می) پا۱۰/  ۲۶۹۲۱(
 ی کتاب مذکور گفته ی هیت کرده است و محقق در حاشیث روایشش حد

در مطالع األنوار «را نقل نموده که گفته است:  »اعالم النساء«کحاله در 

الرجال  فۀمعر یت کرده است و در الکمال فیث روای) حد۷۷( یآمده که و
ه ی) مخطوطات دارالکتب الظاھر۳۲( شماره: ی ث و در مجموعهی) حد۴۶(

 .»)١(ت کرده استیث روای) حد۷۹( یو آمده است که

 بان یسف یبه بنت ابیام حب -۴
ت کرده است، ابن یث روای) حد۶۵( یکه و الصحابة الرواة آمدهدر اسماء 

 .)٢(ن را ذکر کرده استیز ھمیح فھوم االثر نیدر تلق یجوز
 یبخار امام .)٣(ث استیمسند او شصت و پنج حد«ز گفته است: ین یذھب

ث را منفردًا یک حدیمسلم امام اتفاق دارند و  اوث یو حدر دمسلم بامام و 
 آورده است.

 

                                           
 .۶۸ه ص یاسماء الصحابة الرواة، حاش -١
 .۳۶۵ یح فھوم االثر، ابن جوزی، تلق۷۲اسماء الصحابة الرواة ص  -٢
 .۲۰۸ص  جظل رسول الله  ینساء ف -٣



 ٥١   ترتیب أمهات المؤمنین از لحاظ روایت حدیث

 بحفصه بنت عمر بن الخطاب  -۵
ت یث روایشصت حد یکه و آورده» اسماء الصحابة الرواة«حزم در ابن 

 .)١(ن گفته استیز چنین» ح فھوم األثریتلق«در  یکرده است، ھم ابن الجوز
 .)٢(»ث استیبن مخلد شصت حد یدر کتاب بق اومسند «گفته:  یذھب

مسلم منفردًا شش امام ث از او را متفقًا آورده اند و یچھار حد نیخیش
 ث ذکر کرده است.یحد

ث یامام احمد در مسند خود چھل چھار حد«د: یگو یخ عرفان العشا میش
 .)٣(») آورده است۱۰/  ۲۶۵۲۹) تا (۲۶۴۸۵( :ی از شماره

 لنب بنت جحش یز -۶
 .ت کرده استیث روایازده حدیاند که او  گفته )٥(یو ابن جوز )٤(حزمابن 

 :ی احمد با شمارهامام در مسند  یث وید: احادیگو یخ عرفان العشا میش
 گردد. ی) آغاز م۱۰/  ۲۷۴۸۶ – ۲۷۴۸۳) و (۱۰/  ۲۶۸۱۶ – ۲۶۸۱۳(

) و ۸۲۷) و ابن حبان (۱۹۰۶۱به (یش ی) و ابن اب۲۱۸۷( یو ترمذ
) و ۴۲۰۱» (شرح السنه«در  ی) و بغو۱۰/  ۹۳( یدر السنن الکبر یھقیب

 .)٦(اند ز آوردهیگران نید
 .)١(اند ز از او نقل کردهی) ن۳۵۰۰( ی) و نسائ۱۲۶۸مالک در مؤطا (امام 

                                           
 .۳۶۵ح فھوم اھل االثر یو تلق ۷۵اسماء الصحابة الرواة ص  -١
بن مخلد  یمسند بق«عرفان العشا گفته: خ ی، ش۲/  ۲۲۷ – ۲۳۰ر أعالم النبالء، یس -٢

 ظل رسول الله. یاز نساء ف ۱۲۴ه ص یمفقود است، نگا: حاش
 .۱۲۴ظل رسول الله ص  ینساء ف -٣
 .۱۵۳اسماء الصحابة الرواة، ص  -٤
 .۳۶۹ح فھوم اھل األثر، ص یتلق -٥
 .۱۸۶ظل رسول الله، ص  ینساء ف -٦



 عطر یاسمین در بیان فضایل امهات المؤمنین   ٥٢

 لبن اخطب  ییه بنت حیصف -۷
ت کرده یث روایده حد یاند که و گفته )٣(یو ابن الجوز )٢(ابن حزم

 است.
ه یاز آن متفق عل یکیث نقل شده که یده حد یگفته: از و یذھب

 .)٤(است
) ۲۱۷۵مسلم (ح یصح) و ۲۰۳۵با شماره: ( یبخارح یصحث او در یو حد

 .)٥() آمده است۱۰/  ۲۶۹۲۹) و (۱۰/  ۲۶۹۲۷احمد (مسند امام و 

 لضرار  یه بنت الحارث بن ابیریجو -۸
ت کرده یث روایھفت حد یگفته اند که و )٧(یو ابن الجوز )٦(ابن حزم

ث یھفت حد یاز و ن عدد را ذکر کرده و گفته است:یز ھمین یاست، ذھب
ح مسلم یو دو تا در صح یح بخاریاز آن در صح یکیوارد شده است که 

 .)٨(است
 - ۲۶۸۱۷( ی در مسند با شماره یث ویخ عرفان العشا افزوده که حدیش

 .)٩(گر آمده استید یھا ) و شماره۱۰/  ۲۶۸۲۰
 

                                                                                           
 سابق. -١
 .۱۵۵اسماء الصحابة الرواة، ص  -٢
 .۳۶۹ح فھوم أھل األثر، ص یتلق -٣
 .۲/  ۲۳۸ر أعالم النبالء یس -٤
 ده است.ین را برگزیا ۲۳۹ظل رسول الله، ص  یخ عرفان در نساء فیش -٥
 .۳۷۱اسماء الصحابة الرواة ص  -٦
 .۳۷۱ح فھوم اھل االثر ص یتلق -٧
 .۲/  ۲۶۳ر أعالم النبالء یس -٨
 .۲۰۰ظل رسول الله ص  ینساء ف -٩



 ٥٣   ترتیب أمهات المؤمنین از لحاظ روایت حدیث

 لسوده بنت زمعه  -۹
ت کرده است، یث روایحداند که او پنج  گفته )٢(یو ابن الجوز )١(ابن حزم

مسلم ح یو در صح) ۶۷۴۹) و (۶۶۸۶: (ی با شماره یبخارح یصحدر 
) و ۱۰/  ۲۷۴۸۷) و (۱۰/  ۲۷۴۸۸احمد (امام مسند و در ) ۱۴۵۷: ی شماره

 ).۳۴۸۵( ی) و نسائ۲/  ۶۱۲۷) و (۱۰/  ۲۷۴۸۹(
 ندارند. یتیروا لنب بنت جحش یو ز للد یجه بنت خویاما خد

م تا ین جمع نمایات أمھات المؤمنیبود که توانستم از مرو یزین چیا
 ان گردد.ینما ج ث رسول اللهیتالش آنان در راه نشر احاد

                                           
 .۲۲۲اسماء الصحابة الرواة ص  -١
 .۳۷۲ح فھوم اھل األثر ص یتلق -٢





 

 
 

  خاتمه

گیاز فضا یبرخ ھم  را با الله عنھّن  یرض نیؤمنمن أمھات الیل عطرآ
به طور  رامون آنانیکه پ یدر امواج متالطم شبھات باشد که م،یخواند

ل ین فضایپراکنده است، به ا به طور عموم تیاھل بپیرامون  و خصوص
 م.یچنگ بزن

ند یارایاموزند و به آن خود را بیل را بین فضاید ایدختران و ھمسران ما با
ن را ینگونه حقوق أمھات المؤمنیبرتر باشند تا بد ین اسوه و الگویتا بھتر

 ج م، احترام ھمسران رسول اللهیحفظ کرده و به آنان احترام گذاشته باش
 است. ج در واقع احترام به رسول الله


	فهرست مطالب
	تأسيس و اهداف مبره(0F )
	اهداف مبره

	مقدمه
	در پيشگاه أمهات المؤمنين
	تأملی مهم:

	همسران رسول الله ج برترين زنان جهان
	فلسفهی تعدّد همسران رسول الله ج
	فضايل عمومی
	فضايل شخصی أمهات المؤمنين
	اول: خديجه بنت خويلدل
	فضایل و افتخارات ایشان

	دوم: سوده بنت زمعهل
	فضایل وی

	سوم: عايشه بنت ابيبکر الصديقب
	فضایل اختصاصی عایشه ل

	چهارم: حفصه بنت عمر بن الخطابل
	فضایل وی

	پنجم: زينب بنت خزيمه ل
	ششم: ام سلمه ل
	فضایل وی

	هفتم: زينب بنت جحشل
	فضایل وی

	هشتم: جويريه بنت الحارثل
	فضایل وی

	نهم: ام حبيبه ل
	فضایل وی

	دهم: صفيه بنت حيي بن اخطب ل
	فضایل وی

	يازدهم: ميمونه بنت الحارث ل
	فضایل وی


	أمهات المؤمنين و دعوت
	نکاتی پيرامون أمهات المؤمنين
	ترتيب أمهات المؤمنين از لحاظ روايت حديث(58F )
	1- صديقه بنت الصديق ب
	2- ام سلمه ل
	3- ميمونه بنت الحارث ل
	4- ام حبيبه بنت ابی سفيان ب
	5- حفصه بنت عمر بن الخطاب ب
	6- زينب بنت جحش ل
	7- صفيه بنت حيی بن اخطب ل
	8- جويريه بنت الحارث بن ابی ضرار ل
	9- سوده بنت زمعه ل

	خاتمه

