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   تقدیم

م  ـ به
ّ
  ، حضرت  رحمت َّیو نب  یو مهربان  امبر عطوفتی، پ تیّ بشر  بزرگ  معل

 .  یمحمد مصطف

و   ساده  یار زندگیبا اخت  که  یر زنانیش  ، آن مؤمنان  امبر، مادرانیپک پا  همسران  ـ به

 ثار را آموختند.یو ا  یسادگ  درس  زنان  ی جامعه  ، به شیآال یب

   ی شهیعا  ـ به
ّ

 و  از علم  مسلمانان  ، که اسالم  خیتار  مظلوم  زن  ، آنل  قهیصد

 رند.یگ یم  درس  ثارشیو ا  و از عشق  تش، از صبر و استقام حلمش

را   میکودک  ی شبانه مهین  یها هیو گر  یباردار  یها یسخت  که  مادر مهربانم  ـ به

و   نیریش  و خواب  دار ماندهیب  ام بر گهواره  را که  ییها بسا شب  نمود و چه  تحمل

 ... است فدا کرده  من  کردن  خاطر آرام  را به  راحتش

و...   حیتفر و  زنیک   ی هیاول  حقوق  از تمام  یپوش با چشم  که  همسر گرانقدرم  بهـ 

 کند. یم  یاری  میاتیتحق  یمرا در کارها

 را بسازند.   ندهیآ  خواهند نسل یم  که  یمادران  ـ به

و    لشه ی،عا یهستند و در زندگ  جامعه  در فکر اصالح  که  یانیمرب  یتمام  ـ به

 اند. قرار داده  شیخو  یرا الگو  فاطمه

با  در مسجد جامع  ام ینید  خواهران  ـ به
ُ
  در نوشتن مرا  شانیبا دعاها  که  سنندج  یق

 کنند. یم  یبانی، پشت یخیتار  قیحقا  مجموعه
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 اهللا ا����ن ا����م��م 

الم  منيـالعال  احلمد هللا رب الة والسّ لی والصّ ف   ُ عَ األنبياء   أرشَ

ال لنيـوَ رسَ لی مُ عَ دٍ وَ َمَّ ابه  آله  ، حمُ حَ أصْ اجه  وَ أزوَ هات  وَ  . مؤمننيـال  اُمَّ
  یها روش  د بهیبا  میباش  را داشته  یو مترق  ا، سالمیپو  یا جامعه  میاگر بخواه

  ازمند مادرانی، ن و سالم  درست  یها روش  نی. و ا میینما  توجه  و سالم  درست  یتیترب

  را ـ به  ندهیآ  را ـ نسلک کود  و پرورش  تیترب  یکار اصل  که  یباشد، کسان یم  سالم

ر صح  خوب  یمادران  میبتوان اگر ما  دارند. پس  عهده
ّ
تا حدود   میباش  داشته  حیو با تفک

ر و  از  . اما اگر مادران میا برداشته  و سربلند گام  سالم  یا جامعه  لیتشکدر   یادیز
ّ
تفک

 با  ندهیآ  نسل  یبرا  یحیصح  ی برنامه
ً
  یادیار زیبس  مشکالت برخوردار نباشند، قطعا

  فرزندان  آن  خواهد شد که  یخود مادران ریدامنگ  اول  ی در وهله  شد که  میروبرو خواه

ا و یپو  یا جامعه  به  افتنی  دست  یبرا  است  الزم  پس اند. داده  لیتحو  جامعه  را به

 . میو متعهد باش  نیثارگر، متدیا  یفکر مادران  تالشگر، به  ینسل

و   یتیامور ترب در  زنان  بودن  و ناتوان  بودن  فی بر ضع ّدال  یسخنان  اغلب  امروزه

از   یو قو  یاصل  ی هیروح  آن  دادن  از دست  باعث  یتا حدود  دارد که  ، رواج رهیغ

 ی، اما آ است  شده  از زنان  یبرخ  یسو
ً
  خیتار  ا در اوراقی؟! آ است  گونه نیا ا واقعا

 اند؟!  داشته  را در دست  جامعه  یرهبر  که  افتی  توان یرا نم  ی، زنان تیبشر

مرد را   هزاران  که  یرزنانیاند ش بوده ، خیتار  در ادوار مختلف  که  میینما  د اذعانیبا

و   ، عشق تی، قاطع خاطر صالبت  به  که  یرزنانیاند ش اند. بوده کرده  تیو ترب  ییراهنما
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  شده  ثبت  یآسمان  یها در کتاب  ، نامشان گانهیپروردگار   به  نسبت  شان فراوان  محبت

را  -رضی الله عنهن–و... »  مهفاط«، » شهیعا«، » جهیخد«، » هیآس«، » میمر« ؛ است

 . تیبشر  یبرا  نینامدار و افتخارآفر  د، زنانیبنگر

د، ینما را انکار»  هیآس«  ثار و محّبتی، ا ، عشق تواند شجاعت یم  یکس  چه

و از   است  یبیعج رید، چقدر تصویکوب یوار میبر د  خیاو را با م  فرعون  که  یهنگام

ب(کند،  یم  تیحکا  مانیا  یباال  ی مرحله َ   يف كيتَاً عنْدَ بَ   لی  ابْن  رَ   که  یزن) نِّةاجلْ

  حیا ترجیدن  و نوش  شیو ع  یرا بر راحت  دنیآرم خداوند و با پروردگار  یگیهمسا

 کند وک پا  شیخو  را از صفحات  یریتصو  نیتواند چن یم  خیتار  دهد. چگونه یم

  از مردان  یاریبس  ی د از عهدهیشا  را ـ که  ییها صحنه  نیتواند چن یم  چگونه  تیبشر

 .اد ببرد!ید ـ از یایبرن  هم

  یروزیرا در پ  ییسزا  به  ز سهمین   امبر اکرمیپ  بعثت  هنگام  به  زن  که  داستیپ«

و   است  داده  خود اختصاص  ، به نیزم در  اسالم  و تسلط  یاسالم  دعوت  غی، تبل اسالم

  یاسالم  دعوت  لد را در بامدادانیدختر خو »ل  جهیخد«  موقف  خیا تاریآ

  د راهیشه  نیمادر عّمار، نخست»  ل هیسم«ز یانگ شگفت  کند؟ موقف یم  فراموش

 اید شد؟... یشه  خاطر آن  ماند و به  قدم دار و ثابت یپا  بر اسالم ، تا مرگ  که  اسالم

روزگار   را به » نیالنطاق  ذات«  به  معروف» اسماء«  نام  به  دختر جوان  آن  یریموضعگ

حد« را در نبرد»  بهینس«و »  عماره  ام«  یری؟ موضعگ هجرت
ُ
  ا موقفی؟... »ا

امبر) را در یپ  یگرام  (همسران  نیمؤمن  مادران  ؟ و مواقف نیرا در روز حن»  میسل ام«

 ؟ شانیا  بعد از وفات  و حتی   مرتبت  یختم  حضرت  اتیح

 را  فرزندانش  بود که  ی، مادر در صدر اسالم  مسلمان  زن  د کهیردت یب

از  و  ییفدا  جان  را به  شوهرش  بود که  یآورد، همسر یبار م  طلب شهادت 

، در فّعاالنه  بود که  یمؤمن  ، زن داشت یوا م  یخودگذشتگ
ً
  میخدا سه  راه ، شخصا

  تیرا روا  حضرت  گهربار آن  ثینمود و احاد یم  را حفظ  قرآن  بود که  ییشد، بانو یم
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خدا   یسو  را به  ، مردم نشید، با بیگرد یم و دانشمند  هیفق  ینید  کرد و در علوم یم

 . )١(»نمود... یاز منکر م  ینه و  معروف  خواند و امر به یم

  یبرا  یَمَحک او را  انیپروردگار جهان  که  میبگو  سخن  ییاز بانو  خواهم یامروز م

د« ،» مخلص«و »  مغرض«، » مسلمان« و»  منافق«  جدا کردن قرار  »کُمشر«و » موحَّ

 . است  داده  او اختصاص  یزندگ  ی واقعه  را به  اش ینواران  از کالم  یاتی، و آ داده

م  امبر اسالمیپ  یو جانفداک ، همسر پا مادر مؤمنان  ! منظورم یآر
َّ
و   ، معل

   ی شه یعا»  ، حضرت نبّوتعصر   یمرب
ّ

و   سمید بنویبا  باشد. پس یم ب»  قهیصد

 ! سی! بنو قلم!  سیبنو  میبگو  قلم  به

 . و اخالصش  د، عرفانی، از توح سیبنو  از مادرم

 . مادر مهربانم  و رشادت  ، عطوفت ! از مهر، صفا، صداقت سیبنو  قلم

 . نور چشمانم  آن  استیو س  یریو دل  ! از شجاعت سیبنو  قلم

 . سیبنو  مادر دلسوزم  و ورع  ؟ از زهد، تقوی یا کرده  ! چرا توقف سیبنو  قلم

 ! است  ما فرزندان  یخاطر ناجوانمرد  به  نکند توقفت

 ! است  چارگانیما ب  یمهر یو ب  یاقتیل یاز ب  نکند توقفت

 ! است  ما از مادرمان  یتوجه یخاطر ب  به  نکند توقفت

  دشمنان  یها نیتوه  ما در مقابل  نشستن  و آرام  نکردن  خاطر دفاع  به  توقفتنکند 

 ! امبر استیپ  ی محبوبه  آن  به

و   مهربان مادر  ییو دانا  یی، پارسا و فقاهت  از علم  سی! بنو سیبنو  اما باز هم

 زد. یو روز َپر م  ، شب نبّوت  در کنار شمع  که  یدلسوز

  مادرشان  یکوین  تنها اوصاف  نه  که  یفرزندان  یتوجه یو ب  یمهر یب! از  سیبنو  قلم

 .اند! نشسته  آرام  مخالفان  یو ناسزا  و فحش  نیتوه  در مقابل  دانند، بلکه یرا نم

 .۳۷  ، ص یساعد  می، ترجمه ابراه یقرضاو  وسفیروز، دکتر یپ  نسل  -١
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  ی وهیاز ش  ا حداقلیرا بشناسند،   ، مادرشان ناخلف  فرزندان  نی! تا ا سیبنو

 ابند.یب  یخبر  اش یزندگان

 ! انیبنما  انیما  را و به  قیحقا  سی! بنو میازمندیما ن  که  سیبنو

قدر مادر  و  میکن  یا د توبهی، شا میشو  تیهدا  د کهی، شا میریپند گ  د کهیشا

مهر   مورد توجه و  میسر ده  یا هیخاطر او گر  د بهی. شا میرا بدان  مهربانمان

 . میریقرار گ  شیسحرآسا

 زند!یبرنخ  با مادرشان  یدشمن  به  د کورکورانهیجد  ! تا فرزندان سیبنو  قلم

امر فرمود.   نوشتن  ، مرا به دمید  ، او را خواب مقدس  یها، در مکان از شب  یکیدر 

یک ، نزد دمیرا د  مبارکش  یمایس  یکرد. وقت  قمیتشو  نوشتن  داد، و به  من  را به  یکتاب

.  بودم  دهیرا د  مادرم  ؛ چرا؟ چون پرواز کنم  خواستم یم بپرد،  رونیب  ام نهیاز س  بود قلب

  که  یکس  را. همان  یداشتن  و دوستک و پا  ، باصداقت دلسوز، مهربان مادر  همان

  که  یمادر  همان . او بوده  نیبر بال الله  رسولک سر مبار  یادیز  یها روزها و شب

 ..زد. یم  را شانه امبر یپ  یو موها  سر و صورت

  یمختصر  اش یو در مورد زندگان  بردارم  قلم  گرفتم  میروز تصم  همان  صبح

 بود.  نشده  بمیها نص آسمان  ی، از باال آن  قی، اما تا امروز توف سمیبنو

یقه  را در مورد عایشه ی  چند سطری  خواهم امروز می
ّ

، او مادر  راستی . بنویسم  صد

یقه  ، عایشه المؤمنین ام  ، منظورم زدی  حدس  ! درست . آری شما نیز هست
ّ

 ل  صد
 باشد. یم   اکرم رسول و گرانقدرک همسر پا

دارد؟ ما چقدر  ما  برگردن  ینیدَ   چه  مادر مهربان  نیا  که  یدان یم  چیه  یراست

با   یو حت  ، رفتار، اعمال بااخالق را  ا فرزندانمانی؟ آ میا کرده  یکوتاه  شانیا  به  نسبت

 .؟! میا ، آشنا کرده مبارکش  نام

د ی! با گر. بلهید  سؤال  ؟ و هزاران میا نموده  تالش  شیکوین  چقدر در نشر اوصاف

ز، قصور و یو عز  مادر مهربان  نیا  به  نسبت  که  میکن  اعتراف  و با شهامت  صادقانه
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 .  میا داده  خرج  به  یکوتاه

  و مقام  اخالق ، ، صفات با نام  از مسلمانان  یریکث  جمع  امروزه  که  میکن  د قبولیبا

با   یاسالم  امت  فرزندان  که  است  یبزرگ  ظلم  نیندارند. ا  ییاو آشنا  یعلم  بزرگ

  اسوه  عنوان  و او را به  نکرده  شیکوین  اوصاف  به  یتوجه  چیهستند و ه  گانهیب  مادرشان

 اند. ننموده  یمعرف  و الگو در جامعه

  نیا  یاز دعاها ما را  میدواریو ام  میدار  د عفو و بخششیام  اما از خداوند سبحان

دهد تا رهرو   قیما توف  ی جامعه  و دختران  زنان  مند بگرداند و به بهره  مادر مهربان

 بزرگوار باشند.  یبانو  آن  یبرا  یخوب

  یبانو  نیا  تیشخص و  یزندگاندر مورد   یمختصر، اندک  نیتا در ا  میشد  ما بر آن

  دانیم  نیشتر در ایب  یو تکاپو  تالش  جهت  یگام  ، باشد که میبنگار  بزرگوار اسالم

و   ار و همسنگر شبی  نیا  بیپرفراز و نش  یزندگان در مورد  یاندکک نیا  گردد. پس

 . میبدان الله  روز رسول

  توجه  قابل  یا نکته

  لیتشک  را مسلمانان  آن  تی% جمع۹۸  که  میکن یم  یزندگ  یما در کشور

را   تی، و اکثر جماعت و  سنت  را اهل  یتوجه  ز درصد قابلین  جمع  نیدهند. از ا یم

  یدر بعض  دو فرقه  نیا  اعتقادات  که  ییآنجا اند. از داده  خود اختصاص  به  عیتش  اهل

 مراعات  دو فرقه  نیا  که  است  ار الزمیبس دارد، لذا  فرق  مسائل
ً
گر را یکدی  حال  کامال

 نزنند.  دامن  و تفرقه  اختالف  و به بکنند

و   مییگو ینم و  نگفته  راهیرا بد و ب  یما کس  که  است  مالحظه  قابل  نکته  نیا  البته

  ینیو توه  اهانت  نیتر کوچك ، تا حال  از صدر اسالم  یمسلمان  چیه  به  ناکرده  یخدا

مت ، آنها میمعتقد  . چرا که میدار یروا نم
ُ
  اند، حسابشان گذشته  اند که بوده  یا

  شود. به ینم  آنها از ما سؤال  نیب  و مشکالت  اختالفات ، در مورد است  شانیباخدا

  یبرا  شانیاند و در کنار ا بوده الله  با رسول  را که  یافراد  آن  تمام ما  جهت  نیهم
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  نیو توه  اهانت و  مینگر یم  و احترام  محبت  ی دهیاند، با د کرده  یین فداجا  نینشر د

  انیاز م  یاگر فرد  لیدل  نیهم  به . میدان یم  آنها را حرام  نیاز تابع  یا هر فردیآنها و   به

  عنوان  را به   طالب یاب  بن  یعل  حضرت ، ناکرده  یخدا  شود که  افتهی  سنت  اهل

  ا حضرتیو   آنحضرت  چهارم  ی فهیو خل الله  رسول بزرگوار  اصحاب از  یکی

خداوند   یواقع  یایاول و  نی، تابع اصحاب  عنوان  را به  عهیش  ی ائمه  ی هیو بق  نیحس

 و صد در صد او ُسن  نداشته  قبول
ً
  حساب  د بهیرا نبا  نیو ا  ستین  یواقع  یباشد، قطعا

 . گذاشت  سنت اهل

ز از ین  سنت اهل انتظار ما  که  میینما  اشاره  نکته  نیا  به  میخواه یم  مقدمه  نیبا ا

،  جاهل  یندهند افراد  اجازه  که  است  نیا  یمملکت  ی رتبه یعال  و مقامات  مسؤوالن

  به  کتاب  چاپ  صورت  ا بهیها و  روزنامه و  یگروه  یها در رسانه  گو و متعصب اوهی

هح  اعتقادات
ّ

دار  خدشه  کار موجب  نیروا دارند. و با ا  ی، اهانت جهان  مسلمانان  ی ق

 گردند.  مسلمانان  انیم  وحدت  شدن

افراد   نوع  نیا جاها و از  گونه نیاز ا  شود، اختالفات  ستهینگر  با تأّمل  یاگر اندک

  یشهروند  حقوق  درنظر گرفتن امر با  مسؤوالن  که  میدواریام  رد. پسیگ یم  سرچشمه

 ند.ینما  یریها جلوگ در رسانه  یعلن  یها اهانت و  نی، از توه رانیا  سنت  اهل  یبرا

و   از اهانت ابد وی  ما تحقق  ی در جامعه  یقیو حق  یواقع  وحدت  نکهید ایام  به

 نشود.  افتی  یاثر  رانیا  ی جامعه در الله  رسول  امبر و خاندانیپ  ارانی  به  ناسزا گفتن

  

باـ   یگنج  وبیا
ُ
  سنندج  یمسجد ق

  هـ. ق ۱۴۲۶  المعظم  شعبان

 



 
 

 

 

 

  اول  بخش
   تا ازدواج  از والدت ل صدیقه  ي عایشه 

یق  ایمان ، صفا و پر از صدق  ی در خانه   اکرم  رسول  بعد از بعثت
ّ

   ابوبکر صد

از   و قبل  گرفت  دنیتاب  بر آن  ینبو  بعثت  آفتاب  یپرتوها  گرانیداز   قبل  که  یا خانه

  گشود که  جهان  به  دهید  یدر آنجا ظاهر شد ـ دختر  یکتاپرستی د وینور توح  همه

 گذاشتند.» لشه یعا«را   نامش

و   و عاشقان  یاران  ی در جرگه  دنیا بیاید، پدر و مادرش  به  از اینکه  ! او قبل آری

،  معصوم  طفل  این  شد که  سبب امر  بودند و همین  قرار گرفته  خدا و رسولش  شیفتگان

  جای  تولد، نور توحید در قلبش  لحظات  در همان  بلکه نگردد،  پرستی شرک و بت  ی آلوده

 رشد و نمو یابد.  رومان و ام ابوبکر   ریای بی  و ایمان  صداقت  آفتاب گیرد و در زیر

و روز،   شب سفر و حضر،  که  ی، ابوبکرابوبکر   همچون  یاز پدر  که  یدختر

  به  که  یشناختند. ابوبکر یم الله  رسول  اور و همراهی  عنوان  او را به  و شام  صبح

ق تیطفول  دوران  قیرف الله  رسول  و محبوب  ، دوست صحابه  خیش
ّ
  اخالق  به  ، متخل

  یو مادر  است  شدند، مّتصف  نائل  ر چتر اسالمیز  به  که  یافراد  نیاول امبر و جزویپ

  همه  که  باتقواست و  وفادار، شجاع  زنیک از   یبارز  ی نمونه  که»  رومان ام»  چون

و   ار درخشانیبس  ی ندهیآک ش یب باشد،  ند، متولد شدهیب یم  رتیز را با نور بصیچ

 . خواهد داشت  شیرا در پ  ینوران
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او را   که  گرفت  میتصم»  مطعم«د، یرس  یسالگ  شش  سن  به  لشه یعا  یوقت

،  لشه یعا  تیطفول  زمان  و قرار در همان  قول  نیا اید. گویعقد نما  فرزندش  یبرا

 بود.  گرفته  صورت » مطعم«و    قیابوبکر صد  حضرت  نیب

 لبا عایشه   اهللا  رسول  ازدواج
را  ل  کبری  خدیجه  حضرت ، همسر وفادار و جانفدایش   اکرم  رسول  که  هنگامی

جزو   جهیخد  وارد آمد؛ چراکه   حضرت  بر آن  یبزرگ  و اندوه  داد، غم  از دست

  و چه شد  آورد و وارد اسالم  مانیا الله  رسول  رسالت  به  بود که  یافراد  نیاول

  یها خصلت  نیا  یتمام داد.  شاناز خود ن   اکرم خاطر رسول  به  که  ییها ییجانفدا

 الله  او و رسول  نیب  یدیشد  و محّبت  عشق  شد که  سبب ل  جهیخد  یکوین

  یبرا  یو دلسوز  همسر مهربان  نیچن  و فراق  ی، دور علت  نیهم  شود. به  انینما

 بود.ک و دردنا  ار تلخیبس   اکرم  رسول

،  جهت  نیهم  آمد، به وارد   اکرم ز بر رسولین  یگرید  مشکالت  سال  نیدر هم

 اند. دهینام»  الحزن عام«را   سال  نیا

،  یک لحظه  حتی برای نداشتند  دوست  که الله  گرانقدر رسول  و اصحاب  یاران

  دادند که می  نمایند، ترجیح  مشاهده  و اندوه  و غم  را در ناراحتی  خویش  محبوب

در   را یک لحظه الله  شوند، اما رسول  تکه  تکه بروند،  بینفدا شوند، از   خودشان

  با فردی  در مورد ازدواج  شده  کردند هر طوری می  نبینند، سعی  اندوه و  و غم  ناراحتی

 . نداشت کار را  این  جرأت  پیشنهاد بدهند، اما کسی الله  رسول  دیگر، به

ولة بنت« و ورود  با دخالت  اهدرد جانک  نیو ا  تلخ  سکوت  نیا  باالخره
َ

»  میحک  خ

 شد.  ، شکسته دانیم  نیا  به

وله«  روزی
َ

بر  ل  خدیجه  فراق  آمد. هنوز آثار درد و اندوه   اکرم  نزد رسول»  خ

 : گفت  کوتاه  از گفتگویی  پس»  خوله«بود.   نمایان پیامبر   نازنین  ی چهره
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 .»د؟یکن  ازدواجد یخواه یا نمیالله! آ ا رسولی«

 .»؟ یکس  با چه«فرمود:  امبر یپ

 .»؟ وهیا بی  رهیدوش«:  خوله

 .»؟ ستیک  وهیو ب  ستیک  زهیدوش«: امبر یپ

 ».دختر زمعة  ، سوده وهیدختر ابوبکر و ب   لشه ی، عا زهیدوش«:  خوله

 .)١(» کن  برو با آنها صحبت«فرمود:  امبر یپ

  و اضطراب  با ترس  همراه  سرور و شادي 
یق  برای کند و او نیز می  تعریف»  رومان ام»  ماجرا را برای»  خوله«  وقتی

ّ
   ابوبکر صد

  ی خانه  یریناپذ و سرور وصف   یشاد پرواز کند.  یخواهد از خوشحال یابوبکر م

 رد.یگ یرا فرا م ابوبکر 

  یر بکشد، وقتیتصو  را به  یعاشق  یو خوشحال  یتواند شاد ینم  چگاهیه  ! قلم یآر

 سازد. را برآورد  معشوقش  ی او بخواهد خواسته  که

شود،  یم  نیو اندوهگ  محزون و سرور، ابوبکر   یشاد  لحظات  نیاما در هم

 گردد. برآورد  معشوق  ی خواسته  نیا  نکهید از ایآ یم  سر راه  یمانع

 با   اد آورد کهی  به ابوبکر 
ً
  صحبت   لشه یعا  ازدواجدر مورد »  مطعم«قبال

دارد.   یعهد و  ، قول» مطعم«فرزند   یبرا  لشه یعقد عا  به  و نسبت  است  کرده

   ینباشد، اما برا  مشکل  گرانید  یعهد برا  د شکستنیشا
ّ

  ار سختیبس  قیابوبکر صد

 د.ینما  تخلف  بزند و از آن  ر قولشیز  بود که

، عهد و  گرانقدرش  و دوست  قیشف  قیرف  تخاطر درخواس  به  او حاضر نبود حتی

 بشکند.  رمسلمانیغیک را با   مانشیپ

  .۱۱۱  ت: صینساء أهل الب -١
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 را شاد کند ابوبکر   خواهد دل پروردگار می
از عهد و   یچیسرپ و  تخلف  طرفیک ، از  است  نیو اندوهگ  ناراحت ابوبکر 

؛ و از  اوستبارز   از صفات  یراست و  صداقت  ؛ چراکه است  مشکل  شیبرا  مانیپ

  اشرف  شتر بهیب  هر چه  یکینزد  یبرا  ییطال  فرصت  نیا  دادن  گر از دستید  طرف

  شیبرا زیاز هر چ   یمحمد مصطف  ، حضرت نیاء و مرسلیدانبیس ، مخلوقات

 . تر است تر و تلخ سخت

شاد گرداند  را  کند، دلش  را خوشحال خواهد ابوبکر  یم  اما پروردگار مهربان

 د.ینما  شتر مستحکمیب  هر چه الله  را با رسول  وندشیپ و

  اطالع   اکرم رسول ابوبکر با  ی خانواده  ی و عالقه  و عشق  از ارتباط»  مطعم«

آنها،   ی خانه  به   لشه ینکند با ورود عا  نکهیا  از ترس  جهت  نیهم  . به است  افتهی

  یرد و از خواستگاریگ یم  را پس  استشدرخو د،ینما  رسوخ  اش در خانواده  اسالم

 کشد. یم  دست   لشه یعا

  ، زن»ریجب  ام«و   رفت»  مطعم»  منزل  به ابوبکر   بود که  گونه نیماجرا ا

 : کرد، گفت  را مشاهده   قیابوبکر صد  یبود، وقت  اوردهین  مانیا  که»  مطعم«

  بیاو را فر  که  ترسم ی، م میریبگ  پسرمان  یرا برا  ! اگر دخترت پسر ابوقحافه  یا«

 .»دیینما  داخل  خودتان  نید  د و بهیده

 از سخنان  که ابوبکر 
ً
»  مطعم»  رو به بود،  شده  ناراحت»  مطعم«همسر   ظاهرا

 : کرد و گفت

 »د!یگو یم  چه  همسرت  یدان یم«

 : خود گفت  تیجاهل  ز با حماقتین»  مطعم«

 ».است  دهیشن  و از من  است  من  یها د، حرفیگو یم او  ! هر چه یآر«

با  ابوبکر  خورد و  هم  بود به  بسته»  مطعم«با   که  یو قرار  قول  شکل  نیو بد

 . برگشت  خانه  یسو  به  یریناپذ و سرور وصف  یشاد
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اما در  ؟ است  خوشحال»  رومان ام«و  ابوبکر   ی اندازه  به  یکس  ، چه حال

 . است  نهفته  یادیز  یها و دلهره  ترس  شهیهم  عاشقان  یو شاد  یخوشحال  یال البه

گر ید  یو مشکل  مانع د، نکندیترس یم  یزیاز هر چ  یخوشحال  از فرط ابوبکر 

او با   خطور کرد که  ذهنش  به خاطر  نیهم  رد. بهینگ  کار صورت  نید و ایآ  شیپ

   اکرم ! اما رسول است  حرام  در اسالم  برادرزاده با  ازدواجو   برادر است الله  رسول

ل  و اندوه  غم  به ابوبکر   یخوشحال  نداد که  اجازه
ّ

 گردد و فرمود:  مبد

و مادر.  و پدر  خاطر نسب  به  ، نه خاطر الله است  و به  نیخاطر د  ما به  یبرادر«

 .)١(»شود ینم   ل شهیبا عا  من  ازدواج  مانع  یبرادر  نیا  پس

 از عا الله   رسول  باالخره
ً
 کند.  یم  یخواستگار   لشه یرسما

   ی شهیبا عا الله  رسول  ازدواج  قیدق  خیدر مورد تار
ّ

ک سند و مدر ل  قهیصد

  نیو محدث  نیمؤرخ  نیب  یادیز  اختالفات  باره نی، و در ا ستین  در دسترس  یمحکم

 وجود دارد.

  سال  و پنج  گرفته  انجام  سالگی  شش  در سن  عقد و نکاح  اند که عقیده  بر این  بعضی

 الله  رسول  ی خانه  به  و انتقال  عروسی  مراسم  سالگی  یازده  در سن  یعنی  بعد از آن

 . است  گرفته  صورت

  ده  و در سن  شده  انجام  یسالگ  در هفت  عقد و نکاح  باورند که  نیز بر این  یبعض

 اند. برده  فیتشر الله  رسول  ی خانه  به  یسالگ

  حضرت  معتقدند که» کبری  طبقات»  و صاحب»  هشام  ابن«، » یبخار  امام«

دکتر . « است  بوده  ساله  نه   اکرم  رسول  ی خانه  به  انتقال  در وقت لشه یعا

را   یرأ  نیز این » ی.بودل مستر د.ف«و »  یالشاط  بنت دکتر«و »  کلیه  نیمحمد حس

 اند. رفتهیپذ

ئة، ص  -١  .۱۴  عائشة المبرَّ
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 د:یگو یکند و م یرا رد م  هینظر  نیا»  یاحمد ابوالعز مصر  خیش«

،  یاتیروا  بنا به  ندارد؛ چراکه  وفق  تیبا واقع  دهیعق  نیا  که  ندارمک ش  من«

  سال  پنج  انتقال  مراسم و  گرفته  صورت  یسالگ  در شش   لشه یاز عا  یخواستگار

  ی خانه  به  شدن  منتقل  در وقت   لشه یعا  نی، بنابرا است  برگزار شده  آن بعد از

 ». است  بوده  ساله  ۱۱  اکرم رسول

آراء   انینظر خود را تا ب  د کهیبگذار«د:یگو یم  در ادامه  یمصر  ی سندهینو  نیا

» الله محمدرسول«  کتاب  مؤلف» استاد محمد رضا« ؛ اندازمیر بیتأخ  به  گرانید

 ۱۸  عروسی  در وقت   لگوید: عایشه  میرا دارد و   خودش  به  مختص  ی دهیعق

  همه شاید از  ، که کرده  اظهار نظری» استاد محمود العقاد«  . همچنین است  بوده  ساله

  سال ۱۵از   نه   لعایشه   ، سن هنگام  گوید: در آن تر باشد. او می نزدیك  صواب  به

 ».کمتر  سال ۱۲از   و نه  ر بودهبیشت

کمتر و از   سال ۱۳ از  وقت  در آن لشه یعا  حضرت  که  است  آن  من  یاما رأ

   لشه یعا  شدن  و منتقل  ازدواج  میکن  اگر قبول  ؛ چراکه است  شتر نبودهیب  سال ۱۶
ز یرا ن  فرض  شیپ  نید ایبا  ، پس گرفته  صورت  یسالگ  نه  در سن امبر یپ  ی خانه  به

  هدف کار با  نیو ا  است  گرفته  انجام  یچهار سالگ  در سن  یخواستگار  که  میکن  قبول

  کردن  نیگزیو جا   اکرم  از رسول  و اندوه  حزن  دور کردن  یبرا»  خوله«  ی زهیو انگ

را   آن  و منطق  ندارد و عقل  یسازگار ل  جهیخد  حضرت  یجا  به  یگریفرد د

 را ندارد و از  ییهنوز استعداد زناشو  که  با دختر چهار ساله  ازدواج  پسندد؛ چراکه ینم

 ب  زن  روابط
ً
  و کوشش  تالش و  است  از حکمت  ی، خال است  اطالع یو شوهر کامال

شود، و   بزرگ  ندهیدر آ  نکهیا دیام  به  یاز دختر کوچک  یخواستگار  یبرا»  خوله«

، کار  و اندوه  غم  همه  ، با آن سال  نیچند  یبرا الله  رسول  ظار نشستنانت  به  نیهمچن

 .)١(»رسد یم نظر  به  یا هودهیو ب  عبث

 .۱۶  عائشة المبرئة، ص  نیالمؤمن أم  -١
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  تصدیق  که  ، چنان اینکه  و آن  پیدا کنیم  دست  معتدل  یک رأی  به  توانیم در اینجا ما می

 برای   لعایشه   کنیم
ً
  شود که می  بود، معلوم  شده  گرفتهنظر  در»  مطعم  جبیر بن»  قبال

 . است  گرفته  صورت ابوبکر   از اسالم  ، قبل پیمان و عهد و  خواستگاری  این

  برای   لعایشه   خواستگاری  در وقت  اینکه  آید؛ اول می  پیش  دو فرضیه  حال

  جاری  رسم  ها این عرب  در بین  که باشد، همچنان  دنیا نیامده  به   ل، عایشه »جبیر«

 باشد.  متولد شده  تازه  هنگام  در آن   لعایشه   اینکه  . و نظریه دوم است  بوده

  افتهی  وفات  بعثت  دهم  در سال ل  جهیخد  حضرت  که  میدان یم  در هر صورت

، لشه یبا عا  تا ازدواج لجه یخد  از وفات  یعنی،  یزمان  ی فاصله  نیو ا  است

  سال ۱۶تا  ۱۳  نیب  ازدواج  در وقت   لشه یعا  ، سن نی. بنابرا است  بوده  سال  پنج

 .)١(است  بوده

 پروردگار  ، خواست لبا عایشه   ازدواج
  تمام  جهت  نیهم  ، به شده  نییتع  پروردگار مهربان  از جانب  وند و ازدواجیپ  نیا

 د.یگرد  ز فراهمین  آن  و مقدمات  اسباب

 د:یفرما یم امبر یپ

: هذه زوجتک  حر�ر خرضاء فقال  خرقة من  جاء بصورتها ىف  جرب�ل  أن«
را در    لاز عایشه   و تصویری  صورت   ییلجبر« .)٢(»ادلنيا واآلخرة  ىف

 . »در دنیا و آخرت  همسر توست  : این با خود آورد و گفت  از حریر سبز رنگ  ای پارچه
شود  یم  معلوم   حضرت  از آن  یگرید  ثیو احاد الله  رسول  ی ، گفته نیبنابرا

 بود.  شده  صلهیف ها آسمان  ی، از باال وند و ازدواجیپ  نیا  انجام  که

 . سابق  منبع  -١

  . یترمذ  رواه -٢
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 غیراهللا  تحریمات  و شکستن  شوال  در ماه  ازدواج
  یشادو   و ازدواج شد یقلمداد م  حرام  ماهیک   عنوان  به  شوال  ، ماه تیدر عصر جاهل

  صورت  خداوند متعال  جانب از  یمیتحر  نیچن  که  یبود، در حال  ممنوع  ماه  در آن

 . است  نگرفته

  خداوندی  با احکام  و مخالفت  جاهالنه  ُعرف  این  خواست می  چون الله  رسول

را در   لعایشه   حضرت  عروسی کند، عقد و  پروردگار را زنده  را بشکند و احکام

 . داشت  ار دوستیرا بس  شوال  ماه   ل شهی، عا جهت  نیهم  داد. به  انجام  شّوال  ماه

  کس  چیکنند تا ه  رالله مبارزهیغ  ماتیبا تحر  که  است  مسلمانان  فهیز وظیامروز ن

  است  ییو افترا  عملکرد دروغ  نیا  ؛ چراکه الله است  ها از جانب میتحر  نیفکر نکند ا

 . خداوند سبحان  به  نسبت

  در ماه  یعروس و  در عصر ما وجود دارد، ازدواج  رالله کهیغ  ماتیتحر  نیاز ا  یکی

(علی صاحبها الصالة   یمحمد  عتیشر  از جانب  که  ی. در حال و صفر است  محّرم

  خاطر ماه  به  یاگر مسلمان  وجود ندارد. پس  نهیزم  نیدر ا  یممانعت  چی) ه والسالم

  در ماه  اندازد و معتقد باشد کهیر بیتأخ  را به  و ازدواج  یعروس و صفر، عقد و  محّرم

  امتیق و روز  ، او خطاکار و گناهکار است است  حرام  و ازدواج  یصفر شاد و  محّرم

 شود. یم  بازخواست

  نبوت  گلستان  به  صداقت  از بوستان 
  مقدمات»  بدر کبری«  ی از غزوه  و پس  منّوره  ی نهیمد  به الله  رسول  بعد از هجرت

 د.یگرد  ، آماده نبّوت  گلستان  به  صداقت  ، از بوستان  لشه یعا  انتقال

ل مانیو ا  در صدق  ا آمد کهیدن  به  یا در خانه   لشه یعا
َ
بود.   خاص و  عام  ، َمث

  نیز از این   لشه یعا  جهت  نیهم  بود، به  سراسر نور و صفا و صداقت  که  یا خانه

  نیاز ا  که  رفت یانوار منّور بود، م  نیا  به  که  یبود. او در حال  برخوردار شده  صفات

 وندد.یبپ  ید محّمدیخورش  یعنی،  یاصل  ی نوردهنده  به  نور ماهتاب
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   لشهء یعا بود،  و مادر دلسوزش  پدر مهربان  مورد توجه  همواره  که  یشه ایعا
  تواند جبران یم  یزیچ  خواهد کرد؟ چه  چه  رسول  ی در خانه  و سال  سن  کم

   لشه یعا  شود که  تواند سبب یم  یزیچ  د؟ چهیرا بنما  پدر و مادرش  یها محّبت
 بورزد.  عشق او  بماند و به الله  رسول  ی در خانه

م  بزرگ  میحک الله  ! رسول یآر
ّ
با   که  دانست یم بود، او  باتجربه  یو معل

او   به  پدر و مادر نسبت  محّبت از   حضرت  رفتار کند. آن  چگونه   لشهیعا

شد تا   او، سبب  ی مانهیحک  یبرخوردها و  خاطر محّبت  نیهم  . به داشت  اطالع

 دهد.  حیترج  آن  و برق  ا و زرقیدن  را بر تمام  شیآال یب و  ساده  اتاقیک    لشه یعا

  بلکه کرد، ینم  یو دلتنگ  یبیغر  د احساسیجد  ی تنها در خانه  نه   لشه یعا

یک بود و حاضر نبود   او را پوشانده  تیمیو صفا و صم  و محّبت  ، عشق شور و شوق

 کند.  ا معاوضهیدن  را با تمام الله  دار رسولید

 



 
 

 

 

 

  دوم  بخش
 تا ابتال   از ازدواج لصدیقه   ي عایشه

 دردها  تمام  با اهللا، درمان  ارتباط
  مستحکم  کائنات  را با خالق  و فساد، ارتباطش  و پرفتنه  یفان  یایدن  نیدر ا  اگر انسان

  شده  آسان  شیا برایدن  یها یسخت  تمام  که  است  وقت  د، آنیورز  او محبت  نمود و به

 شوند. یم  نیریها، ش یو تلخ

تا در   بود، رفت  نبوی مسجد  به  چسبیده  که  اتاقی  نیز به لعایشه   حضرت

م  ترین آنجا در کنار بزرگ
ّ
  کسب  ، نور و معرفت بزرگمرد نبّوت و  و ایمان  اخالق  معل

 نماید.

  دور تا دورش  که  یاتاق  داد، همان  حیا ترجیدن  را بر تمام  ساده  ی، اتاق  لشه یعا

 بود.  نیام  لییو حضور جبر  یوح  نزول  و محل  بودند، مهبط  کرده  احاطه  را مالئکه

گردید،   و اندیشمندان علما  بزرگترین  ی و مرکز مراجعه  کوچک مأوا و پناهگاه  اتاق  این

 .)١(منتشر شود  عالم  تا از آنجا به  رفت آنجا بود و می  علم  ، نصف و مهمتر از همه

 د.یریرا بگیحم  نیرا از ا  نتانید  فرمود: نصف  که    اکرم  رسول  ثیحد  به  اشاره  -١
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،  یویدن  یظاهر  یها یو تلخ  ی، تشنگ شد تا فقر، فاقه  باعث  صفات  نیا  یتمام

  احساس  نیکوچکتر  کس  چیگردد و ه  آسان  تیب  بر اهل  نیو همچن   لشه یبر عا

 د.یننما  یو سست  ، ضعف حقارت

  الله رسول  ی خانه در  آتش  کردن  شد اما از روشن می  ها سپری ! روزها و هفته آری

 نبود.  یغذا، خبر  کردن  درست  یبرا

، سعادتمند و  خوشبخت گذراندند، اما و خرما می  ها و روزها را با آب از شب  بسیاری

 دادند.  می  را بر هر چیز ترجیح  الهی  رضوان داشتند و  با الله ارتباط  مسرور بودند؛ چراکه

  همواره او  ، بلکه نکاست   لشه یعا  و احسان  ها از فضل یها و تلخ یسخت  نیا

 . داشت  یید طوالی،  یاله  یرضا  کسب  به  در سخا، زهد و عالقه

 لعایشه   در قلب  اهللا رسول  محبت
  یزندگان  به ، اسالم  با حکمت  ختهیآم  یو شعور  مانیمملو از ا  یبا قلب   لشه یعا

 آورد.  یخود رو  ییزناشو

معنا   تمام  به شوهر خود را  بود که  همسر نمونهیک ر و ینظ یب  تیشخصیک او 

  خاطر عشق  نمود و به یم  مراعات ، و صداقت  اخالص  او را با کمال  و حقوق  شناخته

 الله  رسول  و مسّرت  یخوشحال  موجب  را که  ی، هر کار او داشت  به  که  یپاک

 داد. یم  خاطر انجام  بیرا با ط  شد، آن یم

زد،  یم  موج  در دلش امبر یپ  به  نسبت  د کهیشد  ی و عالقه  عشق  نیا  سبب  او به

وارد    اکرم بر رسول  که  ییها یسخت ها و دردها و رنج  درصدد بود که  وستهیپ

 کرد. یم  یاریاو را   با مشکالت  دهد و در مقابله  کاهش المقدور آمدند، حتی  یم

  کرد، به یمک در  یخوب  ، به رسالتش  و رساندن  غیتبل  را در راه امبر یپ  او زحمات

  و همواره  نداشت الله  را از رسول  یادیز  ، انتظارات زنان  مانند عموم  جهت  نیهم

  موجب  ز کهید و از هر چینما  را جلب   حضرت  آن  تیکرد تا رضا یم  یسع

 



 بگویم لبگذارید از مادرم عایشه صدیقه   22

ت  شد، به یامبر میپ  یناراحت و  یآزردگ
ّ

 نمود. یز میپره  شد

ت  به
ّ
  نیو همچن   لشه یعا با امبر یپ  ی و دلسوزانه  مانهیحک  یبرخوردها  عل

 بود.  امبر شدهیپ  یدایو ش  ، عاشق  اکرم رسول  و منزلت  عظمت  و شناختک در

در   ، که زنانش  انیم بود از  ی. تنها زن داشت  یخاص  او توجه  ز بهین   اکرم  رسول

  امبریرنظر خود پیز  یدوران جوان  بود. از همان  کرده  او ازدواج با  یزگیدوش  حالت

 .  افتی  پرورش

  رسول  به  نسبت  یادیز  محّبت   لشه یعا  شد که  سبب  لیدال  نیا  ی مجموعه

 دا کند.یپ الله 

 ل لدیخو  بنت  جهیخد  را که  و منزلت  مقام  ، همان خواست یم   لشه یعا
  جهت  نیهم  آورد. به  دست  ، به داشت الله  و پارسا، نزد رسول  مخلص  زن  آن

  یفرزند شود، اما روزها سپر  صاحب ، جهیخد  همچون  که  داشت  ار دوستیبس

 .)١(امدین ایدن  به  شانیاز ا  یشدند و فرزند

 : او گفت  ، به  لشه یعا  یخاطر دلنواز  به   اکرم رسول

 ن و»  کن  ر، انتخابیزب  ، عبدالله بن ات خواهرزاده  اسم  را به  ات هیکن«
ً
ز با یبعدا

 مشهور شد.» عبدالله  أم»  یعنی  هیکن  نیهم

  پیامبر  در قلب  لعایشه   محبت
  کردن  تقویت و الله  رسول  یجا  به  کردنک و در   لشه یعا  یکوین  اوصاف

  یجا امبر یپ  قلب ز درین   لشه یعا  محّبتشد تا   ، سبب یدانیدر هر م  شانیا

 دهد.  نشان  و محّبت  او عالقه  به  ز هموارهین امبر یخود را باز کند و پ

 .۱۲۰  ت، صینساء أهل الب  -١
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،  داشت  که  یا ژهیو  یزهوشیت و  ، ذکاوت اقتیخاطر ل  به لشه یعا  حضرت

 آورد.  دست  به را  یخاص  و منزلت  مقام امبر یپ  زنان  نیب

   گرانقدر اسالم  رسول  در قلب  و محّبتش  داشت می  او را بسیار دوست پیامبر 

 ندارد.  راه  آن  به  و تاریکی  ، حسادت و بغض  کینه ، و غش  غل  که  قلبی  زد، همان می  موج

 د:یپرس»  عاص  عمرو بن«  حضرت  یروز

 »؟ یدار  دوست  شتر از همهیرا ب  یکس  خدا! چه  رسول  یا«

 »شه رایعا«امبر فرمود: یپ

 » بود  در مورد مردان  من  سؤال«:  عمرو گفت

 .»را   قیابوبکر صد  یعنیرا (  شهیپدر عا«امبر فرمود: یپ

و   عالقه   لشه یعا  به  نسبت   اکرم دند، رسولید یم  امبر کهیپ  همسران

 او گفتند:  بهرا فرستادند و  لزهرا   ی فاطمه  حضرت  یدارد، روز  یشتریب  محّبت

 ».رفتار کند  شهیعا  ز مثلیبگو با ما ن  پدرت  به«

 را رساند.   غامیپ لزهراء   ی فاطمه  حضرت

 »؟ یدار  ا تو مرا دوستی! آ فاطمه  یا«فرمود:   در جواب امبر یپ

 ». دارم  شما را دوست  قلب  میپدر، از صم  بله«داد:   جواب  فاطمه  حضرت

 ». باش  داشته  بدار و با او محبت  ز دوستیرا ن  شهیعا  پس«امبر فرمود: یپ

او   در قلب  یبزرگ  یو جا  داشت   لشه یعا  به  نسبت  یخاص  محّبت امبر یپ

  ی منزله  به  شهیعا  محبت«فرمود:  یم   حضرت  خود آن  که  بود، چنان  گرفته

شه یعا  بود که  یکاف  نیا  یبرا  و عواطف  عالقه  همه  نی. و ا» است  من  قلب  ی رهیدستگ

 .)١(نشود   از او غافل  گاه  چیبورزد و ه  عشق الله  رسول  به  همواره   ل

 .۲۱ عائشة المبّرئة، ص  نیالمؤمن أم -١
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  همسر واقعی  بارز یک  ي ، نمونه لعایشه 
 د: یگو یم  یاستاد ابوالعز مصر

، و  میا آورده  دست  به لشه یعا  حضرت  یدر مورد زندگ  که  یاز معلومات«

او در   و نقش   لشه یعا  یزندگ  ی درباره  که  ییها کتاب  ی مطالعهبا   نیهمچن

  عالوه لشه یعا  حضرت  که  میرس یم  جهینت  نیا  اند، به نوشته الله  رسول  اتیح

 نمود، یو ارشاد م  ییبود و آنها را راهنما  مسلمانان  تمام  یبرا  یمهربان مادر  نکهیبر ا

ق  همسر نمونهیک 
ّ
  جامعه  دختران و  زنان  که  است  ستهید و شایآ یم  حساب  به  و موف

 ند.یاو اقتدا نما  رند و بهیبگ  از او درس

 لشه یعا  حضرت ، ییزناشو  ی، در زندگان یامروز  ی جامعه  ! اگر دختران یآر
  یخانوادگ  یو دردسرها  از مشکالت  یاریبس دادند، یقرار م  شیخو  را سرمشق

 آمد. یوجود م  به  و صفا و اخالص  و پر از صدقک پا  یا جامعه و شد یم  برطرف

  یزندگ  انیو بن  اساس  بود که  برده  یپ  قتیحق  نیا  به لشه یعا  حضرت

 .)١(» همسر است  در قلب  سرور و شادی از  و ایجاد جّوی  و محّبت  ، اخالص زناشویی

با   ییارویرو در  شوهرش  یبرا  یبزرگک تواند کم یم  زنیک   که  دانست یاو م

  نیتواند بار سنگ یم  مخلصانه  یکو و دعاهایو رفتار ن  باشد و با اخالق  مشکالت

 د.ینماک را سب  همسر مؤمنش  مشکالت

سر   به الله  رسول را با  اش ی، زندگان اصول  نیهم  یو بر مبنا  هیروح  نیاو با هم

  نکهیشد و از ا یدور نم  شیها لب از  امبر، تبسمیدر برخورد با پ  برد و همواره یم

 کرد. یم  یو خرسند  یامبر باشد، اظهار خوشحالیپ  یبرا  یکوچکک کم  توانست یم

 ل  صدیقه  ي عایشه  از دیدگاه  آل و ایده  همسر موفق 

 .۲۲  شة المبّرئة، صیعا -١
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ناگوار،   یها آمدها و اتفاق شیپ  ، حتی در صورت داشت  دهیعق لشه یعا  حضرت

روبرو شوند. او   با شوهرانشانک اندوهنا  و قلبک غمنا  ی با چهره دینبا  زنان

ند، یعزا بنش  شتر بهیروز ب  از سه  که  ستیز نیدارد، جا  مانیا  که  یزن  یبرا«د: یگو یم

 .» شوهرش  یمگر برا

  کند و در هر حال  یفداکار  شوهرش  یبرا  شهید همیبا  ، زن مادر مؤمنان  دگاهیاز د

 د.ینما  شوهر را جلب  تیرضا

 .»؟ ز استیحد جا  تا چه  زن  یبرا  شیآرا«د: یپرس   لشه یاز عا  یزن

  هر دو چشم  یبتوان  ، چنانچه یاگر شوهر دار«:  گفت  در جواب   لشه یعا

را  کار  نی، ا یخود قرار ده  یآنها را در جا  تر از اول و بهتر و قشنگ  خود را درآورده

  موجبات  یتوان یم  تا آنجا که  است  نیا   لشه یعا  (منظور حضرت .)١(» بده  انجام

  زن  آن لشه یعا  حضرت  ی دهیعق  است  نی! ا ی). آر یینما  شوهر را فراهم  تیرضا

 . شیخو همسر  به  و فداکار، نسبت  نمونه

 جهاد  در میدان  لعایشه 
  د، حقیشد  ضرورت ریدر غ  آنان، اما  مباح  است  یجهاد امر  دانیدر م  زنان  شرکت

،  مجروحان  بهک توانند با کم یم ر بکشند، امایشمش  با دشمن  ییارویندارند در رو

 باشند.  داشته  یو... در جهاد سهم  مجاهدان از  یغذا، پرستار  کردن  درست

  آب  مجاهدان  یبود، برا امبر یپ  همراه  غزوه  نیز در چندین ل  قهیشه صدیعا

 کرد و... یم  یدگیرس  ضانیمر  برد، به یم

حد»  به  توان یاند م داشته  شرکت  شانیا  که  یمهم  یها از غزوه
ُ
»  احزاب« و» ا

 نمود.  اشاره

 . حضور داشت»  مصطلق  یبن»  ز در غزوهین  یهجر  ششم  در سال

 .۲۳  ، ص سابق  منبع -١
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 اند نشسته  در کمین  منافقین 
  ی نهیو ک  بغض  که  یانیهودی  نیبودند و همچن  اصحاب  در صف  که  ینیمنافق

 در فکر ضربه  را در دل  اسالم
ً
  توان  بودند. آنان الله  رسول  به  زدن  داشتند، دائما

 را نداشتند.   اکرم رسول  یها یروزیو پ  فتوحات  دنید

 گرفتند. یم عزا  شد، آنان یروز میپ  یا در غزوه الله   رسول  هرگاه

وارد »  مصطلق یبن«  ی لهیبا قب  جنگ  یبرا الله   رسول  که  یهجر  ششم  سال

ز ی، ن» یاب  عبدالله بن«،  نیمنافق  سیرئ  جنگ  نیداد. در ا  را شکست  شد، آنان  معرکه

 پ حضور داشت
ً
  یبرا  یا بهانه  دنبال  و به  گرفت یر نظر میرا ز امبر ی. او کامال

 . گشت یم الله  رسول  نکرد  و بدنام  اصحاب  صفوف  شکستن

  یرا طراح مکر  نیتر اهیکار گرفتند، س  را به  شیخو  ی سهیدس  نیآخر  منافقان

 کنند؟ یم  آن  یرا قربان  یکس  ؟ و چه ستیچ  سهیدس  نینمودند. اما ا

 )1(و افک  لعایشه 

  که  یکس  . همان است   قیرد، دختر ابوبکر صدیگ یقرار م  مورد اتهام  ! آنکه یآر

از   نکرد و خود و اهلش  رسوخ  اش در خانه  یپرست بت وک و شر  تیاز جاهل  یاثر

 ند.یآ یشمار م  و جهاد به  مانیا  دانیم  شتازانیپ

  ، همسر محبوب نیالمؤمن ، ام لشه یرد، عایگ یقرار م  مورد اتهام  آنکه

 . است الله  رسول

و   سیره  در کتب  هرگاه ، اما است  بهتانو   و شاخدار، تهمت  بزرگ  دروغ  معنای  به  در لغت؛  کاف -١

 مسئله می» کاف»  ی کلمه  حدیث
ً
  برای  واژه  شود و این می  مطرح  لعایشه   حضرت  ی آید، حتما

 . است  یافته  بستند، اختصاص ل  صدیقه  ی عایشه  المؤمنین بر ام  منافقان  که  تهمتی  داستان
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   ی شهیعا  شکل  نیافتد و بد یم  نیمنافق  دست  به  یا بهانه
ّ

  ررسیدر ت  قهیصد

 رد.یگ یقرار م  و منافقان  حسودان

آوردند و ـ نعوذ بالله   دست  به  یگشتند، فرصت یم  بهانه  روز دنبال شبانه  که  منافقان

  ی جامعه  شکل  نیدادند و بد  نسبت ، قهیصد  یشه ی، عا مادر مؤمنان  زنا را به  ـ تهمت

 . برداشت  قدم  و بزرگ  سخت  یشیآزما و  امتحان  یسو  به  یاسالم

 دارد  نگه  را زنده  لعایشه   خواهد نام خداوند می 
مادر   به  کوردالن و  منافقان  که  یتهمت  همان »کاف«  و درد و رنج  ، محنت یراست  به

  ر دستیز  ی شکوفا شده و ابوبکر   دست  ی افتهی  ، پرورش کبری  قهیصد  مؤمنان

  ییفرسا ار طاقتیبس  ییبایرا با صبر و شک  مسلمانان دادند،  نسبت   یمحمد مصطف

 کند. یرو م  روبه

  را به  مهم  ی، درس خواست یم  یر رّبانیو تدب  یر الهیتقد  شود که یم  معلوم

 قرار دهد.  شیو آزما را مورد ابتالء  بدهد، و همگان  یاسالم  ی در جامعه  مسلمانان

ک را مح  یا عده  ، صبر و استقامت بزرگ  یخواهد در امتحان یپروردگار مانگار 

 را تا ابد باال و باال ببرد.  یشخص  و منزلت  بفرستد و مقام  دوزخ  را به  یا بزند، عده

  ی افتهی  تیترب و  نبّوت  ی خانه  و ناموس  ی، پاک است  یار سختیبس  ! امتحان یآر

 رد.یگ یقرار م  امتحان  نیا  ی لهیوس الله  رسولو همسر  ابوبکر   ی خانه

 )1(جانکاه  بنیاد و دردي بی  ؛ دروغی افک 

 ۱۶ـ ۱۱  اتیآ  لیذ ر دری. تفاس۹  ، ج القرآن  همیالله ف  اء أنزلونس  ، رجال۴  ة، جیة والنهایالبدا -١

 نور.  سوره
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و   ملکوت  عالم  به  یترق صعود و  یها پله  داشت ل  قهیشه صدیعا  نیالمؤمن  ام

رب  درجات  به  و هر لحظه  گذاشت یم سر  پشت  یگریاز د  پس  یکیرا   یعلو
ُ
  حق  ق

 . گشت یم  نائل

او را   مخلوقات  ی کند و از همه  در خویش  ، او را فنا خواست می  بار موالیش  این

 دهد.  الله سوق فنا فی  به  الرسول فی  فنا نماید و از  وصل  خویش  و جالل  عظمت  ، به بریده

 نوشاند. یم او  افزا به  مانیو ا  بخش ، اما فرح تلخ  یکند؛ جام یم  او را امتحان

 دهند یم  شترشیبال ب  جام تر است مقرب  بزم  نیدر ا  ر کهه

بماند.   یباق  زمان  یبا بقا  قرون  در تمام لشه یعا  خواهد نام ی! م یآر

 بردارد.  ُعظمی  ی قهیصد  نیا  و شوکت  از عظمت  خواهد پرده یم

 فرسا و جان  یبتیو مص  . مشکل یدار  شیدر پ  سخت  ی! امتحان زمیمادر عز

 .باد!  و پناهت  . خداوند پشت جگرسوز در انتظار توست

 د:یگو یم  و مطمئن  ، متوکل استوار و محکم  اما او همچنان

  غم  چینباشد ه  ییتو با ما  چون باشد در رقم  دام  گر هزاران

،  ییبایو ز  فصاحت و  چقدر با بالغت  که  بزرگ  بیاد  نی، از ا از خودش  میبشنو

 کشد: یر میتصو  به  انیجهان  یرا براک اف  داستان

 برد. را با خود می  همسرانش از  ، یکی در هر سفری  بود که  این الله  رسول  عادت«

  انیتا از م ، انداخت  قرعه  من  ، محبوب» مصطلق  یبن«  در غزوه  یهمراه  یبرا

  سفر من  نیو در ا» زدند  وانهید  من  نام  به  فال  ی قرعه«ببرد،   را همراه  یکس  همسرانش

 . بودم الله  رسول  همراه

  زنان  یسو  نداشتند به  حق  بهیغر  بود و مردان  شده  نازل  حجاب  ی هیآ  زمان  در آن

 شد. یم  خارج  از خانه  کامل  ز با حجابین  کنند و زن  نگاه
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  یی  ز پردهین  کجاوه، و  شد، قرار داشتم یم  شتر حمل  یرو  که  یا در کجاوه  من

 د.ید یرا نم  داخل  یکس  که  داشت

و   کرده  اطراق  ییصحرا ، در میبرگشت  تیو موفق  یروزیبا پ»  مصطلق یبن«  از جنگ

 . میرا آنجا گذراند  شب

  یقضا  یبرا  لحظه  نیدر ا  شد. من  نواخته  لیرح  ، بانگ نماز صبح  یاز ادا  پس

  یی. انگار جا ستین  بندم  گردن  دمی، د برگشتم  ی. وقت بودم  دورتر رفته  یکم  حاجت

،  برگشتم  کاروان  محل  به  یشد، وقت  درنگ  ی، اندک ابمیرا ب  بندم تا گردن  ، رفتم افتاده

 . ستیاز آنها ن  یاثر  دمید

  رفتهو   درآورده  حرکت  را به  ، شتران هستم  در کجاوه  من  نکهیا  گمان  به  همسفرانم

  نکهید ایام  . به دمیکش  بر سرم و چادر را  در همانجا نشستم  شانیو پر  بودند. ناراحت

 شوند و برگردند.  آنها متوجه

  با فاصله  ستیبا یم بود و  قافله  دنییمأمور پا  که  یمرد  نکهیتا ا  نگذشت  یرید

  بن  صفوان«د. یرسجا نماند،  از آنها  یزیکرد تا چ یم  حرکت  از قافله  یچندان

 بود. امبر یپ  ارانیاز   یکی » معطل

  و شنیدم  شناخت ، مرا دیدن  محض  بود، به  مرا دیده  حجاب  ی آیه  از نزول  قبل  چون

 کند؟ ، اینجا چکار میخدا   همسر رسول».  اجعونر  إنّا هللا وإنا إليه: « گفت  که

  شو! خودش : سوار آورد و گفت  کمی. شتر را نزد نکردم  یصحبت  چیبا او ه  من

  از من  شیبود و پ  گرفته افسار شتر را»  صفوان«و   . سوار بر شتر شدم رفت  عقب

 کرد. یم  حرکت

بر شتر و   من  د کهید  لحظه  نیدر ا»  یاب  عبدالله بن«،  میدیشهر رس  ظهر به  وقت

  طانیش  بود که  لحظه  نی. ا میشو یم وارد شهر  ، افسار شتر را گرفته ادهیز پین»  صفوان«

 گفتند، گفتند. ید مینبا  آنچهک اف  کرد و اهل  ها رخنه در دل
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.  شدم  ناراحت اری، بس بودم  جا مانده  از قافله  نکهیخبر، اما از ا یز بیچ  از همه  من

کند،  ینم  ییاعتنا  که  شدم  متوجه ، اظهار نمودم   اکرم  را نزد رسول  یناراحت  نیا

  ، چه کردم  طور بودند. تعجب  نیز همین  مادرم . پدر و است  شده  کم  انگار محّبتش

 ؟ است  داده  رخ

  از همه  بود و من  شهر را فرا گرفته  تمام  نیسوء منافق  غاتیتبل  وقت  نی! در ا یآر

:  خود گفتمکند، با  یم  یلطف کم  من  به  محبوبم  که  دمید ی، اما م خبر بودم یز بیچ

  گوش  و محبت  و لطف  ، با مرحمت بردم یم   اکرم  نزد رسول  یتیاگر شکا  درگذشته

 ؟ است  شده  چه  داد، اما االن یم  ام یدلدار  همواره کرد و یم

 باشد؟  رنجیده  از من  بود. نکند نازنینم  شده  چیره  بر من  و اندوه  ، غم بودم  بسیار نگران

 شود! ینم  گفته  در مورد من  زها کهیچ  ، چه خانه  رونیب  که  اما خبر نداشتم

   خانه  به   اکرم  رسول  ی، روز شدم  ضیها مر یمحبت یب  نیبر اثر ا
ً
آمد. اتفاقا

د، فرمود: ید  یو پژمردگ  و اندوه  غم  مرا در حال  یبود، وقت  نشسته  ز در کنارمین  مادرم

 
َ
می ت َفیک

ُ
 ؟ استچطور   دخترتان؟  ک

  دنی. با شن گذشته و رفتار  با احساسات  گانهیو ب  از محّبت  یسرد و خال  یا کلمه

  تمام  و کسالت  و اندوه  حزن الله  رسول برخورد  نیا  دنیو با د  یپرس احوال  نوع  نیا

 ). گشت  رهیت  اندرم  چشم  شیپ  (جهان و  را در برگرفت  وجودم

 . بروم  مادرم را نزد  ید مدتیبده  ، اجازه هستم  و افسرده  ضیالله! مر ا رسولی:  گفتم

 فرمود: 
ً
 ندارد.  یبرو اشکالفورا

  بهیک نزد  یمحّبت یب و  یمهر یب  نی. ا خبر بودم یز بیچ  از همه  که  یدر حال  رفتم

)  پدرم  ی (دختر خاله  مسطح با ام  یشب  نکهید، تا ایدرازا کش  به  شب  یو اند  ستیب

 . میرفت  رونیب  حاجت  یقضا  یبرا
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،  ار فرزندشیاخت یب خورد.  نید و زمیلغز»  مسطح ام»  یپا  که  میبود  رفتن  در حال

 : گفتم  کردم  کرد. تعجب  نیرا نفر»  مسطح«

 و از  کرده  شرکت» بدر»  در جنگ  که  ی؟! کس یکن یم  نیالله را نفر  رسول  یصحاب

 د؟یآ یار مشم  به  نیمهاجر  ی جمله

 ند؟!یگو یم  در مورد تو چه  ی! مگر خبر ندار لوح ساده  یا:  گفت»  مسطح  ام«

 ز؟... یچ  از چه:  گفتم

 کرد.  فیتعر  میماجرا را برا  تمام  بود که  وقت  آن

 . است  طور شایع  همین  خدا سوگند که  : به ؟ گفت گویی می  راست  نشد، گفتم  باورم

 . کردم  فراموش را  اول  ؟ غم میبگو  ؟ و با که میبگو  ؟ چه کنمچکار   دانستم ینم

  که  رفت  ی(حالت شد.  یطار  بر من  ار سختیبس  ی، حالت شدم  رانیو ح  وانهید

 اد آمد).یفر  به  محراب

منفجر شود.   خواست یم  . قلبم ستمی، زار زار گر رساندم  خانه  به  خود را با عجله

در مورد   که  چند روز است:  و گفتم  گرفتم را  مادرم  ی قهیشد.  یم  پاره  داشت  جگرم

 »؟ ید؟ چرا نگفتیا نگفته  من  به  یزیچ شود و شما یم  گفته  سخنان  نیا  من

  یرا زخم ل  قهیشه صدیعا  نیالمؤمن ام  قلب  یریت  همچون  حادثه  نی! ا یآر

 فرو برد.  ینشدن  وصف  یو اندوه  در غمرا  ابوبکر   تیو ب  نبّوت  ی کرد و خانواده

و جور و   ظلم  یها قرن  ی اندازه  ، به یار طوالنیبس  ماهیک د، یکش  طول  ماهیک 

  جائران  زندان  سخت  یروزها  یدرازا  و به  امتیق  روز سخت  طول  استبداد، به

 . و سنگدل  وجدان بی  منافقانو   تاریخ  کوردالن  دل  تاریکی  تاریک به  . زمانی صفت فرعون

 دهد: یم  را ادامه  داستان  گونه نیو دلسوز، ا  باز مادر مهربان

  ، باز هم انداخت  میو پتو رو  لحاف  نیچند  . مادرم مرا گرفت  یبیو لرز عج  تب«

  یگرید  در اتاق  بود. پدر مهربانم  را در برگرفته  خانه  تمام  ام هیگر  ی. صدا دمیلرز یم

 ؟ خبر است  د: چهیپرس  ، از مادرم ام هیگر  یصدا  دنیبود. با شن  تالوت  مشغول
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ماجرا  از  من  از باخبر شدن  پدرم  . چون است   لشه یعا  داد که  جواب  مادرم

گاه  بود.  فرا گرفته  ماتم و  ابوبکر را حزن  ی کرد. خانه  هیگر  به  ز شروعیشد، او ن  آ

  چشمانم  را به  خواب  ی سرمه  شب  نی، چند گذراندم یم  هیرها را در دعا و گ شب

نج دمینمال
ُ
.  بودم  خداوند سبحان  جانب از  یو منتظر امر  نشستم یم  ی. روزها را در ک

از انصار نزد   یو زن  ما آمد. پدر و مادرم  ی خانه  به الله  رسول  یروز  امیا  نیدر هم

 از حمد و  د. پسید  و اندوه  و غم  هیگر  مرا در حالت   اکرم  بودند. رسول  من

 فرمود:  نیشهادت  و خواندن  خداوند سبحان  شیستا

اهللا  كبر�ئًة فسیربئ  كنت  كذا و�ذا فإن كعن  بلغ�  يا اع�شة! فإنّه«
 العبد إذا  َّفإن  إيله،  اهللا وتو�  فاستغفری  بذنب  هممت  كنت  و�ن  عزوجل
  تو خبرهایی  ی عایشه! درباره  ای« .)١(» اهللا عليه  اهللا تاب  إىل  تاب  ثم  بذنبه  اعرتف

  مرتکب  خواهد کرد و اگر گناهی  خداوند تو را تبرئه  پس  پاک هستی  ، اگر از آن رسیده  من  به

کند و   اعتراف  گناهش  به  بنده  نما، زیرا هرگاه  و توبه  کن  مغفرت  از خداوند طلب  ای شده

 .»پذیرد را می  اش نماید، خداوند توبه  توبه
ت  به  میها ، اشك نداشتم  دنیشن  گر توانیالله! د  سبحان

ّ
در   و قلبم بود  یجار  شد

  کردم  پدرم  بود، رو به  گرفته را  میگلو  ، اما بغض اد بزنمیفر  خواستم ی. م دنیترک  حال

 ؟  یده ینم  ؛ چرا جواب گناهم یب  من  هک الله. بگو رسول  بگو به  یزی: پدر! چ و گفتم

 . کردم  مادرم  نگشود. رو به  و لب  انداخت  نییرا پا  سرش  پدرم

الله را  رسول  بگو، جواب  یزی، چ یا کرده  تیمرا ترب  ! تو بگو! تو که زمیمادر عز

 . انداخت  نییرا پا  ، سرش پدرم  ز هچونی. او ن بده

  نیهم  بودند، به  افتادهک ش  به  اد بود، انگار آنها همیز  عاتیقدر شا  نی! ا یآر

ت   اکرم  در حضور رسول  جهت
ّ

 نراندند.  بر زبان  یسخن  چیه ایح  و از شد

 . یترمذ  سنن -١
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از پدر  الله  رسول  چون  ی؛ از همسر گرانقدر بودم  د شدهیناام  کس  از همه

د یکجا با  را به  . دادم مانرو أم  چون  یدلسوز ابوبکر و از مادر  چون  یو رؤوف  مهربان

  کامل  ماجرا اطالع  بر تمام  که  ی. کس ابمیب  توانستم یاو را م ر ازیغ  ی. مگر کس بردم یم

 ! یجز او. آر  ؛ به نداشتم  یپناهگاه  چیگر هید ، داشت

  ستین  آرام  حق  خلوتگاه  جز به ست ین  دام یدد و ب یب  یکنج  چیه

 :  و گفتم  بلند کردم  آسمان  سر به

  را بس  عالم  ، تمام جو کرمتیک  را کس   عالم  کسان یب  ی جمله  یا
 

  رس  کس یب  اد منیفر  تو به  اربی یاریرا   کسان یو تو ب  کسم یب  من

 ».مما ذكروا أبداً   واهللا ال أتوب«:  گفتم

  دهند، هرگز توبه یم  نسبت  من  به  و مردم  ام نکرده  که  یخدا سوگند از گناه  به

 . ام نشده  را مرتکب  یگناه  چیو ه  هستمک پا  من  ؛ چرا که کنم ینم

ۖ  فََصۡ�ٞ ﴿ : میگو یم   عقوبی  حضرت  ز چونین  امروز، من ُ ٱوَ  َ�ِيٞل َّ� 
ۡ ٱ ٰ  َتَعانُ ُمسۡ ل  .﴾تَِصُفونَ  َما َ�َ

  و صبر و استقامت  لعایشه  
 لشه یعا  حضرت  ، صبر و استقامت داشت  توجه  بدان  توان یم  انیم  نیدر ا  آنچه

ار یبس  ی. روزها و دردناك  و تلخ  میعظ  بس  ی، تهمت و بزرگ  سخت  یبود. امتحان

 الله.  عاشقان  چون  یو استقامت  لیجم  یصبر ، اما و پردرد و رنج  یطوالن

 : قرار گرفت  قرآن  اتیآ  مصداق  دانیم  نیدر ا   لشه یعا

َ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ ٱ َمعَ  �َّ  . الله با او بود، و او را تنها نگذاشت  که  قتیحق  به ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ

 خداوند فرمود:   بود که  نیبا ایصبر ز  نیا  ی ثمره

 .]۱۱النور: [ ﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  ُهوَ  بَۡل  لَُّ�م�  �َ�ّٗ  َسُبوهُ َ�ۡ  َ� ﴿
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 .»آن برای شما خیر است آن را برای خود شّری مپندارید، بلکه«
  نه بودند،  یکیر و نیخ  شهیعا  یبرا  یشد، همگ  شه گفتهیدر مورد عا  : آنچهیعنی

 . یشّر و بد

نشد،   تنها کاسته  نه ل شهیعا  حضرت  ، از شأن میعظ  ی حادثه  نیخاطر ا  به

 د.یتر گرد یعال  درجاتش و  باالتر رفت  و منزلتش  شأن  بلکه

  است  کافی  کند، او برایش  اهللا توکلبر   هر کس 
از پدر   دختر معصوم  نیشود. ا یشتر میشتر و بیب  بر مادر مؤمنان  هر لحظه  و اندوه  غم

را   حرفش  ببرد، بلکه  او پناه  به  که را ندارد  یگر کسیگردد، د ید میز نا امین  و مادرش

 باور کنند. 

 :  است  خود فرموده ، حضور دارد، و ماجراست  تر به آگاهداناتر و   از همه  ! آنکه اما، نه

ۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ  .]۳الطالق: [ ﴾ۥٓ ُبهُ َحسۡ  َ�ُهوَ  �َّ
 .»و کسی که بر خدا توکل کند، خدا برایش کافی است«

بود تا   دوخته  چشمه  آسمان  به  او سپرد، و فقط  ز را بهیچ  همه   لشه یعا  پس

 گردد.  نازل  برائتش

  ابوبکر و خانه  ی از خانه  و ماتم  ، حزن و اندوه  غم  که  دهیفرا رس  آن  ! وقت یآر

  شاد گردند و منافقان  دوباره  یواقع  تا مؤمنان  دهیرس  آن  بربندد. وقت  رخت  یمصطف

 نند.یبنش  سوگ  به  کوردل

  الله مرا تبرئه  که  داشتم  یقین.  دراز کشیدم  و در بسترم  رفتم  ای گوشه  بعد از آن«

شود. اما   نازل  وحی  من  پاکی و  من  در حق  که  دیدم نمی  این  خود را الیق  کند، البته می

 آشکار گردد. الله  رسول  و رؤیا برای  خواب در  من  گناهی و بی  پاکی  که  امید داشتم
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  عرق  سیخ  مبارکش  ی چهره  هناگا  بود که  برنخواسته  شیاز جا الله  هنوز رسول

یک . نزد است  یوح  نزول  حالت ، نیا  که  دمید. فهمیمنّور گرد  شیبایز  نیشد و جب

 نبود.  یوح  از نزول  یخبر  بود که  ماهیک 

، اما  بودم  مطمئن  شیخو  یاز پاک  ؛ چراکه نداشتم  یو ترس  یشانیپر  گونه چیه  من

 باشد.  مردم  یها د گفتهییدر تأ  یوح دند نکندیترس یکنند، م  بود سکتهیک نزد  نمیوالد

  یسو  به  و گاه  ستینگر یم  من  یسو  به  یگاه  یشانیو پر  با اضطراب  پدرم

 . الله  رسول

  چه  االن  . که گرفت یم را فرا  شیسراپا  یکرد، ناراحت یم  را نگاه الله  رسول  یوقت

در   یدی، ام ام نشسته  نانیو اطم  با سکون  کرد که یم  نگاهمرا   یخواهد شد؟ و وقت

  خانه  اهل  ، تمام حساس  لحظات  نیشد. در ا یم دواریشتر امید و بیدرخش یم  دلش

 بردند.  یسر م  به  یبیعج  ترس و  ، در خوف بجز من

و   تآمد. مسّر   هوش  به  کم کم الله  و رسول  افتی  انیپا  یوح  نزول  باالخره

را با   شیبو  خوش  یها عرق  یخوشحال بود. با  انینما  مبارکش  ی از چهره  یخوشحال

 بود:  نیفرمود، ا  انیب  که  یکلمات  نیاول کرد وک پا  مبارکش  دست

! خداوند  عایشه  باد بر تو ای  مژده« .» اهللا برائتك  يا اع�شة، فقد أنزل  أ�رشی«

 .»ودفرم  تو را نازل  برائت
ذکر مرا   آنکه ، آوردم  یجا  را به  یزد، شکر خدا یم  موج  و سرور در خانه  یشاد

 فرمود.  نازل  یوح  من  داد و در شأن  یجا  الشأن میعظ  در قرآن

 



 
 

 

 

 

  سوم  بخش
  تا رحلت  از برائت ل  صدیقه  ي عایشه 

یک   یبرا  یبود. حت  غرق امبر یپ  و عشق  در محّبت   لقه یصد  ی شهیعا

 . از او را نداشت  یدور  ، تاب شبیک ا یروز 

شتر بسازد. یاو را باالتر ببرد و توکلش را به خدا ب  و منزلت  مقام  خداوند خواست

را در   شیخو  کار قرار داد و محّبت  نیا  را سبب  سخت  شیآزما  نی، ا علت  نیهم  به

د و ینما  را تحمل الله  از رسول  قرن  مین  فراق ز بتواندین  ندهیشتر کرد، تا در آیب  دلش

 را بسر ببرد.  یبا محبت خدا زندگ

 د: یگو یم ل  قهیشه صدیعا  حضرت

از   یو خرسند  تیرضا فرمود و اظهار  را تالوت  نازله  اتیآ الله  رسول  یوقت«

  ».الله  رسول  شیپ شه! بلند شو، برویعا  یا:  گفت  رمکرد، ماد  من

خدا سوگند، از   به« : دادم  . جواب تشکر کنم الله  از رسول  بود که  نیا  منظورش

  یکرد، تشکر و سپاسگزار  نازل  آسمان  هفت  یمرا از باال  یپاک  جز او که  یاحد

 .»کنم ینم

  بود، اما به  در قلبش الله  رسول  با محّبت  همراه ل  شهیعا  سخن  نی! ا یآر

 آورد. یم  را بر زبان  کلمات  نیا ، اش و مؤمنانه  فانهیخاطر ناز عف
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  خانه  به  گردید و شادي  راست  صفوان  خمیده  شاد شد، پشت  مؤمنان  قلب 
  بازگشت  و صدیقیت  نبوت

اد شد و ش   یمصطف رنجور  نور، دل  ی سوره  یابتدا  آشکار و محکم  اتیآ  با نزول

،  یدیخورش  همچون ل  قهیشه صدیعا ، مادر مؤمنان  نیو غمگ  پژمرده  ی چهره

  ، راست بتیمص  از فرط»  معطل  بن  صفوان« ی دهیخم  و پشت  گشت  منّور و شادان

شد و   دهیکش  و ندامت  ییرسواک خا  به  مرّوت یب  کوردل  منافقان  ی شد و پوزه

ناروا، گرفتار شدند و   تهمت  نیا  تا ابد در عذاب  همدستانشو »  یاب  ابن  عبدالله«

 . سر گذاشت  را پشت  تلخ  امیاز ا  یگرید  برگ  خیتار

 ابوبکر   تیب  به  یشاد الله  رسول  نور توسط  ی سوره  اتیآ  از تالوت  پس

 . گرفت  یا تازه  جان  آنان  ی پژمرده  و دل  بازگشت

  عفت و  و طهارت  یدر مورد پاک  نازله  اتیآ  یوقت   قیابوبکر صد

 ید، سریرا شن ل  قهیصد شهی، عا اش جگرگوشه
ً
   لشه یعا  یشانیبلند شد و پ عا

 حرف زمیپدر عز  یا«:  گفت ل شهیعا  وقت  نید. در ایرا بوس
ً
مرا باور   ! چرا قبال

 ؟ ینشمرد  گناه یو مرا ب  ینکرد

  مسئله  نیمورد ا اگر در«:  گفت  و اخالص  صداقت  در کمال   قیابوبکر صد

  بر من  آسمان  کدام  آنگاه ـ  نداشتم  قتیحق  به  یعلم  چیه  که  یـ در حال  زدم یم  یحرف

 ».کرد یم  مرا حمل  نیزم  و کدام  انداخت یم  هیسا

  افک  بر اهل  حد قذف  اجراي
  اتی، آ یا راد خطبهیا از  برد و پس  فیمسجد تشر  به الله   گفتگو رسول  نیبعد از ا

  و تمام  ارانیو   اصحاب  یرا برا ل  قهیشه صدیعا  حضرت  در مورد برائت  نازله

بودند، حد   را زده  تهمت  نیا  که  یکردند و دستور دادند بر کسان  قرائت  نهیمد  مردم

 شود.  بود، زده  شالق  هشتاد ضربه  که ، قذف
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  که  آن  اثبات بدهد، و از  نسبت  کسی  زنا را به  تهمت  که  کسی  دستور قرآن  بنا به

 باید چهار شاهد بر آن
ً
 شود.  زده  باید بر او حد قذف بدهند، عاجز بماند،  گواهی  حتما

  شرعی  دلیل  چون دادند، می  را ترویج  داشتند و آن  افک شرکت  ی در واقعه  که  کسانی

 شد.  جاری  و بر آنها حد قذف  شده  قذف  عاجز ماندند، مرتکب  آن  و از اثبات نداشتند

  دام  نیدر ا  یواقع  نفر از مسلمانان  سه  بودند و فقط  منافقان  زنندگان اکثر تهمت

کردند.   بر آنها، توبه  یحد شرع  یبعد از اجرا  بودند. که  را باور کرده  هیو قض  افتاده

 عبارتند از:نفر   سه  نیا

 ). ق یابوبکر صد  (خواهرزاده  اثاثه  بن  مسطح -۱

 .   ثابت  بن  حسان -۲

 .ل  جحش  حمنة بنت -۳
در   مادر مؤمنان  و محّبت  بازگشت  مؤمنان  ی خانه  به  و فرح  یشاد  شکل  نیو بد

 برابر شد. چند  مسلمانان  یالله و تمام  رسول  اصحاب  قلوب

  اسالمی  ي جامعهدر   آن  و بازتاب  افک 
  یناگوار  و اثرات  داشت  یا گسترده  روز بازتاب  آن  یاسالم  ی در جامعهک اف  ی هیقض

 . گذاشت  یز بر جاین

و   مرد، عالم و  ، زن ر و جوانید. پیچیپ  نهیدر مد  سرعت  مورد به  نیدر ا  بحث

 راندند. یم  سخن  در مورد آن  ی، همگ یعام

و فکر   متزلزل  دهیدر اثر عق  که  یشدند؛ گروه  ا چند گروهماجر  نیدر ا  مردم

 بودند.  افتادهک ش  به ل  قهیصد  یشه یعا  یو پاک  ، در شرافت باطل

از  کردند و یاکتفا م   لشه یعا  نفس  و طهارت  یزگیپاک  به  گر کهید  یگروه

  گوش  به  و آنچه جستند. یم  یزاریب  و منافقان  مخالفان  و سخنان  هیقض  نیا  استماع

 گفتند. یم » ال قوة إال بالله و  ال حول«کردند. و  یم  رونیب  چشمک دند با اشیشن یم
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  کردند، که یم را رد  دالن هیس  یو افترا  و تهمت  برآمده  دفاع  مقام  گر بهید  یا فرقه

 .)١(بودند   از صحابه  یو تعداد  اوس  جماعت  جمله  از آن

 ؟ قرآنچرا  
  صادق  شانیاهایو رؤ  خواب  جهت  نیهم  هستند، به  معصوم  یهمگ ‡اء یانب

 باشد. یم  یوح  ی مثابه  نند، بهیبب  را که  و آنچه  است

  در خواب  برائتش  که  داشت انتظار  شیخو  ی گفته  ز طبقین ل شهیعا  حضرت

 انتظار  گردد و  انینما   الله رسول  یایو رؤ
ً
  شیخو  را در شأن  قرآن  اتیآ  نزولاصال

 . نداشت

را  ل  صدیقه  ی عایشه   نام  خواست بود. او می  کرده  اراده  اما پروردگار چیز دیگری

  یاو را برا  مانیو ا  و صداقت  ی، پاک یعصر و زمان دارد، و در هر  نگه  زنده  امتیتا ق

 کنند و با  حاصل  ببرند، ثواب  ضیف  نامشاز ذکر   گرانیبازگو کند. تا د  ندهیآ  یها نسل

 بورزند.  ، عشق مادر مهربان  نیا  به  ادشی

ظاهر  الله  رسول  یبرا ایو رؤ  در خواب لشه یعا  گر اگر برائتید  از طرف

قرار   منافقان  یمنف  غاتیر تبلیتأث  تحت  مانیاال فیضع  یا بود عده  شد، ممکن یم

  از خود درآورده ) محمد   لشه یعا  را (برائت  داستان  نیا  نکهیبر ا  یرند، مبنیگ

  آن  و ثبت  قرآن  اتیآ  ماند، اما با نزول یم  یباق  و شبههک ش  یجا  یشکل  . و به است

  ز از قبولین  یمتعصب  هر دشمن  را انکار کند. بلکه  تواند آن ینم  ینور، کس  ی در سوره

  قرآن  اتیآ  نکردن  قبول  یعنی ل  شه یعا  برائت  قبول  دمع  ندارد؛ چراکه  ییا چاره  آن

 . و الحاد است کفر  یمعنا  به  نیو ا

 

 .۱۲۲  محمد، ص  اتیدر ح   لشه یعا -١
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 د: یفرما یم  یطبر  امام

  لهیچهار وس  را به  شیخو  چهار نفر از دوستان  و برائت  یپاک  خداوند سبحان«

 : است  کرده  ثابت

،  نموده  تبرئه خا،یزل  اهلاز   یشاهد  ی لهیوس  را به ـ  ـ  وسفی  حضرت )۱

اهد من(د: یفرما یم  آنجا که هدَ شَ ا  وَ شَ  .)اَهلهَ

گفتند: در  یم  کرد که  هود تبرئهی  ییجو بیرا از ع ـ  ـ  موسی  حضرت )۲

  یپوشاند، ول یخود را م  غسل  در موقع  وجود دارد که  ییها بیع  موسی  بدن

قرار   آن  یبر رو  کردن  غسل  وقت در  موسی  یها لباس  را که  یخداوند سنگ

  بینند و او را از عیرا بب  موسی  بدن  انیهودی درآورد تا  حرکت  ، به داشت

 افتند.یمبری 

  طفل  که  سی یع  آوردن  ـ را با نطق  هاالسالمیـ عل  میمر  حضرت )۳

 ». هستم خدا  ی بنده  من: « گفت   سییع  نمود که  بود، تبرئه  یرخواریش

و   است  ذکر شده  انکار که  رقابلیو غ  حیصر  اتیرا با آ لشه یعا  تحضر )۴

» نمود  خواهند خواند، برائت  قرآن را در  اتیآ  آن  ، مردم است  یا باقیتا دن
)١(. 

 آورد؟  با خود چه   جبرییل
  ی سوره  ییابتدا  اتیآ ل  قهیصد  ی شه یعا  به  دادن بعد از مژده   اکرم  رسول

  شده  نازل ل  قهیشه صدیعا  نیالمؤمن ام  برائت و  یپاک  در آن  نور را که  ی مبارکه

 .)٢(فرمود   تالوت ، است

 نور.  سوره  اتیآ  لی، ذ یطبر  ، امام انیالب  ر جامعیتفس -١

 نور.  سوره ۲۶  یال ۱۱  اتیآ  -٢
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 کرد:  اشاره  چند علت  به  توان یم» نور« به  سوره  نیا  یگذار نام  یبرا

و   ها و زمین آسمان  ی خداوند را نور و نوردهنده  که  سوره  در این  ای وجود آیه )۱

ُ ٱ﴿  است  کرده  معرفی  و درون  قلوب َ�ٰ ٱ نُورُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]۳۵النور: [ ﴾ِض �ۡ�

، ورود  طالق ، ازدواج  : آداب لیاز قب  ذکر شده  سوره  نیدر ا  که  ینوران  احکام )۲

  نها سببیا  تیرعا  که و...  گرانیبا د  و ارتباط  ، حجاب از منزل  و خروج

 .)١(گردد یم  یو اجتماع  یفرد  یزندگان  تینوران

 ل  قهیصد  ی شه یعا  به  بزرگ  تهمت  نیبر اثر ا  که  یو ظلمت  یکیتار  رفع )۳
  آن  یمانند نور  اتیآ  نیبود، ا  شده  ها حاکم یبعض  و در قلوب  نهیدر مد

و   یها، پاک یبدگمان  یکیتار  یال البه و از  شکست  ها را در هم یکیتار

 . گشت  انینما   لشه یعا  یگناه یب

 بهیمستق  سوره  نیا ۱۱  ی هیاعتقاد دارند از آ  از مفّسران  یاریهر چند بس
ً
  ی هیقض  ما

  در شأن ۲۶  ی هیتا آ  سوره  یاز ابتدا  که  است  نیز بر این  یبرخ  یدارد، اما رأ  اشارهک اف

را در   احکام  ماجرا آن  نیخاطر هم  باشد و خداوند به یم ل  قهیصد  یشه یعا

 . است  نموده  انیب  سوره  یابتدا

 به ۲۶  ی تا آیه ۱۱  ی از آیه  هر حال  به
ً
 و صراحتا

ً
 ل عایشه  برائت و  پاکی  مستقیما

 گردد. یم  میتقد  اتیآ  نیاز ا  یمختصر  ی ترجمه  دارد که  اشاره

 را ناگوار ندانید  کاف  ی واقعه 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ٓ ِ  ُءوَجا  لَُّ�م�  �َ�ّٗ  َسُبوهُ َ�ۡ  َ�  ّمِنُ�مۚۡ  َبةٞ ُعۡص  ِك فۡ ۡ�ِ ٱب
ا ُهمّمِنۡ  ِريٖٕ مۡ ٱ لُِ�ِّ  لَُّ�مۚۡ  َخۡ�ٞ  ُهوَ  بَۡل   ِم� ثۡ ۡ�ِ ٱ ِمنَ  تََسَب �ۡ ٱ مَّ
ِيٱوَ  َّ�  ٰ  .]١١النور: [ ﴾١١ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ۥَ�ُ  ُهمۡ ِمنۡ  ۥهُ كِۡ�َ  تََو�َّ

 .۴  ، ص۲ ، ج انیالب  روائع) ١(
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  و سر هم  ) پرداخته المؤمنین ، ام عایشه ل   ی (دربارهرا   بزرگ  تهمت  این  که  کسانی«

بد   برایتان  حادثه  این  مبرید که  از خود شما هستند، اما گمان  اند، گروهی کرده

  منافقان  ؛ چراکه است  (و خیر شما در آن  است  خوب  برایتان  مسئله  این  ، بلکه است

را   رنجیدگان  را پیدا، و عظمت  گناهانبی  جدا، و کرامت  مخلص  از مؤمنان  کوردل

  به  دست  که  آورد. آنانی خود می  را به  لوح ساده  از مسلمانان  کند. برخی هویدا می

خود را از   ، سهم اتهام  در این  شرکت  ی اندازه  اند، هر یک به زده  گناهی  چنین

  کرده  که  کاری  گناه  به  از آنان  و) هر کدام  خواهند داشت  آن  و مجازات  مسئولیت

  بود، و) بخش  توطئه  در این  آنان  ی (سر دسته  که  آید، و کسی ، گرفتار می است

 .»دارد...  سنگینی  و مجازات  بزرگ  ، عذاب است  داشته  عهده  را به  از آن  عظیمی
،  فرموده  نازل »کاف»  یدر مورد ماجرا  که  یا هیآ  نیدر اول  خداوند سبحان

   ، خاندانالله  رسول  خواهد دل یم
ّ

را  ل  مظلوم  یشه یو عا   قیابوبکر صد

 
ّ
 شّر و ناگوار تصّور نکن  واقعه  نیا  که کند یگوشزد م  آنان  دهد و به  یتسل

ً
د، یرا اصال

  یکیر و نیخ  ، سراسر آن شما ناگوار و ناپسند است  شیپ  که  یشّر   یبسا کارها  چه

 داند. یرا م  آنان  و اوضاع  بندگان  پروردگار، بهتر حال  پسباشد. 

   ییرا دلجو  زدگان بتیبا، مصیز  یپروردگار با کلمات )۱
ّ
  دهد. پس یم  یو تسل

و   د از کلماتی، با مسلمانان  یبرا  یمشکل  آمدن شیپ  ز در وقتین  فرد مؤمن

  موجبات  شیخو  و با سخنان ردیکار بگ  آنان  ییدلجو  یبا برایز  جمالت

 د.ینما  را فراهم  آنان  آرامش

مورد   خویش  اطرافیان  از سوی  مسلمان  انسان  اوقات  بسیاری  است  ممکن )۲

  بسا بدترین  چه تصّور کرد،  را دور از ذهن  قرار گیرد. نباید این  تهمت

  شود انسان  موجب کار نباید  این  باشد. پس  نزدیکان  ها از سوی تهمت

 اعتماد کند.  هر کسی  بداند و به  امین  و شّر نزدیکان  خود را از تهمت  مسلمان

  یرهایخ  در آن دیشا  د، بلکهیرا شّر و ناگوار تصّور نکن  یآمد بد شیپ  هر نوع )۳

با   ارتباط  که  است  نیا  مهم  باشد. پس  نهفته  انیخود و اطراف  یبرا  یفراوان
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د یینما  او مراجعه  به  و احوال  اوقات  یو در تمام دینده  پروردگار را از دست

 د.یکن  طلب  و استعانتک و از او کم

  یو بدنام  یسرشکستگ  ی هیما لشه یعا  حضرت  یتنها برا  نه  واقعه  نیا )4

  خاندان  یبرا  مینیب یم  کرد. پس شتریرا ب  شانیا  و منزلت  عّزت  ، بلکه ستین

  ر بودهی، سراسر خ از مسلمانان  یاریو بس ابوبکر   تیو ب الله  رسول

 . است  داشته  همراه  را به  و درد و رنج  و اندوه  ُحزن  ی، هر چند روزگاران است

و   یرهبر و  یطراح  که  یند. افرادیب یسزا م  گناهش  ی اندازه  به  یهر کس )5

خواهند   سزایشان  دیگراندارند، بیشتر از   عهده  را به  شوم  های نقشه  اجرای

دید   کرا با ی  یو همگ  دانست یخوب  را به  هر مجرمی  باید جایگاه  داد. پس

 .نکرد  نگاه

 کنید؟ یم  چرا زود قضاوت

ۡ ٱ َظنَّ  ُتُموهُ َسِمعۡ  إِذۡ  َ�ٓ لَّوۡ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل نُفِسِهمۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ْ  �َخۡ�ٗ  بِأ  َوقَالُوا

 ٰ�َ ٓ بِ�ٞ  كٞ إِفۡ  َذا    .]۱۲النور: [ ﴾١٢ مُّ
چرا وقتی آن را شنیدید، مردان و زنان مؤمن در حّق خویش گمان نیک نبردند و «

 .»نگفتند: این دروغی آشکار است
در   یقاطع  لیدال  که  یو تا زمان  رفتیرا پذ  ید هر سخنینبا  قیتحق  بدون )۱

.  ستیرا نگر  هیقضیک ن  و گمان  ظن  د با ُحسنی، با امدهین  دست  به  مورد آن

 . است  ، ممنوع آن  و پخش  عهیشا  به  زدن  دامن  پس

  باشد که  یقدر  د بهیگر بایکدیبا   آنان  و موّدت  و محّبت  مسلمان  ارتباط )۲

  و مشکل  بتیرا مانند مص  برادر و خواهر مسلمانش  بتیو مص  مشکل

د در یبرد، با یمیک ن  گمان  شتنیخو  به  طور که همان  بداند. پس  شیخو

  است  قدر مهم  آن  مسئله  نیشد. ایندیب  نیچن  نیز ایگر نید  مورد مسلمانان
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یک ن  و گمان  ظن  حسن  گرانید  به  د: نسبتیبفرما  نکهیا  یجا  خداوند به  که

  یعنید. یباش  داشته  ظن  ُحسن  خودتان  د: بهیفرما ید. میباش  داشته

د، از برادر و خواهر یدان ید میرا بع  خودتان کارها از  نیا  انجام  که  گونه همان

 د.یبپندار دیرا بع  ز آنین  مسلمانتان

را باور   آن د، زودیدیرا شن  ییو ناروا  زشت  کلمات  یاگر در مورد مسلمان )۳

ها را  تهمت  آن  که  است  نیا  مؤمن  ی فهیوظ  د، بلکهییفزاین  هم  د و بر آنیندار

   سخن  نیا ! د: نهیبگو  اول  ی وهله  کند و در هماندور   از مؤمنان
ً
کامال

  تیگر، اهمیافراد د  گاهیآبرو و جا  حفظ  . پس است  یبزرگ  و دروغ  اشتباه

،  و ناروا در مورد مؤمنان  اساس یب  عاتیدارد. و در برابر شا  در اسالم  یادیز

 . ستیز نیجا  کردن  سکوت

ید؟ یمشاهد ن  ادعایتان  یچرا برا   آور

ٓ  َ� لَّوۡ ﴿ رۡ  هِ َعلَيۡ  ُءوَجا
َ
ٓ  َ�َعةِ بِأ ۚ ُشَهَدا   لَمۡ  فَإِذۡ  َء

ۡ
ْ يَ� ِ  تُوا ٓ ٱب َهَدا ْوَ�ٰٓ  ءِ لشُّ

ُ
 ِعندَ  �َِك فَأ

ِ ٱ ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َّ  .]۱۳النور: [ ﴾١٣ ِذبُونَ َ�
چرا بر آن چهار گواه نیاوردند؟ پس چون گواهان را نیاوردند آنان در نزد خداوند «

 .»دروغگو هستند
د یز باین  مقابل د باور کرد و دریزند نبا یم  تهمت  گرانید  به  را که  یکس  سخن )۱

د ینبا  یاسالم  ی جامعه در  ؛ چراکه و شاهد خواستک و مدر  لیاز او دل

  یآبرو  یهر فرد مغرض  وگرنه باشد  داشته  رواج  یو زودباور  یلوح ساده

د شاهد و یبا  شیخو  یمدعا  اتاثب  یبرا  کند. پس یدار م را لکه  مسلمانان

 اورد.یب  گواه
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  شیادعا  یبرا  یا کننده  قانعک شاهد و مدر  نتوانست  زننده اگر فرد تهمت )۲

  هیو تنب  لیخوار و ذل او را  ننمود، و حتی  او توجه  سخنان  گر بهید دیاورد، بایب

 بزند.  تهمت  یکس  نکند به  گر جرأتیکرد تا د  یبدن

  است  با مؤمنان  پروردگار همیشه  و رحمت  لطف

ِ ٱ ُل فَۡض  َ� َولَوۡ ﴿ �ۡ ٱ ِ�  ۥُتهُ َورَۡ�َ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ ُ�مۡ  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ ٓ  ِ�  لََمسَّ  َما
فَۡض 

َ
 .]۱۴النور: [ ﴾١٤ َعِظيمٌ  َعَذاٌب  �ِيهِ  ُتمۡ أ
(با   ) و در آخرت عقوبت  تعجیل  خدا در دنیا (با عدم  مرحمتو   اگر تفضل«

در کار   و فرو رفتنتان  خوض  سبب  به  شد، هر آینه شما نمی  حال  ) شامل مغفرت

 .»گردید می  گیرتان گریبان  و بزرگی  سخت  ، عذاب تهمت
نشود،   حالش  شامل  خداوندی  و رحمت  اگر لطف  باید بداند که  مؤمن  انسان )۱

  ناشایست  اعمال  سبب  به  هم  رود، آن می  و نابودی  هالکت  زود به  خیلی

َرم  با لطف  احوال  در تمام  ، اما پروردگار مهربان خودش
َ
او   دست  خویش  و ک

 دهد. می  او را نجات  و بدبختی  گمراهی  های گیرد و از پرتگاه را می

اورد؛ ین  زبان کند بر یخطور م  شذهن  به  باشد آنچه  د مواظبیبا  مؤمن  انسان )۲

  دهد و عذاب باد  را به  ، َسَرش اساس یب  سخنان  نیا  است  ممکن  چراکه

و   لطف  مورد هم  نیدر ا  کند. پس  حالش  شامل  ا و آخرتیرا در دن  یاله

دهد،  ینم  عذاب  شیها گفته  یخاطر تمام  را به  انسان  که  است  یاله  رحمت

  بر زبان  یآدم  که  اساس یب  سخنان  ناروا و آن  یها تهمت  آن  قابلدر م  وگرنه

 شود.  یدردناک  یها عذاب بسا دچار  گرداند چه یم  یجار

ید!  کرا کوچ  دیگران  به  تهمت  نشمار
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وۡ  إِذۡ ﴿ ۡ  ۥنَهُ تَلَقَّ ل
َ
فۡ  َوَ�ُقولُونَ  ِسنَتُِ�مۡ بِ�

َ
ا َواهُِ�مبِأ  ۦبِهِ  لَُ�م َس لَيۡ  مَّ

ِ ٱ ِعندَ  َوُهوَ  اَهّيِنٗ  ۥَسُبونَهُ َوَ�ۡ  مٞ ِعلۡ   .]۱۵النور: [ ﴾١٥ َعِظيمٞ  �َّ
هایتان  گرفتید و با دهان چون [که آن تهمت بزرگ را] زبان به زبان از یکدیگر می«

] ناچیز و  گفتید که هیچ معرفت و شناختی به آن نداشتید و آن را [عملی چیزی می

 .»خدا بزرگ بودپنداشتید و در حالی که نزد  سبک می
 کرد.  قبول  قیتحق  را بدون  ید هر حرفینبا )۱

گاه  علم  د براساسیها با گفته )۲ د در یو نبا باشد  در مورد موضوع  یکاف  یو آ

گاه  که  یزیمورد چ  د.یصادر کن  ید، رأیندار  یآ

 نکنید.تصّور   اشکال از  را سبک و خالی  کرد و آن  نباید بازی  مردم  با آبرو و حیثیت )۳

 در موارد مهم  اساس یب  عاتیو نشر شا  اشاعه )۴
ً
  یآبرو  که  مخصوصا

  نید ایشا د. ویآ یشمار م  به  رهیکب  ندازد، از گناهانیخطر ب  را به  یمسلمان

اما نزد خداوند  د،یندان  یزیرا چ  باشد و آن  ارزش یب  خودتان  شیپ  سخنان

 . است  ار بزرگیبس

ا ُتمقُلۡ  ُتُموهُ َسِمعۡ  إِذۡ  َ�ٓ َولَوۡ ﴿ ٓ  يَُ�ونُ  مَّ ن َ�َا
َ
 َذاَ�ٰ  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  َذابَِ�ٰ  �ََّتَ�َّمَ  أ

  .]۱۶النور: [ ﴾١٦ َعِظيمٞ  نٌ َ�ٰ ُ�هۡ 
  بدین  زبان  گفتید: ما را نسزد که شنیدید، می را می  آن  که  وقتی  بایستی چرا نمی«

 .»!... است  بزرگی  بهتان  الله! این  ، سبحان بگشاییم  تهمت

 دهند  را گوش  یقرآن  یباید پندها  مؤمنان 

ُ ٱ يَعُِظُ�مُ ﴿ ن �َّ
َ
ْ  أ بًَدا ۦٓ لِهِ لِِمثۡ  َ�ُعوُدوا

َ
ؤۡ  ُكنتُم إِن �  .]۱۷النور: [ ﴾١٧ مِنِ�َ مُّ

را تکرار   کاری  اگر مؤمنید، نکند هرگز چنین  کند، اینکه می  تان خداوند نصیحت«

  ، با تهمت راستین  ایمان  سازید؛ چراکه  معصیتی  چنین  را آلوده  کنید (و خویشتن

 .»ندارد)  سر سازگاری  دروغین
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 . است  مؤمنان  عبرت  یبرا  ها در قرآن داستان  نیا  ثبت )۱

   ازمند استین  حتیو نص  موعظه  به  شهیهم  انسان )۲
ً
و   موعظه مخصوصا

 باشند.  یاله  که  ییپندها

  به  گرانید  که  آن  دارد از جمله  یادید زیز فوایانگ عبرت  یها داستان  ییبازگو )۳

 نروند.  ییکارها  نیچن  یسو

 ل  صدیقه  ی شهعای  حضرت  برائت  پذیرش  افک و عدم  داستان  به  زدن  دامن )۴
 . بدور است  از فرد مؤمن

﴿ ُ ُ ٱ َوُ�بَّ�ِ ُ ٱوَ  ِت� َ�ٰ �ٱ َلُ�مُ  �َّ  .]۱۸النور: [ ﴾١٨ َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  �َّ
  دارد، و خدا بس می  شما بیان  خود) را برای  و روشن  واضح  (احکام  خداوند آیات«

گاه ) و  با خبر است  تان زندگی  و خوبی  بدی  شما و عوامل  از نیازهای  (است  آ

 .»کند)... می  وضع  را برایتان  و قوانین  احکام  حکمتش  مقتضای  (و به  است  حکیم
 . هاست انسان خود  شیخاطر آسا  به  یحیصر  یها حکم  نیصدور چن )۱

  نسبت  تعالی او  یدلسوز  ی پروردگار، نشانه  یاز سو  گوناگون  احکام  انیب )۲

 باشد. یم  بندگانش  به

  خداوند باشد، نه  د از جانبیکارها، با  کردن  و حرام  ، حالل ینید  دستورات )۳

 ها. انسان

  حکمت  بنا به  در قرآن  آن  بازگو کردن  و باز هم ک)(اف  هیقض  نیا  آمدن  شیپ )۴

 باشد. یم  یپروردگار  و علم

  لعایشه   به  توهین  نشر کنندگان یبرا  کدردنا   عذاب 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ن ُ�ِبُّونَ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ لۡ ٱ �َِشيعَ  أ َّ�  ْ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمُنوا

َ
 أ

�ۡ ٱ ِ�  ِ� �ٱوَ  َيا�ُّ ُ ٱوَ  ِخَرة نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
 .]۱۹النور: [ ﴾١٩ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ
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  مؤمنان  زنا) در میان  (همچون  بزرگی  دارند گناهان می  دوست  که  کسانی  گمان بی«

دارند. خداوند   دردناکی  و عذاب  ، شکنجه در دنیا و آخرت  گردد، ایشان  پخش

  دانید (ابعاد مختلف ) و شما نمیو آثار مرگبار فحشاء را  شوم  داند (عواقب می

 .»ها را)... و پلشتی  گناهان  پخش
و   خاندان  کنند که می  و... تالش  و فیلم  ، زبان با قلم  امروز هم  که  افرادی )۱

 . است  شده  آماده  دردناکی  آنها عذاب  دار کنند، برای را لکه پیامبر   اصحاب

را تکرار   سلول ابن  اساس یب  عاتیشا  همان  دارند امروز هم  دوست  که  یآنان )۲

  اعمالشان  یسزا  به  یزود  رند، بهیبگ  یآلود ماه گل  آب  نیو از ا  کرده

 د.یخواهند رس

و   نیالمؤمن مورد ام را در  یبدتر  یها حرف  شان یخصوص  در محافل  منافقان )۳

خداوند از   فقطد و یدان ینم شماها  کنند که یبازگو م الله  رسول  اصحاب

  یرا براک د و دردنایشد  عذاب  جهت  نیهم  خبر دارد، به  آن  یو زشت  قبح

 . است  در نظر گرفته  آنان

  ی نشانه  عاتیشا  پخش  به  د و عالقهیرا پوش  مسلمان  و گناه  بید عیبا )۴

 . است  یمانیا یب

ِ ٱ ُل فَۡض  َ� َولَوۡ ﴿ نَّ  ۥُتهُ َورَۡ�َ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
َ
َ ٱ َوأ  ﴾٢٠ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  �َّ

 .]۲۰النور: [
شامل حال شما نبود و اینکه خدا مهربان و رحیم  الهیو اگر فضل و رحمت «

 .»گرفت)! است (مجازات سختی دامانتان را می
  نیالمؤمن ام  زنا به  در برابر تهمت  یو کمر شکن  بزرگ  مجازات  چنان  : (آنیعنی

 کرد). یم  را تباه  تان یزندگ  کرد، که یم  نییا تعیدر دن  تانیبرا
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، حاال  بوده  اساس یب  عاتید و شایفکر پل  نیرو ا دنباله  هم  تا حال  یاگرکس )۱

 کند.   تواند توبه یم

  ، پس گذشت خواهد  کنندگان توبه  از گناه  خویش  و رحمت  پروردگار با لطف )۲

 بکشید.  دست ل  صدیقه  عایشه ی  بدنامی  ، یعنی شوم  اقدام  بیایید از این

 هستند  شیطان  و رهروان  ، پیروانلعایشه   به  کنندگان  توهین 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  تَتَّبُِعوا يۡ ٱ تِ ُخُطَ� ٰ  يَتَّبِعۡ  َوَمن ِن� َ�ٰ لشَّ  تِ ُخُطَ�

يۡ ٱ   ۥفَإِنَّهُ  نِ َ�ٰ لشَّ
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٓ َفحۡ لۡ ٱب ۡ ٱوَ  ءِ َشا ِ ٱ ُل فَۡض  َ� َولَوۡ  ُمنَكرِ� ل  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ

َحدٍ  ّمِنۡ  ِمنُ�م َزَ�ٰ  َما ۥُتهُ َورَۡ�َ 
َ
بَدٗ  أ

َ
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  ا� ٓ  َمن يَُزّ�ِ  �َّ ۗ �ََشا  ُء

ُ ٱوَ   .]۲۱النور: [ ﴾٢١ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  �َّ
از گامهای شیطان پیروی مکنید و هر کس که از گامهای شیطان  ،ی مؤمنانا«

دهد. و اگر  ] ناشایست و ناپسند، فرمان می پیروی کند [بداند] که او به [کارهای

شد ولی  بود، هرگز هیچ کس از شما پاک نمی فضل خدا و رحمت او بر شما نمی

 .» تدارد و خداوند شنوای دانا اس خداوند هر کس را بخواهد پاک می
 ل  قهیصد  ی شهیعا  را ـ نعوذبالله ـ به  یگر زنا و فاحشه  تهمت  که  یافراد )۱

 هستند.  سیابل  و از فرزندان  طانیدهند، ش یم  نسبت

  نانیا  که دینده  افراد گوش  نیا  یها حرف  ! به مؤمنان  ی! و ا جوانان  یا )۲

 د.ینکن  دنبالرا   نانیا  یها گام  هستند. پس  طانیش  ندگانینما

  نانید یظاهرنما و ب  عالمان  ی ادانهیو ش  مغرضانه  رو سخنان دنباله  که  یکسان )۳

  و ناسزا گفتن  فحش  به  فقط شما را  ادانیش  نیا  ، گردند بدانند که چند چهره

 کنند. یامر م الله  رسول  ارانیو   اصحاب و ل  قهیصد  ی شهیعا  به
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  د و بهیبردار دعا  به  ، دست یطانیش  دام  نیو ا  مهلکه  نیاز ا  نجات  یبرا )۴

کند.   ییرا راهنما شما  شیخو  و لطف  د تا با فضلیکن  خداوند رجوع  یسو

 گرداند.ک شما را پا  گذشته  سخنان  و از گناه

 نخواهد بود. ّسریم  یاله  قیو توف  لطف  بدون  یواقع  ی هیتزک  به  دنیرس )۵

 مخور!  بزرگوار! زود قسمابوبکر   یا 

  َوَ� ﴿
ۡ
ْ  تَلِ يَ� ْولُوا

ُ
َعةِ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  لِ َفۡض لۡ ٱ أ ن لسَّ

َ
ْ تُوٓ يُؤۡ  أ ْوِ�  ا

ُ
 َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ أ

ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  ِك�َ َمَ�ٰ ل ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل ْ عۡ َوۡ�َ  �َّ ْۗ َفُحوٓ ۡص َوۡ�َ  ُفوا َ�  ا
َ
 ُ�ِبُّونَ  �

ن
َ
ُ ٱ ِفرَ َ�غۡ  أ ُ ٱوَ  َلُ�مۚۡ  �َّ  .]۲۲النور: [ ﴾٢٢ رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ
)   نعمتند، (همانند ابوبکر صدیق  و فراخی  فضیلت  از شما اهل  که  کسانی«

  مهاجرین  و مستمندان  خود را از نزدیکان  و بخشش  بذل  نباید سوگند بخورند اینکه

  دامن  آن  و به  داشته  افک دست  در ماجرای  اینکه  علت  گیرند (به خدا باز می  در راه

دارید خداوند شما را  نمی  نمایند. مگر دوست  اند) باید عفو کنند و گذشت زده

فرماید،   پوشی چشم  هایتان دارید خدا از لغزش  دوست  که  گونه بیامرزد؟ (همان

و دهید)   خیر ادامه  کارهای  گونه این  بگیرید و به  را نادیده  دیگران  شما نیز اشتباهات

  آداب  به  و متصف  را متأدب  خویشتن  (پس  است  خدا آمرزگار و مهربان

 .»سازید)  آفریدگارتان
   عظمت )۱

ّ
خداوند او را   که ، یاسالم  ی او در جامعه  و نقش   قیابوبکر صد

َرم  فضل  اهل
َ
 د.ینما یم  یمعرف  و ک

 . برتر است  از همه نیز  در ُبعد معنوی  ، بلکه مادی  ی تنها در جنبه  نه ابوبکر  )۲

 کند.  آنها قطع  به را  هایش ، کمك دیگران  و گناه  ناسپاسی  نباید در مقابل  انسان )۳

 بگذرد.  برادر و خواهر مسلمانش  د از خطا و لغزشیبا  مؤمن )۴

را   گرانید زین  خودش دیبا  ، پس است  یاله  عفو و بخشش  طالب  یاگر کس )۵

 د.ینما  یپوش چشم  شانیببخشد و از خطا
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  به  عالقه  ی ، نشانه عذر آنان  کردن  و قبول  گرانید  یاز خطا  یپوش چشم )۶

 باشد. یم  یاله  مغفرت

  زنند یم  تهمت  لعایشه   همچون  یپاکدامنان  به  که  خدا بر آنان  لعنت 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  �َّ ٰ َ�ٰ لۡ ٱ تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل ۡ ٱ تِ فَِ� ْ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل �ۡ ٱ ِ�  لُعُِنوا  َيا�ُّ
 .]۲۳النور: [ ﴾٢٣ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ِخَرةِ �ٱوَ 
  زنا متهم  و) ایماندار را به  آلودگی  خبر (از هرگونه بی  پاکدامن  زنان  که  کسانی«

  دارند (اگر توبه  عظیمی  خدا دور و عذاب  از رحمت  سازند، در دنیا و آخرت می

 .»نکنند)
ا و یخداوند را در دن  نینفر ل  قهیصد  یشه یعا  حضرت  به  زدن  تهمت )۱

 دارد.  دنبال  به  آخرت

 تهمت  پروردگار خودش )۲
ً
و هر  ل  قهیصد  ی شه یعا  به  زنندگان  شخصا

  یبرا را  یدیو شد  بزرگ  و عذاب  کرده  نیو نفر  را، لعنت  یگرید  پاکدامن  زن

 . است  ا نمودهیمه  آنان

  یتیشخص  گاهیو جا  موضوع  تیاهم  ی خدا، نشانه  یاز سو  نیو نفر  لعن )۳

 رد.یگ یقرار م  مورد اتهام  که  است

  شهیعا و   لشه یعا  به  زنندگان تهمت  ید برایوع  نیدتریشد  در قرآن )۴

 . است  ذکر کرده  را با هم  و عذاب  نینفر  باشد که یها م صفت

 شوند یرسوا م  در روز قیامت  زنندگان  تهمت 

ۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َهدُ �َشۡ  مَ يَوۡ ﴿ ل
َ
يۡ  ِسنَُتُهمۡ �

َ
رۡ  ِديِهمۡ َو�

َ
ْ  بَِما ُجلُُهمَوأ  ﴾٢٤ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 .]۲۴النور: [
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  ایشان  و پای  و دست  زبان  آنان  علیه  که  روزی  دارند) در آن  عظیمی  عذاب  (آنان« 

 .»دهند می  اند، گواهی کرده  که  کارهایی  به
 کردند. یم  نیها توه یخوان ها و روضه یدر سخنران  شان با زبان  که  یآنان )۱

و   در کتاب اند و بوده  عاتیشا  نیدر صدد نشر ا  مسمومشان  با قلم  که  یآنان )۲

 اند. کرده  اهانت ل  قهیصد  ی شه یعا  ها به روزنامه

اند.  بوده و تئاتر و...  لمیف  کردن  درست  دنبال  شانیبا پاها  که  یآنان )۳

  شانیاعضا  نیا  خواهند شد؛ چراکه  یاله  سخت  دچار عذاب  شان یتمام

 خواهند داد.  یگواه  آنان  هیعل

ُ ٱ يَُوّفِيِهمُ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿ نَّ  لَُمونَ َوَ�عۡ  قَّ �َۡ ٱ دِيَنُهمُ  �َّ
َ
َ ٱ أ  قُّ �َۡ ٱ ُهوَ  �َّ

ۡ ٱ  .]۲۵النور: [ ﴾٢٥ُمبِ�ُ ل
گاه می  بدیشان  و کاست  کم  را بی  آنان  واقعی  روز خداوند جزای  در آن«   دهد، و آ

پروردگار شک و   در حقانیت  (و روز قیامت  آشکار است  خداوند حق  گردند که می

 .»ماند) نمی  ها هم لجوج  ترین سرسخت  برای  تردیدی
  اعمالشان  کامل  یسزا  به  زنندگان تهمت  که  ا انتظار داشتید در دنینبا )۱

 د.ید خواهند  امتیرا در ق  شانیکارها  کامل  یسزا  برسند، بلکه

و   فهیعف  اند و چه داده  آب  به  یگل دسته  چه  روز خواهند دانست  در آن )۲

 اند. و ناسزا گرفته  باد انتقاد و فحش  را به  یتیشخص

د یخواهد فهم  وقت  آن  یهر کس  چراکه ندارد؛  یسود  یمانیروز پش  در آن )۳

 . است  کدام  حق  که

 الله  رسول  ی شایسته  لعایشه  
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ّيَِ�ٰ ٱوَ  ِت� َخبِيَ�ٰ لِلۡ  بِيُثونَ �َۡ ٱوَ  َخبِيثِ�َ لِلۡ  ُت بِيَ�ٰ �َۡ ٱ﴿ ّيِبِ�َ  ُت لطَّ  لِلطَّ
ّيُِبونَ ٱوَ  ّيَِ�ٰ  لطَّ ْوَ�ٰٓ  ِت� لِلطَّ

ُ
ا ُمَ�َُّءونَ  �َِك أ غۡ  لَُهم َ�ُقولُوَنۖ  ِممَّ ٞ مَّ  قٞ َورِزۡ  فَِرة

 .]۲۶النور: [ ﴾٢٦ َكرِ�مٞ 
پاک   ناپاکند. و زنان  زنان  ناپاک از آن  ناپاکند، و مردان   مردان ِناپاک، از آن  زنان«

  تهمت  چگونه  پاکند. (پس  زنان  به  پاک متعلق  پاکند و مردان  مردان  به  متعلق

؟!)  العالمین  رب  ، فرستاده ، همسر محمد امین رزین  عفیفه  ی عایشه   زنید به می

هستند، (و   شود مبّرا و منّزه می  داده  بدانان  که  و ناروایی  ناموسی  های از نسبت  آنان

  ارزشمندند (که  روزی  برخوردارند و دارای  الهی  از مغفرت  ) ایشان دلیل  همین  به

 .)١(») است  تصور آن  قابلغیر  های و نعمت  جاویدان  بهشت

امبر و یپ  همسران  ها به نیها و توه تهمت  نوع  نیمانند ا  حیو قب  زشت  سخنان )۱

 . و ناپاک است  افراد خبیث  دهان  ی و شایسته  ، الیقالله  رسول  و یاران  اصحاب

 سخنان و بدبخت  افراد گمراه )۲
ً
  رونیب  دهانشان از  و نادرست  زشت  ، اکثرا

 دارند.  یستگیز شایکار ن  نیهم  ید و برایآ یم

و   اصحاب و الله  رسول  در مورد همسران  و مؤّدبانهک مبار  سخنان )۳

  ارانشیو   اصحاب الله و رسول  نیراست  روانیپ  ی ستهیو شا  قی، ال ارانشی

از   کدام چیه  به  را نسبت  و زشت  ادبانه یب  سخنان  چگاهیه  نانیباشد و ا یم

 کنند. ینم  یجار  بر زبان امبر یپ  ارانیو   همسران

  همچون  و بدبختک ناپا  یمردان  ی ستهیشا  ، فقط و فاحشهک ناپا  زنان )۴

 ل  قهیصد  یشه یعا  همچون  یا فهیو عفک پا  هستند. و زنان  شیخو
 باشند. یم   اکرم  رسول  همچونک و مبارک پا  یمردان  ی ستهیو شا  قیال

 . دل خرم  یر نور، دکتر مصطفیاز تفس  اتیاکثر آ  ترجمه  -١
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و   غل یو بک پا  ی، خداوند زن است  و غش  غل یو بک پا الله  رسول  چون )۵

  یبرا ) را مطهرات  گر ازواجیو د   لو حفصه    لشه ی(مانند عا  غش

 . است  دهیبرگز  ا و آخرتشیدن  یزندگ  و صحبت  یهمراه

 و ب  هیآ  نیدر ا  قرآن )۶
ً
 لشه یمورد عا در  دارد، آنچه یم  اعالم  پرده یصراحتا

شود،  یم  گفته  ندهیا در آیامروز و   آنچه شد، و یم  گفته الله  رسول  در زمان

ک ها پا تهمت  نیا  یاز تمام   لشه یو عا  است  اساس یو ب  دروغ  یهمگ

 . است  یو َبر

  نیا  خداوند به ، آن  دنیشن  تحمل  ناروا و درد و رنج  یها تهمت  نیا  در مقابل )۷

  و رضوان  مغفرت )، گناه یو ب  پاکدامن  گر زنانیو د   لشه ی(عا  زانیعز

 . است  نموده  میرا تقد  بهشت  یها باغ  نیو همچن  شیخو

 )1( لعایشه   افک  در بیان 

  نیالمؤمن  ام  اندر شأن  یکذب نید  یآوردند از سست  آنکه

  رسول  شه، جفتیعا  در مقام فضول  یلغو گفتند از شما جمع

  حق  با حفظ  ماند او از کاروان گشتند باز از مصطلق یم  که  چون

  یاز مطلب  برون  او خود از هودج یشبیک   نهیمدیک نزد  رفته

 رساند  او را برد و بر منزل  یماندمرد  یرفتند و او بر جا  همرهان

 و خوار  زشت  یگفتند حرف  کاربد دالن  د بهیما نا  در نظم  آن  شرح

 ناروا  یآوردند حرف  یاز شمابر و  یجمع  که  تیآ  نیآمد ا

  در سرشت  آن  شما را بهتر است  بل د زشتیرا مپندار  آن  شیبهر خو

 او از خطا  کسب  کرده  زآنچه  را جزاهست  بهتان  ز اهل  یهر گروه

 . شاهیعل یصف  ، انتشارات با نظم  ر قرآنیـ، تفس رحمه الله ـ  شاهیعل یصف  خیاشعار از ش)  ١(
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  او را چنان  است  اعظم  یمر عذاب تر از آن او معظم  بگرفت  که وآن

  شیخو  یکیبر ن  نبردند از چه  ظن شیک  ازاهل  مردوزن  نید ایشن  چون

  داشتند از ذوالمنن  یکین  چشم شتنیز بهر خو  که  سان  آن  یعنی

  نیا  ستهیاو شا  اندر حق  ستین نیُمب  یبود افک  نیتا بگفتند ا

 و رد  کذب  بدچار شاهد گرنبود آن  قول  نید بر ایناورد  از چه

  ، کاذبون جماعت  اند آن نزد حق  اوردند چونین  چار شاهد پس

  رسد از حضرتش یا میدر دو دن خدا و رحمتش  گر نُبد فضل

  و گران  بر شما سخت  یمر عذاب د اندر آنیکرد  خوض  در هر آنچه

  ُبد بر دهن  و گفتشان  بر زبان سخن  برگرفتند آن  که  زمان  آن

 پنداشتند یم  را سهل  سخن  داشتندوآن یم  بر آن  یعلم  ین  آنچه

  میو ب  شیتشو ید بیشما گفت  که میباشد عظ  یبس  نزد حق  به  وآن

  شتنیخو  نفس  به  نید اینگفت  یم سخن  د آنیدیشن  که  یوقت  ازچه

 خطا  نیز  و منزهک بود پا  از ما بر سزاحق  ستین  تکلم  نیا  که

  محترم  رسول  جفتبر   قدح از ستم  کند کس  نکهیاز ا  یعنی

  نیرالمرسلیخک پا  میدر حر نیا  البته  بزرگ  یبهتان  هست

  د باز کسینگو  نیا  مثل  تا به پس  د وعظینما یشما را م  حق

 ازین  مانید بر ایبازگر شما دار  چید هینار  گفت  نیعود بر ا

  شیب  از اندازه  کند زالطاف یم شیخو  اتیبر شما آ  نیمب  حق

 کاندر امور و معتمد  و بدراستیک ن  حال  او دانا بهباشد 

  گردد بجاش  مؤمنان  یَمر زنا فاش  نکهیدارند ا  دوست  که  کسان آن

 شما  د آنیداند ندان  حق  اندر دو سراو آنچه  است  سخت  رنجشان

   حضرتش  آن  میو رح  رئوفست  که  خدا و رحمتش  گر نُبد فضل
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 دیپد  یگشت  یمختف  وبیع  دبسیرس یم  عقوبت  بر شما از حق

  د از تبعیرا نباش  طانیش  گام  بر ماوقع  مؤمنان  گروه  یا

  شهیعا  قذف  ا بهیبر عم  خاصه و فاحشه  زشت  فعل  در اشاعه

  کند بر کار زشت یم  و امرشید هشت  هر که  طانیش  بر خطوات  گام

 سود او را زپند  چینباشد ه  ناپسندهم  یگردد ظاهر از و  تا که

 هرگز از شماک پا  ینگشت  از خداکس  و رحمت  فضل  یگر نبود

  از بلوغ  یعنی  مرگ  تا زمان و دروغک د در افیتا ابد بود

  میو عل  است  عیسازد کو سمک پا میزب  یب  را حق  خواهد هر کهیک ل

* * * 

 دیگر  فردي  نه  لعایشه   برائت
شه یعا  و طهارت  یپاک  و اثبات  با اعالم  آن  ، و ارتباط اد شدهی  اتیآ  نزول  در مورد شأن

  نگاران رهیو س  نیمفسر  تمام   قیابوبکر صد و امبر یپ  و خاندان ل  قهیی صد

  در شأن  یا و شبههک ش  چیه  بدون  اتیآ  نیا  و نظر دارند که  یرأ  ، اتفاق و موّرخان

از  ل  قهیصد  شه ییعا  یو پاک  منظور، برائتو   شده  نازل ل  قهیصد  ی شهیعا

 بودند.  بسته  شانیبرا  منافقان  که  است  یافترا و تهمت

  که  یفیضع  تیباورند و روا  نیز بر همین  عیتش  اهل  سندگانینو  باره  نیدر ا

 اعتبار ندارد.  عهیش  اند، نزد بزرگان کرده  نقل  عهیش  یها ها در کتاب یبعض

  ، داستان اسالم  جهان  مفسران  تمامی  همچون»  المیزان« ، صاحب طباطبایی  عالمه

 . است  کرده  نقل ل  عایشه صدیقه  حضرت  را در شأن  آیات  این  نزول  افک و شیوه

؛  و آورده  است  کرده اعتماد  نظریه  همین  به»  نمونه«در تفسیر   شیرازی  الله مکارم آیت

  مفسران  تمام  که  ، یکی است  روایت وجود دارد، دو  آیات  این  نزول  در مورد شأن  آنچه

  و برائت  در مورد پاکی  که  است  اند، این را ذکر کرده  آن  شیعه  مفسران  و حتی  اسالم  جهان
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  ، این آمده  شیعه  های در کتاب  فقط  که  دوم  . و در روایت است  شده  نازل لعایشه 

 . تر است قوی  اول  روایت . اما است  شده  نازل»  قبطیه  ماریه«د در مور  که  است

  و اثباتک اف  انیبا جر  آن  و کامل  میمستق  ، و ارتباط نازله  اتیآ  ی! روشن یآر

  آن  یخرد  و صاحب  منصف  هر انسان  که  است  یحد  به  مادر مؤمنان  یو پاک  برائت

را مهر   خداوند قلبش  د، مگر آنکهیآ ینم بر  آن انکار  به  کس  چیرد و هیپذ یرا م

  نیباشد. و هستند چن  او را کور نموده  رتیو بص  دل  چشم و  زده  یو گمراه  ضاللت

ُ ٱ َخَتمَ ﴿  اعصار و قرون  یتمام در  یافراد َّ�  ٰ ٰ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ ٰٓ  ِعِهۡمۖ َسمۡ  َوَ�َ  َوَ�َ
بۡ 
َ
ٞۖ ِغَ�ٰ  رِهِمۡ َ�ٰ � های  ها و گوش خدا بر دل«. ]۷البقرة: [ ﴾٧ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  َوة

. »ای افکنده شده و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست هایشان پرده آنان مهر نهاده و بر چشم

ت  به  که  یافراد
ّ
  قیحقا  نیو ا  مهر زده  خداوند بر قلوبشان  از حدشان  شیانکار ب  عل

 زنند. یسر باز م  آن  از قبولا یکنند و  ینمک ز دریرا ن  روشن

  ی کننده (اجرا )١( یقرائت  آقا محسن  اثر حاج» ر نوریتفس« ، به نمونه  عنوان  به

  د کهیبنگر  اتیآ  نیهم  لیما) در ذیس  اول  ی در شبکه  از قرآن  ییها درس  ی برنامه

  قبول  را که  و آشکار، حق  روشن  لیدال  نیزند و با وجود ا یکنار م  از حق  چگونه

  جمالت  نیدهد. ع یم  نسبت  نیخیش  را به  یتر بزرگ  بدتر تهمت  از آن  کند، بلکه ینم

  کنند که  قضاوت  شود تا خوانندگان یم  آورد نقل یم»  انیالب بیأط« از  که  شانیا

 کنند: یم  فیرا تحر  یاله  اتیآ  چگونه  یافراد

   از مفّسران  یگرید  جمع«
ً
 با»  انیالب  بیأط«ر یتفس  ی سندهینو و مخصوصا

»  هیقبط  هیمار»  ی درباره  هیآ  نیا  کنند که یم  متعدد و مستند نقل  اتیاز روا  استفاده

»  میابراه»  نام  به  یاو فرزند  خداوند به  ، که خدا) است  رسول  گر از همسرانید  یکی(

  دشیشد  ی عالقه  علت  ز بهین  یقرائت  ینشود، آقا  اشتباه  خرمدل  یر نور دکتر مصطفیبا تفس  البته -١

 .! است  را نور گذاشته  رشیتفس  ! نام سّنت  اهل  به
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خدا!   رسول  یگفتند: ا  ب  شه و حفصهی. عا ا رفتیاز دن  ماه ۱۸از   پس  یداد، ول

  هیاز تو با مار ریغ  یگرید  شخص  فرزند تو نبود، بلکه  می؟ ابراه یکن یم  هیچرا گر

را   دخترانشان  سخن زین  و دوم  اول  ی فهی. خل است  متولد شده  میو ابراه  همبستر شده

 شد.  نازل  هیآ  نیا  نجا بود کهید کردند و اییتأ

  د: شأنیگو یم ک)االف  ثی(!) (حد گرانقدرش  در کتاب  یجعفر مرتض  عالمه

  که  یمرد رایناروا بود، ز  یماجرا تهمت  . و اصل است  هیقبط  ی هیمار  ی درباره  هیآ  نزول

  یزمان  نیو ا ، نداشت  یمرد  آلت  گونه چیبود، ه  شده  متهم  هیبا مار  همبستر شدن  به

مرد   آن  یسو  به  قیتحق  یرا برا   یعل  حضرت   اکرمامبر یپ  شد که  روشن

،  درخت  یرو  که  نی. هم رفت  یدرخت  یفرار کرد و باال   یعل  دنیفرستاد. او با د

  انینما  و بدنش  کنار رفت  لباسش  حال  آمد و در آن  نیید، پایخود را در خطر د  جان

 ندارد.  یمرد  او آلت  شد که  شد و روشن

شد و   نازل  هیآ  نیا  نجا بود کهیو در ا  گفت   امبر اکرمیپ  ماجرا را به   یعل

  یبانو  آن  یپاکدامن شدند و  شرمنده --(ابوبکر و عمر)   نیخیو ش  شه ، حفصهیعا

 .)١(»شد  ثابت  محترمه

در   که  متعصب از افراد  یبعض  یها ییگو اوهیبود از   یا باال ذکر شد، نمونه  آنچه

  حفصه  ، حضرت عمر فاروق  ، حضرت قیابوبکر صد  ، حضرت باکانه یب  جمالتشان

انگار نشر   که  ییزدند تا جا  یبزرگ  آنها تهمت  و به  کرده  متهم را شه یعا  و حضرت

 قذفیاند و گو بوده  زانیعز  نیا ک،اسفنا  ی واقعه  نیا  ی کننده
َّ

  بزرگواران  نیبر ا  ا حد

 .  است  شده  یجار

توز  نهیو ک  مغرض  یا عده  رد! پسیپذ یرا م  یترهات  نیچن  یمیسل  عقل  چیا هیآ 

   لشه یرا از عا  و منزلت  مقام و  عظمت  نیتا ا  است  نیا  تالششان  وجود دارند که

 .۱۵۲-۱۵۳  ، ص۸ )، ج یقرائت  ر نور، (محسنیتفس -١
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  که  یثیو احاد  قرآن  اتیاما کور خواندند، آ بدهند،  نسبت  یگریفرد د  و به  کرده  سلب

  یا و شبههک ش  گونه چیه  یجا  که  است  حیو صر  روشن  یقدر  کند به ید مییرا تأ  آن

 . است  نگذاشته  انیجو قتیحق  یرا برا

 اهللا  رسول  پاك  ساحت  به  ، اهانت لعایشه   گناهکار بودن  به  عقیده
  لجاجت  با کمال  هستند که  در جامعه  نیز افراد جاهلی  امروزه  کردیم  اشاره  طور که  همان

  قبول ل  عایشه صدیقه  حضرت  در شأن نور را  ی سوره  آیات  این  ، نزول و جهالت

 اند. گرفته  سیابل  را از  یلیخود دال  یندارند و برا

خداوند   بودن ریو خب  بودن  عالم  ، به ا مخالفانیشود، آ یم  مطرح  ینجا سؤالیا

 ز اعتقاد دارند؟ین   یمحمد مصطف  رسالت  ا بهیدارند؟ و آ  مانیا  متعال

   الله رسول عقد  و گناهکار بهک ناپا  یـ نعوذبالله ـ زن  است  ممکن  چگونه  حال

  انجام  یگناه  نیچن  ندهیآ در  زن  نیا  که  نداشت  علم  د، مگر خداوند متعالیدرآ

 الله   رسول  که  یکند، در حال  ازدواج با او  داد رسولش  چرا اجازه  دهد؟! پس یم

 نبود!  یفشار و اجبار  چیه  تحت

ّيَِ�ٰ ٱوَ ﴿ : است  فرموده  خداوند مهربان ّيِبِ�َ  ُت لطَّ ّيُِبونَ ٱوَ  لِلطَّ ّيَِ�ٰ  لطَّ  ﴾ِت لِلطَّ
 .»پاک هستند  پاک، سزاوار زنان  پاک هستند و مردان  مردان  پاک، الیق  زنان«

  رسول  ای«:  گفت   الله رسول  ، به حادثه  این  هنگام  به   عمر فاروق  حضرت

   الله رسول ؟ است  کرده  با شما انتخاب  ازدواج  را برای   لعایشه   کسی  خدا! چه

 ». خداوند سبحان«داد:   جواب

  ، زن سبحان خداوند  د کهیکن یا فکر میآ  ! پس الله رسول  یا«:  گفت عمر 

ند، ینش ینم  مگس  مبارکتان  بر بدن  کند؟! شما که یشما م  بیرا نص  یا و فاحشه  فاجره

 »باشد؟ک ناپا  ، همسرت است  ممکن  چگونه

 



 بگویم لبگذارید از مادرم عایشه صدیقه   60

را از    لشه یعا  برائت  خدا! من  رسول  یا«ز فرمود: ین   عثمان  حضرت

  محفوظ  نیبرزم  از افتادن شما را  ی هیسا  که  یی. خدا دهم یم  صیشما تشخ  ی هیسا

 ».دارد یروا نم تو  تیب  اهل  یرا برا  ی، هرگز ناپاک داشته  گهن

 که آری
ً
 و انصافا

ً
  بزرگی  اهانت ل  صدیقه  ی عایشه   گناهکار بودن  اعتقاد به  ! حقا

خود   که الله  رسول  محترم  در حرم  چراکه ؛  اکرم رسول  مقدس  ساحت  به  است

یقه  پاکیزه  ، محرمی است  مخلوق  ترین پاکیزه
ّ

 . و سزاوار است  ، شایسته و طیبه  و صد

  نابخشودنی  مادر، گناهی  به  توهین 
 فرمود:  خداوند متعال

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
زۡ  أ

َ
َ�ٰ  ۥٓ ُجهُ َ�ٰ َوأ مَّ

ُ
 .]۶األحزاب: [ ﴾ُتُهمۡ أ

 .»هستند  مؤمنان  پیغمبر نیز مادران  زنان از خود آنها و  مؤمنان  به  تر است پیامبر اولی «
  نیهم  هستند، به  مؤمنان  یمعنو  مادران  یامبر، همگیپ  ، زنان مبارکه  ی هیآ  نیبنابرا

 بود.  حرام  امت  یبرا  شانیبا ا  ازدواج الله  بعد از رسول  جهت

زند؟ اگر  یم  تهمت  شیمادر خو  به  یفرد عاقل  چیا هی، آ میینما  تأمل  یاندک  حال

 د؟ینام  او را مؤمن  توان یم ایمعتقد باشد، آ  مادر مؤمنان  گناهکار بودن  به  یکس

  قرآن  ی هیآ  نیچند انکار  یعنی ل  قهیصد  یشه یعا  یناپاک  ! اعتقاد به یآر

  مهربان  یمادر  به  نیتوه  یعنی، الله   رسول  مقدس  ساحت  به  اهانت  یعنید، یمج

 . ینابخشودن  یمگر گناه  ستین  نی. و ا دلسوز و پاكو 

 سر آمد  به  هجران  تلخ  ! ایام لعایشه  
  شیزندگ  سوم  ی هنوز در دهه  که  گفت  را وداع امبر یپ  یزمان ل  قهیشه صدیعا

 . قرار داشت

ا که
ّ

 ، و سال  سن  نیا در  که  یعاشق  یبرا  فرساست و طاقت  ، تلخ ار سختیبس  حق

 بدهد.  را از دست  معشوقش
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و همراز   ، همراه شیباوفا اری  را متوجه  شیخو  ، دلالله  رسول  دادن  با از دست

او خود را   ی نمود و با مشاهده   قیصد ابوبکر  یعنیار غار، ی،  یریو پ  یجوان  دوران

  تیاد و رضایز  یخاطر همراه  داد. به یرا م امبر یپ  یبو  د؛ چراکهیبخش یم  یتسل

لقیپ  کامل
ُ

 بود.  خود گرفته  او را به  رتیو خو و س  امبر خدا از او، خ

  مادر مهربان  نیا  و اندوه  خواهد باز بر غم ی، م است  یگریز دیر چیاما انگار تقد

، الله  رسول  نیجانش  عنوان  به ابوبکر   به  نسبت   لشه یعا  ید. دلخوشیفزایب

 داد.  ز از دستیرا ن  و رؤفش  مهربان ، پدر از دو سال  د. پسیشدرازا نک  اد بهیز

  یو پدر محمد   چون  ی، همسر ار ماندهی یتنها و ب  لحظه  نیدر ا لشه یعا

  آرامش  سبب  لحظه  نیتواند در ا یز میچ  . چه است  داده را از دست ابوبکر   چون

  همه  نیتواند، ا یم  یگریز دیبا او چ  ارتباطخدا و   ا جز محبت بهیآ او شود؟  یو تسل

 .د؟!ینما  را آسان  و درد و رنج  یسخت

او   را در فراق  سال  چهل  بهیک نزد خدا   بعد از رسول ل  قهیشه صدیعا

  را وقف  شیروز خو و شبانه  پرداخت  نید  ی نشر و اشاعه  به  مدت  نیگذراند. در ا

 بود.  نموده  ینید  خدمات

  یاو لطف  حق خواهد در یم  یقیحق  سر آمد، معبود و محبوب  ، انتظار به باالخره

،  و محنت  یسخت  همه  نیا بدهد و او را از  انیپا  انتظارش  خواهد به ید. میگر بنماید

 برساند.  و پدر مهربانش  گرانقدرش همسر  خواهد او را به یبخشد. م  یخالص

ک مبار  در ماه  دوشنبه ) روز (هـ ق  و هشت  پنجاه  ز در سالین لشه ی! عا یآر

  یایدن  نیاز ا  شهیهم  یو برا  گفتیک لب  حق  دعوت  به  یسالگ ۶۸  و در سن  رمضان

 کرد.  ی، خداحافظ ستیز یم  در کنارشان  که  یو از آنان  یفان
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  ، توسط الله رسول و همسر  ، مادر مؤمنان اسالم  بزرگ  یبانو  نیا  ی نماز جنازه

ـ   خودش  تیوص  ـ بنا به  شبانگاه  مبارکش شد و جسد  خوانده   رهیابوهر  حضرت

 شد.  سپردهک خا  به

، »محمد  بن  قاسم«، »ریزب  بن  عروه«، »ریزب  عبدالله بن«را   جسد مبارکش

  قبرستان، در »بکر یاب  محمد بن  عبدالله بن«و » بکر یاب  بن  عبدالرحمن  عبدالله بن«

 کردند.  دفن  عیبق

و با   بر بست  رخت  یار ابدید  یسو  ز بهیو دلسوز ن  مادر مهربان  نیا  گونه  نیو بد

 .  گذاشت  یجا  ما به  یزهد را برا و  ، تقوی ، تواضع ، اخالق از علم  ییایدن  رفتنش

ما را   شد کهبا . میاموزیرا ب  و صبر و استقامت  اخالص  د از او درسی! ما با یآر

ما برنگرداند و ما را با  را از  اش مهربانانه  نگاه  امتید، و در روز قیبنما  یتوجه

 .)١(تنها نگذارد   گناهانمان

 ل  صدیقه  ی شهعای ، ، مادر مؤمنان بزرگوار اسالم  بانوی  از زندگانی  مختصری  فقط  رساله  این -١
  به  یند در فارسینما  مطالعهرا   یتر مفصل  کتاب  نهیزم  نیخواهند در ا یم  یزانیعز  بود. چنانچه

  کتاب  ، و در اردو به یسپهروز مولود  ی نوشته »محمد   اتیدر ح  لشه یعا»  کتاب

  مراجعه» الجنة  نساء أهل»  به  یو در عرب  یندو  مانیسل دیس  عالمه  ی نوشته» لشه یعا«

 ند.ینما

 

                                           



 
 

 

 

 

  چهارم  بخش
  و امتیازات  فضایل ل  صدیقه  ي عایشه 

 خواهد را می  اهللا و رسول  فقط  لعایشه 
 توأم  ید و زندگیپسند یرا م  ستنیز  ساده   اکرم  رسول

ً
  یرغبت یبا زهد و ب  کامال

  یبرا محمد   ی در خانه  آتش ، اما گذشت یها م گذراند. ماه یا را میدن  به  نسبت

 امبر یپ  خانه  بر اهل  یغذا و فشار گرسنگ کمبود  شد. روزانه ینم  غذا روشن  پخت

 ریاز سا الله  رسول  یدر اثر همراه  امبر، اگرچهیپ  همسران بود.  افگن  هیسا

  عتیبودند، اما طب  آورده  دست  را به  خودشان  منحصر به  ازاتیخود، امت  همنوعان

روزها   نیدر ا  دند کهید یآنها م بود.  نرفته  نیاز ب  یطور کل  آنها به  یو فطر  یبشر

  دهیرس  المال تیب  به  یادیز  ی اندازه  ز بهین  میاغن ، و افتهی  گسترش  یاسالم  فتوحات

 باشد.  را داشته  شیو آسا  با رفاه  توأم  یتواند زندگ یم  آن  نیکمتر با  هر کس  که  است

ّمهات  ی کاسه  بود که  یطور  طیشرا  نکهیا  خالصه
ُ
  خواست یم  نیالمؤمن  صبر ا

 ند.ینما  درخواسترا   و متاع  از مال  یز شود و اندکیلبر

  به  را دستور داد که الله   فرستاد و رسول  وحی  خداوند متعال  بود که  زمان  در همین

 را.  و روز آخرت  کنند، یا الله و رسول  را انتخاب  دنیوی  و متاع  بگو: یا مال  همسرانت

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُ�َّ  إِن ِجَك َ�ٰ ّ�ِ  َوزِ�نََتَها َيا�ُّ

َمّتِعۡ  َ�َتَعالَۡ�َ 
ُ
َ�ِّحۡ  ُ�نَّ أ

ُ
احٗ  ُ�نَّ َوأ َ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُ�َّ  �ن ٢٨ َ�ِيٗ�  اَ�َ َّ� 
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ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  َ ٱ فَإِنَّ  ِخَرةَ �ٱ �َّ َعدَّ  �َّ
َ
جۡ  ِمنُ�نَّ  تِ ِسَ�ٰ ُمحۡ لِلۡ  أ

َ
 ًراأ

 .]۲۹-۲۸األحزاب: [ ﴾٢٩اَعِظيمٗ 
را طالبید،   و زیور دنیوی  و زیب  خود را بگو، اگر شما زندگانی  پیامبر! همسران  ای«

، و اگر  دهم  طالق  و خرسندی  خوبی  را به  و همه  َمهر شما را پرداخته  بیایید تا من

از شما در   نیکوکاران  هستید، همانا خدا به  دارآخرت  و مشتاق  خدا و رسول  طالب

 .»عطا خواهد کرد  ر بزرگیاج  روز قیامت
بودند بر   یویدن  ورآالتیا و زیدن  طالب  که  یاز زنان  جدا شدن  شکل  نیو بد

 کند.  یچیسرپ  توانست یالله نم  شد و از فرمان  واجب الله  رسول

را   هیآ  نیا نزد او آمد و  ، اول داشت   لشه یعا  به  یدیشد  عالقه الله  رسول

در    لشه یعا  محّبت  که  ییکرد. اما از آنجا  انیپروردگار را ب  حکمنمود و   تالوت

 یبگ  می، زود تصم دختر جوان  نیا  که  نید از ایترس یبود و م الله  رسول  قلب
ً
رد، فورا

برو  ، نده  ، جواب نکن  عجله  البته«:  بدهد گفت  یجواب   لشه یعا  نکهیاز ا  و قبل

 .« کن  مشورت  با پدر و مادرت

  پدر و مادرم  که  دانست یم  امبریخدا سوگند پ  به«د: یگو یم لشه یعا

 را نخواهند داد.  الله  از رسول  دستور جدا شدن  من  هرگز به

  من ؟ رمیبگ  اجازه  از پدر و مادرم  یکار  نیچن  یا برایآ:  و گفتم  دادم  جواب  خودم

گر ید زیرا بر هر چ  (و آن  خواهم یرا م  آخرت  یو زندگان  ) خدا و رسول که  (صد البته

 )». دهم یم  حیترج

آثار   مبارکش  ی شاد شد و از چهره  کلمات  نیا  دنیبا شن الله  رسول  قلب

 . دا گشتیهو  یخوشحال

  میرا تقد  جواب  نی، هم  لشه یعا  جواب  دنیشن  محض  ز بهین  ر همسرانیسا

الله و   تیرضا  یرا فدا  یویدن  ا و متعلقاتیدن  شکل  نیکردند و بد   اکرم  رسول

 کردند. ، یو مهربان  امبر عطوفتیبا پ  یو همراه  رسول
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 لو زهد عایشه   تقوي 
  یبود. از وقت  و اخالص  مهد تقوی  ا آمد کهیدن  به  یا در خانه لشه یعا  حضرت

کرد و  یمک ، درابوبکر   ی خانه را در  مانیو ا  اخالصد، نور یفهم یم  کم کم  که

 بود.  دهیبا الله جل جالله را چش  و ارتباط  عبادت  لذت

  یبورزد و توجه  عشق الله  رسول  ز بهیشد او ن  سبب  با الله بود که  ارتباط  نیهم

 باشد.  را نداشته امبر یپ  ی در خانه  یزندگ  سخت  طیو شرا  یسن  اختالف  به

  به  شدن  وصل  بود. لذت  فهمیده  را خوب  تقوا و پرهیزگاری  ! او معنا و مفهوم آری

  ، خوب تار و تاریک هجران  های شب را در  واقعی  با محبوب  الله و راز و نیاز و مناجات

ت  بود. همین  درک کرده
ّ

  کاهی  پره  او چون  دنیا را پیش  بود که  کردن  و سجده  عبادت  لذ

 در راه می  دستش  به  چیزی  اینکه  محض  به بود و  کرده
ً
 نمود. می  الله انفاق  رسید، فورا

  به  حمله  میاز غنا  جواهرات پر از  ی کوزهیک ،   اعظم  فاروق  خالفت  در دوران

 آمد.   دست  به  عراق

  یارا بر  جواهرات  ، آن اصحاب  یبا تمام  از مشورت  پس عمر   حضرت

 فرستاد. ل  قهیصد  ی شهیعا  حضرت

  د و با چشمیکش  یسرد  آه  ، ناگهان آن  ی از مشاهده  پس لشه یعا  حضرت

خداوند در   که  دوارمی، ام کرده  احسان اریبس  بر من  خطاب  ابن«بار فرمود: ک اش

 .)١(» نگذارد  زنده  ییایها و عطا احسان  نیچن  قبول  یمرا برا  ندهیآ

 ل  صدیقه  ی عایشه   برای  صد هزار درهم  هدیه  عنوان  به   یک بار امیر معاویه
  یکرد و برا  میتقس  ازمندانین  نیب  شام  تا وقت را  ، آن مبلغ  افتیدر  محض  فرستاد، به

 .)٢(» نگذاشت  یزیخود چ

ت  ی ملکه  -١
ّ

 .۵۶  ، ص عف

 . اسالم  نمونه  بانوان  -٢
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 لعایشه   دعا و عبادت 
بود در   داده  میاو تعل  به  که بود،  یکس  ردستیز  ی افتهی  تیترب لشه یعا  حضرت

از او   خواهد، فقط یم  را که  هر آنچه الله باشد، و  متوجه  فقط  و اوقات  احوال  تمام

 بخواهد.  تعالی

  زده  او تهمت  به  که  هنگام  ، آن افک بیابیم  در جریان  توانیم را می  خصلت  این  ی نمونه

  به  شدن  و دعا بود و متوجه  و زاری  تضرع  فقط  برد، کارش میسر   پدر به  ی شد و در خانه

 : است  داده  خود وعده  گذارد؛ چراکه الله او را تنها نمی  که  داشت  الله. او یقین  سوی

لََك  �َذا﴿
َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ  ﴾َدَ�نِ  إَِذا �َّ

 .]۱۸۶البقرة: [
  و دعای  نزدیکم  بپرسند (بگو:) من  من  ی از تو درباره  بندگانم  که  و هنگامی«

  (و نیاز او را برآورده  گویم می  مرا بخواند، پاسخ  که  را هنگامی  دعاکننده

 .») سازم می
را   آن  شهیهم بود و  دعا را ورد کرده  نی، ا سخت  شیآزما  در آن  مادر مهربان  نیا

 خواند: یم

ا أعدل من یا کاشف الظلم، یا فارج الغمم، ویا دافع النقم، ویسابغ النعم، وا ی«

ا من یة، یا آخر بال نهایة، ویا أول بال بدایمن ظلم،  یا ولیا حسب من ظلم، یحکم، 

  یمن أمر یة، اللهم اجعل لیله اسم بال کن
ً
 ومخرجا

ً
  صاحب  یا. )١(»فرجا

ها!  یکیها و تار از غم  مردم  ی رهاننده  یا! ایو بال ها عذاب  دافع  ی! ا فراوان  یها نعمت

  یکند! و ا یم  ظلم  که  یکس  رس حساب  ی! ا یتر عادل  یداور  در حکم  که  یکس  یا

  هیو کن  یدار  نام  که  یکس  ی! ا انیپا  آخر بدون  یآغاز! و ا یب  اّول  ی! ا مظلوم  سرپرست

 .! قرار بده  میبرا  روشن  یشیگشا  ا در کارمی! خدا یندار

 .۱۱۸  ، صمحمد   اتیدر ح لشه یعا  -١
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تیبس  از نماز خواندن لشه یعا  حضرت
ّ

نماز   نمازش  چراکه برد؛ یم  ار لذ

و دعا   و خضوع  ستاد، و خشوعیا یم نماز  به الله  ها در کنار رسول بود. شب  یواقع

 شود.  فوت  داد، نماز تهجدش ینم  اجازه  گاه  چیبود. و ه  گرفته  را از او درس

  یخاص  ی عالقه  آن  آورد و به یجا م  به  را هم  حینماز تراو   اکرم  رسول  همراه

ت عبادت  نی. و از ا داشت
ّ

از قبر بلند   پدرم اگر«د: یفرما یم  برد. خودش یم  ها لذ

 ».دیکش  نخواهم  دست  رد، از عبادتیشود و جلو مرا بگ

 توانا  و مجتهدي  بزرگ  ، عالمی لعایشه  
و   یزهوشیت  نیفرد بود. ا  منحصر به  یو ذکاوت  حافظه  یدارا لشه یعا  حضرت

  یعالم  به   لشه یعا  شد که  سبب الله  رسول  یو همراه  تیز معیو ن  ذکاوت

ل
ّ

 فرمود:   اکرم رسول  که  ییگردد، تا جا  توانا مبد

حمیرا   را از این  تان دین  نصف« .)١( »احلم�اء  هذه  عن   دين�م َخذوا نصف«

 .») یاد بگیرید  ل (عایشه
  او مراجعه  به  خودشان  به  مخصوص  مسایل  برای  زنان الله   رسول  در زمان

و مرد، پیر   زن  برای  مرجعی   ل، عایشه   اکرم  رسول  از رحلت  کردند، اما پس می

 رفتند. محضر او می  به  خویش  سؤاالت  پاسخ  برای  ، شد. همگی و عامی  ، عالم و جوان

  مراجعه  شانیا  شدند، به یم  یدچار مشکل  یفقه  ز اگر در مسائلین  صحابه  بزرگان

 کردند. یم

 د:یفرما یم   یاشعر  ابوموسی

  مراجعه   لشه یعا  آمد و به یم  شیپ امبر یپ  ما، اصحاب  یبرا  یهر مشکل«

 برا میکرد یم
ً
 ». میافتی یم  یو راه حل  چاره  راه  مشکلمان  ی، حتما

باین نظر اند که این  یم و آلبانیر، و ابن قیابن کث. ۳۵  ، ص الرسول  و بنات  نیالمؤمن  امهات -١

 حدیث موضوع است. 
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 د:یفرما یم  نیتابع  از بزرگان  یکی /  یزهر  امام

 .»  اهللا رسول  أصحاب  يسئلها األكابر من  الناس  عائشة أعلم  كانت«

 .»نمودند می  فیض  کسب  از ایشان  صحابه  بزرگان  بود و حتی  دوران  دانشمندترین ل عایشه«
وجود دارد  لشه یعا  حضرت  یعلم  در مورد مقام  یادیز  اتیو روا  ثیاحاد

  که  شانیا  یعلم  مقام  یبرا  است  یکاف  نیو هم  میکن یم  دو مورد بسنده  نیهم  ما به  که

 شد. یم  آنها عمل  کردند و به یصادر م  ، فتوی ثالثه  یخلفا  در زمان

  دست چیره  ادیبی   لعایشه 
  نیاند، و همچن کرده  تیرا روا  یفراوان  ثیاحاد ل  قهیشه صدیعا  حضرت

  شانیا  یباال  یادب  از توان  یسند  هر کدام  که  مانده  یجا  به  شانیاز ا  ینغز  یگفتارها

 ند.یآ یشمار م  به

و در   کرده  تیروا لشه یعا  خود حضرت  را کهک اف  ثی، حد نمونه  عنوان  به

  با چه  که  آورده  رتیح  بلغا، ادبا و شعرا را به  ی ، همه شده  ثبت  ثیحد  اکثر کتب

  به  خوانندگان  یرا برا  ماهیک   آن  از اوضاع  یریو تصو  یدرون  حاالت  ییبایز  اسلوب

 کشد. یم ریتصو

 در دل داشت  که  یبیر عجیتأث  سبب  او به  اناتیب«
ً
و   گرفت یم ها قرار ، فورا

گفتار   نیریو شک ریو ز  جواب عاجز بودند. حاضر  برابرشدر   انیو ب  بالغت  انیمدع

  ییرسا  تیرا در نها  . سخنانش داشت  زنده  یطبع و  نیو دلنش  حیفص  یانیو ب  بود، نطق

 کردند. یم  او پیروی  وهیو ش  از اسلوب  نیاز مؤلف  یاریبس  حتی کرد، یادا م  و بالغت

 شد، اشعار و یم  محسوب  یدانشمند  ، زن عرب  اتیدر ادب  لشه یعا«

د یپسند یرا م  یبرخ  که  داشت  را در حفظ  عرب  سندگانیاز شعرا و نو  یادیز  قطعات

 .)١(»  گرفت یراد میکرد و ا یانتقاد م  یو بر بعض

 .۱۵۲  ، صمحمد   اتیدر ح   لشه یعا -١
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 بود.  رشد کرده زین  بالغت  ی بود و در خانه  متولد شده  بالغت  ی ! او از خانه یآر

  حدیث  حافظه  اولین  لعایشه  
   اکرم را با رسول  طوالنی  زمان  مدت  با وجود اینکه ل  صدیقه  عایشه  حضرت

 . آموخت   اکرم را از رسول  ، و غیره  ، حدیث فقهی  از مسایل  نکرد، اما بسیاری  زندگی

گاه  تیدر روا  ، امانت در علم  صداقت  به ل  قهیشه صدیعا و   قیدقا  به  یو آ

 مشهور بود.  عبادات  رموزات

  در علم  یمطمئن و  بزرگ  مرجع  سبب  نیهم  بود و به  یقو  یا حافظه  یاو دارا

 آمد. یشمار م  به  و فقه  ثیحد

  ینقص  چیه  بدون کرد و یم  د، حفظیشن یم   اکرم  از رسول  را که  یثیهر حد

 نمود. یبازگو م  اصحاب  یآنها را برا

 
ً
  تیروا  شانیا  قیطر از الله  گهربار رسول  ثیاز احاد  ثیحد ۲۲۱۰مجموعا

  شان ، در کتاب مسلم  و امام  یبخار  امام  یعنی ،  نیخیرا ش  ثیحد ۱۷۴  ؛ که است  شده

  شده  ثبت  تنها در مسلم  ثیحد ۶۹و   آمده  یدر بخار  فقط  ثیحد ۵۴اند.  کرده  نقل

 .  است

  ثیهزار حد كیشتر از یب  که  است  ینفر  هفتجزو  ل  قهیشه صدیعا  حضرت

 عبارتند از:  تن  هفت  اند، آن کرده  نقل امبر یرا از پ

   رهیابوهر )۱

 .عمر   عبدالله بن )۲

 .ک مال  بن  انس )۳

 . لشه یعا )۴
 مسعود  عبدالله بن )۵

   یعبدالله االنصار  جابر بن )۶
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 .)١(   ید الخدریابوسع )۷

 فردش  بهمنحصر   و افتخارات  لعایشه 
و   و دلسوز، افتخارات  مهربان مادر  نیا لشه یعا  اتیح  در طول  خداوند متعال

 اند. بوده  محروم  گر از آنید افراد  کرد که  بشیرا نص  یادیز  ازاتیامت

 بهیدر ا
ً
 و اجماال

ً
 : میکن یم  اشاره  چند نمونه  نجا مختصرا

 وجود دارد؟  باالتر از این  ی* آیا افتخار 

مگر «د: یگو یم » تیالب  نساء أهل« کتاب  صاحب»  جمعه  لیاحمد خل«دکتر 

  ا و آخرتیاو در دن  ذکر کرد که لشه یعا  یباالتر برا  یافتخار  نیاز ا  توان یم

اند.  نهاده  ، مهر صّحت حیصح  ثیمدعا، احاد  نیباشد و بر ا یم الله  همسر رسول

  به امبر یباشد و در کنار پ یم الله  همسر رسول  او در هر دو جهان  که  نیهم  پس

 . فدا و مظلوم ز و جانیمادر عز  نیا  یبرا  است افتخار  نیتر برد، بزرگ یسر م

 او  در شأن  یوح  * نزول

  آسمان  هفت  یاز باال  برائتش  که  است  نیا ل  قهیصد  ی شه یگر عایاز دیامت

  رنماز تالوتیاو را در نماز و غ  شأن در  نازله  اتیآ  مسلمانان  امتیو تا قشد   نازل

  تالوت  ماند و در مقابل یم  و جاودان  زنده  شهیهم  یبرا  نامش  صورت  نیکنند و بد یم

 رسد. یم  آن  یقار  به  ثواب  ، ده اتیآ  نیا از  هر حرف

م  * مادر مؤمنان
َ
  عال

  بر اّمت  که  است  نیا لشه یعا  حضرت  ازاتیو امت  افتخاراتگر ی! از د یآر

  مؤمنان  امبر، مادرانیپ  زنان«فرمود:   خداوند متعال  دارد؛ چراکه  یمادر  ، حق یاسالم

 باشند. یم الله  رسول  ی محبوبه  نیا  ، فرزندان مؤمنان  تمام  یعبارت  به  پس». هستند

 ت.ینساء أهل الب -١
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  پیامبر  رانهمس  از میان  * تنها دوشیزه

را در   زن  یازده  ، که نموده  ازدواج  زن ۱۵، با  و احادیث  روایات  طبق   اکرم  رسول

  دو تن  مبارک خویش  در حیات  ، که است  داشته  در نکاح  طور همزمان  ، به حیاتش  حال

 . است  مانده  جای  به  از ایشان  زن  مبارک، ُنه  رحلت  و در وقت  داده  را از دست  از آنان

  نیو ا  است  بوده  زهیدوش و  ، باکرهل  قهیشه صدیعا  فقط  جمع  نیا  انیاز م

ار یاو را بس الله  ز رسولین  جهت  نیبد  ، که لشه یعا  یبرا  است  یافتخار بزرگ

 . داشت یم  دوست

گر یبا فرد د   اکرم رسول از  و قبل  بوده  وهیب  یهمگ الله  رسول  گر همسرانید

 بودند.  کرده  ازدواج

  احترامشان هستند و  مؤمنان  ، مادران زانیعز  نیا  ی، تمام اوصاف  نیا  ی با همه

 . است  و الزم  واجب  یاسالم  امت  یبرا

 عبارتند از:  ازدواج  بیترت  به الله  رسول  همسران  یاسام

 لد.یدختر خو  جهیـ خد۱

 . دختر زمعه  ـ سوده۲

 شه دختر ابوبکر.یعاـ ۳

 . خطاب دختر عمربن  ـ حفصه۴

  مه.یدختر خز  نبیـ ز۵

 . سلمه  ـ ام۶

 دخترجحش.  نبیـ ز۷

 . دختر حارث  هیریـ جو۸

 . دختر شمعون  حانهیـ ر۹

 .   انیدختر ابوسف  بهیحب  ـ ام۱۰

 ). الله تعالی عنهن  ی(رض . اخطب  بن  یدختر ح  هیـ صف۱۱
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 شبهه  کی  به  * پاسخ

  نکهیکنند، ا یم  مطرح  اسالم  دشمنان  نیها و همچن یشتر غربیامروز ب  که  یا شبهه

ز یجا  خودش  یبرا  را که  یزیچ ؟ و چرا است  کرده  ازدواج  همه  نیا امبر یچرا پ

 ؟ و... است  ز قرار دادهیناجا  امتش  ی، برا بوده

ادآور یز یرا ن  نکته  نید ایگردد، با  میتقد  باره نیدر ا  یکوتاه  پاسخ  نکهیاز ا  قبل

  از مسلمانان  یبعض  متأسفانه  که  است  یحد  به  یطانیش  غاتیتبل  نیا  که  میشو

گاه  از عدم  یناش  نیاند. و ا ر قرار گرفتهیتأث  ز تحتین  اطالع کم و   رهیاز س  آنان  یآ

 باشد. یم الله  رسول  یزندگان

از   دفاع  عنوان  به  نه کنند می  افراد مطرح  ها و این غربی  آنچه ، شبهه  و اما در مورد این

 نمایند.  بدبین الله  رسول  به  نسبت را  خواهند مردم می  ، بلکه است  اسالمی  امت  حق

را  پیامبر   همسران  زندگانی  دارند، بهتر است  مورد اعتراض  در این  که  افرادی

اند یا  را داشته  زناشویی  مسایل  قابلیت  آنان  قرار دهند، تا بفهمند آیا تمامی  مورد بررسی

  بهترین پیشنهاد  قریش  ، چرا وقتی بوده  شهوانی  مسایل  دنبال ؟ اگر نعوذبالله پیامبر  نه

 با وجود  دهند، قبول او می  دخترها را به
ً
  میان  اهو جایگ  توان نکرد؟ و یا چرا بعدا

را فدا نمایند ـ چرا از   خویش  و مال  شدند جان حاضر می  هر کدام  ـ که  اصحاب

  ! (نعوذبالله) انتخاب خویش  قوی  شهوت  این  نمودن  برطرف  را برای  کسی  آنان  دختران

  ران وتشه  انسان  بهتر نبودند؟! کدام  پیر  های بیوه  از این  و باکره  جوان  دختران نکرد؟ مگر

 .کند؟!  ها را انتخاب ها و بیوه ، پیرزن و پیرزن  و باکره  دختر جوان  در بین  که  است

 به امبر یپ  یها ! ازدواج زانیعز  پس
ً
  ، بلکه نبوده  ییزناشو  لیخاطر مسا  اصال

 : است  داشته  چند جنبه

 . مختلف  یها لهیبا قب  برقرار کردن  و ارتباط  یاسیس  ی جنبه )۱

را نداشتند   شان زندگی  خرج  توان  از آنان  ، بسیاری و عاطفی  اقتصادی  ی جنبه )۲

 کرد. می  را سرپرستی  آنان نمایند، پیامبر   توانستند خود را اداره و نمی
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  مراجعه  شان لیمسا  یبرا امبر یپ  به  از زنان  یاری، بس یتیترب  ی جنبه )۳

را   آنان  جواب  یراحت  به  توانست ینم امبر یپ  که  یکردند، در حال یم

داد و   لیتشک  شیخو  منزل را در  یخوب  کالس  شکل  نیبدهد، اما با ا

 دهند.   میتعل  گر زنانید  نمود تا به  تیرا ترب  یجمع

  مورد به  نی. در ا ستین  آن  کردن  مطرح  نجا مجالیدر ا  که  یگریو موارد د

رد »  عنوان  ، تحت مکرمه  مکه  ، استاد دانشگاه یصابون  یاز دکتر محمد عل  یا رساله

اثر دکتر »  زن»  کتاب  نیو همچن» امبریپ  در مورد تعدد زوجات  و شبهات  لیاباط

موالنا اشرف   یاسالم  و ازدواج  یقرضاو  وسفیدکتر   یها و کتاب  یالبوط  رمضان

 د.یینما  مراجعه ، یتهانو  یعل

  تعداد زن  نیا  امتش  یو برا  ز بودهیجا  خودش  یبرا  چرا فقط  نکهیو اما در مورد ا

 باشد.  یم  ممنوع

بود   داده  اختصاص  امبرانشیپ  یزها را برایچ  یبعض  : خداوند سبحان میید بگویبا

  یلیخ  ، بلکه نبوده  شیو آسا  یراحت در ُبعد  فقط  نی. و ا وجود نداشت  گرانید  یبرا  که

  معاف  آن  از انجام  گرانید  که  بوده  یمشکل  یکارها از  اختصاصات  نیها ا وقت

 الله  بخوابند، اما رسول  ها راحت توانند شب یم  مسلمانان  مثال  عنوان  اند. به بوده

او   یخداوند، برا با  برقرار کردن  را بخوابد و تهجد و ارتباط  از شب  ید مقداریبا

 . لیقب  نیا گر ازید  لیبود و مسا  واجب

گر ید  یها د جنبهیبا دارند  اعتراض امبر یپ  یاختصاص  لیمسا  به  که  یافراد  پس

 رند.یرا در نظر نگ   حضرت  آن  ازدواج  ی مسئله  ز بنگرند و فقطیرا ن  آن

ین  پدر و مادرش  که  ی* زن  بودند  از مهاجر

  تنها خود از اهل  نه او  که  است  نیا ل  قهیصد  شهیعا  گر افتخاراتیاز د

 هستند. ها یز جزو بهشتین  پدر و مادرش  ، بلکه است  بهشت
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  و اسالمشان  مانیا  خاطر حفظ  به  هستند که  نهیمد  به  نیآنها از مهاجر  یهر دو

 شدند.  هجرت  ، مجبور بهالله  در کنار رسول

  یپرست و بت  کشر   به  * دچار نشدن

  پدر و مادرش  گشود که  جهان  به  دهید  یزمان  نکهیا  لیدل  به ل  قهیشه صدیعا

بود، از   گرفته  دنیآنها تاب  ی خانه در  مانید و ایبودند و نور توح  شده  مسلمان

» الله»  ، با نام تیطفول  اوان  ماند و از همان  محفوظ  تیو معصک و شر  یپرست بت

  یبرا  گاه چیه  د کهیآ یشمار م  به لشه یعا  جزو افتخارات  نید. ایآشنا گرد

 اورد.یرا فرود ن  میرخدا سر تعظیغ

ییل:  توسط  لعایشه   صورت  * آوردن   جبر

  این، ل  ، عایشه صدیقه رسول  ی، حمیرا کبری ی صدیقه  از دیگر افتخارات

   اکرم  را نزد رسول  از وی  و شکلی  خود صورت  همراه  جبرییل  حضرت  که  است

 . است  آورده

آمد و   نزد من  لییشه! دوبار جبریعا  یا«:  است  فرموده  یثیدر حد الله  رسول

،  را باز کردم  پارچه  یبود. وقت  دهیچیپ  سبز رنگ  یا در پارچه  که  داشت  همراه  به  یزیچ

ا یدر دنهمسر تو   نیگفتند: ا  من  . به است  شده  دهیچیپ  تو در آن  و صورت  شکل  دمید

 .»است  و آخرت

ییل  * دیدن  یوح  و حضور در خانه  امین  جبر

کرد  یم  یزندگ  یا خانه در  که  است  نیا ل  قهیشه صدیعا  گر حضرتیاز دیامت

  یشد، در حال  در آنجا نازل  یبارها وح بودند و بارها و  کرده  را احاطه  آن  فرشتگان  که

 بود.  نشسته الله  در کنار رسول   لشه یعا  که
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  را در حال  ل ییجبر  ز حضرتیکبار نی ل  قهیشه صدیخود عا  گفته  طبق

 .)١(بود  آمده الله  رسول  از اصحاب  یکی  شکل  به  که  است  دهید  یوح  آوردن

  قرآن  کننده و جمع  * کاتب

  لیدل  به  که  است  یکسان  ی از جمله ل  قهیصد  یشه یعا  نیالمؤمن ام  حضرت

را   ز آنین  از اوقات  یاریبودند و بس  کرده  را حفظ  قرآن  اتیاز آ  یاری، بس یقو  ی حافظه

 کردند. یم  یسیبازنو

شد،  یم  نازلیک تار  یها شب  در دل  که  یطوالن  یها اکثر سوره  که  گفت  توان یم

 امبر یرا از پ  آن  که  یکس  نیاول و  است  بوده لشه یعا  حضرت  ی در حجره

 . است  قهیصد  یشه ید، عایشن یم

  قرآن  یآور جمع  یبرا  نیراشد  یخلفا  شد تا بعدها که  امر سبب  نیهم

  ی استفاده  شانیا  نظرات از  قرآن  قیو تطب  یآور نمودند، در کار جمع  اقدام  الشأن میعظ

 نمودند.  یادیز

  یسیرا بازنو  از قرآن  یا نسخه ،الله  رسول  بعد از رحلت لشه یعا  حضرت

جاها   یگفتند. در بعض یشه میعا  مصحف  آن  به  که  داشت  را نزد خود نگه  کرد و آن

 بود.  را نوشته  ییها هیحاش  ضرورت  ز در صورتین

  نیالمؤمن ام  خدمت  آمد و به  نیحرم  به  از عراق  یشخص  که  است  آمده  یدر بخار

و   اتیآ  دادن  بیترت  یبرا  در عراق : کرد و گفت  سؤالک مبار  و در مورد مصحف  رفت

شما   از مصحف  میخواه ی، لذا م است  داده  رخ  یدیشد  ، اختالفات ز در قرائتین

  مشخص آنها را  اشکاالت  ییرو ز با گشادهین لشه یعا  حضرت . میینما  استفاده

 .نمود

 .۹۱  محمد، ص  اتیدر ح   لشه یعا  -١
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یق 
ّ

 * دختر ابوبکر صد

  یروز شبانه  و همراه اریاو دختر   که  است  نیا ل  قهیشه صدیگر عایاز دیامت

  که  یشخص  نی، و اول ار غار سفر هجرتی امبر،یپ  برحق  نیجانش  نی، اولالله  رسول

 « به
ّ

 باشد. یم د،یگرد  ملقب»  قیصد

شمار   به  مکه  بزرگ  از تاجران  یزمان  که  است  یابوبکر  ! او دختر همان یآر

 را فدا کرد.  زشیچ  خدا همه  نیخاطر د  بهآمد، اما  یم

  بهک کم  یبرا  یبار کوله  د کهیاو را د  یوقت   اکرم  رسول ک،تبو  ی در غزوه

؟  یا گذاشته  یجا  به  در خانه  یزیچ  ابوبکر! چه  ید: ایبود، از او پرس  آورده  مسلمانان

 را.  الله و رسولش  فرمود: 

، تا  مار گذاشت  را در سوراخ  مبارکش  یدر غار، پا  که  است  یمرد  او دختر همان

 نرسد. الله   رسول  به  یبیآس

  عهد صحابه  ی* مجتهد و مفت

او   خود به  لیمسا  حل  یبرا  زمان  آن  و مردم  اکثر صحابه الله  بعد از رسول

 آمد. یشمار م  به  و فقه  ثیحد  اهل  کردند و او از بزرگان یم  مراجعه

 لعایشه   ی در حجره  خورشید نبوت  غروب *
سر   به لشه یعا  ی ، در حجره مبارکش  اتیآخر ح  یدر روزها   اکرم رسول

  در آغوش   حضرت  آنک ، سر مبار مطهرش  روح  پرواز کردن  برد، و هنگام یم

 . داشت قرار ل  قهیشه صدیعا

 اند: کرده  نقل  گونه نیرا ا  واقعه  نیو محدث  نگاران رهیس

  هر روز بر شدت برد، و یسر م  به  یضیدر مر الله   بود، رسول  االول  عیرب  ماه

  داشت  یا مانهیکر  اخالق  نکهیا  لیدل  شد. به یم  افزوده  اش یضیمر
ً
، صراحتا
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  فرمود: فردا نوبت می  باشد، بلکه  همسرانش یک از  دارد نزد کدام  دوست  فرمود که نمی

 لعایشه   به  نسبت الله   رسول  محّبت  دلیل  نیز به  ؟ همسران است  خانه  کدام
 د. ید، بمانیدار  دوست  که  یا الله! در هر خانه ا رسولیگفتند: 

  ی خانه  را به  الله ، رسول  عباس  و حضرت   یعل  حضرت  باالخره

  اش نزد محبوبه را  اتشیح  یروزها  نیآخر نمودند، تا  منتقل لشه یعا  حضرت

 گردد.  افزوده  لشه یعا  بر دفتر افتخارات  نیزّر   برگ  نیا  که  رفت یبگذراند، و م

 ضع   اکرم  رسول
ً
مسجد   تواند به ینم نماز  یبرا  که  ی، طور شده  فیکامال

در    قیابوبکر صد  یعنی،  اش یشگیهم  و همراه  دهد دوست یبرود. دستور م

 کند.  امامت  مسلمانان  یبرا  گاهشیجا

  او نگاه  به  ید: وقتیگو یم گذارد. یامبر را تنها نمیز پین  لحظهیک  لشه یعا

 د:یفرما یم نگرد و یم  آسمان  یسو  به  دمی، د کردم

 . »رفیق  ، نزد باالترین رفیق  نزد باالترین« .» األىلع  الرفيق  ، ىف األىلع  الرفيق  ىف«
  در دست  یمسواک آمد و  ادتیع  یبرا» بکر یاب  بن  عبدالرحمن« هنگام  نیدر ا

  بزند. منک قصد دارد مسوا  دمیفهم کرد، یم  نگاهک مسوا  به   اکرم  . رسول داشت

   اکرم  رسول  به  . سپس کردم  نرم  را خوب  آن  خودم  یها و با دندان  را گرفتمک مسوا

  من  را بهک مسوا  خواست  زد. بعد از آنک را مسوا  شیها دندان  گذشته ، مانند دادم

 .)١(افتاد  از دستشک و مسوا  بدهد، اما نتوانست

در   نکهی، ا د و آنیگرد لشه یعا  حضرت  بینص  یگریاز دینجا امتیا  پس

  یها دندان  امبر بهیبود، پ  کرده  استعمال او  را که  یمسواکک عمر مبار  لحظات  نیآخر

 کرد.  استفاده  و از آن دیمالک مبار

 .  رحمت َّینب  -١
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  الله رسول  ، مدفنلعایشه   * اتاق

  جدا شد، دفن  آن از  مبارکش  روح  که  یاتاق  در همان   امبر اکرمیپک جسد مبار

تا  الله  رسول  که شد  افزوده   لشه یعا  حضرت  بر افتخارات  نید و ایگرد

، هر  باشد. و هر روز و هر شب یم  لشه یعا  ی حجره  همانیم  امتیق  ی هنگامه

بزرگوار با   یبانو  آن  ی حجره  درب  در مقابل  فتهیش  عاشق  ، هزاران و هر آن  ساعت

 فرستند.  یم  درود و سالم  امبرشانیبر پ ستند ویا یم  ادب

 : در چند جمله   لشه یعا  یها یژگیو

 امبر یپ  زنانگر ید بر  لیچند دل  به  من«د: یمیگو ل  شهیعا  خود حضرت

 : دارم  یبرتر

 . نگرفت  جز من  یا باکره  زن  چیه امبر یپ  نکهیا )۱

 نکردند.  هجرت  یبا و  او پدر و مادرشان  از زنانیک   چیه )۲

 کرد.  نازل  زدند از آمان  من  به  که  یمرا در تهمت  برائت  خداوند خودش )۳

  او گفت  آورد و به خدا  رسول  یبرا  از آسمان  یریمرا در حر  صورت  لییجبر )۴

 کند.  ازدواج  با من

  نیگر خود اید  از زنانیک   چیو با ه  میکرد یم  غسل  ظرفیک و او از   من )۵

 کرد. یکار را نم

شد، اما در  یم  نازل  یوح  یبود بر و  من  ی در خانه امبر یپ  که  یوقت )۶

 افتاد. ینم  یاتفاق  نیگر چنید  یها خانه

 بود.  من  دامان در  خود برد، سر مبارکش  یسو  او را به  روح خداوند  که  یوقت )۷

 .)١( »دیگرد  و در همانجا دفن  فرموده  رحلت  من  ی در حجره )۸

 .۹۰  محمد، ص  اتیدر ح   لشه یعا  -١

 

                                           



 
 

 

 

 

 آخر   ... سخن

  نیا  اول  چاپ  یدر پ  از خوانندگان  یا عده  را که  یا دانم، شبهه یم  الزم  انیدر پا

  یسو  را به  یعموم  اذهان ، م تا افراد مغرضیگو  بودند، پاسخ  نموده  مطرح  رساله

 ندهند.  سوق  یگ و چنددسته  تفرقه

  کرده  برداشت طور  نیا  رساله  نیا  یجاها  یز از بعضیعز  از خوانندگان  یا عده

و   نیاز توه  دفاع  مقام در  رساله  نیو ا  میا را رد کرده»  عیتش»  ما مذهب  بودند که

 .! است  شده  نگاشته»  عیتش»  اهل  اهانات

  نمودن  برطرف  مختصر را جهت  یحینجا توضیتا در ا  دانستم  بر خود الزم  بنده

 . میراد نمایا  شبهه  نیا

  اسالم  ی خورده  قسم  هود و نصارا از دشمنانی  باشند که  داشته  توجه  زانیعز

اند.  بوده  و مسلمانان  اسالم  کردن  بدنام  یبرا  یزیر برنامهدر فکر و   وستهیهستند و پ

  رسول  از شخص  یریگ و خورده  گرفتن  اشکال را  اسالم  کردن  بدنام  ی لهیوس  نیبهتر

 اند. نکرده  یکوتاه  یاقدام  چیکار از ه  نیخاطر ا  و به  دانسته   اکرم

مختصر   نیا در  ـ که »کاف»  ی اقعهو  ، به شان یطانید و شیفکر پل  نیهم  یدر پ

  را در ذهن  ییها اند و شبهه زده  ـ دامن  اد استیبن یو ب  محض  یدروغ  شد که  روشن

و   نهیخود بنهند و ک  یها بر زخم  یمرهم  لهیوس  نیند، تا با اینما یجاد میا  جوانان

 دارند.، ابراز   امبر بزرگواراسالمیپ  به  نسبت را  شیخو  عداوت
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شود ـ  یم  اشاره از آنها  یبعض  نام  به  لیدر ذ  ـ که  مغرض  یها انسان  نیاز ا  یبرخ

و   یطوالن  ی افسانهیک ،  شیخو  یها در کتاب  آن  و ثبت  داستان  تیروا  ر نوعییبا تغ

  را در ذهن  یشبهات  شیخو  یها از کتاب  یجا اند و در هر ساخته  پر سر و صدا از آن

و  ند،ینما یجاد میا ل  قهیصد  یشه یعا  نیالمؤمن ام  حضرت  به  ، نسبت انندهخو

 زند. یم  موج  دلشان در  اسالم  به  نسبت  که  یتوز نهیو ک  بغض  سبب  مگر به  ستین  نیا

»  قرآن  ی ترجمه«  کتاب  ی سندهینو»  لیردو«؛  یغرب  سندگانینو  نیا  ی از جمله

دارد   دهیخود، عق  یپرداز الیخ  یو از رو  ر پا گذاشتهیرا ز  یخیتار  عیوقا  باشد که یم

 . است  کرده  یسپر»  صفوان« روز را با شبانهیک ،   لشه یعا  که

مملو از   با روحی  که باشد می»  ارفنج  وشنطون«، آقای  تاریخ  خائنان  دیگر از این  یکی

  او روشن  پیش  قضیه  حقیقت  وجود آنکه و با  گفته  سخن  موضوع  حقد و حسد، از این

 ، بازگو نماید. خوانندگان  را برای  واقعیت  که  نداده  اجازه خود  به  ، باز هم است  بوده

  نیا  ینارسا  و عقل  بر فکر کوتاه  ، و داللت است  و تألم  تأسف  باعث  آنچه

  هستند که  یگروه  هم هنوز  که  است  د، آنینما یم  یغرب  و متفکران  سندگانینو

از   یرویپ  ، به حق  دنیو پوش  با کتمان کنند و یتصور م  تیواقعیک را  »کاف»  ی هیقض

  و به  ر دادهییتغ  یمختلف  یها شکل  را به  پردازند و داستان یم  شیخو  ینفسان  یهواها

خاطر   امبر بهیپ  کهند یخواهند بگو یکار م  نیدهند. و با ا یم  لیتحو  اطالع کم  جوانان

 .)١( است  کرده  را درست  اتیآ  نی، ا همسرش  یآبرو  حفظ

  یکس  باز هم ، در جامعه  یدیافکار پل  نیچن  نیا با وجود ای! آ یگرام  ی خواننده

  یبرا  قیحقا  برمالکردن از  یریا جلوگیباز دارد. و آ  قیحقا  تواند ما را از نوشتن یم

 ؟ ستین  انتیو خ  ، جرم جوانان

 .۶۰  عائشة المبّرئة، ص  -١
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خواهند  یم  مغرض  یگروه  دارد، که  ربط»  عیتش«و »  عهیش« به  هیقض  نیا  یکجا

 .ند!یجاد نمایا  تفرقه  در جامعه  عاتیشا  گونه نیبا ا

  ی عهیش« یکس  است  ستند؟ مگر ممکنین  هر دو مسلمان»  یسن«و »  عهیش«ا یآ

بداند، و باز با    یعل  و دوستدار حضرت  باشد، خود را ُمحب »  یعل

  نیباشد؟! هرگز چن  داشته  یو دشمن  عداوت ل  قهیصد  ی شه ی، عا نیالمؤمن ام

بداند، اما باز در مورد مادر   خود را مسلمان  دا شود کهیپ  یفرد  نی. و اگر چن ستین

  شانیا  به  نسبت  باشد، و در دل  و شبههک دچار ش ل  قهیصد  ی شه یعا ، مؤمنان

و   است»  عهیش»  نه  یشخص  نیچن  که  گفت  توان یم  جرأت  بپروراند، به  و بغض  نهیک

 . و بس  است  قیزند  گمراهیک د او یترد  بدون  ، بلکه» یسن»  نه

  با حضرت لشه یعا  چرا حضرت  ند کهیرا وارد نما  شبهه  نیز این  یاگر افراد

  را قبول  خداوند متعال  ییز راهنماین مورد  نید در ایشد؟ ما با  وارد جنگ   یعل

آنها با   حساب  پس)  ما کسبتم  و لکم  لها ما کسبت  أمة قد خلتک تل(  که  مینمائ

 و در  شده  دهیبخش  هر دو گروه الله  رسول  یها مژده  و طبق  است  خداوند متعال

  که  میینما  غرق  یخون  یایما خود را در در  دارد که  یا دهیفا  چه  هستند. پس  بهشت

 کند. ینم  یسؤال  چیاز ما ه  خداوند در مورد آن

  هر دو گروه  طور باشد که  نید ایها با جنگ  در مورد آن  فرد مسلمان  ی دهیعق

را   از دو طرفیک   چیو ه  است  داده  رخ  که  بوده  یاجتهاد  یخطا  نیهستند و ا  یبهشت

 .)١( و ناسزا گفت  د فحشینبا

  یرد و سپریبپذ خود  را در بارگاهک کار کوچ  نیا  خداوند متعال  نکهیا  د بهیبا ام

  . جهّنم  آتش  در مقابل»  نیمسک»  نیا  یشود برا

از   یقیحقا« ی رساله  به»  نیصف« و جنگ»  جمل«جنگ   ی شتر در مورد واقعهیب  اطالع  جهت -١

 شود.  مراجعه  ، نگارنده یگردآور»  نیو صف  جمل
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ٓۖ  َ�َقبَّۡل  َر�ََّنا﴿ ا نَت  إِنََّك  ِمنَّ
َ
ِميعُ ٱ أ  ﴾َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

  یگنج  وبیمحمد ا

 . زاهدان  دارالعلوم

  ..قه ۱۴۲۳  االول عیرب

 

  یقمر  ۱۴۲۶  المعظم  د شعبانیجد  شیرایو و   ینیبازب

با
ُ
 aiob @ kurdit.net  سنندج  یمسجد ق
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