


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شده است.دانلود  دهيعق ي كتابخانهاز سايت كتاب  نيا
www.aqeedeh.com 

 

 book@aqeedeh.com  آدرس ايميل: 
 

 

 هاى مفيد سايت

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 
 

 م� ا���  ا����ن��م ا� 

 فهرست مطالب

 5 ............................................................................... مبره اهداف و تأسيس
 5 .................................................................................................... مبره اهداف

 7 ............................................................................................................ مقدمه
 7 ............................................................................ المؤمنين أمهات پيشگاه در

 8 ...................................................................................................... مهم تأملي

 13 ............................................ جهان زنان برترين  اهللا رسول همسران

  ..................................................... 17 اهللا رسول همسران تعدد ي فلسفه

 19 .......................................................................................... عمومي فضايل

 23 ............................................................ المؤمنين أمهات شخصي فضايل

 23 .................................................................... ل خويلد بنت خديجه: اول

 24 ....................................................................... ايشان افتخارات و فضايل

 26 ......................................................................... ل زمعه بنت سوده: دوم

 27 ..............................................................................................وي فضايل

 28 ....................................................... بالصديق بكر ابي بنت عايشه :سوم



   

  عطر ياسمين بيان فضايل أمهات المؤمنين   2 

 28 .............................................................. ل عايشه اختصاصي فضايل

 34 ................................................. ل الخطاب بن عمر بنت حفصه :هارمچ

 35 ..............................................................................................وي فضايل

 36 .................................................................... ل خزيمه بنت زينب: پنجم

 36 .................................................................................... ل سلمه ام :ششم

 37 ..............................................................................................وي فضايل

 39 .................................................................... ل جحش بنت زينب :هفتم

 40 ..............................................................................................وي ايلفض

 43 .............................................................. ل الحارث بنت جويريه :هشتم

 43 ..............................................................................................وي فضايل

 44 ...................................................................................... ل حبيبه ام :نهم

 45 ..............................................................................................وي فضايل

 45 ........................................................ ل اخطب بن حيي بنت صفيه :دهم

 45 ..............................................................................................وي فضايل

 46 .............................................................. ل الحارث بنت ميمونه :يازدهم

 47 ..............................................................................................وي فضايل

 49 ......................................................................... دعوت و المؤمنين أمهات

 53 .............................................................. المؤمنين أمهات پيرامون نكاتي

 55 ..................................... حديث روايت لحاظ از المؤمنين أمهات ترتيب



   

 3   صامبر صحبت پي

 55 .................................................................... ب الصديق بنت صديقه -1

 55 ........................................................................................ ل سلمه ام -2

 56 ..................................................................... ل الحارث بنت ميمونه -3

 56 ............................................................... ب سفيان ابي بنت حبيبه ام -4

 57 ....................................................... ب الخطاب بن عمر بنت حفصه -5

 57 ........................................................................ ل جحش بنت زينب -6

 58 ........................................................... ل اخطب بن حيي بنت صفيه -7

 59 .............................................. ل ضرار ابي بن الحارث بنت جويريه -8

 59 ............................................................................ ل زمعه بنت سوده -9

 61 ......................................................................................................... خاتمه



 
 
 

 
 ه به:يهد

ران آل ب   ت و �حا�ي دو�تدا



 
 
 

(س و اهداف مبرهيتأس
0F

1( 

ت بـه نـام   يـ كو ي المنفعـه  عام يها و نهادها ن سازمانيقوان ين موسسه بر مبنايا
 ي ت است، و با مصوبهيآن در شهر كو قرمس شد و يتأس» اآلل واألصحاب ةمبر«

 ي د و در ادارهيـ گرد يمعرفـ  ير كار و امور اجتمـاع يم وز 5002/  82 ي شماره
 د.يثبت گرد 32: ي با شماره يوزارت كار و امور اجتماع يريخ يها سازمان

 اهداف مبره

ت و صـحابه در قلـوب   يـ محبت اهل ب كردن نهينهاد يت در راستايفعال -1
 ان.مسلمان

 ي نـه يراث آل و اصحاب در زميدر جامعه، خصوصاً م ينشر علوم اسالم -2
 عبادات و معامالت.

اسـالم و دفـاع از    ياريـ  يكه برا ينقش آل و اصحاب و خدمات يمعرف -3
، يف نبـو يم و سـنت شـر  يكـر ن قرآ يها آموزه دنيتحقق بخشاسالم و 

 .اند نمودهم يتقد
ـ تقر و يوحدت مل يبانيپشت -4 ن جامعـه در پرتـو   گونـاگو  يهـا  فيـ ب طي

ت و صحابه در يكه در مورد اهل ب يم اشتباهيباورها و مفاه يساز شفاف
 از مسلمانان رسوخ كرده است. ياذهان برخ

                                           
 ي مبره كه به تصويب وزيركار و امور اجتماعي رسيده است. برگرفته از اساس نامه -1



 
 
 

 
 
 
 
 

﴿                 ﴾ 

 ]٦[األحزاب: 



 
 
 

 مقدمه

 نيشگاه أمهات المؤمنيدر پ

احلمد هللا والصالة والسالم على خامت رسل اهللا وأهله وصحبه ومن وااله إىل يوم الـدين  
 وبعد:

دارنـد، و   يـي ار وااليگاه و مقام بسينزد اهل سنت جا ت رسول اهللا ياهل ب
را كه فرمودند:  ت رسول اهللا يو وص هدنمو آنان را مراعات  يحقوق شرعآنان 

ت محبـت  يش قرار داده و با اهل بين خويرا نصب الع »بيتي أُذَكِّركُم اَهللا في أَهلِ«
ـ از اهـل ب  يبرخـ  ي دارند، و از غالت كه در بـاره  يو دوست ت افـراط كـرده و   ي

زار ي، بنديگو يمدارند و آنان را ناسزا  يت دشمنين از نواصب كه با اهل بيهمچن
 هستند.
ش يخـو  يها تين فعاليآل و اصحاب مفتخر است كه در ضمن نخست ي همبرّ

ت اطهـار و  يـ ت آن بـر نشـر آثـار اهـل ب    ياهداف مبره كه محور به منظور تحقق
اسـت   يم نادرستيح مفاهيها، و تصح ار و غرس محبت آنان در دلياخ ي صحابه

ن كتـاب را  يـ گرفته است، ا ياز مسلمانان جا يآنان در قلوب برخ ي كه در باره
 منتشر كند.

ن يل أمهـات المـؤمن  يگاه و فضـا يجا ي رهاست در با يتأمالتن كتاب شامل يا
ـ آ . رسول اهللا  ي م و سنت مطهرهيكرن اهللا عنهن از قرآ يرض ث يـ ات و احادي
ـ كـه ا  انـد  ستودهرا  اهللا عنهن يرضن يأمهات المؤمن ياريبس  يايـ ن مطلـب گو ي
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ت و گاه افـراد  يل عموم اهل بيكه گاه فضا آنان است يواال و منزلت عال گاهيجا
 ان نموده است.يرا ب از آنان يمشخص

 مهم: يتأمل

﴿د: يفرما يخداوند متعال م                 

 ﴾  :امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و يپ« ]۶[األحزاب

 .»همسرانش، مادران مؤمنان هستند
(پدر و رسول اهللا  مؤمنانمادران   ن، همسران رسوليبنابرا

1F

آنان است  )1
آنان  ي ن و انصار برادران مؤمنان هستند كه خداوند متعال در بارهيو مهاجر

﴿د: يفرما يم                     ﴾  :يا« ]۱۰[احلشر 

 .»امرزيگرفتند، ب يشيمان بر ما پياپروردگارمان! ما و برادرانمان را كه در 
ن يتوه از همسران رسول اهللا  يكيبه  يهركس ت رسول اهللا ين است بيا

ن يبود، به امهـات المـؤمن   يرا اگر مؤمن ميز ؛مان محروم استيكند او از نسب ا
 كند. ين نميبه مادرش توه گاه چيهكرد، فرزند  ين نميتوه
م و افتخـار را  يمـا حـق احتـرام و تكـر     رب يقين مادران همانند مادران حقيا

 دارند.

                                           
ي پـدر   من براي شما به منزلـه «فرمودند:  منظور پدر معنوي است؛ زيرا رسول اهللا  -1

) 8ابوداود، الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عنـد قضـاء الحاجـة، شـماره: (    » هستم

 آلباني اين حديث را حسن گفته است.
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دند، يبرگز يآنان را به همسر كه رسول اهللا  ين مادران از زنانيكدام
د، يبرگز رسول اهللا  يتر و بزرگوارتر هستند، بلكه خداوند آنان را برا فيشر

 ﴿د: يفرما يخداوند م                   

                         ﴾ 

ستند و روا يت حالل نيگر زنان براين پس (جز همسرانت) دياز ا« ]۵۲[األحزاب: 
را به شگفت آنها تو  يبائيز؛ هرچند ينها كنين ايگزيجا يگريست زنان دين

 .»ز شاهد و نگهبان استي. و اهللا بر همه چيكه مالك آنها شو يزانيآورد، مگر كن

﴿نب بنت جحش فرمود: يو در مورد ز                

                               

  ﴾  :ن بانو را به ينب) جدا شد، ايد از او (زيو چون ز« ]۳۷[األحزاب

ازدواج با همسران  ي نهيدر زم ييم تا بر مؤمنان تنگنايازدواج تو درآورد
 يشدن نجامشان پس از آنكه طالقشان دهند، نباشد. و فرمان اهللا، ايها پسرخوانده

 .»است
د: يفرما يد و مينما يان ميآنان را بر زنان جهان ب يگر برتريد ييو در جا

﴿               ﴾  :زنان  يا« ]۳۲[األحزاب

 .»ديد. اگر تقوا داريستيگر نيك از زنان دي چيامبر! شما مانند هيپ
كه  گونه هماند، يمؤمنان حرام گردان يآنان را برا ازدواج نمودنآن جا كه تا 

گر حالل است، يكه ازدواج با زنان د يازدواج پسر با مادر حرام است، در صورت
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﴿د: يفرما يخداوند م               

                  ﴾  :و « ]۵۳[األحزاب

ز يتان جايد و هرگز برايازارياهللا را ب ست كه رسوليشما روا و سزاوار ن يبرا
ن كار، نزد اهللا گناه بس يگمان ا يد. بيست كه پس از او با همسرانش ازدواج كنين

 .»است يبزرگ
را برنجاند، موجب آزار و  سران رسول اهللا كه هم يا كرداريهر گفتار 

ه مؤمن دستور داد كه كه خداوند متعال ب ييخواهد بود تا جا ت رسول اهللا ياذ

﴿ند: يپرده با آنان سخن بگوفقط از پشت            

                         

﴾  :د، از پشت پرده يخواست يم يزيامبر، چيو چون از همسران پ« ]۳۵[األحزاب

شما روا و سزاوار  يتر است. و برا زهيشما و آنان پاك يها دل ين، برايد. ايبخواه
 .»ديازارياهللا را ب ست كه رسولين

بود،  خواهدن به آنان، چگونه يو ناسزاگفتن و توهزدن به آنان  پس طعنه

﴿د: يفرما يه ميپس از آن آ يخداوند متعال اندك               

                            

       ﴾  :امبر! به همسران و يپ يا« ]۵۹[األحزاب

ن يپوشند. او شتن فريخود را بر خو يدخترانت و به زنان مؤمنان بگو: چادرها
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ب ين ترتيتر است و بد كي) شناخته شوند، نزديدامن نكه (به پاكيپوشش به ا
 .»مهرورز است ي هرند. و اهللا، آمرزنديگ يمورد آزار قرار نم

نب پخش يبا ز رامون ازدواج رسول اهللا يكه پ يتعايشا ي بارهفاصله درو بال

 ﴿د: يفرما يكردند، م                  

                       ﴾ 

كنند،  يم يافكن عهينه شايماردالن و آنان كه در مدياگر منافقان و ب« ]۶۰[األحزاب: 
م و سپس در يزيانگ يشان برمين تو را بر ضد ايقي ند، بهيايش بازنياز كار خو

 .»در كنار تو خواهند بود ينه فقط اندكيمد
ـ بود كه خداونـد در آ  اهللا  رسول ي ش از آن همسر پسرخواندهينب پيز  :هي

 ي گفـتن در بـاره   ن سوره از او سخن گفته است، خداوند متعال سخني) هم73(
 يرا از آن نهـ  را از عـادت منافقـان برشـمرده و مؤمنـان     همسران رسول اهللا 

 فرموده است كه مبادا مانند آنان باشند.
سنت را رها ان فرموده كه هركس قرآن و ين سوره بيخداوند متعال در هم

د، در يناسزا بگو ش به همسران رسول اهللا ياز بزرگان خو يرويكند و به پ

﴿د: يفرما يرفته نخواهد شد، مياز او نپذ يچ عذريه نكند،كه توبه  يصورت  

                                 

                     ﴾  :كه  يروز« ]۶۷ – ۶۶[األحزاب

امبر يكاش از اهللا و پ يند: ايگو يشود، م يده ميشان در آتش گردانيها چهره
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اعت ند: پروردگارا! ما از سران و بزرگانمان اطيگو يو م م.يكرد ياطاعت م
 .»م؛ پس ما را گمراه كردنديكرد
ا يـ راسـت و   اسـت  يگفتار رسول اهللا  انو طعنه به همراه ييا ناسزاگويآ
 د و ناپسند؟يشد يمنكر

و ناگـاه   ييرا ناسـزا بگـو   بو حفصـه   قهيصـد  ي شـه يتصور كن كـه عا 
بـه تـو    يسخنان تو را بشنوند، در آن لحظه چه حـالت و نند يتو را بب اهللا  رسول

 خواهند گرفت؟! يچه موضعو در برابر ت اهد داد، رسول اهللا دست خو



 
 
 

 ن زنان جهانيبرتر  همسران رسول اهللا

﴿د: يفرما يخداوند متعال م          ﴾  :۳۲[األحزاب[ 

 .»ديستيگر نيك از زنان دي چيامبر! شما مانند هيزنان پ يا«
اگر  .ستند، البته به شرط تقواياز زنان از شما برتر ن يچ گروهين كه هيا يعني

ر زنـان  يآنان بر سا ي، برتراند بودهاهل تقوا  ثابت شود كه همسران رسول اهللا 
كه همسـران   يزنان ين برايگردد، ا يها، ثابت م زمان يتمام يبدون استثناء و برا

 كه خدا و رسـول   يست؛ زنانين ياديز زي، چاند بودهن ياء والمرسليافضل األنب
 دند.يرا برگز ز خدا و رسول يدند و آنان نيها را برگز آن

و رسول  اهللارا يز ؛م ثابت استيكرن با نص قرآ همسران رسول اهللا  يتقوا
 ات يح دادند، آنگاه كه آيا ترجينت دنيو ز يآخرت را بر زندگان يو سرا

﴿ر نازل شد و خداوند متعال فرمود: ييتخ            

                         

                         

   ﴾  :ا يدن يامبر! به همسرانت بگو: اگر زندگانيپ يا« ]۲۹ – ۲۸[األحزاب

مند سازم و  ا) بهرهيد تا شما را (از متاع دنييايد، بيخواه يورش را ميو تجمل و ز
د، يخواه يآخرت را م يامبرش و سرايو اگر اهللا و پ تان كنم.يرها ييكويبه طرز ن

 .»فراهم كرده است يكوكارانتان پاداش بزرگين يگمان اهللا برا يپس ب
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و آخرت را  خدا و رسول  ات همسران رسول اهللا ين آينزول ا يدر پ
صادقانه  ين انتخابيبرق و سامان آن پشت كردند، ا رقزا و يدند و به دنيبرگز
زاهدانه  يزندگان يها يو تحمل سخت ماندن در كنار رسول اهللا  يرا برايز ؛بود
قت تقوا نداشتند، خداوند متعال يو حق يمانيگر جز صداقت ايد يا زهيانگ

 ﴿د و فرمود: يگر بخشيد ين خاطر آنان را كرامتيرفت و بديانتخاب آنان را پذ

                     ﴾ 

ستند و يت حالل نيگر زنان براين پس (جز همسرانت) دياز ا« ]۵۲ألحزاب: [ا
تو را به  ها آن يبائيز؛ هرچند يكن ها نيان يگزيجا يگريست زنان ديروا ن

 .»شگفت آورد
بـس   يكرامت و بزرگداشـت  همسران رسول اهللا  يه از دو جهت براين آيا

 است:بزرگ 
ـ  ن كه خداوند متعال رسول اهللا يا -1 ع فرمـود كـه بـا وجـود آنـان      را من

 ند.يگر برگزيد يهمسر

از آنان را طالق دهند و به  ين كه كسيرا منع فرمود از ا رسول اهللا  -2
ا بلكه ينان نه تنها در دنين كه ايند، تا ايگر ازدواج نمايد يآن با زن يجا

ن منظور يبمانند، و بد يشان باقيشه همسران ايهم يز و برايدر آخرت ن
بعد از وفات  مؤمنان را از ازدواج با همسران رسول اهللا  خداوند متعال

﴿د: يفرما يشان منع نموده و ميا          
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﴾  :اهللا را  ست كه رسوليشما روا و سزاوار ن يو برا« ]۵۳[األحزاب

ست كه پس از او با همسرانش ازدواج يز نيتان جايد و هرگز برايازاريب
 .»است ين كار، نزد اهللا گناه بس بزرگيگمان ا يد. بيكن

را مادران همة مؤمنان قرار داد و  و خداوند متعال همسران رسول اهللا 

﴿فرمود:                     ﴾  :األحزاب]

امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش، يپ« ]۶
 .»نان هستندآمادران 

 
ن هسـتند،  يعظمت و شأن امهات المـؤمن  ياين نكات كه گويد به ايبا يهر مؤمن

 شد.ينديب
 
 





 
 
 

    ل اهللا تعدد همسران رسو ي فلسفه

مؤمنان است، همان گونه كه خداوند متعال  يتمام يالگو جرسول اهللا  يزندگان

     ﴿د: يفرما يجل جالله م        ﴾  :21(األحزاب( 

 .»كوستين ياهللا، الگو و سرمشق شما در رسول يبرا يراست به«
 يگـذار  ع و قـانون ياز مصادر مهم تشر يكي ج و افعال و عملكرد رسول اهللا

 است.
ـ    در  جان اعمـال رسـول اهللا   يانتقال و ب يبرا • ن يداخـل منـزل وجـود چن

 جتعدد همسـران رسـول اهللا    يها از فلسفه يكين يو ا بود، الزم يافراد
بـانوان را در آن   ي ژهيـ و احكام و ييو زناشو ياست، تا احكام خانوادگ

 امت بازگو كنند. يامت برايروزگار و تا ق

گـر  يد يتوانستند الگـو  يم افتنديت يترب يت نبوين آنان كه در بيهم چن •
ـ ا يزنان مسلمان باشند، و به فضل و منـت الهـ   گونـه شـد، همسـران     ني

 يكيقه يصد ي ، مثال عائشهزنان مؤمن هستند يتمام يالگو جرسول اهللا 
تعـدد   يهـا  از فلسـفه  يكـ يز يـ ن نيـ ث است، ايان حدين راوياز بزرگتر

 است. جهمسران رسول اهللا 

شرفت دعوت يل و پيتسه يدر آن روزگار كه اسالم در آغاز راه بود، برا •
گشـت،   يجـاد مـ  يا يعرب ارتباط محكمـ  يها رهيل و تيبا قبا ستيبا يم



   

  عطر ياسمين بيان فضايل أمهات المؤمنين   18 

ن امر سـبب  ين منظور بوده است، و ايه بديريبا جو جازدواج رسول اهللا 
 رند.يمصطلق اسالم را بپذ يشد كه بن

 يها گر از فلسفهيد يكيم آنان يو تكر شك با صحابه يد ارتباط نزدجايا •
با عائشه  جاست؛ همانند ازدواج رسول اهللا  جتعدد همسران رسول اهللا 

را  ين منظور عثمان و علي، و به همشق و فاروق يو حفصه دختران صد
ش را به عقد آنان در يو دختران خو نائل ساختهش يخو يبه شرف داماد

  ن.ياهللا عنهم أجمع يرضآوردند، 
بـوده اسـت،    يشـرع  يت حكمـ ياز زنان به منظور تثب يو ازدواج با برخ •

ن يبـد  لنـب بنـت جحـش   يزبـا  كه  يمانند ابطال حكم پسرخواندگ
 خاطر ازدواج نمودند.

كه داشتند ازدواج  يو مشكالت يت اجتماعيز به خاطر وضعيرا ن يو برخ •
فوت كـرده بـود و أم    كه شوهرش لفرمودند مانند سوده بنت زمعه 

از خود به جا گذاشته بود  يمانيتيد شده و يكه شوهرش شه ل سلمه
در غربـت تنهـا    يكه شوهرش در حبشه مرتد شد و و لبه يو أم حب
 شان بود.يبا ا يك نوع مواسات و همدردين ازدواج يماند، ا

ـ  يزه مياشباع غر يها برا ن ازدواجيند، ايگو ين مياگر آنگونه كه مستشرق ود، ب
 لشه يدند، اما جز عايگز يسن و سال را برم زه و كميدوش يست دخترانيبا يم
ن يـ وه و صاحب فرزند بوده اند، و ايبا ي ههمه مطلق گر همسران رسول اهللا يد

 ندارد. يخوان ز و شهوات هميبا غراعملكرد 



 
 
 

 يل عموميفضا

 سته و اخالقيطان و اعمال ناشاي(شرك و ش يديت از پلير آل بيتطه -1

، خداوند متعال ت هستندين از آل بيناپسند) و قطعاً امهات المؤمن

﴿د: يفرما يم                      

                              

                     

                      

                     

             ﴾  :يا« ]۳۴ – ۳۲[األحزاب 

د، نرم يد. اگر تقوا داريستيگر نيك از زنان دي چيامبر! شما مانند هيزنان پ
و  ،طمع ورزد ماردل استيكه ب يد تا مبادا كسيينازك سخن نگو   و

دوران  ي وهيد و به شيتان بمانيها و در خانه د.ييسته بگويسخن شا
د و يد و زكات دهيا برپا دارد و نماز رينت نكنين، اظهار زيشيت پيجاهل

اهللا  يراست امبر! بهيپ ي خانواده يد. اييامبرش اطاعت نماياز اهللا و پ
زه سازد. يد شما را پاكيكه با را از شما دور كند و چنان يديخواهد پل يم
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تان خوانده يها ات اهللا و حكمت، در خانهيد آنچه را كه از آياد كنيو 
 .»كران است يلطف ب يداراگمان اهللا، آگاه و  يشود. ب يم
 ي هيـ مشـمول آ  ن است كه همسـران رسـول اهللا   يانگر ايات بياق آيس

ه در مورد خود آنـان  ين آين نباشد و حال آن كه اير هستند، چرا چنيتطه
 نازل گشته است.

مؤمنان، كه خداوند متعال در وجوب  ي همه يبرا يگاه مادريجا -2

رار داده است، افزون بر احترام و حرمت آنان را مادران مؤمنان ق

د: يفرما يخداوند متعال م ،رسول اهللا  يلت صحبت و همراهيفض

﴿                    ﴾  :۶[األحزاب[ 

امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش، مادران يپ«
 .»دمؤمنان هستن

و  دنديا و زرق و برق آن خدا و رسولش را برگزيدن يآنان به جا -3
فراهم نمود،  يميآنان اجر عظ ين انتخاب برايخداوند متعال به پاس ا

﴿د: يفرما يخداوند متعال م               

                      

                      

     ﴾  :امبر! به همسرانت يپ يا« ]۲۹–۲۸[األحزاب

د تا شما را ييايد، بيخواه يورش را ميزا و تجمل و يدن يبگو: اگر زندگان
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تان كنم. و اگر اهللا و يرها ييكويمند سازم و به طرز ن ا) بهرهي(از متاع دن
 يگمان اهللا برا يد، پس بيخواه يآخرت را م يامبرش و سرايپ
 .»فراهم كرده است يكوكارانتان پاداش بزرگين

آنـان   اهللا دند، لذا رسول يروشن است كه آنان خدا و رسولش را برگز
 را رها نفرمودند.

 ﴿د: يفرما ي، خداوند متعال مپاداش چند برابر طاعت و اعمال صالح -4

                             

         ﴾ :از اهللا و و هر كس از شما، « ]۳۱[األحزاب

سته انجام دهد، پاداشش را دو بار به او يامبرش فرمان ببرد و كار شايپ
 .»ميا آماده كرده يكين يش روزيم و برايده يم

گر قابل ين در شرافت و فضل و علو مرتبه با زنان ديأمهات المؤمن -5

﴿د: يفرما ي، خداوند متعال مستنديسه نيمقا        

                             

        ﴾  :ك ي چيامبر! شما مانند هيزنان پ يا« ]۳۲[األحزاب

مبادا  د تايينازك سخن نگو   د، نرم ويد. اگر تقوا داريستيگر نياز زنان د
 .»دييسته بگويماردل است، طمع ورزد و سخن شايكه ب يكس

 يها ن شرافت نواخته است كه در خانهيمتعال آنان را به ا خداوند -6

 يعظمت و بزرگ انگرين بيگردد و ا يقرآن و حكمت تالوت مآنان 
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﴿ آنان است:                  

         ﴾  :د آنچه را كه از ياد كنيو « ]۳۴[األحزاب

گمان اهللا، آگاه و  يشود. ب يتان خوانده ميها ات اهللا و حكمت، در خانهيآ
 .»كران است يلطف ب يدارا

 هستند. ا و آخرت همسران رسول اهللا يآنان در دن -7



 
 
 

 نيأمهات المؤمن يل شخصيفضا

 ل لديجه بنت خويخد ل:او

 جـد رسـول اهللا    ي، قصـ يبن قصـ  يلد بن اسد بن عبدالعزيجه بنت خويخد
از لحاظ نسب از  ان همسران رسول اهللا ياست كه از م ين نفريدوم ياست، و

جه و يجز خد يقص ي هيرذاز  تر است، رسول اهللا  كيشان نزديطرف پدر به ا
(انيسف يبه بنت أبيأم حب

2F

 ازدواج نفرمودند. گريد يبا كس )1
ن شـرافت و  ين نسب، باالتريتر انهيم يش دارايان زنان قرياز م لجه يخد

و پس از ابوهالـه   يست و پنج سالگيدر سن ب ن ثروت بود، رسول اهللا يشتريب
 ازدواج نمودند. يعبدالدار، با و يمان بنيپ هم يميبن النباش بن زراره تم

 نمود، رسـول اهللا   ياريشان را يمان آورد و ايبه رسول اهللا ا لجه يخد
(دادند يح ميزنان ترج ي را بر همه يو

3F

 ياز و فرزنـدان رسـول اهللا    ي، تمـام )2
 رسـول اهللا   يات ويو در ح ،است له يم كه مادرش ماريهستند جز ابراه

 گر ازدواج نفرمودند تا آن كه سه سال قبل از هجرت وفات نمود.يد يبا زن
                                           

رسد و خديجه در قصـي و ديگـر    مي ام حبيبه در جدش عبد مناف بن قصي به رسول اهللا  -1
أمهات المؤمنين پس از قصي (در مره، كعب بـن لـؤي، خزيمـه، اليـاس و مضـر) بـه ايشـان        

 رسند. مي

ان است كه عبارتنـد از: آسـيه   يعني بر تمامي زنان آن روزگار، وي جزو چهار زن برتر جهاني -2
 بنت مزاحم همسر فرعون و مريم دختر عمران و خديجه و فاطمه رضي اهللا عنهن جميعا.
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 شانيل و افتخارات ايفضا

مـان  يبود كـه ا  ين كسين به اسالم است، و نخستين اولياز سابق يو -1

مان آوردند به او خواهد ياو ا يكه در پ ييها ن اقدام و آنيپاداش ا آورد،
 .)4F1(ديرس

ـ در ح رسول اهللا  -2 ـ   يات وي و از  گـر ازدواج نفرمودنـد  يد يبـا زن
ست و پـنج  يب رسول اهللا  ييزناشو يو هشت سال زندگان يمجموع س

 افت.ياختصاص  لجه يتنها به خد) آن 2/3 بايتقرسال (

 يلتيو فض رسول اهللا  يبرا ياله يموهبت يبا و محبت رسول اهللا  -3
(است لجه يخد يبرا

5F

2(. 

                                           
گذاري كند پاداش  اي پايه زيرا او نخستين زني بود كه اسالم را پذيرفت و هركس سنت حسنه -1

دم را بـه كـار   آن و پاداش كساني كه بر آن سنت عمل كنند به او خواهد رسيد، و كسي كه مر
رسـد،   كنندگان به آن كار خير، به او نيز پاداش مـي  ي پاداش عمل خيري دعوت كند به اندازه

ي پاداش كساني كه از او پيروي كـرده   اي مردم را هدايت كند به اندازه هركس به كار پسنديده
نهايـة  اند به او پاداش خواهد رسيد، براي تفصيل نگا: فتح الباري (بـاب فضـائل خديجـه) و    

 اإليجاز في سيرة ساكن الحجاز، طهطاوي. و شرح نووي بر صحيح مسلم.
) و در 5342شـماره: (  لصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب مـن فضـائل خديجـة    -2

ببين كه محبـت  ». محبت وي به من عنايت شده است«فرمودند:  حديث آمده كه رسول اهللا
 ست.با خديجه عنايت الهي بوده ا رسول اهللا 
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ـ  يپس از وفات و رسول اهللا  -4 ـ ار او را يبس ـ ي و او را  كردنـد  ياد م
 حفظ فرمودند. يش را با دوستان ويستودند و ارتباط خو يم

ده بودم، اما يجه را ندين كه من خديبا ا«د: يگو يم ل قهيصد ي شهيعا
رتم يـ ت داشـتم و غ يحساسـ  يبـه و  زنان رسـول اهللا   ي شتر از همهيب
 .)6F1(»كردند ياد ميار يبس ياز و را رسول اهللايز ؛آمد يم

 است. ن زن از زنان امت محمد يبهتر -5

ت نموده كه گفـت: از رسـول   يروا طالب  يبن اب ياز عل يبخارامام 
ن أمـت  يـ م و از اين زن از آنـان مـر  يبهتـر «دم كـه فرمودنـد:   يشن  اهللا
 .)7F2(»جه استيخد

 د در بهشـت ياز مروار يا به خانه يو بشارت و يسالم خداوند به و -6
 به آن راه ندارد. يو درماندگ يكه سر و صدا و خستگ

آمد  ل نزد رسول اهللا يت كرده اند كه جبرئيروا ره ياز ابوهر نيخيش
د، يآ يپر از غذا نزد شما م يجه اكنون با ظرفيرسول اهللا! خد اي«و گفت: 

 يا را بـه خانـه   يد و ويآمد از جانب خداوند و من به او سالم كن يوقت
سـت، مـژده   يدر آن ن يدر بهشت كه سر و صـدا و درمانـدگ   يديمروار

 .)8F3(»ديده

                                           
 ).5342شماره: ( لصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل خديجة  -1

 ).3815شماره:  صحيح بخاري: مناقب األنصار، باب تزويج النبي  -2

 ).3820شماره: ( و فضلها  صحيح بخاري، مناقب األنصار، باب تزويج النبي  -3
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ـ اوالد عنا به رسـول اهللا   يخداوند متعال فقط از و -7 ، ت فرمودنـد ي
ـ اوالد عنا يخداوند متعال مرا از و«فرمودند:   رسول اهللا ت فرمـود و  ي

 .)9F1(»نداد يگران به من اوالدياز د

 ل سوده بنت زمعهدوم: 

سـل  ود بن نضر بن مالك بن ح س بن عبد شمس بن عبديسوده بنت زمعه بن ق
 يد بن عمر انصـار يشموس بنت ز يبن غالب بن فهر، مادر و يبن عامر بن لؤ

ت نمـوده و  يـ روا از رسول اهللا  ير سكران بن عمرو بود، وشتر همسيست، پا
ت يـ روا يبن عبداهللا بن عبدالرحمن بن سعد بـن زراره از و  ييحيابن عباس و 

 ي ن مرحلهيل در مكه مسلمان شد و با همسرش در دومينموده اند. در همان اوا
(هجرت به حبشه، به آنجا هجرت نمود، و شوهرش آنجا فوت نمود

10F

2(. 
جـه  يدر مكـه و پـس از وفـات خد    است كه رسول اهللا  ين زنيتنخس يو
ـ  يتنهـا بودنـد، و   يباً چهـار سـال بـا و   يازدواج نمودند و تقر يبا و ل  يزن

 ا رفت.ياز دن  فاروقبزرگوار و با شرافت بود و در اواخر خالفت عمر 
 
 

                                           
و منهنّ خديجه بنت خويلد  زواج رسول اهللا ) باب ذكر ا22طبراني، المعجم الكبير، شماره: ( -1

13  /23. 
 .12/  455تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقالني،  -2
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 يل ويفضا

ش را ينوبـت خـو   يو ،د به ماندن در عقد رسـول اهللا  يحرص شد -1
د، تا در بهشت جـزو همسـران   يبخش لشه ياهللا به عا يرب التق يبرا

 باشد. رسول اهللا 

مرا گفت: شما را به خدا  به رسول اهللا  لد: سوده يگو يابن سعد م
به شوهر ندارم، اما دوست دارم كه  يازيگر نيام د ر شدهي، من پبرگردانيد

 وي را امت جزو همسران شـما محشـور گـردم، و رسـول اهللا     يروز ق
 .)11F1(»برگرداندند

سوده بنـت  «ت كرده است كه يروا ل قهيصد ي شهياز عا يبخارامام 
 يدو شب را بـه و  د و رسول اهللا يبخش يش را به ويزمعه نوبت خو

 .)12F2(»نوبت سوده يگرينوبت خودش و د يكياختصاص دادند 
 كرد كه مثل او باشد. يتمنا م لشه يعا -2

ـ «گفـت:   ن نقل كرده است كهيچن لشه يمسلم از عا گـر هـم   يد يزن
 .)13F3(»ام كه دوست داشته باشم كه مثل او باشم دهيچون سوده بنت زمعه ند

 
 

                                           
 .8/  45با اندكي تصرف از طبقات  -1
 ).5212صحيح بخاري، نكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرّتها، شماره: ( -2

 ).1463، شماره: (صحيح مسلم، النكاح، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها -3
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 بقيبكر الصد يشه بنت ابيعا سوم:

أم عبداهللا  يو هي، كنيشيقر يميق؛ عبداهللا بن عثمان تميبكر الصد يشه بنت ابيعا
ـ ينظر خواست، ا ه از رسول اهللا ياست، در مورد انتخاب كن د: نـام  شان فرمودن

نگونه خـود را أم  يش انتخاب كن و بديخو ي هيكن يات عبداهللا را برا خواهرزاده
 است. بكر  ير بن العوام و اسماء بنت ابيه داد، عبداهللا پسر زبيعبداهللا كن

چهار سال  لشه ياست، عا ياننمر كيأم رومان بنت عو لشه يمادر عا
را عقد نمودند و  يو اهللا ا آمد و شش ساله بود كه رسول يپس از بعثت به دن

ر يـ غ يا زهيبا دوشـ  د، رسول اهللا يمراسم ازدواج برگزار گرد يدر سن نه سالگ
 ياو از فراز هفت آسمان اعالم شد، و ياز او ازدواج نفرمودند، برائت و پاكدامن

ن زن امـت  يتـر  هيـ و فق لجـه  يپس از خد ن همسر رسول اهللا يتر محبوب
(نمودند ياستفتاء م يبه از وبود كه بزرگان صحا ياسالم

14F

1(. 
در  يجـده سـال داشـت و   يه يرحلت فرمودنـد و  كه رسول اهللا  يهنگام

 يبـر و  ره يوفات نمـود و ابـوهر   يهفدهم رمضان سال پنجاه و هشت هجر
 ع به خاك سپرده شد.يجنازه خواند و در بق نماز

 لشه يعا يل اختصاصيفضا

 بود.  ن همسر رسول اهللايتر محبوب لجه يپس از خد -1

                                           
 نگا: االجابة ال يراد ما استدركته عائشه علي الصحابه، بدرالدين الزركشي. -1
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رسـول اهللا  «ت كرده است: ين روايچن از عمرو بن عاص  يبخارامام 
 شان آمـدم  يدند، من نزد ايلشكر ذات السالسل برگز يمرا به فرمانده

شه. گفتم: از يست؟ فرمودند: عاين مردم نزد شما كيتر دم، محبوبيو پرس
(شه...يفرمودند: پدر عا مردان؟

15F

1(. 
بـه   يشميابر يا ز ازدواج در پارچهش ايرا پ ير ويتصو ل يجبرئ -2

 نشان داد. رسول اهللا 

فرمودنـد:   ت كرده اند كه رسـول اهللا  يروا قهيصد ي شهياز عا نيخيش
ر تو را فرشته در ي، و تصويسه شب تو در خواب به من نشان داده شد«

ن همسر توسـت، نگـاه كـردم،    يم آورد و گفت: ايبرا يشميابر يا پارچه
ن خواب از جانـب خداونـد   يگفتم اگر ا يبا خود مر توست، يدم تصويد

 .)16F2(»گرداند يم يباشد آن را عمل
 سالم فرستاد. يو يبرا رسول اهللا  توسط ل يجبرئ -3

 يروز«ت نمـوده اسـت كـه:    يـ روا ل قهيصد ي شهياز عا يبخارامام 
كنـد،   يل است به تو سالم مين جبرئيشه! ايعا يفرمودند: ا رسول اهللا 

د كـه  ينيب يرا م ييزهاياهللا وبركاته، شما چ حمةسالم ورلا هيمن گفتم: وعل
 .)17F3(»مينيب يما نم

                                           
 .4358صحيح بخاري، المغازي، باب غزوة ذات السالسل، ش:  -1

 ).2438شماره: ( لصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب فضائل عائشة أم المؤمنين  -2
 ).8673، ش: (لاب فضل عائشة ، بصحيح بخاري، فضائل اصحاب النبي  -3
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 نازل گشته است. يوح بر رسول اهللا  يتنها بر رختخواب و -4

ازار واهللا يـ شه مـرا م يأم سلمه! در مورد عا يا«... فرمودند:  رسول اهللا 
نـازل نگشـته اسـت، جـز      يچكدام از شما بر من وحـ يدر رختخواب ه

 .)18F1(»شهيب عارختخوا
بود كه  ين كسيشه نخستير نازل گشت، عاييتخ ي هيكه آ يهنگام -5

را مختار گذاشت كه با مشورت پدر و مادر خود،  يو رسول اهللا 

آن كه با پدر و مادرش مشورت  يب لشه يد و عايانتخاب نما

 يز به وين نيگر أمهات المؤمنيو د ديد، خدا و رسولش را برگزينما

﴿ن است: ير اييتخ ي هياقتدا كردند، آ            

                    

                     

          ﴾  :امبر! به يپ يا« ]۲۹ – ۲۸[األحزاب

د، يخواه يورش را ميا و تجمل و زيدن يهمسرانت بگو: اگر زندگان
تان يرها ييكويمند سازم و به طرز ن ا) بهرهيد تا شما را (از متاع دنييايب

گمان  يد، پس بيخواه يرا مآخرت  يامبرش و سرايكنم. و اگر اهللا و پ
 .»فراهم كرده است يكوكارانتان پاداش بزرگين ياهللا برا

                                           
 ).3775، ش: (ل، باب فضل عائشة صحيح بخاري، فضائل اصحاب النبي  -1
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ـ ا يدر كجا«... گفت: لشهيت كرده اند كه عاين روايخيش ن كـار بـا   ي
خـواهم،   يپدر و مادرم مشورت كنم؟ من خدا و رسـول و آخـرت را مـ   

 .)19F1(»ن كردنديز چنين گر همسران رسول اهللا يد: سپس ديگو يم
ـ      يبه سبب و ييها هيم آيكر ندر قرآ -6  ينـازل گشـته اسـت كـه برخ

ـ عموم امت اسـت، آ  يگر برايد يمخصوص اوست و برخ كـه   ياتي

 ن است كه:يمخصوص اوست، ا

ـ  ي* خداوند متعال برائت و پاكـدامن  كـه بـه او زده    ياو را از تهمت

 بودند، اعالم فرمود:

﴿                      

                      

                          

                     

                            

    ﴾ :كه به زنان  يگمان كسان يب« ]۲۶ – ۲۳ [النور

ا و آخرت يزنند، در دن ي، تهمت ميخبر از بدكار يمن و بؤدامن، م پاك

                                           
﴿صحيح بخاري، التفسير، باب قولـه تعـالي:    -1                    

                 ﴾ ) :4786شماره.( 
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ها و دستان  كه زبان يش) دارند. روزي(در پ ين شدند و عذاب بزرگينفر
  ،دهند يم يشدند، گواه يكه مرتكب م يشان بر ضد آنان به اعماليو پاها

دهد و خواهند  يم ها آنو ثابتشان را به  يقطع يزادر آن روز اهللا، س
ن و ظاهر است. زنان ناپاك، سزاوار يدانست كه اهللا، همان پروردگار راست

مردان ناپاك و مردان ناپاك، سزاوار زنان ناپاكند. و زنان پاك، سزاوار 
شان از آنچه (مردم) يمردان پاكند و مردان پاك، سزاوار زنان پاك. ا

 .»دارند يكين يرا و بدور هستند و آمرزش و روزند، مبيگو يم
 عموم امت است، مانند: ينازل گشته و برا يو اما آنچه به سبب و

 .يامت اسالم ياست برا يليمم كه رحمت و تسهيت ي هي* آ
را بـه   يبندناو از اسماء گرد«ت كرده اند كه يروا لشه ين از عايخيش

از اصـحاب   يتعداد  ت گرفت، و آن گردنبند گم شد، رسول اهللايعار
د و آنان بـدون وضـو   يداكردن آن فرستادند، وقت نماز فرا رسيپ يرا برا

شـان را از  يبرگشـتند ا  كـه نـزد رسـول اهللا     يو هنگام نماز خواندند،
د بـن  يمم نـازل گشـت، اسـ   يت ي هيش اطالع دادند، آنگاه آيعملكرد خو

 يمـر نـاگوار  ، هرگاه تو دچـار ا خدا تو را جزاي خير دهدر گفت: يحض
 ي هيـ ز مايـ مسلمانان ن يآورد و برا يش ميت گشاي، خداوند برايشو يم

 .)20F1(»گردد يبركت م

                                           
 ).3773، شماره: (ل، باب فضل عايشة بخاري، فضائل اصحاب النبي  -1
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شـه  يعا ي در خانـه  يمـار يبه گذراندن دوران ب اق رسول اهللا ياشت -7
ا ياز دن يو در آغوش و قهيصد ي شهيدر نوبت عا ؛ و رسول اهللا ل

بـا آب دهـان    آب دهان او ين لحظات زندگيرحلت فرمودند و در آخر
از  يبخـار امـام  دنـد،  ياو دفـن گرد  ي خت و در خانـه يآم رسول اهللا 

خـود   ي نهيرا بـه سـ   نقل كرده است كه: من رسـول اهللا   لشه يعا
ـ     يتك بـا   يبكـر وارد شـد، مسـواك    يه داده بـودم كـه عبـدالرحمن بـن اب

كردنـد، مـن مسـواك را از     يبه آن نگاه م عبدالرحمن بود، رسول اهللا 
شان دادم، رسول يز كردم و به اييدم و نرم و تميحمن گرفتم و جوعبدالر

(با آن مسواك زدند... اهللا 
21F

1(. 
 از اهل بهشت است. يخبر دادند كه و رسول اهللا  -8

مـار  يب قهيصـد  ي شـه ياز قاسم بن محمد آورده است كـه عا  يبخارامام 
و  ن! نزد رسـول اهللا  يأم المؤمن يشد، ابن عباس نزد او آمد و گفت: ا

 ياو را بهشـت  بث ابـن عبـاس   ين حدي. در ا)22F2(»رفت يابوبكر خواه
 امكان ندارد. دن از رسول اهللا ين امر جز با شنيدانستند و ا

                                           
) اين حديث بـا روايـت و   4438و وفاته، ش: ( صحيح بخاري، المغازي، باب مرض النبي  -1

 لفظي ديگر در االشعثيات ابو علي محمد بن محمد اشعث كوفي آمده است.

 ).3771ش: ( لباب فضائل عائشه  ،صحيح بخاري، فضائل اصحاب النبي  -2
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ث را يت نمـوده و آن حـد  يـ روا ياد اسـد يـ همانگونه كه از عبداهللا بن ز
شـه در  يگفـت: عا  يدم كه مـ يد: از عمار شنيگو يم ح دانسته است،يصح

 .)23F1(»است رسول اهللا  ا و آخرت همسريدن
ـ  و از رسـول اهللا   ن امت اسـت ين زن ايتر عالم يو -9 هـزار  ش از دويب

ل به او رجـوع  يدر مسا ت نموده است و بزرگان صحابه يث روايحد
(كردند ياستفتاء م يو از و

24F

2(. 

 ل حفصه بنت عمر بن الخطاب چهارم:

نـب  يز عبـداهللا اسـت، مـادرش    يخواهر پدر يبنت عمر بن الخطاب، و حفصه
ب بـن وهـب بـن حذافـه اسـت،      يبنت مظعون خواهر عثمان بن مظعون بن حب

س بـن حذافـه   ياش؛ خن يو پس از شوهر قبل يدر سال سوم هجر رسول اهللا 
گرفت  يار روزه ميبس يازدواج فرمودند، و ينه درگذشت، با ويكه در مد يبدر

سـت و در مـاه   ا آمـده ا يـ خواند، پنج سال قبل از بعثـت بـه دن   يها نماز م و شب
 .لهـ وفات نمود،  45شعبان سال 

                                           
)، ترمـذي،  3772ش: ( ل، باب فضـائل عائشـه   صحيح بخاري، فضائل اصحاب النبي  -1

 ) و گفته است: هذا حديث حسن صحيح.3889ش: ( لباب فضل عائشه 

 ي ) حديث روايت كرده است. وي در روايت حديث در مرتبه2210( ل ي صديقه عائشه -2
قرار دارد، نگا: اسماء الصـحابة   ، عبداهللا بن عمر و انس بن مالك چهارم و پس از ابوهريره

 .363، و تلقيح فهوم أهل االثر ابن الجوزي ص 39الرواة، ابن حزم ص 
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 يل ويفضا

رث نقل كرده است كـه  يالحو يابن سعد از اب با همسرش هجرت نمود، -1
(س بن حذافهيخن«

25F

 يزنـدگ  يازدواج نمود و بـا و  با حفصه دختر عمر )1
(نه هجرت كردنديو باهم به مد كرد

26F

2(. 
 است. ز همسر رسول اهللا يدر بهشت ن يو و ،كثرت نماز و روزه -2

حفصـه را   رسـول اهللا  «ت كرده است كه يد روايس بن زياز ق يطبران
د، يچادرش را پوش يف آوردند و ويتشر ك طالق داد...، رسول اهللا ي

نزد مـن آمـد و بـه مـن گفـت: بـه        ل يفرمودند: جبرئ رسول اهللا 
ر و نمـازگزار و همسـر تـو در بهشـت     يـ گ او روزه ،حفصه رجـوع كـن  

 .)27F3(»است
د پـس  يگرد يآور جمع ق ي) كه زمان ابوبكر صدي(قرآن يمصحف -3

نـزد   يمانـد و پـس از شـهادت و     فاروق نزد عمر ياز وفات و

 يآور قرآن جمع كه در خالفت عثمان  يبود و هنگام لحفصه 

                                           
بدر و پس از آن در احد شركت  ي از مهاجرين اولين بود و پس از هجرت به حبشه در غزوه -1

/  134رگذشت، االستيعاب، ابن عبدالبر نمود و در آن غزوه زخمي شد و بر اثر آن در مدينه د
 .2/  345، االصابه، ابن حجر 1

 .8/  81طبقات كبري، ابن سعد:  -2
) آلبـاني در السلسـلة   6753، ش: (16، 4)، المستدرك، 934، ش: (365، 18المعجم الكبير،  -3

 ).4351)، صحيح الجامع الصغير وزيادته، ش: (2007الصحيحه آن را حسن گفته است، ش: (
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د يبازگردان لگشت از آن استفاده بردند و دوباره آن را به حفصه 

نه از يهـ در مد 45 در سال ين كه ويماند تا ا يو آن مصحف نزد و

(ا رفتيدن
28F

1(. 

 ل مهيبنت خز نبيزپنجم: 

بـن هـالل بـن عاصـر بـن       بن عبداهللا بن عمرو بن عبد مناف مهينب بنت خزيز
كـرد، او را   يمـ  يدگيداد و به آنان رس ين غذا مي، از بس به مساكيصعصعه هالل

ل د شد و رسـو يده اند، همسرش عبداهللا بن جحش در احد شهين ناميأم المساك
ازدواج نمـود و دو سـه مـاه پـس از ازدواج سـال       يپس از حفصه بـا و  اهللا 

ذكـر نشـده    ياختصاصـ  يلتيفض يو ي درگذشت، گرچه در باره يچهارم هجر
 ن نماز جنـازه ياست و همچن يش كافين برايامهات المؤمن يل عمومياست، فضا

ات يـ در حرا يـ است؛ ز يلتين خود فضيخواندند، و ا يبر و كه رسول اهللا  ي ا
وفات نكرده  گر از همسران رسول اهللا يد يجه و او كسيجز خد رسول اهللا 

 و واجب است. يقطع يبر مؤمنان رحمت اند، و نماز رسول اهللا 

 ل ام سلمه ششم:

ـ  ـ ام يام سلمه هند بنت اب بـه خـاطر    وي ، پـدر يشـ يقر يفـه) مخزومـ  يه (حذي
رفـت، الزم   يبه سـفر مـ   با او يملقب شده بود، هركس» زادالركب«به  شسخاوت
 ياز بنـ  يبه همراه ببرد، مادر او عاتكه بنت عامر كنان يا خودش توشه ينبود برا

                                           
 )، شيخ شعيب ارناووط آن را صحيح گفته است.4506( –صحيح ابن حبان  -1
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پس از وفات همسرش ابوسـلمه بـن عبداألسـد كـه      فراس است، رسول اهللا 
(اش بود عموزاده

29F

ابتدا با همسرش به حبشه و سپس  يازدواج فرمودند، وبا او ، )1
سـوار بـر    بـود كـه  زني ن يشده است كه او نخستنه هجرت نمود و گفته يبه مد

 ن زنان روزگار خود بود.يتر فين و شريباترياز ز ينه آمد، ويبه مد كجاوه

 يل ويفضا

 لمسلم از أم سلمهامام  .او يبرا و دعا يبا و ازدواج رسول اهللا  -1
ـ   رسـول اهللا  «ت كـرده اسـت كــه   يـ روا عـه را بــه  تبل يحاطـب بــن اب

ـ دارم و غ ين گفـتم: مـن دختـر   من فرستاد، م يخواستگار ور هسـتم،  ي
ـ ايم كـه دختـرش سـامان ب   يكن يفرمودند: دعا م رسول اهللا   يد و بـرا ب

م كـه خداونـد آن را   يكنـ  يز دعا مـ ي) ن/ همباغهوو ت بايرتش (حساسيغ
 .)30F2(»برطرف سازد

احمـد از أم  امام ، از اهل بهشت است يخبر دادند كه و رسول اهللا  -2
رنـگ را دور   اهيس يچادر ه رسول اهللا ت كرده است كيروا لسلمه

پروردگارا! من و «گرفتند و فرمودند:  ن يو فاطمه و حسن و حس يعل

                                           
 نيز بود؛ زيرا مادرش اميمه بنت عبدالمطلب است. رسول اهللا  ي ابوسلمه پسر عمه -1
 ).918صحيح مسلم، الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، شماره: ( -2
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ا رسول يد: گفتم: يگو يآتش، م يخود ببر نه به سو يتم را به سوياهل ب
 .)31F1(زيز، فرمودند: و تو را نياهللا! مرا ن

اهللا ، آنگاه كـه رسـول   ه آشكار گشتيبيروز حد يو ييحكمت و دانا -3
  صحابه به  :خـود   يد و سرهايمردم! شترها را ذبح كن يا«فرمودند

 يچكس بلند نشد، تا سـه بـار تكـرار فرمودنـد، امـا كسـ      يد، هيرا بتراش
ام سـلمه!   يا«نزد أم سلمه رفتنـد و فرمودنـد:    برنخاست، رسول اهللا 

ـ ينيب يا رسول اهللا! چنانند كه ميگفت: » مردم را چه شده است؟ ا د، شما ب
جا هست  ) خود را هريوان قرباني(ح يد هديد و بروييسخن مگو يكس

ـ يـ د، آنگاه مـردم ن يد و سر خود را بتراشينحر كن ن خواهنـد كـرد،   يز چن
خـود را   يبزنند قربـان  يحرف يآن كه با كس يبرخاستند و ب رسول اهللا 

دند آنگاه مردم برخاستند و نحر كردند ينحر فرمودند و سر خود را تراش
نـه  يان راه مكـه و مد يـ دند و هنگـام بازگشـت م  يخود را تراش يهاو سر
(فتح نازل گشت ي سوره

32F

2(. 
 ر أم سلمه دارد.يداللت بر عقل و حسن و تدب ين مشوره به روشنيا

                                           
شعيب ارناووط اسنادش را ضعيف  ) شيخ26582، ش: (6/  304، 6/  296مسند امام احمد  -1

گفته است، و در روايتي از عمر بن ابي سلمه چنين آمده كه ام سلمه گفت: و مـن نيـز همـراه    
) آلبـاني  3812آنان هستم يا رسول اهللا؟ فرمودند: تو در جاي خود و به خير هستي، ترمذي (

 .آن را صحيح گفته و اين حديث گوياي فضيلتي آشكارا براي ام سلمه است
 و شيخ شعيب ارناووط گفته است: اسناده حسن. 4/  323نگا: مسند امام احمد بن حنبل  -2
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 لنب بنت جحش يز هفتم:

ن يعبدشمس از نخست يف بنيل، حيعمر اسدينب بنت جحش بن رباب بن يز
 رسول اهللا  ي عبدالمطلب بن هاشم عمهمه بنت يزنان مهاجر است، مادر او ام

او  بود كه رسول اهللا  رسول اهللا  يد بن حارثه موالياست، او قبالً همسر ز
د بن محمد صدا يده بودند و مردم او را زيش برگزيخو يرا به پسرخواندگ

نب ازدوج نمودند و يبا ز يا پنجم هجريسال سوم و  كردند، رسول اهللا  يم
ن يد و خداوند متعال ايان گرديازدواج همسر سابق پسرخوانده بن كار حكم يبا ا

﴿نسبت را قطع نمود و فرمود:            ﴾  :۵[األحزاب[ 

تر و  ن كار، نزد اهللا راستيد؛ ايخواندگان را به نام پدرانشان بخوان فرزند«
 .»تر است درست

د يان گشت و بر آن تاكين مطلب كامالً بينب ايبا ز و با ازدواج رسول اهللا 

(شد
33F

﴿ن نازل گشت: ين سوره چنيدر هم ، پس از آن)1             

  ﴾  :ن بانو را به ينب) جدا شد، ايد از او (زيو چون ز« ]۳۷[األحزاب

 .»ميازدواج تو درآورد
ش بـود و  يزگار خووسخاوت از زنان سرآمد ر ن و تقوا وينب از لحاظ ديز
شـان  يبـه ا  ن پس از وفات رسـول اهللا  يبود كه از أمهات المؤمن ين كسينخست

 فوت نمود. يستم هجريدر سال ب يوست، ويپ

                                           
 احزاب. 37نگا: ابن كثير، آيه:  -1
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 يل ويفضا

 خداوند متعال از فراز هفت آسمان او را به ازدواج رسول اهللا  -1

 ﴿و فرمود:  درآورد                    

                      

                               

                          

  ﴾  :كه اهللا  ياد آور) كه به كسي(را به  يو زمان« ]۳۷[األحزاب

همسرت را : «يگفت ي، ميز به او نعمت داديبه او نعمت داده بود و تو ن
كه  يداشت يرا پنهان م يزيو در دلت چ» شه كنيپ ياله يقوانگاه دار و ت

نكه از او ي؛ و اهللا به ايديترس يكند و از مردم  م ياهللا آن را آشكار م
ن بانو را ينب) جدا شد، ايد از او (زي، سزاوارتر است. و چون زيبترس

ازدواج با  ي نهيدر زم ييم تا بر مؤمنان تنگنايبه ازدواج تو درآورد
شان پس از آنكه طالقشان دهند، نباشد. و فرمان يها پسرخوانده همسران

 .»است يشدن اهللا، انجام
ــر د يو ــ گــر همســران رســول اهللا يب ــ يفخــر م ــت:  ينمــود و م گف
اند، امـا مـرا   رآورده د رسول اهللا  شما، شما را به ازدواج يها خانواده«

 .)34F1(»آورددر خداوند متعال از فراز هفت آسمان به ازدواج رسول اهللا 

                                           
 ).7420شماره: (» وكان عرشه علي الماء«صحيح بخاري، كتاب التوحيد، باب  -1
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 حجاب گشت. ي هيازدواج او سبب نزول آ -2

 يهنگام«كه گفت:  ت نموده استيروا از انس بن مالك  يبخارامام 
آماده كرد و مردم را  ييرفت غذا رسول اهللا  ي نب به خانهيكه ز

 كردند، رسول اهللا  يدعوت نمود، مردم آنجا نشستند و باهم صحبت م

﴿ه نازل گشت: ين آي، آنگاه اآمدند يم رفتند و باز يرون ميب       

                         

                             

                    

                         

                      

                ﴾  :يا« ]۵۳[األحزاب 

به  ي(صرف) خوراك يد مگر آنكه برايامبر نشويپ يها مؤمنان! وارد خانه
گاه كه  آن يد. وليغذا باشآنكه منتظر آماده شدن  يشما اجازه داده شود؛ ب

د و سرگرم يد، پراكنده گرديد و چون غذا خورديد، وارد شويدعوت شد
كند. و  يدهد و از شما شرم م يامبر را آزار مين كار، پيد. ايگفتگو نشو

 يزيامبر، چيقت شرم ندارد. و چون از همسران پيان حقياهللا از ب
شما و آنان  يها لد ين، برايد. ايد، از پشت پرده بخواهيخواست يم

د يازارياهللا را ب ست كه رسوليشما روا و سزاوار ن يتر است. و برا زهيپاك
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د. يست كه پس از او با همسرانش ازدواج كنيز نيتان جايو هرگز برا
 .»است ين كار، نزد اهللا گناه بس بزرگيگمان ا يب

 .)35F1(»رون رفتنديآن حجاب فرض گشت و مردم ب يو در پ
 نمودن، ستودند. را به خاطر انفاق و صدقه يو رسول اهللا  -3

فرمودند:  ت نموده است كه رسول اهللا يروا لشه يمسلم از عاامام 
گران به من ملحق خواهـد  يش از ديآن كه دستش از همه درازتر است پ«

خـود را انـدازه    يهـا  دسـت  آن كه همسـران رسـول اهللا    يشد، در پ
كـه   يد: كسـ يـ گو ياسـت، مـ  ك درازتر يدست كدام نند يكردند كه بب يم

كـرد   يرا با دست خود كار مينب بود؛ زيگران درازتر بود، زيدستش از د
 .)36F2(»داد يو صدقه م

ـ  ي در بـاره  لشه ين كه عايگر ايد -4 ـ گو ياو م ـ   دي  ي: مـن هرگـز زن
رحم كند و  ي نب كه مانند او صلهيزگارتر، راستگوتر از زيندارتر، پرهيد

(ده اميوند صدقه بدهد، ندتقرب به خدا يش براياز دسترنج خو
37F

3(. 

 

                                           
 ﴿) تفسير، باب قوله تعالي: 4792صحيح بخاري: ( -1                 

  ...﴾  :53[األحزاب.[ 

 ) فضائل الصحابة، باب من فضائل زينب أم المؤمنين.2452صحيح مسلم: شماره: ( -2
 ).2422، شماره: (لصحيح مسلم، فضائل الصحابه، باب في فضائل عائشه أم المؤمنين -3
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 له بنت الحارث يريجو هشتم:

، سال يو مصطلق يمه خزاعيب بن خزيبن ضرار بن حبره بن بنت الحارث يجو
(ع)يسيالمصطلق (المر يبن ي پنجم در غزوه

38F

س يثابت بن قر شد و در سهم ياس )1
(افتاد و او را مكاتب

39F

ـ ه بايـ ريرا كـه جو  يمـال  نمود، رسول اهللا  )2 برابـر   د دري
ش از آن همسر مسـافع  يو با او ازدواج نمودند، او پ هداد، پرداخت يخود م يآزاد

صـد   يبن صفوان بود كه در همان معركه كشته شـد، و مسـلمانان بـه خـاطر و    
 يبركتـ  ي هيقوم خود ما يه برايرين، جويزاد نمودند. بنابراآران را يخانواده از اس

 گذشت.در يدر سال پنجاه هجر يم بودند، ويعظ

 يل ويفضا

 ار عبادتگزار و ذاكر بود.يبس -1

نقل كرده است كه  له يريق عبداهللا بن عباس از جويمسلم از طرامام 
در  يصبحگاه پس از نماز فجر از منزل خـارج شـدند و و   رسول اهللا

 كـرد. رسـول اهللا    يكه نماز خوانده بود، نشسته بود، و ذكـر مـ   يمحل
همان جا نشسته بود، فرمودند: از همـان  چاشتگاه به منزل بازگشتند و او 

، فرمودنـد: مـن   ي؟ گفـت: آر يا ن جا نشستهيام در هم وقت كه من رفته

                                           
 نام چاهي است ميان مكه و مدينه. -1

ي خود توافق كند كه اگر مبلغي را در اقسـاط متعـدد بـه او     ن كه سيد با بردهمكاتبه، يعني اي -2
 بپردازد، آزاد است.
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ام اگر با آن چه تو امروز ذكر  پس از تو چهار كلمه را سه بار تكرار كرده
 خلْقه عدد وبِحمده، اِهللا سبحانَ«شتر خواهد شـد:  يسه گردد، بيمقا يا كرده
رِضاو فِْسهةَ نزِنو هشرع اددمو هاتم40(»كَلF1(. 

(دنديه ناميرياو را جو ه بود و رسول اهللا قبالً نام او برَ -2
41F

2(. 

 لبه يام حب نهم:

، مـادر او  يه بـن عبدشـمس امـو   يان بن حرب بن اميسف يرمله بنت اببه يام حب
ا آمد و با يبه دنش از بعثت يه است، او هفده سال پيالعاص بن ام يه بنت ابيصف

مسلمان شد و به حبشـه هجـرت كردنـد و     يش اسدجحداهللا بن يهمسرش عب
ـ بر د يا آمد، ويبه به دنيحب ن خـود اسـتوار مانـد و هجـرت نمـود، شـوهرش       ي

(شد ينصران
42F

ـ را شـوهر او گردان  او رسول اهللا  يخداوند متعال به جا .)3 د، ام ي
ـ نزد يبـه و  گر همسران رسـول اهللا  يبه از لحاظ نسب از ديحب تـر بـود و    كي

 درگذشت. يهجر 44در سال  يد، ويرس يشان مينسب او در عبدمناف به ا
 

                                           
 ) كتاب الذكر والدعاء باب التسبيح اول النهار وعند النوم.2726صحيح مسلم: ( -1

﴿ي:  به تأسي از آيه رسول اهللا  -2                     ﴾ هايي را  نام

 دادند. شدند، تغيير مي كه نوعي خودستايي محسوب مي
عبيداهللا بن جحش بر نصرانيت مرد، او تنها برادر زينب بنت جحش است كـه بـر كفـر مـرده      -3

 است، نعوذ باهللا من سوء الخاتمة.
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 يل ويفضا

ـ تمد يكه مشرك بود برا يكه پدرش در زمان يهنگام -1 د صـلح بـه   ي

بـر آن   ند كه رسول اهللا يبنش يرينه آمده بود، نگذاشت بر حصيمد

 نشستند. يم

(ن هجرت به حبشه همراه بوديدر دوم -2
43F

1(. 

 ل بن اخطب ييه بنت حيصف دهم:

عقوب و يبن  يالواوالد او از  .رينض يه از بنيبن سع بن اخطب ييه بنت حيصف
شـكم و پـس   مش از اسالم همسر سالم بن يهارون بن عمران است، پ ي هياز زر

ر يه اسـ يبر كشته شد و صـف يق بود كه در جنگ خيالحق ياز او همسر كنانه بن اب
بـدل كتابـت او را    رفت و مكاتب نمود، رسول اهللا او را گ يه كلبيحدگشت، 
ـ او را مهر ينمودند و آزاد شآزاد ه وپرداخت اش قـرار دادنـد و بـا او ازدواج     هي

 درگذشت. يسال پنجاه و دو هجر ينمودند، و

 يل ويفضا

 امبر بود.يز پيش نيامبرزاده و عمويامبر و پياو همسر پ -1

                                           
نگـا:   مهاجران به حبشه را ستودند و آنان را صاحب دو هجـرت قـرار دادنـد،    رسول اهللا  -1

طالب و اسماء بنـت عمـيس و    صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه، باب فضائل جعفر بن ابي
 ).2502شان در كشتي، شماره: ( همراهان
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د كه حفصه يه خبر رسيفت نموده است كه به صيروا از انس  يترمذ
در همـان حـال وارد    سـت، رسـول اهللا   يزاده، او گر يهوديبه او گفته 

ـ گفت: حفصـه   ؟يكن يه ميشدند و فرمودند: چرا گر زاده  يهـود يه مـن  ب
ت هـم  يو عمو يامبر هستيفرمودند: تو دختر پ ، رسول اهللا گفته است

فروشد، سپس  يم، چگونه بر تو فخر يامبر هستيامبر بوده و تو همسر پيپ
(حفصه! از خدا بترس يفرمودند: ا

44F

1)(
45F

2(. 
در مـرض   ي، آنگاه كه وق نمودندياو را تصد ييراستگو رسول اهللا  -2

ـ پ يشان گفت: واهللا ايبه ا الوفات رسول اهللا  امبر خـدا! مـن دوسـت    ي
 .)46F3(ديرس يشما به من م يبه جا يمارين بيدارم كه ا

 ل مونه بنت الحارثيم ازدهم:ي

عوف  ت، مادرش هند بنيبنت الحارث بن حزن بن عامر بن صعصه هاللمونه يم
 يابورهم بـن عبـدالعز  همسر و سپس  ياست، ابتدا همسر مسعود بن عوف ثقف

                                           
 ).3892، شماره: (ترمذي، المناقب، باب فضل ازواج النبي  -1

) آمده 3892يعني هارون پدر تو و موسي عموي تو است و تو همسر من هستي، در ترمذي ( -2
به او فرمودند: چرا نگفتي: چگونه از من بهتري در صورتي كه هارون پدر من  كه رسول اهللا 

 و موسي عموي من و محمد همسر من است.

 ).8/  128) طبقات ابن سعد (20922، شماره: (11/  431مصنف عبدالرزاق  -3



   

 47 فضايل شخصي أمهات المؤمنين

ـ بود كه درگذشت، و عباس كه وك (ل او بـود ي
47F

 ، او را بـه ازدواج رسـول اهللا   )1
كه  است ين زنيآخر او ك مكه زفاف صورت گرفت ويدرآورد و در سرف نزد

 دند.يبرگز يضا به همسرقال ةسال هفتم و در عمر سول اهللا ر

 يل ويفضا

 دادند. يمان او گواهيبه ا رسول اهللا  -1

ـ : افرمودند جرسول اهللا  ديگو يم بابن عباس  ن خـواهران مـؤمن   ي
و خواهرش ام الفضل بنت الحـارث   مونه همسر رسول اهللا يهستند: م

س يسـماء بنـت عمـ   بنت الحارث همسـر حمـزه و ا   يو خواهرش سلم
(آنان يخواهر مادر

48F

2(. 
 مونه نام نهادند.يرا م يو رسول اهللا  -2

مونـه، بـره   يام م ت كرده است كه نام خالهيروا بحاكم از ابن عباس 
(مونه نام نهادنديرا م يو بود، رسول اهللا 

49F

3(. 

                                           
نا بر ايـن  شوهر ام الفضل بنت الحارث (خواهر ميمونه) بود، ب سعباس بن عبدالمطلب  -1

   ي او بوده است. عبداهللا بن عباس خواهر زاده
، حاكم آن را صحيح گفته و ذهبي بر آن صحه گذاشته و آلباني آن را 4/  33 – 32مستدرك  -2

 ).1764) و سلسلة األحاديث الصحيحه (2763صحيح گفته است، صحيح الجامع الصغير (

 از ابن عباس. 4/  30) مستدرك 2141صحيح مسلم از ابوهريره ( -3





 
 
 

 ن و دعوتيأمهات المؤمن

ث رسـول اهللا  يدن بود، آنان كه حين هدف و آرمان أمهات المؤمنيدعوت بلندتر
  :اند، گـران برسـ  يبشـنود و آن را بـه د   يزيـ هـركس از مـا چ  «را كه فرمودند

(خداوند او را شاداب بگرداند
50F

را كـه از   يثين رو هر حديدر خاطر داشتند از ا »)1
ـ يغ نمودند، آنان در علم و دانـش د يگران تبليده بودند، به ديشن رسول اهللا   ين

همـه سـودمند بـود،     يرا فرا گرفتند كـه بـرا   يكاماز آنان اح ءممتاز بودند، فقها
 يايـ ن ذكـر كـرده انـد كـه گو    يرا از امهـات المـؤمن   ير مواضـع يسـ  يهـا  كتاب

م كـه  ييان است، اگر بگوشياز منكر توسط ا يو امر به معروف و نه يشيرانديخ
بـوده اسـت،    لجه ياسالم به سبب خد ين روزهايدعوت در نخست يروزيپ

مان آورد و با مـال  يا بود كه به رسول اهللا  ين كسيخستن يم، ويا گزاف نگفته
 ن همسر رسول اهللا يشان بهتريت و نصرت نمود، ايشان را حمايو جان خود ا

 يها ياز خوب داد، رسول اهللا  يم يدلگرم به رسول اهللا  يبود كه با آغاز وح
مـان  يااو به مـن   ورزيدندكه مردم به من كفر  يهنگام«د: يگو ين ميچنجه يخد

م كردند او مـرا در مـال و   يكه مردم مرا تحر يق نمود و هنگاميآورد و مرا تصد

                                           
 ).6764صحيح الجامع الصغير ( -1



   

  عطر ياسمين بيان فضايل أمهات المؤمنين   50 

 يفا نمود، رضـ يا ين اسالم نقش مهميدر نشر د يو )51F1(»ديك گردانيثروتش شر
 اهللا عنها وأرضاها.

حفـظ   از رسـول اهللا   ياريث بسياحاد اكبرق يقه دختر صديصد ي شهيعا
و علما از آن بهره بردنـد و مـردم احكـام و     نمود و آن را منتشر ساخت كه فقها

ك چهارم احكـام  يگفته شده است كه  يفرا گرفتند، حت يرا از و ياريآداب بس
را سـتوده انـد،    ين علـم و ينقل شده است، بزرگان صحابه و تابع ياز و يشرع

 ي در بـاره  يدم كـه از و يـ وخ و بزرگـان صـحابه را د  يد: من شـ يگو يمسروق م
كـرد   يث نقل ميحد لشهيكردند و هرگاه مسروق از عا يوجو م راث پرسيم
ب اهللا كـه بـرائتش از فـراز هفـت     يـ محبـوب حب  قيقه دختر صديگفت: صد يم

 .)52F2(ديگو يت كرده است، و او دروغ نمين روايم چنيآسمان اعالم شد، برا
 ين مـردم بـود كـه رأ   يتـر  ن، عالميتر هيشه فقيد: عايگو يرباح م يعطاء بن اب
 داشت. يرصائب و استوا

را  يدر فقـه و طـب و شـعر كسـ     د:يگو يهشام بن عروه به نقل از پدرش م
(ام دهيشه نديتر از عا عالم

53F

3( . 
گردد كـه او را   ين ميگ او اندوه يبرا يد: كسيگو ير ميمعد بن يعبداهللا بن عب
(مادر خود بداند

54F

1(. 

                                           
 .1/  589نگا: االستيعاب، ابن عبدالبر  -1
 .2/  181سير أعالم النبالء  -2
 ، ط. دارالغد، المنصورة.66نساء حول الرسول، عاطف صابر شاهين، ص  -3



   

 51     أمهات المؤمنين و دعوت

از اش  يشـان ينازك كه پ يبكر با چادر يحفصه دختر عبدالرحمن بن اب يروز
چادر او را پاره كـرد   ل قهيصد ي شهيان بود، وارد شد، عايآن چادر نما يرو

نور چه فرمـوده اسـت، سـپس     ي خداوند متعال در سوره يدان يو گفت: مگر نم
 د.يد و به او پوشانيگر طلبيد يچادر

زنـان! از اهللا پروردگـار    يگفـت: ا  يكـرد و مـ   ياو همواره زنان را موعظه مـ 
ش يد و زكـات خـو  يد و نماز را برپا داريريوضو بگ يدرستد و به يش بترسيخو

د، يپسند يا نميد و يپسند يتان در آنچه م د و از همسرانيب خاطر بپردازيرا با ط
 د.ياطاعت كن

باشـد   يزن، شوهر اوست، اگـر شـوهر راضـ    يبرا ياله ي فهيگفت: خل يو م
 يان ناراضـ گردد و اگر شوهر ناراض باشد، خداوند و فرشتگ يم يخداوند راض

 كند. يپسندد وادار م يرا او شوهرش را به آنچه ميد؛ زنگرد يم
ن اسـت كـه در فـراش او بمانـد و از     يـ گفت كه حـق شـوهر بـر زن ا    يو م

و كسب او را حفظ كند و از او  ،ت او باشديرضا يزد و در پياو بپره يناخشنود
 .)55F2(دينكند و خود را حفظ نما ينافرمان
بود كه گر و خيرخواه  و موعظه زنان دانشمند از لنب بنت جحش يزاما 

شـان همـه مـردم؛ زن و مـرد را بـه      يو هم پـس از ا  ات رسول اهللا يهم در ح
خواند، او چشم و گوش خـود را از آنچـه    يفرا م تمسك به سنت رسول اهللا 

                                                                                                  
 .2/  185سير أعالم النبالء  -1
 سابق. -2



   

  عطر ياسمين بيان فضايل أمهات المؤمنين   52 

در  كه رسـول اهللا   يگردد حفاظت نمود، هنگام يم يباعث غضب و خشم اله
مـن چشـم و   «نظر خواستند، گفـت:   ياز و لشه يعا ي افك در باره ي هيقض

 ».ام دهيند يزير از او چيكنم، من جز خ يگوشم را حفاظت م
ـ احاد مونه بنت الحـارث ين ميأم المؤمن اماو از  يرامـون احكـام فقهـ   يث پي

، مانند آنچه در روز عرفه رخ داد كه مردم مشكوك ستنقل كرده ا رسول اهللا 
ـ ا خيـ روزه هستند  ا رسول اهللايبودند كه آ در  كـه رسـول اهللا    ير، هنگـام ي

در انظـار   ر فرستاد، رسـول اهللا  يپر از ش يا كاسه  مونهيستاده بودند ميعرفات ا
(دندياز آن نوش يعموم

56F

1(. 
. ت نمـوده اسـت  يرا روا ))57F2ت غسل جنابت رسول اهللا يفيان كين بيو همچن

گر أمهات يو د يتعال از ورخواه امت بود، خداوند ميگر و خ از زنان موعظه يو
 باد. ين راضيالمؤمن

                                           
 ).1989ماره: (صحيح مسلم، الصوم، باب صوم يوم عرفه ش -1

 ).317صحيح مسلم، الحيض، باب صفة غسل الجنابة، شماره: ( -2



 
 
 

 نيرامون أمهات المؤمنيپ ينكات

شـان فـوت   ياف نمودند پـس از ا با آنان زف كه رسول اهللا  يزنان يتمام -
ات يـ كـه در ح  لمـه  ينـب بنـت خز  يو ز ل جهياند جز خد نموده

 شان درگذشتند.يا

در كـه  جـه  يع دفن شده انـد جـز خد  ينه و قبرستان بقيآنان در مد ي همه -
 يكـ يت او در سـرف نزد يمونـه كـه بنابـه وصـ    يحجون مكه دفن شد و م

 د.يزفاف نموده بود، دفن گرد يبا و كه رسول اهللا  ييم، همان جايتنع

شـان  ياز نظر نسـب از جانـب پـدر بـه ا     ده نفر از همسران رسول اهللا  -
نـب بنـت   يشه، حفصه، سوده، زيجه، أم سلمه، عايبه، خديرسند: ام حب يم

نـب بنـت جحـش از    يو ز .مونهيمه و مينب بنت خزيه، زيريش، جوجح
مـه بنـت عبـدالمطلب،    يرسـد، مـادر او ام   يشان مـ يطرف پدر و مادر به ا

مه بن مدركه بـن  يبود و از جهت پدر در جدش خز رسول اهللا  ي عمه
 رسد. يشان مياس به ايال

ه يريو جو مونهيدو نفر از همسرانش را كه بره نام داشتند، م رسول اهللا  -
 دند.ينام

 ش از رسول اهللا يجه هركدام پيمونه و خديه، ميمه، صفينب بنت خزيز -
رسول  ي زهيتنها همسر دوش لشه يبا دو نفر ازدواج كرده بودند، و عا

 اهللا عنهن. يبود. رض اهللا 





 
 
 

 )58F1(ثيت حدين از لحاظ روايب أمهات المؤمنيترت

 بق يقه بنت الصديصد -1

و  يبخارامام ت كرده است كه يث رواي) حد2210و ده (دو هزار و دوست  يو
 ت كرده اند.يث را رواي) حد174مسلم متفقاً صد و هفتاد و چهار (امام 

مسـلم  ح يصـح ت نموده كـه در  يث رواي) حد54چهار (و پنجاه  يبخارامام 
 يح بخـار يرده كه در صحت كيروا ييث به تنهاي) حد9مسلم نه (امام ست و ين
 .امده استين

 ت كرده است.يروا يث از ويش از دو هزار حدياحمد در مسند خود بام ام

 لام سلمه  -2

ث ي) حـد 387صـد و هشـتاد و هفـت (   يگفته است كه سند ام سلمه به س يذهب
ث آن اتفـاق دارنـد، و   ي) حـد 13زده (يمسلم بر سامام و  يبخارامام رسد كه  يم

زده يمسـلم سـ  امـام  و  ،ستيمسلم نح يصحث آورده كه در يسه حد يبخارامام 
 امده است.ين يبخارح يصحت كرده كه در يروا يث از ويحد

                                           
كنـيم: اسـماء    ما در نقل روايات هر كدام از أمهات المؤمنين بر پنج منبـع اساسـي اكتفـا مـي     -1

الصحابة والرواة ابن حزم، تلقيح فهوم آهل األثر ابن جوزي، سير أعالم النـبالء شـمس الـدين    
فيه ما لكل واحد من الصحابة من الحديث بقي بـن مخلـد اندلسـي، و     ذهبي، و مخطوط جزء

 شيخ عرفان العشا حسونه الدمشقي. كتاب نساء في ظل رسول اهللا 
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 لمونه بنت الحارث يم -3

 يبخارامام ت شده است، يث روايهفت حد ين از ويحيد: در صحيگو يم يذهب
 يثيت كرده است، و تمام احـاد يث روايمسلم پنج حدامام  ث ويك حديمنفرداً 

 ث است.يزده حديت كرده سيروا يكه و
ـ احادخ محقق عرفان العشا نگاشته است: يش هـا اسـت،    نيـ شـتر از ا ياو ب ثي

 ي ) آغـاز و بـا شـماره   10/  26858( ي احمد با شـماره امام ات او در مسند يروا

هفتـاد و   يآمـده كـه و   ةالروا بةابد. و در اسماء الصحاي يان مي) پا10/  26921(
كحاله  ي ور گفتهكتاب مذك ي هيت كرده است و محقق در حاشيث روايشش حد

 يدر مطـالع األنـوار آمـده كـه و    «را نقل نموده كه گفته است:  »اعالم النساء«در 

ث و ي) حـد 46الرجـال (  فةمعر يت كرده است و در الكمال فيث رواي) حد77(
 يو ه آمـده اسـت كـه   ي) مخطوطات دارالكتب الظاهر32( شماره: ي در مجموعه

(ت كرده استيث رواي) حد79(
59F

1(«. 

 بان يسف يبه بنت ابيبام ح -4

ت كـرده اسـت، ابـن    يـ ث رواي) حـد 65( يآمده كـه و  ةالروا بةدر اسماء الصحا
(ن را ذكر كرده استيز هميح فهوم االثر نيدر تلق يجوز

60F

2(. 

                                           
 .68اسماء الصحابة الرواة، حاشيه ص  -1
 .365، تلقيح فهوم االثر، ابن جوزي 72اسماء الصحابة الرواة ص  -2



   

 57   ترتيب أمهات المؤمنين از لحاظ روايت حديث

(ث استيمسند او شصت و پنج حد«ز گفته است: ين يذهب
61F

و  يبخـار  امام .)1
ث را منفرداً آورده يدك حيمسلم امام اتفاق دارند و  اوث يو حدر دمسلم بامام 

 است.

 بحفصه بنت عمر بن الخطاب  -5

ت كـرده  يـ ث روايشصت حد يآورده كه و» ةالروا بةاسماء الصحا«ابن حزم در 
(ن گفته استيز چنين» ح فهوم األثريتلق«در  ياست، هم ابن الجوز

62F

2(. 
 .)63F3(»ث استيبن مخلد شصت حد يدر كتاب بق اومسند «گفته:  يذهب
مسـلم منفـرداً شـش    امـام  از او را متفقـاً آورده انـد و    ثيچهار حد نيخيش
 ث ذكر كرده است.يحد

ث از يامام احمد در مسند خود چهل چهار حـد «د: يگو يخ عرفان العشا ميش
 .)64F4(») آورده است10/  26529) تا (26485( :ي شماره

 لنب بنت جحش يز -6

(حزمابن 
65F

 .كرده است تيث روايازده حديگفته اند كه او  )66F2(يو ابن جوز )1

                                           
 .208ص  نساء في ظل رسول اهللا  -1
 .365و تلقيح فهوم اهل االثر  75ماء الصحابة الرواة ص اس -2
مسند بقـي بـن مخلـد مفقـود     «، شيخ عرفان العشا گفته: 2/  227 – 230سير أعالم النبالء،  -3

 از نساء في ظل رسول اهللا. 124است، نگا: حاشيه ص 

 .124نساء في ظل رسول اهللا ص  -4
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 :ي احمـد بـا شـماره   امـام  در مسند  يث ويد: احاديگو يخ عرفان العشا ميش
 گردد. ي) آغاز م10/  27486 – 27483) و (10/  26816 – 26813(

در  يهقـ ي) و ب827) و ابن حبـان ( 19061به (يش ي) و ابن اب2187( يو ترمذ
ز يــگــران ني) و د4201» (شــرح الســنه«در  ي) و بغــو10/  93( يالســنن الكبــر

(اند آورده
67F

3(. 
(ز از او نقل كرده اندي) ن3500( ي) و نسائ1268مالك در مؤطا (امام 

68F

4(. 

 لبن اخطب  ييه بنت حيصف -7

(ابن حزم
69F

 ت كرده است.يث روايده حد يگفته اند كه و )70F6(يو ابن الجوز )5
(ه استياز آن متفق عل يكيث نقل شده كه يده حد يگفته: از و يذهب

71F

7(. 
) و 2175مسـلم ( ح يصح) و 2035با شماره: ( يبخارح يصحدر ث او يو حد

() آمده است10/  26929) و (10/  26927احمد (مسند امام 
72F

8(. 

                                                                                                  
 .153اسماء الصحابة الرواة، ص  -1
 .369وم اهل األثر، ص تلقيح فه -2
 .186نساء في ظل رسول اهللا، ص  -3
 سابق. -4

 .155اسماء الصحابة الرواة، ص  -5
 .369تلقيح فهوم أهل األثر، ص  -6
 .2/  238سير أعالم النبالء  -7
 اين را برگزيده است. 239شيخ عرفان در نساء في ظل رسول اهللا، ص  -8
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 لضرار  يه بنت الحارث بن ابيريجو -8

(ابن حزم 
73F

ت كرده است، يث روايهفت حد يگفته اند كه و )74F2( يو ابن الجوز )1
ث وارد شـده  يهفت حـد  يو ن عدد را ذكر كرده و گفته است: ازيز همين يذهب

(ح مسلم استيو دو تا در صح يح بخارياز آن در صح يكياست كه 
75F

3(. 
 – 26817( ي در مسـند بـا شـماره    يث ويخ عرفان العشا افزوده كه حـد يش

(گر آمده استيد يها ) و شماره10/  26820
76F

4(. 

 لسوده بنت زمعه  -9

(ابن حزم
77F

ت كـرده اسـت، در   يرواث يگفته اند كه او پنج حد )78F6(يو ابن الجوز )5
: ي مسـلم شـماره  ح يو در صـح ) 6749) و (6686: (ي با شـماره  يبخارح يصح

) 10/  27489) و (10/  27487) و (10/  27488احمد (امام مسند و در ) 1457
 ).3485( ي) و نسائ2/  6127و (

 ندارند. يتيروا لنب بنت جحش يو ز للد يجه بنت خوياما خد

                                           
 .371اسماء الصحابة الرواة ص  -1
 .371قيح فهوم اهل االثر ص تل -2
 .2/  263سير أعالم النبالء  -3
 .200نساء في ظل رسول اهللا ص  -4
 .222اسماء الصحابة الرواة ص  -5
 .372تلقيح فهوم اهل األثر ص  -6
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م تا تـالش  ين جمع نمايات أمهات المؤمنيم از مروبود كه توانست يزين چيا
 ان گردد.ينما ث رسول اهللا يآنان در راه نشر احاد



 
 
 

  خاتمه

 م،يهـم خوانـد   را بـا  اهللا عنهنّ يرض نيؤمنمن أمهات اليل عطرآگياز فضا يبرخ
پيرامـون   و به طور خصـوص  رامون آنانيكه پ يدر امواج متالطم شبهات باشد كه

 م.يل چنگ بزنين فضايپراكنده است، به ا مومبه طور ع تياهل ب
ند تـا  ياراياموزند و به آن خود را بيل را بين فضايد ايدختران و همسران ما با

ن را حفـظ  ينگونه حقوق أمهـات المـؤمن  يبرتر باشند تا بد ين اسوه و الگويبهتر
در واقـع   م، احتـرام همسـران رسـول اهللا    يكرده و به آنان احترام گذاشته باشـ 

 است. ترام به رسول اهللا اح
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